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Vážení přátelé, milí čtenáři!

Doufám, že i aktuální číslo Vašeho 
oblíbeného magazínu HOSPITALin Vám 
vykouzlí úsměv na rtech. Spoustu ener-
gie přináší již titulní rozhovor s aktivní, 
úspěšnou ženou Aňou Geislerovou. 
Nejen herečka, ale dnes již také spiso-
vatelka nám prozradila, jak se všechny 
její aktivity dají stihnout, ale také to, že 
přestože se snaží odpočívat, nejlépe jí to 
šlo v poslední době právě v nemocnici.

V květnu jsme byli mediálními partnery 
mnoha skvělých akcí, a nyní přinášíme 
reportáž z DOKTORFESTU a také pár 
fotek z festivalu Motol Motolice, který 
HOSPITALin podporuje již mnoho let.

Ale je tu také něco z historie! Že Vám 
slovo špitál připadá známé a možná tak 
trochu hanlivé? Nepleťte se a přečtěte 
si, co doopravdy znamená a znamenalo 
a jaká je jeho historie!

Samozřejmě ale opět píšeme o mno-
ha zajímavých, vážných a důležitých 
tématech, ať je to dětská paliativní péče, 
fungování tzv. volných týmů sester nebo 
samozřejmě Tradiční čínská medicína.

Děkujeme, že nás čtete, a přeji Vám 
krásné dny, prosluněné léto a hlavně 
zdraví!

Mgr. Johana Hovorková 
šéfredaktorka
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Vaše kniha nedávno vyhrála cenu 
Magnesia Litera. Co vás napadlo 
jako první, když jste se to dozvě-
děla?
Že se někdy až lekám, jak se sny 
plní... Byla jsem naprosto šťastná. Ten 
moment si budu vždycky pamatovat.

Ocenili vás čtenáři. Těší vás to 
více, než kdyby se jednalo o od-
bornou porotu?
Těší mě, že ta knížka prostě našla 
svoje čtenáře... Jako když se radujete, 
že má vaše dítě dobré kamarády. Ale 
od poroty by to bylo taky hezké. To 
by zase bylo jako jednička s hvězdič-
kou do žákajdy.

Jak vlastně vznikl nápad napsat 
knihu?
Když už jsem fejetony pro Elle psala 
přes tři roky, tak se to tak nějak samo 
nabízelo. 

 Aňa Geislerová: 
   Někdy se lekám, jak se sny plní

Aňa Geislerová je jednou z nejobsazovanějších hereček v České republice. Zároveň napsa-
la knihu, která vyhrála prestižní cenu, vychovává tři děti a angažuje se v různých charitativ-
ních projektech. Přes to všechno se jí ale daří i odpočívat, i když v poslední době si nejvíce 
oddychla při pobytu v nemocnici.

pokračování ►

Aňa Geislerová také spolupracuje s charitativní organizací DEBRA, 
která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel
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Chystáte se na nějakou další?
Už sem začala psát. Ale je těžké 
urvat pro sebe nějaký čas. Takže 
se těším, až začnu točit. V té době 
možná v rámci věčného čekání na 
záběr určitě hodně pokročím.

Dá se najít nějaká společná věc 
mezi herectvím a psaním? Je na-
příklad něco z Vašich hereckých 
zkušeností, co se Vám při psaní 
hodilo?
Spíš je v tom ta shodná potřeba 
něco sdělovat, tvořit, hrát si. Je to ten 
proces, kdy se člověk musí napojit na 
nějaký zvláštní externí zdroj energie 
a nechat se jím vést. Je to prostě 
kreativní činnost.

Chystáte se podpořit akci Nada-
ce Terezy Maxové, sama jste léta 
pořádala charitativní bazar. Jak 

si podobné akce vybíráte, podle 
čeho?
Náš Bazárek už dosloužil a já od té 
doby pomáhám nekonzistentně, ale 
nadšeně tam, kde to jde. Neřekla 
bych, že si vybírám já, spíše si okol-
nosti vybírají mě.

Chtěla byste se nastálo stát tváří 
nějaké nadace?
Neuvažuju o tom. A kdyby ano, ne-
chci se stát jen tváří, ale pomáhat, jak 
nejlépe budu umět. 

Náš magazín je distribuován do 
nemocnic. Jaká jste pacientka?
Ve čtrnácti mi po hospitalizaci v rám-
ci operace slepého střeva vepsali 
do karty, že jsem neadaptibilní pro 
pobyt v nemocnici. Strašně jsem 
zlobila... A nedávno jsem musela 
krátce zůstat v nemocnici, strašně 

Aňa Geislerová se narodila 
před 40 lety jako dcera japa-
nologa Petra Geislera (†59) 
a výtvarnice Věry Geislerové. 
Její sestra Ester je herečka 
a produkční, Lela kreslířka.
Získala pět Českých lvů. 
Poprvé hrála ve čtrnácti ve 
filmu Pějme píseň dohola. 
Často spolupracuje s Janem 
Hřebejkem (Kráska v nesná-
zích, Medvídek, Nevinnost, 
Líbánky), hrála v Návratu 
idiota, Želarech, Občanském 
průkazu...
Naposledy natáčela horor 
Polednice a film Anthropoid 
o atentátu na Heydricha
Je provdaná za režiséra Zdeň-
ka Janáčka. Má tři děti: Bruna 
(11), Stellu (8) a Maxe (2).

Letos ji můžete vidět na plátnech kin ve filmu Polednice
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jsem se tomu bránila, ale nakonec 
to nešlo jinak. Dokonce jsem musela 
vzdát den natáčení, což se mi snad 
nikdy nestalo. Byla jsem však nako-
nec strašně spokojená. Ležela jsem 
v postýlce, četla, psala, kreslila si. 
Všichni za mnou chodili na návštěvu. 
Večer filmy v počítači a spala jsem 
i odpoledne a to se mi jako mámě tří 
dětí doma vážně nikdy nestane. Bylo 
to blaho na Vinohradech!!!

Máte tři děti, jste obsazovaná 
herečka, napsala jste knihu. Jak 
se vám daří relaxovat, jak hledá-
te čas sama na sebe?
No zdá se, že až v nemocnicích..:-) 
Ne, já se nešidím. Dvakrát za rok jez-
dím na týdenní jógové výlety, někdy 
i na víkendy. Začala jsem i běhat, 
hýčkám se jídlem a pitím a lidmi ko-
lem sebe. Jsem chronický užívač ži-
vota, a tak i když se hroutím únavou, 
za chvíli mě zas něco nadchne.

Přestože se vám v hereckém 
životě daří, své soukromí si 
poměrně dobře střežíte. Co vy 
a bulvár, jak se povede zvládat 
tohle?
Úplne v klidu. Netrápím se tím. 
Každý máme jeden pokus na život, 
ať si ho tedy každý vyplní, čím chce. 
Já životem a někdo jeho překrucová-
ním. Když je to baví... 

Zahrála jste si ve filmu Anthro-
poid. Jak se díváte na tuto část 
naší historie? Chybí nám hrdino-
vé?
Chybí.. Já si idealizuji historii tak, že 
náš národ byl hrdinský. Zaujala mě 
ale jedna bohužel pravdivá reak-
ce jedné čtenářky: Jako celek moc 
hrdinští nejsme, ale máme v histo-
rii mnoho výjimečných osobností. 
A zrovna teď nám tu tak strašně moc 
chybí. Hrdina, charakterní člověk, 
který by nám umožnil ztotožnit se 
s jeho hodnotami, postoji, morál-
kou. Někdo, komu bychom chtěli 

pokračování ►
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věřit. A věřit díky němu, že ještě mají 
smysl morální postoje. Že je správné 
bojovat za pravdu, svobodu a vyšší 
princip. Chybí nám...

Jaké to bylo zahrát si ve velké 
mezinárodní produkci?
Další sen.. Krása. Hrdost.

V současnosti je v kinech také 
film Polednice. Jaké bylo natáče-
ní pro maminku tří dětí? A viděly 
jej vaše děti?
Bylo z čeho čerpat!!:-) Děti brzy 
vezmu! Ty starší. Ať vidí, kam vede 
únava!

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv, Lucie Robinson

Soubor fejetonů, kterými he-
rečka Aňa Geislerová přispí-
vala do magazínu ELLE, nyní 
vychází knižně. V souhrnném 
vydání vyvstává příběh, který 
mohl dříve čtenářům snad-
no uniknout; příběh části 
života, ve které jako by se 
odehrálo úplně všechno. 
Příchod nových členů rodiny, 
odcházení těch starých, lásky, 
pády, úspěchy, problémy. Pět 
podivuhodných let, k nimž 
autorka přidala ještě několik 
dříve nepublikovaných textů.
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Text: Radek Blažek
Foto: archiv

Aňa Geislerová na konci loňského 
roku vydala svou sbírku povídek, 
fejetonů a vzpomínek, jimž dala 
souhrnný název P. S. A její, stejně 
šikovná sestra Lela, do knížky doplni-
la překrásné ilustrace. Celá kniha tak 
vypadá jako nádherný deníček. „Ta 
gumička je tam dokonce přiděláva-
ná ručně, proto vždycky tak dlouho 
trvá, než se připraví dotisk,“ řekli nám 
v redakci!

P. S. se prakticky okamžitě vyšplhala 
na české žebříčky bestsellerů a po-
řád se na nich s přehledem drží! 
„Líbí se mi číslo tři, proto bych ráda 
napsala ještě dvě knihy, které by byly 
v podobném stylu jako tahle první, 
akorát třeba v jiných barvách,“ svěřila 
se nacpanému obchodu Aňa, která 
si na akci vzala jednoduché černé 
kalhoty a červenou košili s kostkami. 
„Na druhé knize už pracuju!“

Poté, co si fotografové nafotili Aňu 
ze všech stran, konečně došlo 
k tomu, proč jsme všichni přišli – 
k autorskému čtení.Aňa přečetla dvě 
kapitoly z P. S. Jednu popisující divo-
ké večírky a horké letní noci v Kar-
lových Varech a druhou z prázd-
nin strávených na podkrkonošské 
chalupě. Obě ukázky přetékaly 
sympatickým nadhledem a vtipem, 
který naplno ukazuje, že Geislerová 
si přízvisko „spisovatelka“ skutečně 
zaslouží.

Navíc díky své herecké průpravě umí 
číst skutečně tak, že to posluchače 
vtáhne do děje (koneckonců, však 
svou knihu také sama namluvila jako 
audioknihu!). Po každém přečteném 
fejetonu si Aňa vyčerpaně usrkla ze 
své skleničky vína a nechala návštěv-
níky, aby jí pokládali otázky. Nakonec 
ale prohlásila: „Nejlepší bude, když 
si to přečtete sami!“ A s těmito slovy 
u sebe přivítala první zájemce o au-
togram.

Fronta se utvořila skutečně dlouhá, 
což bylo jednak velkým počtem 
návštěvníkům, ale také tím, že se Aňa 
každému jednomu zájemci o pod-
pis skutečně věnovala – prohodila 
pár slovíček a mezitím mu do knihy 
nakreslila roztomilého panáčka.

„Jsem ráda, že jsem šla…“ prohlásila 
jedna paní kousek ode mě. „Viď? 
Ona je prostě skvělá! Bezprostřední, 
na nic si nehraje!“ přikyvovala dru-
há, když s podepsanými výtisky P. S. 
odcházely k východu do příjemně 
chladné únorové noci. Myslím, že tím 
nevědomky vystihly důvod, proč se 
Anina kniha tak dobře prodává.

Proč se Geislerová
  tak dobře prodává?
Od křtu a autogramiád do ticha ke čtenáři

Ve středu 10. února 2016 se v nově otevřeném hudebním obchodě Supraphon na Jungman-
nově náměstí v Praze už dlouho před pátou hodinou shromáždil slušný dav. Všichni tady 
čekali na oblíbenou herečku, modelku a teď už i spisovatelku Aňu Geislerovou.
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ŠPITÁLY
Místa, vítající, chránící i ohraničující lidský život
Historický místopis nemocnic v českých městech

Čas od času bychom si měli připomenout, že kritická situace našich nemocnic a úroveň 
péče o pacienty jsou pojmy relativní. Není to tak dlouho, co projevem nejvyššího milosrden-
ství bylo přijetí pacienta, zuboženého chudáka či postiženého člověka do útulku, sloužícího 
v kombinovaném modelu též jako zařízení sociální, azylové. Tam se provozovaly léčebné 
úkony a nezbytná péče, převážně toliko v duchu křesťanském, nikoli odborném. O odbor-
nosti také moc nebylo řeči, řádoví bratři měli zkušenosti především z válečné chirurgie, in-
terny a infekčních nemocí. Města ale prostě měla povinnost starat se o své nemocné, v pro-
storu Evropy je péče o potřebné povinností, řády to měly v záměru a jako raison d‘être. 
Porozhlédli jsme se a z historických pramenů našich nemocnic jsme vám připravili pár uká-
zek. A chystáme další. Važme si dnešního nadstandardu!

informace

Jičín
Špitál čili dům malomocných
První písemné zprávy o existenci 
špitálu v Jičíně jsou již z 2.polovi-
ny 15.století. V roce 1460 se mluví 
o „domu malomocných“ , který stá-
val pod zámkem, o dvoru špitálském, 
o odkazech na pozemcích a do-
mech. Těžko se však dá zjistit, kde 
v nejstarších dobách špitál skutečně 
býval.
Konkrétnější zmínky o jeho existenci 
jsou z doby Valdštejnova zájmu o Ji-
čín z první poloviny 17. století. Tehdy, 
v širokém programu organizace 
Frýdlantského knížectví, nezapomněl 

Valdštejn, velkolepý organizátor, ani 
na řešení sociálních otázek, jako byla 
péče o nemocné a staré lidi, či osoby 
již práce neschopné.
Ve zprávě jezuitů Coronia a Argen-
tea z roku 1622 je patrné, že kníže 
má v úmyslu zřídit v Jičíně špitál. To 
potvrdil sám Valdštejn v dopise ze 
7.července 1623 Coroniovi. Koncem 
prosince 1624 zve pátera Coronia do 
Prahy k projednání podrobností.
Zakládající listinu pro jičínský špitál 
vydal vévoda Frýdlantský v Jičíně 
30.5.1628

Zakládací listina špitálu v Jičíně
„My, Albrecht, z boží milosti atd. všem 
ve spolek a každému zvlášť známo 
činíme, že jsme již dávno a mnoho 
let přemýšleli, jak bychom nalezli 
nějaký prostředek k podpoře života 
některých ubohých a nuzných našich 
poddaných a tímto způsobem i sobě 
připravili pohodlnější cestu k věčné 
blaženosti modlitbami těchto chu-

dáků a též prokázali se vděčnějšími 
Bohu nejdobrotivějšímu, nejvyššímu 
štědrému dárci všeho dobra. Rozhodli 
jsme se založiti špitál pro 25 chudých 
mužů a tolikéž žen z poddaných 
pokročilého věku, kdo si nemohou 
vydělávati živobytí, a vybaviti tento 
špitál pevnými důchody. Do špitálu 
nesmí býti nikdo přijat, kdo by nebyl 
z vévodství, aby též byl před příjetím 
každý bedlivě vyšetřen, není-li stižen 
nakažlivými nemocemi. Nejsme však 
proti tomu, aby do tohoto špitálu ne-
měli přístup ti, kdo nejsou katolického 
vyznání. Kdyby však i přes všecko 
poučování otců jezuitů z jičínské ko-
leje nechtěli přijmouti katolickou víru, 
nechť jsou propuštěni, právě tak, jako 
ti, kdo by sváry, spory a hádky mezi 
spolu-bydlícími rozsévali. Kdo by sám 
chtěl špitál opustiti, může, ale bez 
věcí, které do špitálu sám nepřinesl“.
 
Na vydržování 50 osob ročně pak 
bylo vyměřeno: 1250 měřic pšeni-
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ce na chléb, 6 velkých beček soli, 
12 beček kaprů, 4 bečky štik, 2 sudy 
slabého piva týdně, 1/2 sudu dob-
rého piva týdně, 4 hroudy másla, 
40 měřic hrachu, 80 pražských měřic 
ječmene na kaši, 6 měřic prosa, 
1000 rýnských zlatých na maso, udr-
žování budov, na kuchyňské nádobí, 
na prádlo a roucha z libereckého 
modrého sukna s červenou podšív-
kou. 100 sáhů dříví z lesů hruboskal-
ských, jež budou povinni poddaní ze 
vsi Kněžnic do špitálu dovézt.
 
Se stavbou špitálu se, dle zápisu 
historie jičínské koleje, začalo v roce 
1629. Dostavěn byl kolem roku 1650, 
ovšem ve značně omezeném rozsa-
hu. 

Jihlava
Špitál čili ukládání nemocných
Nejstarší písemný doklad o jihlav-
ském špitálu uložený ve Státním 

okresním archivu v Jihlavě je perga-
menový list ze dne 24. dubna 1427. 
Albrecht, vévoda rakouský a markra-
bě moravský, dává židovskou školu 
v Jihlavě špitálu a chudým lidem tam 
bydlícím. O pár let později, 16. červ-
na 1434 pak vydává další list, kterým 
dovoluje jihlavským, aby postavili 
špitál s kaplí. Zůstalo však jen u to-
hoto listu. Stavba se uskutečnila až 
po čtyřiceti letech a na zcela jiném 
místě, ve Špitálské ulici v roce 1470. 
Tak vzniká špitál s kaplí sv. Alžběty.
Dějiny jihlavských špitálů jsou však 
mnohem starší. A bylo jich několik 
v různých částech města a oko-
lí. Z historie víme, že špitály byly 
zakládány především duchovními 
a rytířskými řády a mezi ně patřili 
rovněž němečtí rytíři, kterým zdejší 
území ve 13. století náleželo. Ti stáli 
u budování kostelíka sv. Jana Křtitele 
nad brodem přes řeku Jihlavu, kde se 
v té době již rozkládala ves stejného 
jména - Jihlava. Podle dochovaných 
stavebních prvků se lze domnívat, 
že část této stavby sloužila za obyt-
ný prostor, komendu či útulek pro 
pocestné a že koncem 12. století zde 
řada nemocných už našla pomoc 
a dočasné přístřeší. Skutečný špitál 
pak dokládá listina z 2. listopadu 
1258, kdy mincmistři království Čes-
kého a měšťané jihlavští odevzdávají 

špitál opatu želivského kláštera a fa-
ráři u sv. Jakuba v Jihlavě. To už stálo 
na návrší město Jihlava a jmenovaný 
špitál se nacházel při cestě mezi sta-
rou vsí a bouřlivě se rozvíjejícím hor-
nickým městem, před vstupní branou 
zvanou proto Špitálská, někde v mís-
tech bývalého Katolického domu, 
dnes proluce na konci Komenské-
ho ulice. Byl zasvěcen sv. Alžbětě, 
matce sv. Jana Křtitele, aby sloužil 
především horníkům, ale i ostatním 
spěchajícím do královského města 
za vidinou rychlého zbohatnutí. Jeho 
poloha před hradbami však zname-
nala stálé riziko v případě obležení 
města a tak po husitských válkách 
bylo rozhodnuto o vybudování špitá-
lu za hradbami a to ve Špitálské ulici, 
dnešní Komenského č. 27 a 29. Psal 
se rok 1470 a jak bylo výše uvedeno, 
Albrechtovo stavební povolení z roku 
1434 stále platilo. Podle dochovaných 
archivních dokumentů sloužil první 
dům jako vlastní špitál pro ukládání 
nemocných a ve druhém přiléhajícím 
se nacházela kaple sv. Alžběty.

Špitál, řidčeji také hospital 
(z lat. hospitale) je označení 
pro středověké, ale i poz-
dější útulky pro nemocné, 
přestárlé a chudé. Tento vý-
raz se dodnes používá jako 
zastaralé nebo expresivní 
označení nemocnice nebo 
hospice. Běžně se užívá 
např. v brněnském hantecu. 
Špitály byly zřizovány ze-
jména při klášterech, kde je 
provozovali mniši a řeholni-
ce (členové špitálních bra-
trstev a řádů - hospitalitů, 
jako např. johanité, lazariáni 
nebo křižovníci). Známým je 
dochovaný barokní Šporkův 
špitál (hospital) v Kuksu.
Zdroj: Wikipedia
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Motto Středočeských dnů zdraví: 
Hlavně preventivně!
Preventivní zdravotní prohlídky jsou v České republice stále velmi podceňovány. Pravidelně na ně chodí pouze 
20 % lidí. Může za to především nesprávné uvažování: pokud nás nic netrápí, nemá smysl chodit k lékaři. 
Z dlouhodobých statistik ovšem jasně vyplývá, že prevence má skutečně zásadní význam. Jestliže se podaří 
nemoc zachytit včas, má pacient obvykle 95% šanci na vyléčení.

„Středočeské dny zdraví“ navazují i letos na úspěšnou osvětovou akci zaměřenou právě na podporu prevence 
a preventivních prohlídek. Akce proběhly s úspěchem a zájmem veřejnosti  pod záštitou hejtmana Středo-
českého kraje Ing. Miloše Petery v Mladé Boleslavi, Kladně a Příbrami. Těšte se na červnové akce v Benešově 
a Kolíně!

Součástí dnů je kromě nabídky preventivních prohlídek bohatý program, soutěže o hodnotné ceny nebo 
prohlídky zdravotnické techniky.

Termíny v červnu
• Kolín

3. 6. 2016 (10:00 – 14:00 hod.)

• Benešov
8. 6. 2016 (12:00 – 16:00 hod.)

Magazín                     je mediálním partnerem Středočeských dnů zdraví.

České Budějovice
Špitál pana Zachariáše
První ústav, zajišťující zdravotní a so-
ciální péči místnímu obyvatelstvu, 
vznikl v Českých Budějovicích už asi 
padesát let po založení města. Jak 
město rostlo a získávalo na významu, 
stávala se organizovaná péče o ne-
mocné či zestárlé v určitém smyslu 
nutností. Už ve 14. století proto vznikl 
zárodek pozdější systematizované 
hospitalizace v Českých Budějovicích.

14 a 15. století: První špitály k hos-
pitalizaci potřebných
První městský hospital, tj. česky špi-
tál, založil u kostela svatého Václava 
místní měšťan a sladovník jménem 
Zachariáš. Tento špitál byl zaopat-
řovací ústav, jehož prostřednictvím 
mohlo město dlouhodobě pečovat 
o nemajetné nebo zestárlé obyva-
tele. První zmínka o jeho existenci 
se váže k roku 1327, kdy ho král Jan 
Lucemburský (1296–1346) osvobodil 
od placení daně a potvrdil Zachariá-
šovu donaci. V dalších letech se pak 
místní péče dále rozvíjela.
 -před r. 1327 – založení špitálu na 
rohu Krajinské ulice (u Pražské 
brány)
 - 1359 – dne 24. září začalo špitál 
spravovat město
 - 1513 – 1515 – v reakci na morové 
rány vznikl před Pražskou bránou 
nový Morový špitál s kostelem Nej-
světější trojice

 
16. století: První kvalifikovaní 
lékaři
Účel prvních špitálů byl především 
sociální, nikoli léčebný. Nemocní 
raného novověku hledali pomoc 

spíše u ranhojičů a kořenářů, v přípa-
dě drobných chirurgických zákroků 
například u lazebníků. Asistenci osob 
s lékařským vzděláním lze předpo-
kládat už od konce 14. století. Ovšem 
teprve počátkem 16. století začala 
kvalifikovaného lékaře platit přímo 
městská rada. Lékař pečující o fyzické 
zdraví, tzv. městský fyzikus, zajišťoval 
zdravotní péči zaměstnancům radni-
ce, školy a dalším důležitým osobám 
tehdejší společnosti. Byla mu dovole-
na i soukromá klientela. Do konce 18. 
století se na postu českobudějovické-
ho městského lékaře vystřídalo téměř 
dvacet osob s lékařským vzděláním.

Karlovy Vary
Špitál pro chudé cizince
Po mnohaleté snaze lékaře MUDr. 
Bernarda Mitterbachera postavit 
v lázeňském městě důstojné zaří-
zení pro chudé cizince, vyžadující 
lékařskou péči, rozhodla karlovarská 
městská rada nashromáždit k tomuto 
účelu co nejvíce prostředků. Dvakrát 
týdně vybírané nízké poplatky však 
nestačily ani na stravu chudých pa-
cientů. Mitterbacher se proto zasadil 
o pořádání různých dobročinných 
sbírek, koncertů, bálů a akademií, 
z jejichž výtěžku bylo možno poří-
dit základní kapitál pro stavbu nové 
budovy špitálu. Prvním donátorem 
se stal polský hrabě August Illinski, 
senátor, tajný rada a ruský komoří, 
který v roce 1798 věnoval Mitterba-
cherovi tisíc florénů na stavbu špitálu. 
Tento čin inspiroval další přispěvatele 
a dobrodince. Koncem roku 1799 
bylo nashromážděno 1561 fl. 18 kr., 
které byly účelně uloženy. K tomuto 

základnímu jmění ročně přibývaly 
další částky a roku 1807 bylo na účtu 
již 10 997 fl. 12 kr. Nejvyšší purkrabí 
Jan Rudolf Chotek daroval na počát-
ku 19. století 500 zlatých „nemocnici 
na Bernardově skále“. Vrchní správce 
toužimského panství daroval špitálu 
170 loktů plátna a slečna von Hofen-
brätel věnovala okenní skla pro celou 
budovu. Jména všech donátorů jsou 
uvedena v publikaci Beschreibung 
der Entstehung der Fortschritte und 
des gegenwärtigen Zustandes des 
in der königl. Privilegierten Stadt 
Kaiser - Karlsabd befindlichen Hos-
pitál für Fremde aller Nationen od 
Josepha Rossiho z roku 1829, vy-
danou vlastním nákladem ve Vídni, 
jejíž výtěžek z prodeje byl věnován 
nově vzniklému cizineckému špitá-
lu. Dne 6. února 1804 povolil císař 
František Josef II. zřízení špitálu pro 
chudé lázeňské hosty a k tomuto 
účelu věnoval krátce předtím za-
koupený Poštovní dvůr včetně všech 
pozemků a uvolnil z c.k. nábožen-
ského fondu 5 000 florénů na stavbu. 
Základní kámen budovy nového 
špitálu sv. Bernarda (Fremdenhos-
pital) pro chudé cizince, nazvaného 
podle barokní sochy sv. Bernarda 
na přilehlé skále byl položen v roce 
1806 pod Bernardovou skálou vedle 
schodů na Zámecký vrch na levém 
břehu říčky Teplé uprostřed města 
Karlovy Vary (Karlsbad). Budovu 
postavil v letech 1806-1809 Wenzel 
Stöhr podle projektu stavitele Aren-
se z Hamburku. Cizinecký špitál, na 
jehož stavbu dohlížel sám Mitterba-
cher, byl slavnostně dokončen v roce 
1809. První nemocní však byli přijati 
teprve roku 1812. Provoz špitálu od 
té doby trval každoročně od zaháje-
ní lázeňské sezóny dne 1. května až 
do jejího závěru koncem září. Vede-
ním nového cizineckého špitálu byl 
pověřen MUDr. Bernard Mitterbacher, 
který funkci vykonával bezplatně, 
a vrchním dozorem karlovarští radní. 
Úředníkovi určenému pro denní 
dozor špitálu byla tehdy vyměřena 
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roční odměna ve výši 100 fl., povole-
ná z lázeňské taxy a poplatků z po-
domního obchodu.

Vyšší Brod
Špitál čili chudobinec nemocných 
pánů
Dne 25. října 1346 byl ve Vyšším 
Brodě vysvěcen světícím biskupem 
Adamam von Gabullou „špitál-
ní kostel“ svaté Alžběty. Samotné 
založení špitálu ve Vyšším Brodě 
provedl Petr z Rožmberka 4. září 
1347, když zřídil „šest obročí pro 
nemocné“. Vyšebrodskému špitá-
lu věnoval výnos ze svého dvora, 
polí a sadu v Nesselbachu, což je 
dnešní Větrná, mezi Rožmberkem 
a Malšínem. Jeho synové Petr a Jan 
z Rožmberka v roce 1361 přidali čtyři 
a v roce 1371 další dvě obročí pro 
nemocné. Špitál v domě, který od 
roku 1772 má číslo popisné 122, byl 
pravděpodobně dostavěn až po roce 
1367, neboť v tomto roce je uvá-
děn „chudobinec nemocných pánů“ 
přímo v samotném klášteře. V roce 

1379 udělil kardinál Pilous vyšebrod-
skému klášternímu špitálu odpustky, 
které byly pravděpodobně použity 
na dokončení stavby budovy. V listi-
ně z 25. ledna 1380 darují Rožmber-
kové klášteru vesnici Lahhrurberher 
u hornorakouského kláštera Schläglu 
za podmínky, že ve špitále bude 
stálá služba a opat zajistí jednoho 
kněze kláštera, který bude dohlížet 
na to, aby špitál dostal vše, co mu 
patří. Službu měla vykonávat „poctivá 
služebná“. Špitál dostal stejný název 
jako vedlejší kostelík, tedy špitál sv. 
Alžběty.

Duchcov
Špitály čili zaopatřovací ústavy
Již od 16. století fungoval duchcovský 
špitál „před Mosteckou branou“ (na 
místě pozdějšího, v roce 1958 zbou-
raného špitálu) za jehož fundátory 
jsou pokládáni Jiří z Lobkovic a jeho 
sestry - klariska Eva a Voršila prov-
daná Plesová ze Sloupna. Testament 
otce zmiňovaných sourozenců Vác-
lava z Lobkovic ( + 1574), uložený 

v Deskách zemských větších (dnes 
v Národním archivu v Praze) obsa-
huje zmínku o duchcovském špitále 
„ před Teplickou branou“. Znovu je 
uváděn tento druhý, málo známý 
špitál „U Teplické brány“ v dokumen-
tu z roku 1620 vztahujícímu se k oso-
bě duchcovského obyvatele Martina 
Stiebnera.
V závěti Kiliána Ernsta Mibese 
(+1695) je ustanoveno, že čtyři týdny 
po jeho pohřbu mají být rozdělovány 
peníze před špitálem, aniž by bylo 
zřejmé, o který z obou výše uvede-
ných se jedná.
Mezi písemnostmi oseckých cisterciá-
ků zaujímá významné místo archivá-
lie, v níž hrabě Jan Josef z Valdštejna 
konstatuje svůj slib z roku 1710, že 
do deseti let vybuduje v Duchcově 
nebo v Horním Litvínově špitál pro 
12 mužů, 12 žen a 12 dětí a u něj zřídí 
lékárnu. Při ní bude též platit apaty-
káře, a také jednoho „ chirurga“, aby 
zdarma léčili všechny poddané z du-
chcovsko-litvínovského panství. Špitál 
měl být zřízen „ke cti Bohu a Naší 
Milé Paní (P. Marii) pod patrociniem 
sv. Josefa, sv. Jana Křtitele, sv. Jana 
Evangelisty, sv. Jana Nepomuckého, 
sv. Anny, sv. Barbory, sv.   Antonína 
Paduánského, sv. Václava, sv. Judy 
Tadeáše, sv. Jáchyma a sv. Martina.

Text: redakce
Foto: archiv

INZERCE▼
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interview

Krajské nemocnice na Vysočině slouží i v létě
Situace ve zdravotnictví je kritická, zejména s ohledem na nedostatek personálu, lékařů i zdravotní-
ků. To slyšíme ze všech médií a institucí. Bude doba dovolených kritická? Jen těžko si lze představit, 
že přepracovaný personál nemocnic se radostně zřekne zákonného a zaslouženého volna v roz-
sahu týdnů a bude ve službě. A přitom prázdniny nejsou jen letní selanka. Úrazy, zranění, infekce, 
epidemie, nelze vyloučit ani hromadné nehody či přírodní pohromy. Lékaři musí ale být vždy v po-
hotovosti. Čím dál víc lidí tráví dovolenou doma, a čím dál víc na Vysočině. Komfortní zázemí pro 
cyklostezky, pěší turisty, milovníky kempů a přírodního táboření. Leckde jsou ještě i rybníky, lesy, 
řeky. Jak jsou na tom nemocnice a zdravotnická zařízení na Vysočině? Na to jsme se zeptali nejpo-
volanějšího člověka, hejtmana a zároveň lékaře, MUDr. Jiřího Běhounka

Krajské nemocnice jsou obzvlášť 
v těchto týdnech centrem debat, 
především o nedostatku lékařů 
a sester. Nadchází letní sezóna, 
prázdniny. Mohou být obyvatelé 
i návštěvníci Vysočiny, kteří sem 
určitě přijedou trávit část léta, 
v klidu, že je zajištěna zdravotní 
služba a péče i v době dovole-
ných?
Prázdninový provoz řeší pravidelně 
téměř všechny nemocnice. Z důvodu 
četnějšího čerpání dovolených jsou 
vždy s dostatečným předstihem avi-
zovány omezené provozy některých 
pracovišť, plánuje se méně neakut-
ních zákroků, mohou být změněny 
ordinační doby. Nikdy však není 
omezena akutní zdravotnická péče. 
V letních měsících je pak volna využí-
váno pro nutnou údržbu pracovišť.

Jak je zajištěna spolupráce Inte-
grovaného záchranného systému 
(IZS) s nemocnicemi? Spolupra-
cujete třeba i s leteckou záchran-
nou službou nebo armádou?
Základními složkami IZS Kraje 
Vysočina jsou Hasičský záchranný 
sbor Kraje Vysočina, Policie České 
republiky a Zdravotnická záchranná 
služba Kraje Vysočina včetně letecké. 
V době krizových stavů se stávají 

ostatními složkami integrovaného 
záchranného systému také zdravot-
nická zařízení, kterých kraj na území 
Kraje Vysočina zřizuje pět. Spoluprá-
ce těchto složek je v ČR upravena 
zákonem. Ostatní složky, mezi které 
patří armáda, resp. síly a prostředky 
ozbrojených sil nebo záchranné sbo-
ry, havarijní, pohotovostní, odborné 
a jiné služby jsou při záchranných 
a likvidačních pracích připraveny 
poskytnout pomoc na vyžádání.

Existují plány na zabezpečení 
situací v případě živelných, prů-
myslových nebo jiných kata-
strof?
V tomto případě mluvíme o ty-
pových činnostech integrovaného 
záchranného systému. Jde o katalog 
konkrétních druhů mimořádných 
událostí, u kterých se předpokládá 
zásah zpravidla více složek IZS. Jde 

o dokumenty, které vydává a zpra-
covává Generální ředitelství HZS ČR. 
Pro zabezpečení větší informovanosti 
veřejnosti o katalogu jsou využívány 
webové stránky Ministerstva vnitra.

Má kraj zařízení pro umístění 
vyšších počtů imigrantů, model 
hygienické a epidemiologické 
prevence?
Mluvíme o aktivitě, kterou koordinu-
je především Ministerstvo vnitra ČR 
a její složky. Na území Kraje Vyso-
čina není umístěno žádné zařízení 
pro uprchlíky. Kraje jako takové tato 
zařízení nezřizují, neprovozují, nefi-
nancují a nemají žádný vliv na jejich 
provoz.

Jsou zdravotníci proškolováni 
pro případ ošetřování pacienta 
jiného náboženského vyznání, 
kdy prohlídku nebo ošetření 
komplikují náboženské předpisy?
Profesionální zdravotní týmy v ne-
mocnicích Kraje Vysočina se s touto 
skutečností umí vypořádat. Podle 
mých informací k ní dochází ve-
lice sporadicky. Vždy je ale třeba 
oboustranná ohleduplnost a komu-
nikace.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv



16

Královéhradecký kraj disponuje 
zdravotnickými zařízeními téměř 
všech typů - od fakultní nemoc-
nice přes krajské, a také nestátní. 
Je to pro obyvatele dostatečná 
nabídka?
Základní síť zdravotnických zaříze-
ní v Královéhradeckém kraji tvoří 
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
a čtyři oblastní nemocnice Zdravot-
nického holdingu Královéhradeckého 
kraje. Existence Fakultní nemocnice 
na území kraje je velikou výhodou, 
protože zabezpečuje specializova-
nou péči pro občany celého kraje 
včetně vysoce specializované péče 
s nadregionálním přesahem. Důleži-
tou roli sehrávají i další příspěvkové 
organizace kraje, zejména Zdravot-
nická záchranná služba. Všechny 
tyto složky vzájemně velice dobře 
spolupracují a zajišťují tak komplexní 
zdravotní péči občanům kraje.
Nestátní zdravotnická zařízení zajiš-
ťují především stomatologickou péči, 
ambulance specialistů a praktických 
lékařů pro dospělé i děti. Dostupnost 
zdravotní péče na území kraje je 

dostatečná a odpovídá současným 
potřebám. Další výhodou je existen-
ce Lékařské a Farmaceutické fakulty 
University Karlovy na území kraje.

Co považujete za největší nedo-
statek ve stávajícím systému, jak 
byste definovala akutní potřebu 
pro krajské zdravotnictví?
Hrozbou je především nedostatek 
odborného zdravotnického perso-
nálu, lékařského i nelékařského, a to 
ve většině oborů. Kromě jiného je to 
důsledkem nedostatečného mzdo-
vého ohodnocení a nedotažené 
koncepce vzdělávání. Stále větším 
problémem je zajištění lékařské 
pohotovostní služby, vzhledem 
k nevymahatelnosti povinnosti lékařů 
zapojit se do těchto služeb. Zmí-
nit lze také historicky nižší finanční 
ohodnocení akutní péče v kraji ze 
strany zdravotních pojišťoven než je 
republikový průměr.

Je podle Vás situace pro léka-
ře kritická, jak čteme a slyší-
me v médiích? Spolupracujete 

s krajskou pobočkou ČLK? Máte 
informace a hodnocení od nich?
Situace je stejně vážná jako v celé 
republice a je nutné ji urychleně řešit 
na celostátní úrovni. Spolupracujeme 
především se zástupci praktických 
lékařů pro dospělé i praktických 
lékařů pro děti a dorost, a to hlavně 
při zajišťování lékařské pohotovostní 
služby. Spolupráce funguje i s odbo-
rovými organizacemi ve zdravotnic-
tví.

Objevují se také zprávy o výky-
vech v zásobování léčivy. Máte 
nějaké regulační nástroje, mož-
nost kontroly sortimentu, kte-
rým disponují lékárny?
Problémy z nedávné doby jsou 
způsobené reexportem léků a eko-
nomickou nevýhodností některých 
preparátů na našem trhu. S výjimkou 
Královéhradecké lékárny, která je 
dceřinou společností Zdravotnického 
holdingu Královéhradeckého kra-
je, však nemáme k dispozici žádné 
analytické informace ani regulativní 
mechanismy v této oblasti.

Kraj, kde se dobře dýchá
Hradec Králové je centrem nádherného kraje, který není jen vyšší samosprávný celek. Pro 
naši republiku znamená historii a tradici, pevné body vývoje a dějiny národa, lokality, kde 
se češství a národní vědomí formulovalo. Přijímá vlivy odjinud, z Polska nebo Německa, ale 
nenechává se jimi měnit a přetvářet. Z toho nenápadně, ale pevně rostou hodnoty, na kte-
ré mohou být pyšní nejen Hradečáci, ale lidi v Trutnově, Jičíně, Náchodě a dalších městech 
a obcích. To všechno jsou města-klenoty, jakési jistoty v neklidném, globalizovaném světě. 
Usedlíci tu mají dlouhou historii, kdo přijde nový, neodchází. O úrovni zdravotní péče v rám-
ci kraje pravidelně informujeme a hodláme tak činit i nadále, podrobněji a častěji. Nemoc-
nice a zdravotnická zařízení pokrývají potřebu péče nejen o místní obyvatele, ale taky pro 
velký počet rekreantů a turistů, kteří zaplavují Krkonoše, Orlické hory či horní Polabí. Jejich 
zřizovatelem je Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a tuto oblast má na starost 
radní pro zdravotnictví, PharmDr. Jana Třešňáková.

interview
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Spolupracujete s polskými nebo 
německými zdravotníky v rámci 
přeshraničních kontaktů?
Do přeshraničních projektů s pol-
skou stranou se zapojuje především 
Zdravotnická záchranná služba, která 
dlouhodobě spolupracuje s polskými 
partnery při organizaci výměnných 
stáží a organizaci odborných konfe-
rencí za účelem výměny praktických 
zkušeností.
Oblastní nemocnice Náchod pak 
vzhledem ke své geografické poloze 
poskytuje služby také polským paci-
entům a do budoucna je hodlá vý-
znamně rozšiřovat. Nejen kvůli tomu 
již navázala spolupráci s polskou 
střední zdravotní školou a starosty 
příhraničních obcí na polské straně.

Co můžete z pozice kraje na-
bídnout mladým lékařům, aby 
neodcházeli do zahraničí?
Královéhradecký kraj spustil program 
stipendií, který má motivovat mladé 
lékaře, aby po studiu neodcházeli do 
zahraničí, s cílem zajistit dostatečný 
počet lékařů v celém kraji. Jak Fakult-
ní nemocnice, tak i krajská zařízení 
jim mohou nabídnout atraktivní 
zaměstnání na dobře vybavených 
pracovištích. Vedle postupného 

navyšování mezd zavádějí všechny 
krajské nemocnice zajímavé  benefity 
pro všechny zaměstnance včetně 
náborových příspěvků pro nově na-
stupující zdravotníky.

Máte připravené plány pro pří-
pad nečekaného zvýšení počtu 
imigrantů, pobytových nároků 
a detenčních zařízení?
Pokud jde o plány pro případ ne-
čekaného zvýšení počtu migrantů 
a připravenost na takovou situaci, je 
to především záležitost Ministerstva 
vnitra, potažmo Policie České repub-
liky. V Královéhradeckém kraji nemá-
me pro tyto osoby žádné záchytné 
zařízení. V Kostelci nad Orlicí je 
pobytové zařízení s kapacitou kolem 
180 osob, v současnosti je zaplněno 
zhruba ze dvou třetin. V Jaroměři je 
azylový dům, kde je kapacita kolem 
dvaceti osob. Obě zařízení jsou ur-
čena pro již prověřené osoby čekající 
na udělení azylu a kapacitně mají 
značnou rezervu.

Jsou vaši zdravotníci instruováni, 
jak například ošetřovat pacienty 
islámského vyznání?
V rámci celoživotního vzdělání 
zdravotnických pracovníků probíhá 

také kurz multikulturního ošetřování, 
který řeší právě přístup k pacientům 
z jiných etnických či náboženských 
skupin.

Podporuje kraj také lázeňskou 
péči, rekreační objekty nebo Tra-
diční čínskou medicínu? Mimo 
FN HK.
Královéhradecký kraj jako jediný 
v republice provozuje dětské ozdra-
vovny. Čtyři zařízení v oblasti Krkonoš 
a jejich podhůří hrají významnou roli 
v oblasti preventivní péče a nabízejí 
pobyty dětem z celé České repub-
liky, především z oblastí s velkou 
ekologickou zátěží. Ozdravovny jsou 
zaměřeny nejen na řešení dýchacích 
obtíží a alergií, ale například také 
na poruchy příjmu potravy. Pobyty 
jsou částečně hrazeny z veřejného 
zdravotního pojištění na základě do-
poručení ošetřujícího lékaře, Králové-
hradecký kraj však přispívá na jejich 
provoz a především na investiční 
obnovu těchto zařízení.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv

PharmDr. Jana Třešňáková

Narozena 28. 4. 1960 v Hronově. Po absolvování 
gymnázia v Náchodě a následně Farmaceutické 
fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové pra-
covala jako asistent lékárníka v Hronově. V letech 
1995–2008 provozovala vlastní Lékárnu u Vojtěcha 
v témže městě.
V roce 2002 byla zvolena členkou Zastupitelstva 
města Hronova a od roku 2006 je i jeho radní. Od 
roku 2008 zasedá v Zastupitelstvu Královéhradec-
kého kraje, od roku 2009 je členkou krajské rady 
pro oblast zdravotnictví.
V současnosti žije v Novém Městě nad Metují.
Je členkou ČSSD od roku 2005.
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Nejpalčivějším problémem po-
sledních let je bezpečnost v cen-
tru Prahy. Připravujete nějaké 
novinky, posílení ochrany stálých 
obyvatel centra, podnikatelů 
a turistů?
Řekl bych, že v posledních letech 
už můžeme tento negativní dojem 
naprosto revidovat.  V podmínkách 
Prahy totiž funguje velmi dobrá 
spolupráce mezi PČR a MP, v jejímž 
důsledku se podařilo snížit trestnou 
činnost. Na zlepšení poukazují i vý-
sledky „Analýzy pocitu bezpečí 2015“, 
které byly ve srovnání s poslední 
analýzou z roku 2010 velmi pozitivní. 
V takto nastoleném trendu chce-
me pokračovat a prohlubovat míru 
spolupráce všech zainteresovaných 
subjektů v oblasti bezpečnosti. S tím 
souvisí i rozvoj systému prevence 
kriminality hl. m. Prahy, kterým dopl-
ňujeme působení represivních složek 
tak, aby byly tyto palčivé problémy, 
co nejvíce potlačeny a hl. m. Praha 
byla místem nevhodným pro páchání 
kriminality. 
Počet trestných činů spáchaných na 
území hlavního města Prahy klesá 
s výjimkou roku 2013 dramatickým 
způsobem, a pokud se nestane nic 
mimořádného, tak bude nejnižší 
v novodobé historii hlavního města – 
odhad je něco okolo 65.000 trest-

ných činů. V porovnání se stejným 
obdobím roku 2014, lze obecně 
říci, že se činnost MP zlepšila v té-
měř všech sledovaných ukazatelích 
v průměru o 30%. Zlepšila se navíc 
i spolupráce mezi jednotlivými slož-
kami Integrovaného záchranného 
systému. Tento trend se projevuje na 
celém území Prahy, centrum nevy-
jímaje. Pochopitelně se ale bavíme 
o lokaci, která byla v minulosti v tom-
to ohledu nejvíce problematická, 
a tak se zde bude změna projevovat 
spíše pozvolna a tedy déle, než je 
tomu v ostatních případech. 
Zajištění bezpečnosti obyvatel se 
také věnují orgány krizového řízení 
hl. m. Prahy. Budování MKS a jeho 
infrastruktura je nedílnou součás-
tí bezpečnostních opatření hl. m. 
Prahy. 

Noční můrou se staly nájezdy 
rádobyturistů, táhnoucích noční 
Prahou podle vybraných noč-
ních barů. Poškozená auta, koše, 
zběsilý řev a hulákání překračuje 
míru. Dá se tomu zabránit?
Rozhodně se tomu zabránit snaží-
me. Na řadě míst platí třeba nová 
pravidla nočního klidu. Na výtržnic-
tví z řad některých turistů striktně 
reagujeme, ale postrádáme zákony, 
které by nám umožnily jednat kate-

goričtěji. Například finanční pokuta 
za narušování veřejného pořádku, 
zejména pro cizince není zrovna 
dvakrát radikálním trestem, který by 
motivoval k tomu takovéto chování 
neopakovat. Osobně bych se proto 
zasadil spíše o to, aby se problém 
obtěžování hlukem či vandalství řešil 
zcela komplexně a na celém území 
Prahy. 

Příliš dlouho se řeší segwaye, 
na hlavních turistických trasách 
stále znepříjemňují a ohrožují 
chodecký prostor, stejně jako 
cyklisté na chodnících a přecho-
dech. Může magistrát zakročit, 
přimět městské strážníky, aby 
konali?
Nejenom, že může, ale aktivně se 
o to v současnosti snaží. Vzniká 
návrh nařízení, které by veškerá rizika 

Nejen lidské tělo, i město může mít problematická, ba nezdravá místa a potíže, poškozující 
stav jeho organizmu. Životní prostředí, doprava, ale i drogy, alkohol, hluk, to jsou projevy 
jednoznačně nezdravé, životu neprospívající. Ovlivnit diagnózu mohou obyvatelé, nejen 
lékaři, ale i členové Integrovaného záchranného systému, pražští záchranáři, pohotovost 
v nemocnicích, a policie. Jak je tedy na tom hlavní město Praha z hlediska příznaků nemoc-
né společnosti – nebo uzdravování? Odpovídá Bc. Libor Hadrava, radní pro bezpečnost.

interview

Diagnóza metropole:
 Nejvýraznějším znakem zdravého města je bezpečí
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spojená s provozem segwayí v his-
torickém centru Prahy mělo katego-
ricky vyloučit. Pohyb těchto vozítek 
by byl znemožněn na území Pražské 
památkové rezervace a přilehlém 
území včetně chodníků, stezek pro 
cyklisty a chodce či v pěších a obyt-
ných zónách. Prosazení a schválení 
tohoto návrhu je i nezbytná proce-
dura, aby strážníci získali současně 
adekvátní pravomoc zasahovat 
ve všech případech, kdy ze strany 
segwayí dojde k porušování pravidel 
a ohrožení ostatních účastníků na 
těchto komunikacích.  

Jsou kapsáři na Václaváku na 
ústupu, nebo se chystají na léto?
Z vlastních zkušeností soudím, že 
pokud se kapsáři na něco chysta-
jí, roční období je v tomto ohledu 
neomezují. Pravdou však je, že 
primárně se zaměřují na turisty. Pro 
obraz města v zahraničí je to po-
chopitelně nepříjemné, a proto se 
skutečně snažíme, aby tento druh 
trestné činnosti doznal zásadních 
změn. Policisté jsou si vědomi, že ve 
srovnání s ostatními regiony, se kri-
minalita v Praze kumuluje na menším 
prostoru. Nicméně naší výhodou je 
dostupnost sil a prostředků. Jsme 
tedy schopni na tuto trestnou činnost 
reagovat velmi rychle. Zejména pak 
v centru Prahy. V neposlední řadě se 
věnujeme také prevenci. V letošním 
roce odstartovala nová preventivně 
informační kampaň Policie ČR „Pozor 
na ně!“ zaměřená především na 
kapesní krádeže. Kampaní chceme 
upozornit na některé negativní stere-
otypy v chování, které jsou výrazným 
kriminogenním faktorem. Zatím co 
u jiných druhů kriminality se pacha-
telé stále zdokonalují a hledají nové 
triky a finty. U kapesních krádeží pa-
chatelé většinou nic nového nehle-
dají a zůstávají dlouhodobě u ově-
řených postupů. Právě tyto situace 
jsou zachyceny na plakátech, které 
by měly veřejnost informovat o rizi-
kových místech, postupech zlodějů 

a především je motivovat k aktivnímu 
přístupu k zajišťování vlastní bezpeč-
nosti a ochraně majetku. 

Můžeme doufat v důslednější 
kontrolu bezpečnosti v metru?
Kontrola bezpečnosti v metru bě-
hem jeho standardního provozu 
je pracovníky metra, kamerovými 
technologiemi a řadovými příslušníky 
MP zajištěna dostatečně. V případě 
výjimečných situací či událostí do-
chází k posílení ostrahy i ve spolu-
práci s bezpečnostními složkami na 
republikové úrovni včetně speciálních 
jednotek. 

Po celý rok se prolínají poru-
šení zákona z různých oblastí, 
dopravy, kriminality majetkové, 
násilné, rušení pořádku. Co je ale 
největším problémem bezpeč-
nosti v Praze?
Zcela jistě jsou to krádeže spojené 
s automobilismem. V první řadě 
vykrádání automobilů a pak jejich sa-
motné krádeže. Je to současně pro-
blém, jehož řešení nelze ponechat 
pouze na složkách MP. Souvisí často 
i s tím, jak jsou nastavené některé 
principy v našem soudnictví. V jejich 
důsledku je postih pachatelů často 
nedostatečný, případně neumožňuje 
důslednější a včasnější eliminaci re-
cidivy pachatelů nebo lepší ochranu 
svědků. 
Obecně lze říci, že hl. m. Praha je 
také charakterizována (na rozdíl od 
jiných regionů ČR) zcela specifickými 
kriminogenními faktory, což se sa-
mozřejmě odráží v kriminalitě a pá-
chání trestné činnosti. Je zde vysoká 
hustota obyvatelstva, rozsáhlá ob-
chodní síť, značný počet soukromých 
podniků, rozsáhlá infrastruktura, vyšší 
intenzita cizineckého ruchu atd.
Po přepočtu kriminality na 10 tis. 
obyvatel (tzv. index kriminality) je 
hlavní město dlouhodobě nejvíce 
zatíženo. Podíl Prahy na celkové kri-
minalitě v ČR se dlouhodobě pohy-
buje kolem 25%.

Myslíte, že by záchranáři a další 
příslušníci IZS, ale třeba i řidiči 
MHD nebo revizoři, měli mít 
status veřejné osoby, s vyšší 
ochranou?
Osobně se domnívám, že jistá forma 
ochrany je nepochybně na místě. Na 
druhou stranu oficiální status veřejné 
osoby je poněkud složitější legislativ-
ní procedura, než jak by se na první 
pohled mohlo zdát. Ruku v ruce s ní 
se totiž ubírá i určité penzum pravo-
mocí, co si dotyčný takříkajíc může 
dovolit, nebo k čemu je povinován. 
Zcela by to změnilo vyznění i náplň 
původního zařazení jednotlivce. Na-
víc rozhodnout o tom může pouze 
parlament České republiky. 

Zdá se, že kriminalita obecně 
klesá. Lze to říci i o drogové 
scéně, přímo a agresívně ničící 
lidské zdraví a vztahy?
Nelze, protože čísla z drogové scény 
nelze nikdy stoprocentně dohledat. 
Důvod je ten, že někteří z uživatelů 
se k držení či užívání návykové látky 
pochopitelně nehlásí. Evidovat lze 
pouze ty, kteří se třeba přihlásí k léč-
bě. Kvůli častějším kontrolám navíc 
došlo v posledních letech k přesunu 
distribuce drog do heren, barů nebo 
sociálně vyloučených lokalit. V oblasti 
protidrogové prevence však hlavní 
město Praha podporuje adiktolo-
gické služby, které jsou v souladu 
s přijatou koncepcí a akčním plánem 
protidrogové politiky města. A do-
mníváme se, že tyto kroky nesou své 
výsledky. V některých pražských čtvr-
tích včetně těch největších můžeme 
díky tomu situaci na drogové scéně 
považovat za stabilizovanou. Rov-
něž tak se s některými svými kolegy 
radními chceme zasadit o zákon na 
republikové úrovni, který by řešil 
zneužívání léčiv drogově závislých.

Text: redakce, MHMP
Foto: archiv MHMP
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Proti novele ostře vystupují jednak 
rodiče dětí, kteří svůj nesouhlas vy-
jadřují podpisem petice proti rušení 
oboru, již k dnešnímu dni podepsalo 
přes 105 000 signatářů. Také část 
odborné veřejnosti s rušením oboru 
PLDD nesouhlasí. 
Své negativní stanovisko k postupu 
Ministerstva zdravotnictví vyjádřily 
organizace a odborné společnos-
ti, mj. české zastoupení Dětského 
fondu OSN – UNICEF; česká kancelář 
Světové zdravotnické organizace 
(WHO); dr. Gottfried Huss, prezi-
dent ECPCP (Evropské konfederace 
primárních pediatrů - European 
Confederation of Primary Care 
Paediatricians). Na zasedání ECPCP 
v listopadu loňského roku v Praze 
připojili přítomní lékaři z členských 
evropských zemí své podpisy pod 
petici za zachování oboru PLDD.
Za výbory českých odborných 
společností podpořili zachování 
oboru PLDD MUDr. Petr Tláskal, 
CSc., předseda Společnosti pro 
výživu;  prof. MUDr. Roman Pry-
mula, CSc., PhD., předseda České 
vakcinologické společnosti ČLS JEP; 
MUDr. Pavla Křížová, CSc., předsed-
kyně Společnosti pro epidemiologii 
a mikrobiologii ČLS JEP; MUDr. Petr 
Kümpel, místopředseda Společnosti 
infekčního lékařství ČLS JEP; MUDr. 

Pavel Kabíček, CSc., předseda České 
společnosti dorostového lékařství 
ČLS JEP; doc. MUDr. Jana Hamano-
vá, CSc., čestná předsedkyně České 
společnosti dorostového lékařství 
ČLS JEP; doc. MUDr. Svatopluk Býma, 
CSc., předseda Společnosti všeobec-
ného lékařství ČLS JEP; prof. MUDr. 
Jan Hořejší, DrSc., předseda České 
společnosti gynekologie dětí a do-
rostu ČLS JEP; předseda MUDr. Pavel 
Chrz, prezident České stomatolo-
gické komory; MUDr. Zorjan Jojko, 
předseda Sdružení ambulantních 

specialistů ČR; MUDr. Václav Šmatlák, 
předseda Sdružení praktických lékařů 
ČR; MUDr. Vladimír Dvořák, předseda 
Sdružení soukromých gynekologů 
ČR.
„Výbor Společnosti všeobecné-
ho lékařství ČLS JEP nesouhlasí se 
záměrem sloučit klinický obor dětské 
lékařství s oborem praktické lékařství 
pro děti a dorost (PLDD) do jedno-
ho oboru pediatrie. Existuje mnoho 
důvodů a také důkazů k dalšímu po-
silování primární péče ve zdravotním 
systému v ČR. Obor PLDD je jedním 

Zrušení praktických pediatrů 
by mohlo způsobit problémy

informace

Praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD) zná každý. Právě k praktickému pediatrovi je 
dítě registrováno ihned po odchodu z porodnice a až do adolescence k tomuto lékaři do-
chází. Podle údajů Českého statistického úřadu žije v České republice více než 1 965 000 dětí 
ve věku od 0 do 18 let. Jaké důsledky může mít pro téměř dva miliony českých dětí zrušení 
oboru praktických pediatrů, které navrhuje novela Ministerstva zdravotnictví? 
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ze dvou hlavních pilířů primární 
péče a v České republice v současné 
době neexistuje alternativa,“ říká doc. 
MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předse-
da Společnosti všeobecného lékařství 
ČLS JEP. 

Mezi nejsilnější argumenty odpůrců 
novely patří tyto:
1. Praktičtí dětští lékaři se stara-

jí v první linii o 20 % populace 
a potřebují k tomu stabilní systém, 
včetně adekvátního vzdělávání.

2. Zrušením oboru PLDD přestanou 
být praktičtí dětští lékaři součástí 
primární péče a celý systém se 
může rozložit.

3. Práce PLDD je zčásti odlišná od 
práce nemocničního pediatra 
a právě tyto odlišnosti jsou ve 
vzdělávání po společném studiu 
akcentovány.

4. Je potřeba odlišit pediatrii jako 
specializovaný obor medicíny 
a péči o dítě, která obnáší i péči 
o dítě zdravé, péči o dítě v kon-
textu jeho rodinných, sociálních 
a kulturních specifik – to je právě 
náplní práce pediatra-praktika.

5. Sloučením oborů by obě odbor-

nosti ztratily prostor pro dosta-
tečnou specializovanou přípravu, 
z obou oborů by musely být 
pokráceny určité odborné stáže 
tak, aby se vše vešlo do společ-
né přípravy, a celkově by došlo 
k méně intenzivní a méně speci-
fické přípravě.

6. Praktický pediatr je nositelem pre-
ventivní péče, která zabírá mini-
málně polovinu jeho práce, kvalita 
prevence je prioritou pro systém 
péče o dítě. Důraz na prevenci ve 
vzdělání by byl zrušením oboru 
snížen.

7. Praktický pediatr vykonává státem 
(legislativou) nařízené úkony 
(očkování, preventivní prohlídky, 
epidemiologická opatření).

8. PLDD pracuje samostatně bez 
možnosti okamžité konzultace 
a na kvalitě jeho rozhodování stojí 
následný rozhodovací proces při 
řešení onemocnění nebo jiného 
problému, se kterým dítě přichází. 
Potřebuje v tom být dostatečně 
erudován, než nastoupí do samo-
statné praxe.

9. Náš systém je v tomto ohledu 
vzorem pro evropské země a po 

dopracování dílčích změn pro 
usnadnění přechodu mezi obory 
může být vzorem ideálním. Náš 
systém primární péče o děti je 
v neposlední řadě velmi levný.

10. Ze strany příjemců péče (rodiče 
a jejich děti), poskytovatelů péče 
(PLDD), ani plátců zdravotní pojiš-
ťovny) není poptávka po změně.

Ministerstvo zdravotnictví navrhlo 
novelu na jaře loňského roku, v sou-
časné době začne být projednávána 
ve zdravotním výboru Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Podle 
novely by mělo dojít ke zrušení obo-
ru praktický lékař pro děti a dorost 
(PLDD), respektive ke sloučení oboru 
PLDD  s oborem dětské lékařství. Za-
tímco praktický lékař pro děti a do-
rost musí po vystudování absolvovat 
roční praxi v ordinaci zkušeného 
kolegy, klinický obor dětského lékař-
ství ukládá absolventům fakult pouze 
měsíční povinnou stáž. Sloučením 
těchto dvou oborů by měl vzniknout 
obor obecné pediatrie, která by od-
povídala spíše klinické specializaci.

Text: redakce
Foto: archiv
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V sobotu se konala soutěžní 
přehlídka hudebních kapel. Pro 
rodiny s dětmi byl připraven Bebífest, 
soutěžní a zážitkový festival, který 
nabídl zábavné workshopy a soutěže 
nejen se zdravotnickou tematikou. 
Návštěvníci si také mohli nechat vy-
šetřit zrak, ochutnat české i exotické 
pivo či soutěžit o poukaz na řízení 
simulátoru dopravního letadla A320. 
Na festival dorazilo více jak 1.500 
návštěvníků. 

Benefice pro Nadaci Dětský mozek 
Pro letošní ročník Doktorfestu byla 
navázána spolupráce s Nadací 
Dětský mozek. Na dobrovolném 
vstupném se vybralo téměř 18 500 
Kč a veškerý výtěžek byl beze zbytku 
věnován Dennímu stacionáři Akord, 
který Nadace Dětský mozek dlou-
hodobě podporuje. Zaměstnanci 
a dobrovolníci DS Akord připravili 
pro sobotní Bebífest hry a činnosti, 
které jsou uzpůsobeny pohybovému 
omezení jejich klientů. Návštěvní-
ci si tak vyzkoušeli např. malování 
bez rukou či hru boccia, podobnou 

francouzskému pétanque, určenou 
lidem s těžkým tělesným postižením. 
Nabízeny byly také výrobky z dílny 
DS Akord. 

Nadace Dětský mozek 
Nadace Dětský mozek byla založe-
na v roce 1992. Pomoc uskutečňuje 
poskytováním finančních příspěvků 
osobám s postižením nervového 
systému nebo zařízením, která těmto 
osobám zabezpečují respitní a do-
mácí péči, asistenční službu nebo 
vzdělání. Jedním ze zakladatelů je 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., 
děkan 2. LF UK, Přednosta Kliniky 
dětské neurologie 2. LF UK a FN 
Motol, Praha. Výkonnou ředitelkou 
nadace je paní PhDr. Miroslava Wei-
glová.

Denní stacionář Akord 
Denní stacionář Akord poskytuje 
již od roku 1995 služby osobám ve 
věku od 6 let do 45 let s mentálním 
postižením a kombinovanými va-
dami. Jedná se o klienty, kteří jsou 
v důsledku svého těžkého postižení 

závislí na pravidelné pomoci a pod-
poře druhé osoby, tzv. asistenta, což 
jim znemožňuje využívat běžných 
institucí nebo rodinného prostředí. 
Ředitelkou organizace je paní Mgr. 
Irena Dušková.

DOKTORFEST letos pomáhal dětem

informace

V pátek 27. a sobotu 28. května 2016 proběhl v Písecké bráně nedaleko Pražského hra-
du čtvrtý ročník multižánrového festivalu lékařů a lékařek, kteří se vedle své profese věnují 
i umělecké činnosti a dosahují na tomto poli profesionálních výkonů. Jeho mediálním part-
nerem byl i magazín HOSPITALin. Součástí letošního ročníku byla benefice pro Nadaci Dět-
ský mozek, jejíž výtěžek z obou festivalových dnů dosáhl téměř 18 500 Kč a byl beze zbytku 
věnován Dennímu stacionáři Akord, jenž je určen lidem ve věku od 6 do 45 let s mentálním 
postižením a kombinovanými vadami, kteří potřebují pravidelnou podporu druhé osoby. 
Pátek již tradičně patřil vernisáži tentokrát fotografické výstavy MUDr. Pavla Ochonského 
s názvem Kolem světa, která je k vidění v Písecké bráně do 5. 6. 2016. Ke skvělé atmosfé-
ře přispěl koncert sborového zpěvu v podání smíšeného pěveckého sboru Post Scriptum, 
jehož členy jsou mj. lékaři. 

Text: redakce
Foto: archiv
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informace

Vzhledem k tomu, že tlak krve je 
základním fyziologickým parame-
trem, který nám udává tlak krve na 
stěnu cévy a který naznačuje, zdali 
v organismu vše pracuje správně 
(zejména krevní oběh a tím jistým 
způsobem i srdce), je zřejmé, že se 
měření krevního tlaku využívá velmi 
hojně. Krevní tlak určuje srdce a stav 
celého systému krevních cév. Srdce 
je vlastně taková krevní pumpa, která 
krev do oběhu vhání, to je pak tzv. 
hodnota systolického tlaku (vyšší 
hodnota, typicky v rozmezí od 105 
do 140 mm Hg, tj. výška rtuťového 
sloupce hodnota, typicky 60 až 90 
mm Hg). Tyto hodnoty jsou však 
závislé na pohlaví, věku, námaze, 
nemoci, pružnosti cév a pod. Kromě 
toho se jedná o jednoduché a tzv. 
neinvazivní měření (bez vniku do 
těla, pouze povrchově), které neob-
těžuje pacienta. Lze tak např. určit 
hypotenzi (nízký krevní tlak) či hy-
pertenzi (vysoký krevní tlak). Existuje 
však i měření krevního tlaku inva-
zivně, tj. zavedením přímo měřicího 
senzoru do cévy, ale to je možné 
pouze na specializovaných odděle-
ních nemocnic. Vzhledem k tomu, 
že se krevní tlak musí sledovat jak 

u mnoha nemocí, tak i při zákrocích 
a pod., jsou tak krevní tlakoměry ne-
postradatelnými pomocníky ve zdra-
votnické praxi, ale i v domácnosti.

Měření jednorázově i po celý den
Měřiče krevního tlaku v zásadě roz-
dělujeme na rtuťové (první sestrojen 
již v roce 1896), deformační (tzv. 
aneroidní, budíkové), elektronické 
(automatické) a elektronické bezrtu-
ťové (neautomatické). 
Takovým zvláštním druhem měřičů 
krevního tlaku jsou tzv. Holterovské 
systémy, které dokáží zaznamená-
vat hodnoty krevního tlaku např. po 
dobu několika dnů. Tyto systémy 
umožňují, aby se na záznamu proje-
vily i vlivy, které se v ordinaci a v da-
ném čase neprojeví a je potřeba 
měřit krevní tlak během všech běž-
ných činností člověka (např. během 
fyzického či psychického zatížení, 
doma, v zaměstnání apod.). 
Základním fyzikálním principem mě-
řičů krevního tlaku je buď využití mě-
ření přetlaku v manžetě vůči atmo-
sférickému tlaku s využitím manžety 
a tekutiny s vysokou hustotou pro 
zobrazení přetlaku na stupnici (viz 
rozdíl mezi hustotou vody a rtuti), to 

jsou rtuťové tlakoměry nebo využití 
mechanických prvků, které se defor-
mují tvarově a tato změna se přenáší 
na výchylku ručkového měřidla, to 
jsou deformační tlakoměry nebo 
využití tzv. oscilometrické metody 
měření, která nevyžaduje fonendo-
skop, umožňuje zcela automatické 
měření nezávisle na subjektu měření, 
ale s ne zcela stabilní přesností a to 
jsou elektronické tlakoměry. Oscilo-
metrická metoda spočívá ve zjištění, 
kdy během měření výše uvedených 
hodnot tlaku dochází k výskytu 
nejvyšších hodnot amplitud. Zbývají 
tzv. tlakoměry bezrtuťové (neauto-
matické), které využívají tzv. elektro-
nickou stupnici (kapiláru) a vyžadují 
fonendoskop. Jako fyzikální jednotka 
krevního tlaku se používá buď výška 
sloupce rtuti (mmHg=Torr) a nebo 
kPa. Každý z uvedených typů tlako-
měrů má své výhody a nevýhody.

Zaměřeno na průtok krve
Obecná struktura měřiče krevního 
tlaku je založena na spojení několika 
bloků a těmi jsou pumpa (může být 
i balónek) pro nafouknutí manžety, 
ventil pro vypouštění manžety, vlastní 
manžeta, sloupec se stupnicí nebo 

V dalším pokračování seriálu o přístrojích se zaměříme na velmi často používaný 
zdravotnický prostředek a tím je měřič krevního tlaku, zkráceně zvaný tlakoměr (tonometr).
S tonometrem se můžeme setkat jak u praktického lékaře, na poliklinice, tak i v nemocnici, 
ale i v domácnostech. Jedná se v zásadě o jednoduchý zdravotnický prostředek, jehož 
naměřená hodnota může mít ale velmi důležité souvislosti, ale i důsledky z hlediska 
stanovené diagnózy.

Nepodceňujme krevní tlak
Jak se měří?
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displej, popř. napájecí a řídicí obvody. 
Samozřejmě, že toto uspořádání je 
dáno typem tlakoměru a je zřejmé, 
že např. elektronický tlakoměr se 
neobejde bez pokročilých elektronic-
kých obvodů, které řídí celou činnost 
tlakoměru a výše uvedené bloky. 
Naopak rtuťový nebo deformační 
tlakoměr bude velmi jednoduchý bez 
potřeby napájení a pod.
Základním příslušenstvím každého 
měřiče krevního tlaku je tzv. okluzní 
manžeta, která se nasazuje na levou 
paži a která umožňuje v potřebné 
míře omezovat průtok krve cévami 
tím, že se řízeně nafukuje a vyfukuje. 
Nicméně, tato manžeta může být 
nahrazena např. tzv. neodnímatel-
ným rukávem (tunelem skrz) uvnitř 
přístroje a nebo zápěstním typem 
tlakoměru. Dalším příslušenstvím je 
tzv. fonendoskop (vynalezen v roce 
1905), který umožňuje poslouchat 
srdeční ozvy, jejichž přítomnost 
a intenzita udává okamžiky měření 
jednotlivých tlaků. Příslušenství je 
však dáno typem tlakoměru. Prin-
cip měření krevního tlaku rtuťovým 
tlakoměrem s fonendoskopem je 
následující. Po přiložení manžety 
a jejím upevnění na levou paži dojde 

k umístění fonendoskopu pod man-
žetu. Vyšetřující pak uzavře ventil 
na balónku a snaží se dosáhnout 
hodnoty cca 210 mmHg stlačováním 
balónku. V takovém případě dojde 
k takovému tlaku manžety na paži, 
že cévami přestane téci krev. Začne 
se uvolňovat ventil a nafouknutá 
manžeta se začne vypouštět. Sou-
časně s tím se musí pozorovat výška 
sloupce rtuti a poslouchat srdeční 
ozvy. V okamžiku, kdy se objeví první 
srdeční ozvy, tak to je okamžik, kdy je 
třeba odečíst hodnotu vyššího tlaku 
a to systolického. Manžeta pak stále 
méně a méně omezuje průtok krve, 
až jsou všechny cévy zcela uvolněné 
a vymizí i srdeční ozvy a v takovém 
okamžiku je třeba odečíst hodnotu 
nižšího tlaku a to diastolického. Tím 
je měření tlaku rtuťovým tlakoměrem 
ukončené. Měření všemi ostatními 
tlakoměry se podobá tomuto postu-
pu, ale s několika dílčími odlišnostmi.

Důležitá je kontrola
Samozřejmostí z hlediska možností 
měřičů krevního tlaku je napájení 
zejména z baterií, ale je také běžné 
napájení pomocí napájecího adap-
téru, připojeného k rozvodné síti 

230V/50 Hz. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o zdravotnické prostředky, 
které „měří“, musí se podrobovat tzv. 
pravidelnému tzv. metrologickému 
ověření (dáno legislativou ČR). Kdyby 
se toto nerealizovalo, mohlo by dojít 
k falešným diagnózám. Kromě toho 
je třeba přesně dodržovat návod 
k obsluze. Z hlediska obsahu rtuti 
v současné době v ČR neplatí zákaz 
prodeje, servisu ani používání rtuťo-
vých tonometrů. Nicméně je zřejmé, 
že k této situaci během několika 
let dojde. Postup však bude zřejmě 
stejný jako u rtuťových teploměrů, 
kde se nejdříve rozhodlo o zákazu 
výroby, ale další používání stávajících 
je možné. Je však třeba konstatovat, 
že v současné době je již k dispozici 
dostatečný počet výrobků, které ne-
obsahují rtuť, mají ověřenou funkč-
nost a přesnost a kromě toho se 
jedná z hlediska ergonomie o zcela 
stejné uspořádání, což je z hlediska 
návyků zdravotnických pracovníků 
velmi důležité. Pro rtuťové tono-
metry je tedy spíše určena pozice 
srovnávacího měřidla.

Text: Doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
Foto: archiv
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informace

Mnohé může vysvětlit „špatný“ 
životní styl, který jistě s sebou přináší 
21. století a s ním především omezení 
pohybové aktivity. Už Hippokrates 
znal význam pohybové aktivity, když 
prohlásil: „Chůze je nejlepší lék.“ Vě-
decké důkazy o prospěšnosti pohybu 
jsou známy více než 60 let v oblasti 
kardiovaskulárních onemocnění, více 
než 50 let u vysokého krevního tlaku, 
více než 40 let u cukrovky, ale i u dal-
ších onemocnění, jako je například 
osteoporóza nebo dokonce deprese 
a úzkost.

„Pohybová aktivita hraje zcela zá-
sadní roli v léčbě a prevenci většiny 
onemocnění a nosnou silou jsou 
myokiny, které jsou produkovány 
svalem, který je v aktivní činnos-
ti. Zdá se, že to jsou ty pravé léky, 
které máme všichni v sobě a které 
si umíme i docela levně vyrobit,“ 
vysvětluje MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D. 
z III. interní kliniky Všeobecné fakult-
ní nemocnice v Praze a 1. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy.

Myokiny působí na tukovou tkáň, 
mozek, gastrointestinální trakt, kost, 
srdeční sval, cévy a zdá se, že hrají 
roli i v prevenci některých nádoro-
vých onemocnění.

Jedním z hlavních cílů Všeobecné 
fakultní nemocnice v Praze kro-
mě léčby akutních onemocnění 

je i prevence z různých pohledů. 
Projekt „Sportuj, ale zdravě“, který 
byl podpořen z prostředků MHMP 
v rámci projektu Praha – Evropské 
hlavní město sportu, má vést k tomu, 
aby se lidé nejen více hýbali, ale aby 
dbali i na to, že nevhodně zvole-
nou pohybovou aktivitou nebo její 
neadekvátní intenzitou či délkou si 
mohou více uškodit než pomoci. Do 
projektu jsou zapojeni nejen lékaři, 
ale také zdravotní sestry, nutriční 
terapeutky, fyzioterapeuti. Životní 
styl není jen pohyb, ale také zdra-
vější stravování a trávení volného 
času. V rámci projektu tak můžete 
odborníky VFN potkat například na 
slavných Primátorkách, kde budou 
po celou dobu k dispozici nejen pro 
konzultace, ale budete si moci změřit 
například krevní tlak v zátěži. Platí 
totiž, že nejčastějším rizikem náhlé 
smrti ve sportu u osob nad 35 let je 
nerozpoznaná ischemická choroba 
srdeční a časnou prevencí se tak dá 
většině těchto příhod předcházet.

Je prokázáno, že pohybová akti-
vita v dětství a adolescenci nejvíce 
ovlivňuje nižší hmotnost v dospělos-
ti. Od roku 2010 se zvýšila skupina 
osob, které nevykonávají žádnou 
intenzivní pohybovou aktivitu o cca 
25 % procent a středně intenzivní 
aktivitu dokonce o 30 %. „Sportující, 
resp. pravidelně pohybující se lidé, 
mají 2 x větší šanci, že nebudou mít 

Moderní doba nám přináší množství příležitostí, jak si ulehčit život. Bohužel se zdá, že i to 
může být jedna z hlavních příčin vzestupu kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky a obe-
zity v posledních 40 letech. Ačkoliv díky moderní medicíně se prodloužila délka života o ně-
kolik let, nelze zcela říci, že zůstává zachována jeho kvalita.

Myokiny – naděje pro dlouhý život

1. lékařská fakulta Univer-
zity Karlovy v Praze (1. LF 
UK) je v současnosti nejstarší 
lékařská fakulta ve střední 
Evropě a největší z českých 
lékařských fakult. Jejími základ-
ními studijními programy jsou 
všeobecné lékařství a zubní 
lékařství. Kromě toho 1. LF UK 
nabízí studium dalších zdra-
votnických oborů, specializační 
a celoživotní vzdělávání a řadu 
doktorských programů. Ka-
ždoročně absolvuje 1. LF UK 
více než 300 nových lékařů, 
v letošním akademickém roce 
zde studuje 4426 pregradu-
álních a 934 postgraduálních 
studentů.
1. LF UK je zároveň nejproduk-
tivnější institucí v biomedicín-
ském výzkumu – svědčí o tom 
jak počty a kvalita publikací, tak 
i řešených grantových projektů. 
Vědecká práce, pregraduální 
a postgraduální výuka probíhá 
na 75 teoretických ústavech 
a klinických pracovištích společ-
ných se Všeobecnou fakultní 
nemocnicí, Fakultní nemocnicí 
v Motole, Ústřední vojenskou 
nemocnicí, Thomayerovou 
nemocnicí, Nemocnicí Na 
Bulovce, ale i v dalších mezio-
borových centrech včetně řady 
celostátních.
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vysoký krevní tlak a dokonce 3,5 x 
větší šanci, že nebudou mít cukrovku. 
Je nepochybné, že pohybová aktivita 
hraje významnou roli i ve výskytu 
depresí a dalších psychiatrických 
onemocnění. Je vysoce pravděpo-
dobné, že za zvýšený výskyt těchto 
onemocnění v posledních letech 
může být odpovědná snížená fyzická 
zátěž v práci, která není dodatečně 
nahrazena sportovními a pohybo-
vými aktivitami,“ říká MUDr. Martin 
Matoulek, Ph.D., z organizace VŠTJ 
Medicina a III. interní kliniky VFN 
a 1. LF UK.

Spojení Všeobecné fakultní nemocni-
ce s VŠTJ Medicina Praha, které trvá 

již více jak 10 let, umožňuje nejen pa-
cientům VFN doporučené pohybové 
aktivity provozovat a vyzkoušet.

„Původně zaměřené pohybové 
aktivity pro obézní a diabetiky 2. typu 
jsou postupně doplňovány progra-
my pro seniory, diabetiky 1. typu 
s využitím moderních prvků teleme-
dicíny, ale i například pro pacienty 
s narkolepsií nebo roztroušenou 
sklerózou,“ dodává MUDr. Matoulek. 
Poptávka po pohybových aktivitách 
nemocných pacientů i díky systema-
tické práci lékařů Všeobecné fakultní 
nemocnice neustále roste. Důležitá 
je i možnost zapojení studentů 1. lé-
kařské fakulty Univerzity Karlovy, a to 

nejen formou brigád, ale především 
realizací bakalářských a diplomových 
prací v rámci nelékařských oborů 
(nutriční terapie, fyzioterapie). Zapo-
jení mladých a nadšených studentů 
do procesů významně zlepšuje nejen 
adherenci, ale především zlepšuje 
výsledky.

Pro získání dalších nejen odborných 
informací můžete využít i nový web 
– www.obezita.cz, a v novém kabátě 
Obesity NEWS, jejichž odborným 
garantem se od letošního roku stala 
Všeobecná fakultní nemocnice.

Všeobecná fakultní ne-
mocnice v Praze (VFN) 
představuje významné zdra-
votnické zařízení, patřící mezi 
největší nemocnice v ČR. 
Všeobecná fakultní nemocnice 
v Praze poskytuje základní, 
specializovanou a zvláště 
specializovanou léčebnou, 
ošetřovatelskou, ambulantní 
a diagnostickou péči dětem i 
dospělým ve všech základních 
oborech. Zajišťuje také kom-
plexní lékárenskou péči, včetně 
technologicky náročných pří-
prav cytostatik nebo sterilních 
léčivých přípravků.
Kromě poskytování zdravotní 
péče je VFN hlavní výukovou 
základnou 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze a 
současně jedním z nejvýznam-
nějších vědeckých pracovišť v 
oblasti léčebných a diagnostic-
kých metod v České republice. 
Nemocnice má nejdelší tradici 
akademické medicíny v ČR a 
od svého založení do součas-
nosti je největším výzkumným 
medicínským pracovištěm v 
ČR.

Text: redakce
Foto: archiv
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Odběr probíhal ve společnosti Cara 
Plasma v ulici Perlová 5 v Praze 1 ve 
všedních dnech od 8 do 20 hodin. 
Darovat plazmu mohl každý, kdo 
je starší 18 let, registruje se, vyplní 
dotazník a projde základními vyšet-
řeními (například měřením krevního 
tlaku, tepu, tělesné teploty a krevní-
ho obrazu). Více informací na www.
tichysvet.cz a www.caraplasma.cz
Obecně prospěšná společnost Tichý 

svět již deset let pomáhá neslyší-
cím v České republice. Poskytuje 
jim všestrannou podporu v podobě 
komplexních služeb, které jim umož-
ňují začlenit se do společnosti.  Na-
bízí online tlumočení do znakového 
jazyka a přepis mluvené řeči do textu 
v rámci služby Tichá linka, sociální 
a právní poradenství a podporu při 
hledání zaměstnání, včetně pro-
gramu pro žáky a absolventy škol. 

Působí v deseti krajích ČR. Ročně 
zajistí práci více než 50 neslyšícím. 
Pořádá semináře a přednášky o světě 
neslyšících a kurzy znakového jazyka. 
Zapůjčila stovku tabletů do nemocnic 
v ČR pro možnost spojení neslyšících 
s online tlumočníkem či přepisova-
telem na Tiché lince. Linku využívají 
i některé úřady. Společnost založila 
Tichou kavárnu, první pražskou ka-
várnu s neslyšící obsluhou.

Text: redakce
Foto: archiv

Obecně prospěšná společnost Tichý svět pořádala celý měsíc úspěšnou akci akci Tichý dár-
ce. Až do 10. června mohou zájemci z řad široké veřejnosti darovat krevní plazmu a pomo-
ci tak lidem se vzácnými onemocněními. Svůj honorář za odběr mohou věnovat vybrané 
neziskové organizaci pro neslyšící. Pomáhají a darují tedy hned dvakrát. 

Tichý dárce:
Pomoc lidem se vzácným onemocněním

informace
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Všeobecná nemocnice v Příbra-
mi byla založena 1. srpna 1881 a její 
historii byl samozřejmě věnován jeden 
ze stánků. Staré fotografie připomněly 
začátky nemocniční péče v Příbrami. 
Ty novější pak ukázaly období zahájení 
přestavby a dostavby budov areálu 
na počátku 21. století. Aktuální snímky 
nových moderních prostor jednotlivých 
oddělení ukázaly, že Oblastní nemoc-
nice Příbram poskytuje svým pacien-
tům opravdu vysoký standard péče. 
Co fotografie nemohly dosvědčit, byl 
třetí rozměr péče - lidskost a přátel-
skost příbramských zdravotníků. Ta ale 
byla cítit na celém náměstí a u každé-
ho stánku. Do této atmosféry dobře 
zapadal i anděl, který se procházel 
mezi návštěvníky a rozdával letáčky 
s informacemi o domácí péči Andělka. 
Tu příbramská nemocnice letos nově 
otevřela, aby svým pacientům zkrátila 
pobyt v nemocnici a umožnila do-
léčení v domácím prostředí. „Vítáme 
Vás a pojďte s námi slavit! Příbram-
ská nemocnice udělala v posledních 
letech obrovský skok dopředu a věřím, 
že to naši pacienti oceňují“, řekl na 
úvod oslav ředitel Oblastní nemocnice 
Příbram Stanislav Holobrada, který 
zábavně-naučný program zahájil spolu 
se starostou města Příbrami Jindřichem 
Vařekou. Po nich se již postupně na 
pódiu za skvělého moderování Honzy 
Musila střídali v krátkých rozhovorech 
lékaři jednotlivých oddělení, předsta-
vitelé vedení nemocnice, ale také další 

hosté, ať už zástupci Střední zdravot-
nické školy nebo Záchranné služby 
Středočeského kraje.

Koho a proč si ještě pozval moderátor 
Honza Musil na pódium? MUDr. Mar-
tina Poláka, vedoucího lékaře Jed-
notky intenzivní péče interních oborů, 
který hovořil o tom, co lidé mohou 
udělat pro zdraví svého srdce a cév. 
(Do stánku Kardiovaskulární prevence 
však lidi nějak zvlášť lákat nemusel.)
MUDr. Ing. Filipa Závadu, PhD., 
pimáře Interního oddělení - probrali 
endoskopická vyšetření a především 
kolonoskopii, potřebnou pro preven-
ci nádorového onemocnění tlustého 
střeva. (Průchozí velkou nafukovací 
maketu střeva zapůjčil spolek Onko-
maják.)
MUDr. Pavla Hankeho, primáře 
Urologického oddělení, s kterým 
probral moderní léčbu nemocí močo-
vého ústrojí i nádorů prostaty a varlat 
u mužů, ale i to, co pan primář rád 
vaří.

MUDr. Svatopluk Smutný objasnil, co 
umí příbramská nemocnice udělat pro 
lidi s problémy se štítnou žlázou.
MUDr. Jaroslav Kliment pak předná-
šel o šetrné a moderní léčbě křečových 
žil, kterou v nemocnici provádí.
MUDr. Taťána Glosová reprezento-
vala porodnici, která na podzim čeká 
na nastávající maminky a rodičky ve 
zbrusu novém komplexu moderních 
porodních sálů a šestinedělí. 
Mgr. Ivana Králíčková, manažerka 
ošetřovatelské péče Oblastní nemocni-
ce Příbram o Středočeském dnu zdraví 
řekla: „Na této akci nám jde především 
o to, aby si její návštěvníci uvědomili 
hodnotu svého zdraví, aby o něm víc 
začali přemýšlet. A také aby věděli, 
že k nám mohou přijít, když pro své 
zdraví chtějí něco udělat.” 
Hudba, zábava, zvědavost i poučení, 
Bára Basiková, canisterapeutka Monika 
Posekaná, holky z aerobiku Sportklubu 
Milín a spousta hostů a návštěvníků - 
takový zdravě příjemný den ve Středo-
českém kraji.

informaceOblastní nemocnice Příbram: 
Pečujeme o Vás 135 let.
Středočeský den zdraví připomněl 135. výročí jejího založení

Pečujeme o Vás 135 let. Tak znělo heslo oslav výročí založení nemocnice v Příbrami, které 
proběhly v rámci Středočeského dne zdraví. Nemocnice akci uspořádala ve spolupráci se 
Středočeským krajem v příbramském centru na Náměstí T.G. Masaryka. Bohatý program na 
hlavním pódiu i řada stánků, informujících o práci nemocnice i o zdravotní prevenci, přitáhly 
stovky návštěvníků. 

PR ČLÁNEK▼

Zleva: starosta Příbrami Jindřich Vařeka, ředitel ne-
mocnice Stanislav Holobrada a moderátor Jan Musil

Originální vystoupení dívek 
ze Sportklubu Milín
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V posledních letech sledujeme při-
bývající možnost využívajících me-
tod TCM pro české pacienty. V čem 
vidíte přínos, nebo lépe řečeno 
důvod, aby byla podporována? 
Jsou tady dva základní důvody. Jeden 
je praktický, TCM samozřejmě dokáže 
vyřešit spoustu zdravotních problémů, 
konec konců její mnohatisíciletá tradice 
není náhodná. Dodnes se řada Číňanů, 
včetně prominentů režimu, léčí tradiční 
čínskou medicínou, protože je šetrná, 
individualizovaná a účinná.
Setkáváme se samozřejmě také s tím, že 

nejmodernější postupy západní medi-
cíny jsou kombinovány s TCM v těch 
nejkvalitnějších zařízeních ve světě, 
včetně Číny, i ve vyspělém západním 
světě - Austrálii, USA, Izraeli a podobně. 
Spousta zdravotnických zařízení pře-
chází na kombinaci těchto dvou po-
stupů tak, aby dosahovali co nejlepších 
výsledků u svých pacientů. Někdy TCM 
bývá řekněme podpůrnou metodou, 
někdy naopak tou hlavní. To je jeden 
důvod, a druhý? Lidské zdraví je podle 
mého názoru fenomén velmi osobního 
charakteru. Lékaři i praktici musí neustále 
dbát, aby každý jednotlivec měl právo 
zvážit, jakou metodu si zvolí k dosažení 
lepší kvality života, lepšího zdraví. Pokud 
existují někde jinde na světě srovnatelně 
evidentně účinné metody, nebo více 
metod, pak je závazkem každé vyspělé 
civilizace, aby tyto metody v bezpečné 
formě, a to podtrhuji, zprostředkovala 
svým občanům, aby mohli volit mezi více 
postupy.
Na spoustu diagnóz, na spoustu zdra-
votních problémů neexistuje jednoznač-
ná odpověď bez rizik. A každý má mít 
právo, podle mého názoru, vyhodnotit si  
tato rizika a udělit řekněme svůj poučený 
souhlas s vybranou léčebnou metodou 
až potom, co si srovná různé dostupné 
postupy. Takže jedna stránka je praktická, 
ano, skutečné zlepšování zdraví v ob-

jektivním slova smyslu, a druhá stránka 
je řekněme spíše osobní, spíše otázkou 
svobody výběru jednotlivce.

Věnujme se teď více Komoře TCM. 
Sdružuje lékaře, praktiky a další 
odborníky, schopné praktikovat 
vybrané metody k odpovídající 
diagnostice. Nicméně - co je cílem 
Komory z hlediska legislativy, nikoli 
přímého výkonu léčby?
Komora by ráda dosáhla toho, aby v ČR 
byla uznána profese praktik TCM, a aby 
k tomu bylo definováno nezbytné mini-
mální vzdělání, které by mělo primárně 
odpovídat tomuto oboru. Nemělo by být 
substituováno nějakým náhradním vzdě-
láním, které má například lékař “klasické” 
západní medicíny. To, že se tyto dva 
obory velmi překrývají, že by i člověk, 
který absolvuje dostatečné vzdělání 
v tom oboru východní nebo orientální, 
popřípadě TCM, měl znát podstatné 
penzum znalostí klasické medicíny, je 
dneska zřejmá věc, a také to všechny 
uznávané vzdělávací instituce ve světě 
respektují. Své studenty základům zá-
padní medicíny učí. Abych to shrnul, jde 
nám o uznání pro profesi praktika TCM 
a stanovení standardů vzdělání, které 
tento člověk má absolvovat předtím, než 
se může té profesi věnovat. To je pro nás 
klíčové.

Mgr. Miroslav Krutina je právník a skutečnost, že také viceprezident Komory Tradiční čínské medi-
cíny (TCM), vypovídá o tom, že odbornost právní potřebují lékaři a praktici TCM stejně, jako medi-
cínskou. Tak jako v jiných profesních oborech může být Komora platformou pro diskuze, vedení od-
borných aktivit, přehledů a poradenství, garantem a regulátorem, mediátorem při debatě s dalšími 
profesními skupinami nebo státní administrativou. A to si žádá právní vědomosti a schopnosti, ně-
kdy excelentní. Miroslav Krutina má kromě toho i dost dobrý vhled do praxe terapeutických metod, 
absolvoval jejich studium, výuku a praxi, má přehled o tisícileté historii. Především ale jasnou vizi, 
jakou pozici by měla TCM zaujmout dnes a do budoucna v oblasti zdravotnictví. 

Mgr. Miroslav Krutina, viceprezident Komory TCM: 
Zkusme především prolomit bariéry neinformované 
nedůvěry. A diskutovat.

galerie TCM
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Měli by být v Komoře TCM sdruženi 
všichni, kdo praktikují TCM?
Jsme předsvědčeni, že Komora TCM by 
měla být samosprávnou profesní orga-
nizací, podobně jako je Česká lékařská 
komora, Stomatologická komora a Česká 
advokátní komora, Exekutorská komora 
apod. Měla by sdružovat všechny osoby, 
které chtějí nosit titul Praktik TCM.

Kde vidíte největší legislativní pro-
blém, který omezuje nebo zpomalu-
je zavádění TCM pro české pacienty?
Tak především: momentálně právní 
úprava v podstatě neexistuje. Na druhou 
stranu už dnes lékař, který je povolán 
k tomu i zákonem, aby léčil neboli do-
sahoval zdravotního léčebného účinku 
u svých pacientů, už může dnes, při 
splnění dalších kritérií, aplikovat principy 
TCM. Nesmí samozřejmě poškodit paci-
enta. Takže lékaři už dnes mají legislativní 
prostředí tomu přizpůsobené, aby po-
stupy TCM využívali. Protože však nejde 
o standardní postup lege artis, zejména 
u bylinkové léčby, tak budou odpovídat 
za výsledek. A pokud se cokoli nepodaří, 
pokud budou negativní následky, pak si 
to neobhájí. Tedy odpovídají za to, že se 
pacientovi nic nestane. Ale lékař může, 
pokud k tomu jsou důvody a pokud je 
přesvědčen o tom, že zdraví jedince to 
je prospěšné a že to je vhodná cesta, 
zvolit i tu netradiční, která není popsána 
v běžných postupech. Nese si však svá 
rizika za metody, které aplikuje a za jejich 
výsledky. Jeho ochrana je menší, než 
kdyby postupoval klasickým standard-
ním předepsaným způsobem, který je 
znám tzv. lege artis, tedy, že respektuje 
a využívá dostupné zdroje západní vědy, 
které  klasifikují jím použitou metodu 
jako uznanou a akceptovanou. 
Problém je u nelékařů - lidí, kteří nemají 
absolvovanou západní medicínu. Ti jsou 
v současné době, bez ohledu na to, jak 
hluboké mají znalosti, v pozici jakýchsi 
léčitelů. To je neuvěřitelný stav. 
Je obecně známo, že pokud se někdo 
zabývá TCM, dostatečně vystudoval 
dostatečné množství vzdělávacích aktivit, 
vystudoval například vysokou školu 
v Číně, má dostatečnou klinickou praxi, 
tak je plně kvalifikován k výkonu praktika 
TCM - ale legislativně v ČR na to pama-
továno není. V současnosti jsme svědky 
jakýchsi výjimek, které uděluje Minister-

stvo zdravotnictví praktikům ve zdra-
votnických zařízeních v Čechách. Jsou 
to zatím jednotlivci, ale myslím si, že je 
to potenciální cesta, jak otevřít a v bu-
doucnu zakotvit i to, za jakých podmínek 
může člověk, který by neabsolvoval 
západní medicínu, praktikovat TCM. 
Myslím si, že je to velmi důležitý úkol 
i pro Komoru TCM a opakuji, že motto 
by mělo hlásat primárně bezpečnou pra-
xi TCM a druhotně klást důraz a pozor-
nost na to, aby měla své účinky. Jinak by 
si samozřejmě nenašla své zákazníky.

Vy jste současně právník a vicepre-
zident Komory, co by se tedy podle 
vás mělo udělat nejdříve z hlediska 
zprůchodnění legislativy a uvolnění 
toho procesu? 
Právě teď je velmi bouřlivé období, kdy 
dochází ke změnám, a  právník je tam 
potřeba, i proto jsem viceprezident. 
Výhledově doufám, že právník v před-
stavenstvu Komory nebude muset být, 
nebude tam mít co dělat, a že předsed-
nictvo bude složeno ze samých kapacit 
a rad starších moudrých. Lidi jako já 
budou skutečně jenom pouze v rovině 
služeb. 
Co se má udělat nejdříve - já si myslím, 
že se musí prolomit bariéra neinformo-
vané nedůvěry mezi odborníky, mezi 
odbornými stavy.
Samozřejmě, že mezi západními lékaři 
klasické medicíny je spousta jednotlivců, 
kteří ve své klinické praxi tíhnou k alter-
nativám, pokud jsou bezpečné a účinné.
Čínská medicína má tu výhodu, že je 
tak dokonale popsaná, že pokud jen 
trochu chcete, tak v tom vědeckost na 
bázi empiria poznáte, a tudíž nedá tolik 
práce, abyste pochopil, že metody jsou 
měřitelné, mají předvídatelné výsledky 
a s trochou opatrnosti se můžete na toto 
pole začít pouštět. Problém je v tom, že 
skutečně kvalitně aplikovat TCM můžete 
pouze tehdy, když máte plné vzdělání 
TCM. Myslím si, že by se měli západní 
lékaři, a zejména ti, kteří jsou v rozho-
dovacích funkcích ať již na ministersvu, 
Poslanecké sněmovně, Senátu, ČLK nebo 
ve zdravotnických zařízeních, sezna-
movat s tím, jak skutečně TCM funguje. 
Jestli je přínosem pro pacienty, jaké má 
výsledky, jestli je skutečně bezpečná. 
Velkou příležitostí je projekt Kliniky TCM 
ve FN Hradec Králové,  a já doufám, 

že nebude ojedinělým experimentem 
na našem území, že jich bude přibývat. 
Jak víme,  zájem o vyšetření a léčbu je 
enormní, absolutně není možné, aby 
ho hradecká klinika naplnila, ale vidí-
me to také u praktiků, kteří se jakožto 
lékaři rozhodli, že budou poskytovat 
TCM. Pokud absolvovali vzdělání v Číně 
nebo mají jinou erudici, velmi rychle se 
to o nich ví a mají přeplněno. Poptáv-
ka po TCM je tak ohromná, že ji nelze 
uspokojit. Což je mimochodem také 
signál, že to funguje. Uvědomme si, že 
to lidé platí ze svého, že se k praktikům 
vracejí s jinými problémy, které mohou 
mít v budoucnu. To znamená, že jim asi 
pomohli, že to asi mělo výsledky, a klienti 
jsou navíc ochotni si to ze sta procent 
zaplatit. TCM není hrazena pojišťovnou, 
takže je třeba, aby se blok odpůrců 
zamyslel nad tím, jestli na tom přece 
jen něco není, pokud jsou lidé (a Češi 
jsou šetrní a spořiví) ochotni sáhnout do 
svého a zaplatit si za evidentní zmírně-
ní problémů a zdravotních komplikací, 
zlepšení svého zdraví a života.

Rozhovor najdete i na webu 
www.hospitalin.cz

Komora Tradiční čínské medi-
cíny

Vyšehradská 423/27 
120 00 Praha 2

www.komoratcm.cz

info@komoratcm.cz

mobil: 608 364 000

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv
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I když jste zaměstnanec (o statutár-
ním zástupci nebo majiteli nemluvě!) 
nemocnice, polikliniky nebo jiného 
zdravotnického zařízení, zkontrolujte 
si, zda je vaše právní portfolio v po-
řádku. Možná už ten, kdo vás přá-
telsky poslouchá a chodí se s vámi 
radit, chystá něco podobného ba 
skoro totožného. Nemáte prakticky 
jinou možnost prevence před okra-
dením, podrazem nebo podvodem 
než tu, že si vše, co můžete nebo jste 
povinni, právně ošetříte.
Jsou tři skupiny, které byste měli 
zkontrolovat a ověřit si aktuální plat-
nost, povinnost dodatečných změn, 
doplnění, rozšíření a podobně. Berte 
náš přehled jako praktického prů-
vodce na cestu byznysem, kde cesta, 
směr, výběr prostředku i cíl jsou 
dány předpisy, pravidly a závaznými 
ustanoveními pro všechny. Pokud se 
vám bude zdát, že tápete, obraťte se 
na nás! 
Co byste měli zkontrolovat a co to 
obnáší? Nabízíme základní přehled, 
detailnější popis a přímou pomoc. 
Nikdy nevíte, co vás čeká!

I. Ochranné známky
Přihlášky – Komplexní zajištění při-
hlášek ochranných známek v ČR, SR, 
EU (EUTM) či v jiných zemích světa 
– národní či mezinárodní ochranná 
známka (marketingová konzulta-
ce, posouzení zápisu schopnosti 
ochranné známky, rešerše v rejstří-
cích ochranných známek, zatřídění 
seznamu výrobků a služeb do tříd 
dle mezinárodního třídění).

Obnovy – Zajištění obnov platnosti 
veškerých ochranných známek (včet-
ně sledování lhůt) a zajištění plateb 
udržovacích poplatků.

Změny – Zajištění veškerých změn 
a úprav pro zapsané ochranné 
známky v registru ochranných zná-
mek (změna vlastníka, adresy atd.). 
Zastupování a podpora při dispo-
zicích s ochrannou známkou (licen-
ce, prodej a jiné převody, zástavy 
ochranných známek).

Monitoring – Sledování nově přihlá-
šených ochranných známek s cílem 

umožnit majiteli ochranné známky, 
aby se mohl včas bránit proti případ-
ným zásahům ze strany přihlašovate-
lů do svých dřívějších práv.

Spory – Zastupování před úřady 
v námitkových, výmazových a jiných 
sporových řízeních, kdy je ochranná 
známka napadena. Zastupování při 
porušení práv. Soudní i mimosoudní 
jednání.
 
Analýza IP 
Individuální a na míru připravený 
orientační rozbor průmyslově právní 
politiky, který zahrnuje posouzení 
a vyhodnocení stavu ochrany ne-
hmotného majetku. Součástí služby 
je i zpracování návrhu na optimální 
řešení v oblasti ochrany průmyslo-
vých práv.

Pro koho?
Služba je určena zejména malým 
a středním podnikům a inovačním 
firmám. Může jí však využít každý, 
kdo chce efektivně využívat možnos-
tí, které průmyslové vlastnictví nabízí.

PORADNA

Naše poradna vás pravidelně seznamuje s ošidnostmi, po-
vinnostmi, doporučeními i úskalími. To všechno byste měli 
znát, pokud pracujete nebo podnikáte v prostředí, kde hod-
notou jsou nejen hmotné statky, ale i právní definice.

Nechte si zkontrolovat, zda je vaše právní portfolio 
v pořádku.

Praktický průvodce na cestu 
mezi paragrafy
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Výsledek
Poskytnout každému zájemci užiteč-
né rady a doporučení, jak efektivně 
tvořit, využívat, zhodnotit a ochránit 
nehmotný majetek.

II. Patenty a užitné vzory
Přihlášky – Komplexní zajištění 
přihlášek vynálezů a užitných vzorů 
v ČR a SR prostřednictvím národního 
patentu, v Evropě a ve všech ostat-
ních zemích prostřednictvím evrop-
ského patentu, případně pomocí 
mezinárodní patentové přihlášky 
PCT, zahrnující provedení rešerše 
a posouzení splnění podmínek no-
vosti a vynálezecké činnosti, zpra-
cování popisu, patentových nároků, 
anotace a výkresů.

Obnovy – Zajištění udržování paten-
tů v platnosti včetně sledování lhůt 
a plateb udržovacích poplatků. Za-
jištění prodloužení platnosti užitných 
vzorů včetně sledování lhůt a plateb 
poplatků za prodloužení.

Změny – Zajištění veškerých změn 
a úprav v registru (změna vlastníka, 
adresy atd.), pro přihlášky vynálezů, 
udělené patenty a zapsané užitné 
vzory. Zastupování a podpora při 
dispozicích s patentem nebo užitným 
vzorem (licence, prodej a jiné převo-
dy, zástavy).

Spory – Zastupování ve všech 
typech sporných řízení při sporech 
z patentů a užitných vzorů (řízení 
o zrušení patentu, řízení o výma-
zu užitného vzoru, řízení o určení 
původcovství, spolumajitelství, spory 
o odměny poskytované v souvislos-
ti s vynálezy, užitnými vzory, řízení 
určovací atd.)

III. Průmyslové vzory
Přihlášky – Komplexní zajiště-
ní přihlášek průmyslových vzorů 
(designů) v ČR, SR a v EU a ve všech 
ostatních zemích světa (posouzení 
zápisu schopnosti průmyslového 

vzoru z hlediska novosti a individua-
lity, zatřídění průmyslového vzoru do 
Locarnského systému třídění průmy-
slových vzorů).

Obnovy – Zajištění prodloužení 
platnosti průmyslových vzorů včetně 
sledování lhůt a plateb poplatků za 
prodloužení.

Změny – Zajištění veškerých změn 
a úprav v registru (změna vlastníka, 
adresy atd.) pro průmyslové vzory. 
Zastupování a podpora při dispozi-
cích s průmyslovým vzorem (licence, 
prodej a jiné převody, zástavy).

Spory – Zastupování ve všech 
typech sporných řízení při sporech 
z průmyslových vzorů (řízení o zru-
šení, řízení o určení původcovství, 
spolumajitelství, spory o odměny 
poskytované v souvislosti s průmys-
lovými vzory, řízení určovací atd.)

IV. Spory
Porušení práv – Zastupování ve 
sporech o porušení práv k ochranné 
známce, patentu, užitnému a prů-
myslovému vzoru, k firmě (obchod-
nímu jménu) – naše kancelář se 
dlouhodobě a intenzivně věnuje 
ochraně průmyslových práv a práv 
z duševního vlastnictví našich klientů. 
Máme mnoho zkušeností se spor-
nými řízeními před zápisnými úřady 
i před soudy. Zastupujeme klienty ve 
sporech před Úřadem průmyslového 
vlastnictví i ve sporech z porušování 
práv k registrovaným i neregistro-
vaným právům. Nabízíme i kvalitní 
služby při vymáhání těchto práv 
v zahraničí ve spolupráci s prověře-
nými zahraničními partnery.

Nekalá soutěž – Zastupování ve 
sporech z nekalé soutěže – v ob-
chodních konkurenčních vztazích 
často dochází k využívání tzv. ne-
kalých soutěžních praktik. V těchto 
situacích zastupujeme klienty jak 
v jednání s porušiteli, které má za 

cíl zastavit jejich zakázané jednání, 
tak v řízení před soudy. Nejčastější 
případy se týkají vyvolání nebezpečí 
záměny, parazitování na pověsti, 
klamavé reklamy atd.

Autorské právo – Zastupování v au-
torskoprávních sporech – zastupová-
ní autorů v soudním i mimosoudním 
řízením při uplatňování jejich nároků 
podle autorskoprávních předpisů.

Domény – Zastupování v doméno-
vých sporech – v současnosti jsou 
doménové spory, s ohledem na ros-
toucí důležitost internetu ve společ-
nosti, stále častějším jevem. Domé-
nová jména se mnohdy dostávají do 
kolize s dalšími právy na označení. 
V této oblasti zajišťujeme klientům 
plný právní servis při zastupování 
před obecnými i rozhodčími soudy.

Boj proti padělkům – Zastupujeme 
klienty ve všech případech týkajících 
se boje proti padělkům, jako je např. 
vypracování posudku na zadrže-
né zboží v rámci celního dohledu, 
podání žádosti o přijetí celního 
opatření na ochranu průmyslových 
práv, vedení soudních řízení o určení 
porušení práva duševního vlastnictví 
a dalších úkonů, v rámci celních říze-
ní, včetně zastoupení poškozeného 
v trestním řízení.

Text: redakce
Foto: archiv 

PORADNA
HOSPITALin tuto rubriku přiná-
ší pravidelně. Zájemci o kon-
krétní řešení se mohou obracet 
přímo na naši konzultantku:

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

michaela@chytilova.cz
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Vyšetřeno bylo celkem 159 zájemců. 
Na základě zhodnocení pigmen-
tových projevů zkušenými derma-
tology, MUDr. Petrou Vidourkovou 
a MUDr. Tamarou Jurajdovou, bylo 
7 pacientům doporučeno pravi-
delné sledování v kožní ambulanci 
pro syndrom dysplastických névů, 
22 pacientům s rizikovým névem 
bylo indikováno odstranění excizí 
s histologickým vyšetřením. Klinicky 
jasný maligní melanom jsme naštěstí 
nediagnostikovali. 
V rámci prevence se v tento den 
zaměřujeme i na nepigmentové 
rizikové útvary. Na základě vyšetření 
byly doporučeny pravidelné kontroly 
pro četné solární keratomy u 10 pa-
cientů a 18 pacientům byla doporu-
čena excize pro podezření na možný 
kožní nádor typu basaliomu nebo 
spinaliomu.    
Kdo nestihl tento vyhrazený den 
nechat si svá znaménka zkontrolo-
vat a má zájem o jejich vyšetření, 
může se kdykoli objednat na recepci 
kožního oddělení (tel.: 516 838 365). 
Základní vyšetření je hrazené ze 
zdravotního pojištění.

Lze rakovině kůže předejít?
Jedinou účinnou prevencí je výlučně 
ochrana proti slunečnímu záření. 
Ideální je omezit pohyb na přímém 
slunci co nejvíce, zejména mezi 11. – 
15. hodinou. V této době se snaží-
me omezit pobyt na slunci nebo se 

alespoň pohybujeme ve stínu budov, 
pod stromy, pod slunečníkem a záro-
veň kryjeme kůži co nejvíce oděvem. 
Naprostou samozřejmostí při slunění 
musí být použití opalovacích krémů 
s ochranným faktorem dle kožního 
fototypu. Prostředek nanášíme na 
kůži v dostatečném množství ales-
poň 20 min. před pobytem na slunci 
a tuto aplikaci podle druhu prostřed-
ku a chování na slunci pravidelně 
během dne opakujeme. Při koupání 
je nutné nanášet prostředky ozna-
čené jako water-resistant každých 40 
min. a water-proof každých 80 min. 

Na horách je nutno ochranné krémy 
používat v létě i v zimě, protože od-
razem od sněhu se intenzita ultrafia-
lového záření zvyšuje. Děti do 1 roku 
nevystavujeme ultrafialovému záření 
vůbec. A to nejdůležitější – nezapo-
mínáme sledovat projevy na naší kůži 
a při jakékoli změně vyhledáme od-
borníka z řad kožních lékařů, protože 
stále platí:
„Je lepší přijít desetkrát zbytečně, 
než jednou pozdě!“

Text: redakce
Foto: archiv

V pondělí 9. 5. 2016 se již tradičně kožní oddělení Nemocnice Blansko zapojilo do celoev-
ropsky koordinované preventivní akce s názvem Evropský den melanomu.

Bilance Evropského dne melanomu 
v Nemocnici Blansko

inhospital
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Nemocnice Ostrov spustí od června 
Centrum jednodenní a plánované chirurgie
Krátká čekací doba, minimální čas strávený v nemocnici, rekonvalescence v domácím pro-
středí a rychlý návrat do běžného života. To jsou jen některé z výhod tzv. jednodenní chi-
rurgie, kterou v dnešní době vyhledává stále více pacientů. Vyjít vstříc pacientům při po-
skytování kvalitní a komplexní péče a vydat se cestou moderních medicínských postupů se 
rozhodli i v ostrovské nemocnici. Centrum jednodenní a plánované chirurgie bude spuštěno 
1. června.

inhospital

„Nemocnice Ostrov disponuje 
chirurgickým oddělením po rozsáhlé 
rekonstrukci s moderním a nadstan-
dardně vybaveným pracovištěm. 
Neustálý pokrok v nových zdravot-
nických technologiích, rozšiřující se 
možnosti mini invazivních operač-
ních postupů a vysoce kvalifikovaný 
tým odborníků nám umožňují vydat 
se cestou aktuálních zdravotních 
trendů ve světě i v naší nemocnici,“ 
vysvětluje ředitel ostrovské nemoc-
nice Bc. František Werner a dodává: 
„Chirurgické oddělení v Ostrově se 
dlouhodobě specializuje na laparo-
skopické operace, ročně jich chirur-
gové provedou zhruba 400. Zkuše-
nosti našeho týmu na specializované 
zákroky i statistické zhodnocení, kdy 
byla většina pacientů hospitalizová-
na na dobu jednoho až třech dní, 
prokázaly, že jsou to nejvhodnější 
výkony pro jednodenní chirurgii.“
Centrum jednodenní a plánované 
chirurgie v Nemocnici Ostrov se 
zaměří na výkony laparoskopické, 
jako jsou například operace žluční-
ku či tříselných kýl, ale i na klasické 
operace, mezi které patří mj. ope-
race štítné žlázy, křečových žil nebo 
hemeroidů. Centrum bude provádět 
i čistě ambulantní výkony, jako jsou 

operace syndromu karpálního tunelu 
nebo odstranění kožních nádorů. 
Mezi hlavní charakteristiky jednoden-
ní chirurgické péče patří krátké čekací 
doby na operace, které nenarušují 
akutní operační výkony, ale také do-
konale informovaný pacient. 
„Komunikace s pacienty je v přípa-
dě jednodenní chirurgie nesmírně 
důležitá a hraje klíčovou roli.  Paci-
ent, který jde na operaci v režimu 
jednodenní chirurgie, musí být velice 
dobře poučen o tom, jaká operace, 
proč a jakým způsobem mu bude 
provedena, jaké průvodní potíže 
může mít po operaci, jakou činnost 
bude moci vykonávat a jak bude 
probíhat doléčení po propuštění do 
domácího ošetření,“ uvádí primář 
ostrovské chirurgie MUDr. Stanislav 
Kubín a vysvětluje: „Každý pacient, 
který odchází po výkonu v režimu 
jednodenní péče, dostane všechny 
informace o průběhu jeho rekonva-
lescence.  Při ambulantním doléčení, 
je vybaven potřebnými léky nebo 
recepty, je mu poskytnuta infor-
mace o dietním režimu a možném 
fyzickém zatížení. Informace jsou 
poskytnuty ústně i písemnou formou 
s náležitým vysvětlením. K dispozici 
jsou i informace o telefonických kon-

taktech, kam může pacient kdykoliv 
obrátit v případě, že by si nevěděl 
rady v pooperačním období.“  
Pacienti budou moci absolvovat 
plánované operace v příjemném 
prostředí nemocnice rodinného typu. 
Oddělení jednodenní a plánované 
chirurgie disponuje třemi až čtyř 
lůžkovými pokoji s vlastním sociálním 
zařízením, TV i Wi-Fi. Nabídne i tři 
jednolůžkové nadstandartní pokoje. 
Ambulance pro pacienty Centra jed-
nodenní a plánované chirurgie bude 
v provozu ve všední dny od 7:00 do 
15:30 hodin. 
Akutní chirurgická ambulance bude 
v Nemocnici Ostrov fungovat para-
lelně, ve všední dny od 7:00 do 15:30 
hodin. „Pacienty s akutními stavy 
vyžadujícími hospitalizaci či ošetření 
mimo ambulantní hodiny a o víken-
dech bude přijímat naše partnerská 
nemocnice v Sokolově nebo nemoc-
nice v Karlových Varech. Pacientů, 
kteří mají v Ostrově plánovaný ter-
mín výkonu po 1. 6. se transformace 
nijak nedotkne, ty budou realizovány 
dle plánu,“ uzavírá ředitel ostrovské 
nemocnice Bc. František Werner.

Text: redakce
Foto: archiv
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„Přáli bychom si, aby se nám kouře-
ní postupně podařilo z areálu zcela 
vymýtit. Na druhou stranu chápeme, 
že přestat kouřit není jednoduché, 
proto jsme v areálu několik míst 
pro kuřáky ponechali. Chceme na 
ně působit pozitivně a nabízet jim 
odbornou pomoc, jak se závislosti 
zbavit,“ vysvětluje lékařský náměstek 
nemocnice prof. MUDr. Jaroslav Malý, 
CSc.
V královéhradecké nemocnici pra-
cuje přibližně pět tisíc zaměstnanců, 
kouření holduje asi pětina z nich. 
Z výsledků nedávného průzkumu 
vyplynulo, že největší podíl kuřáků 

je mezi nezdravotnickým personá-
lem. „Až 70 % kuřáků je mezi sanitáři 
a technickými pracovníky. Mezi zdra-
votnickým personálem kouří přibliž-
ně každá druhá sestra a každý pátý 
lékař. Nejvíce ohrožena kuřáctvím 
jsou pracoviště s největším objemem 
stresu, jako je například neurochirur-
gie nebo urgentní příjem,“ upřesňuje 
statistiku profesor Malý.
Vedení si od zákazu kouření slibu-
je především zlepšení zdravotního 
stavu zaměstnanců. „Zaměstnanci 
mohou využít služeb naší poradny 
pro odvykání kouření. Na každé 
klinice také vyškolíme ambasadory 
z řad zdravotníků, kteří kolegům 
individuálně poradí, jak se zlozvyku 
zbavit. Zájemcům nabízíme také sle-
vu na léky, které jim mohou odvykání 
výrazně usnadnit,“ dodává primář 
Plicní kliniky FN HK MUDr. Vratislav 
Sedlák, Ph.D. 
Česká republika se stále drží na 
předních příčkách v počtu závis-
lých na tabáku. V tuzemsku kouří 
přibližně 2,2 milionu lidí a ročně 
na následky kouření zemře kolem 
16 tisíc pacientů. Nemoci z kouření 
vedou ročně k více než 140 tisícům 
hospitalizací. Až 50 % kuřáků umírá 
na onemocnění srdce a cév, 20 % 
na následky CHOPN a kolem 20 % 
kuřáků podlehne rakovině plic.
Podle Světové zdravotnické organi-
zace (WHO) by se na osvětě a léčbě 
kouření měli výrazně podílet také 

zdravotníci – lékaři a sestry, kteří 
jsou s pacientem v kontaktu nejčas-
těji. „Kouření je významnou příčinou 
úmrtnosti i nemocnosti v současném 
světě, kterou lze odstranit. Nemoc-
nice jsou přirozeným centrem péče 
o zdraví, a proto by měly v oblasti 
prevence a léčby závislosti na tabáku 
hrát klíčovou roli,“ říká ředitelka WHO 
v ČR MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., 
MPH.
Změna nemocnice na nekuřácké 
pracoviště probíhala postupně už od 
podzimu loňského roku. V listopadu 
vedení nemocnice otevřelo Poradnu 
pro odvykání kouření při Plicní klinice 
FN HK. Za pět měsíců ji využilo už 39 
lidí, z toho 10 zaměstnanců. Vedení 
nemocnice spustilo také informační 
kampaň proti kouření.
„Místa vyhrazená pro kuřáky platila 
v areálu na zkoušku už od ledna 
a kuřáci je ve většině případů re-
spektovali. Většina zaměstnanců 
tato opatření přivítala, někteří kuřá-
ci raději svého zlozvyku zanechali 
ve spolupráci s naší poradnou pro 
odvykání kouření. Fakultní nemocnice 
Hradec Králové by se do budoucna 
ráda připojila k mezinárodní aktivi-
tě nemocnic propagujících zdraví 
(Health Promoting Hospital) a zákaz 
kouření v areálu nemocnice je důle-
žitým krokem tímto směrem,“ dodává 
primář Sedlák.

Text: redakce
Foto: archiv

Fakultní nemocnice Hradec Králové je od května nekuřáckým pracovištěm. Kuřáci si v areálu 
zapálí cigaretu už jen na šesti vyhrazených místech. I tady ale budou mít na očích informace 
o škodlivostí kouření a možnostech odvykání. Zákaz platí jak pro zaměstnance, tak i pacien-
ty. Nemocnice se tím připojila k Evropské síti nekuřáckých nemocnic.

Fakultní nemocnice Hradec Králové je nekuřácká

inhospital
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Letošní Motolice proběhla v sobotu 
7. května a hlavními hvězdami byly 
kapely JAR či Prago Union. Doslo-
va 100 % financí putuje projektu 
www.1000statecnych.cz, který si 
předsevzal plně financovat optimali-
zující - klinické studie v oboru dětské 
onkologie a hematologie. 

Boj proti zákeřné nemoci
Festival Motol Motolice se každorčně 
koná především díky Agnes Miksch a 
ta s díky dodává: „, ale i společnému 
úsilí sponzorů, mecenášů, hudební-
ků a příznivců, kteří chtějí přispět ke 
zkvalitnění léčby dětské leukémie a 
nádorů.“ Celý výtěžek ze vstupného 
je proto po skončení akce předán 
Nadaci „Národ dětem“ (http://www.
naroddetem.cz/) konkrétně projektu 
www.1000statecnych.cz. 

Během předchozích ročníků bylo pro 
nadaci „Národ dětem“ vybráno přes 
milion a půl korun a projekt 1000 
statečných další milión a půl korun.

Text: redakce
Foto: Libor Homolka

Desátý ročník hudebního humanitárního festivalu Motol Motolice, který shromažďuje finan-
ce pro nadaci „Národ dětem“, byl doslova nabitý hudebními hvězdami a atraktivním dopro-
vodným programem. Jarní festival se již tradičně konal v prostorách pražského Břevnov-
ského kláštera a výtěžek pomáhá dětem hospitalizovaným na Klinice dětské hematologie 
a onkologie Fakultní nemocnice Motol. Nakonec se vybralo 154 141 korun!

Motol Motolice: 150 tisíc pro děti

informace
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inspirace

JIŘÍ PADEVĚT, PAVEL ŠMEJKAL: ANTHROPOID

Kniha provede zájemce po místech spojených s aktivitou výsadku Anthropoid, 
jehož příslušníci uskutečnili útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda 
Heydricha. Navštívíme místo seskoku, byty podporovatelů parašutistů i místo 
samotného útoku. V závěru knihy navštívíme jedno z nejpamátnějších míst 
moderní české historie, pravoslavný chrám v Resslově ulici, místo posledního 
odporu parašutistů. Cena 259 Kč

www.academia.cz

KLAUS MODICK: KONCERT BEZ BÁSNÍKA

Román o tom, jak básník Rilke zmizel z nejslavnějšího obrazu německé secese.
Román o vzniku jednoho z nejslavnějších obrazů německé secese, o komplikovaném 

vztahu umělců a o lásce. Malíř Heinrich Vogeler je na vrcholu tvůrčích sil. V červnu 
1905 je mu udělena Zlatá medaile za umění a vědu, kterou dostane za celoživotní 

dílo, ale především za obraz Koncert neboli Letní podvečer, dokončený po pěti letech 
práce. Ten je na veřejnosti oslavován jako mistrovské dílo, ale pro Vogelera představuje 

výsledek trojího ztroskotání: jeho manželství se ocitlo v krizi, jeho umělecké sebevě-
domí je jako na houpačce a jedno křehké přátelství skončilo nenávratně v troskách. 
Rainer Maria Rilke, literární hvězda na nebi worpswedské umělecké kolonie, a jeho 

spřízněná duše Vogeler se navzájem odcizili — a obraz to ukazuje: Rilkovo místo mezi 
dvěma ženami, které miluje, zůstává ostentativně prázdné.

Klaus Modick mistrně vypráví o tom, co oba muže svedlo dohromady, co je rozdělilo 
a jaký podíl na tom měly ženy, umění, peníze a politika. Cena 279 Kč

www.hostbrno.cz
host

Koncert 
bez 

básníka

Klaus 
Modick

Rilke a Vogeler, jejich dílo 
 a jejich ženy

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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SALMAN RUSHDIE: DVA ROKY, OSM MĚSÍCŮ A OSMADVACET NOCÍ

New York zasáhne katastrofální bouře a převrátí naruby město i život jeho obyvatel. Je to 
začátek vlny „podivna“, která změní tvář celého světa a promění ho v bojiště nadpřiroze-
ných sil. Během následujícího tisíce a jedné noci - dvou let, osmi měsíců a osmadvaceti 
dnů - se v zápase o všechno utká dobro a zlo, světlo a temnota. Zachrání civilizaci s její-
mi sny, ambicemi i obyčejnými lidskými životy princezna džinů Dunjá se svými potomky, 
počatými před dávnými časy a nyní povolanými do války proti zákeřným běsům? Ne-
spoutaný příběh, inspirovaný poetikou orientálních pohádek i dobrodružných ság mo-
derní popkultury, vyžaduje ochotu poddat se autorově bezbřehé imaginaci, svérázným 
způsobem však odráží i rostoucí výbušnost a nepředvídatelnost světa, který nás reálně 
obklopuje. Cena 279 Kč

www.paseka.cz

FREDRIK BACKMAN: TADY BYLA BRITT-MARIE

Román o tom, jak se lidé ztrácejí, zamilovávají a kopou do všeho, co je kulaté.
Nejhezčí věc, kterou můžete o vesnici Borg říct, je to, že leží u silnice. O Britt-Marii zase 

někdo řekl, že je pasivně agresivní, zpomalená a ukňouraná bába. A to není hezké vůbec – 
i když možná ne úplně nepravdivé. Britt-Marie po čtyřiceti letech manželství opustila město 

a manžela, který ji podváděl, a přijela do Borgu. 
Borg zasáhla finanční krize a nechala po sobě jen cedule s nápisem „Na prodej“ a pizzerii, 
která je cítit pivem. Britt-Marie nesnáší fotbal. Fotbal je to jediné, co v Borgu zůstalo. Tohle 

nevypadá na začátek krásného přátelství, to rozhodně ne. 
Ale když děti z fotbalového týmu v Borgu potřebují trenéra tak zoufale, že se nakonec roz-
hodnou přijmout kohokoliv, tak je detaily jako třeba ten, že ona opravdu, ale opravdu dělat 

kouče nechce, nezajímají. 
Tady byla Britt-Marie je román o tom, jaké to je mít předsudky (ne že by Britt-Marie něja-

ké měla, to samozřejmě ne), o ukládání příborů ve správném pořadí (vidličky, nože, lží-
ce, v tomhle pořadí, ale Britt-Marie na tom přece netrvá!) a o přírodě vedle silnice. Je to 

příběh o druhých šancích, prvních výkopech a o tom, že jedlá soda vyčistí skoro všechno. 
Cena  329 Kč

www.hostbrno.cz

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv nakladatelství

fredrik backman

Nejhezčí věc, kterou můžete o vesnici Borg 
říct, je to, že leží u silnice. O Britt-Marii zase 
někdo řekl, že je pasivně agresivní, zpomale-
ná a ukňouraná bába. A to není hezké vůbec –
i když možná ne úplně nepravdivé. Britt-Ma-
rie po čtyřiceti letech manželství opustila 
město a manžela, který ji podváděl, a přijela 
do Borgu. 

Borg zasáhla � nanční krize a nechala po 
sobě jen cedule s nápisem „Na prodej“ a pizze-
rii, která je cítit pivem. Britt-Marie nesnáší 
fotbal. Fotbal je to jediné, co v Borgu zůstalo. 
Tohle nevypadá na začátek krásného přátel-
ství, to rozhodně ne. 

Ale když děti z fotbalového týmu v Borgu 
potřebují trenéra tak zoufale, že se nakonec 
rozhodnou přijmout kohokoliv, tak je detai-
ly jako třeba ten, že ona opravdu, ale oprav-
du dělat kouče nechce, nezajímají.

Tady byla Britt-Marie je román o tom, jaké 
to je mít předsudky (ne že by Britt-Marie 
nějaké měla, to samozřejmě ne), o ukládání 
příborů ve správném pořadí (vidličky, nože, 
lžíce, v  tomhle pořadí, ale Britt-Marie na 
tom přece netrvá!) a o přírodě vedle silnice. 
Je to příběh o druhých šancích, prvních vý-
kopech a o tom, že jedlá soda vyčistí skoro 
všechno.
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fredrik backman (nar. 1981) pochází ze 
Stockholmu, pravidelně píše sloupky do 
švédských novin a na svůj blog. Jeho prv-
ního románu Muž jménem Ove (2012; česky 
Host 2014) se jen ve Švédsku prodalo přes 
sedm set tisíc výtisků a práva byla prodána 
do více než třiceti zemí. Po úspěšné prvoti-
ně autorovi vyšly další tři knihy: Saker min 
son behöver veta om världen (Vše, co můj 
syn potřebuje vědět o světě, 2012), Babička 
pozdravuje a omlouvá se (2013; česky Host 
2015) a nejnovější román Tady byla Britt-
-Marie (2014).

Vychází také jako audiokniha v podání
Valérie Zawadské.
WWW.OneHOTbOOk.cZ

Fredrik Backman ve svém novém románu boří představy o typické švéd-
ské knize, je třeskutě vtipný a sentimentálně � lozo� cký.

GÖTebOrGS-POSTen

Střídavě s � nesou a střídavě hrubými tahy štětce vypráví Fredrik Back-
man o kulturních střetech, ke kterým dochází při setkání dvou odliš-
ných světů.

LiTTeraTUrmaGaZineT

Fredrik Backman stihl od svého debutu vytvořit celý literární vesmír. 
Charakteristický je pro něj mnohoznačný jazyk a schopnost vylíčit břit-
ké, důvěrně známé karikatury, postupně propracované do podoby ro-
mánových postav z masa a kostí. 

SVenSka daGbLadeT

 cena 329 kč
isbn 978-80-7491-557-4
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Tady byla
Britt-Marie

Od autora bestselleru Muž jménem Ove

Román o tom, jak se lidé ztrácejí,
zamilovávají a kopou do všeho, co je kulaté
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Backman--Byla-tady-Britt-Marie--Prebal+Lak.indd   1 21.3.2016   13:53:57

RAINA TELGEMEIEROVÁ: SÉGRY

Raina se nemůže dočkat, až bude mít sourozence. Ale jen do chvíle, než se její sestřička 
narodí - Amara je úplně jiná, než si Raina představovala. Je sice roztomilá, jenže je taky 
náladové, ubrečené mimino. Během let se jejich vztah příliš nelepší, později se navíc ob-
jeví mladší brácha a mezi rodiči to začne skřípat. Jak se ségry vyrovnají s několikadenní 
cestou autem přes západ Spojených států a rodinným srazem? Po úspěchu komiksu 
Úsměv se Raina Telgemeierová vrátila k autobiografickému vyprávění o vlastní rodině. 
Ukázala, že vyzrála v autorku autentických, nadčasových příběhů, s nimiž se může iden-
tifikovat kdokoli - dospívající čtenář i jeho rodič. Cena 230 Kč

www.paseka.cz
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Rok 2015 byl pro Mattoni 1/2Ma-
raton Ústí nad Labem ve znamení 
rychlých časů – rekord závodu se 
přepisoval hned dvakrát, když mezi 
Češkami dominovala Eva Vrabcová 
a mezi ženami stanovila skvělý čas 
1:07:17 Peres Jepchirchir. A organi-
zátoři věří, že úspěšná série by letos 
mohla pokračovat. „Doufáme, že 
se nám podaří překonat rekordy jak 
v počtu účastníků, tak co se týče 
časů. Ústecký závod v minulosti lákal 
kvalitní závodníky a my věříme, že v 
nastoleném trendu budeme pokra-
čovat,“ uvádí Tomáš Mirovský, koordi-
nátor závodů RunCzech.

Změna trati je v letošním roce sku-
tečně pouze kosmetická – na běžce 
čeká nově otočka v ulici U Vlečky. Na 
východní části trasy se bude startovní 
pole naopak vracet do centra dříve, 
odpadne tak stoupání k fotbalo-
vému hřišti. „Zajímavostí ústecké 
trasy je fakt, že jako jediná ze zá-
vodů RunCzech běžecké ligy nemá 
jedinou dlažební kostku,“ zmiňuje 
Mirovský. Chybět nebude ani fakt, 
který z Mattoni 1/2Maratonu Ústí 
nad Labem dělá světový unikát, tedy 
průběh areálem Spolchemie. „Nikde 

jinde běžci při půlmaratonu nezažijí 
průběh areálem chemického závodu. 
Vedení Spolchemie jsme velice vděč-
ní, že nám to umožňuje a že jsme 
dokázali najít bezpečnou cestu pro 
průběh závodu,“ dodal Mirovský.

Na startu závodu by letos neměl 
chybět Jan Kreisinger, jeden z nej-
lepších českých vytrvalců, který žije 
v nedalekých Teplicích. „Zatím jsem v 
Ústí půlmaraton běžel jenom jednou, 
loni jsem vynechal kvůli maratonu v 
Berlíně. Letos se ale na start postavit 

chci,“ přislíbil elitní běžec: „tratě v Ústí 
moc dobře znám, pravidelně tu bě-
hám kolem řeky, takže vím, do čeho 
půjdu,“ doplňuje.

Pokořit Mattoni 1/2Maraton Ústí nad 
Labem se 17. září vydá 3 600 běžců. 
Registrace na závod je možné také 
zakoupit skrze charitativní partnery, 
kdy část startovného jde právě na 
charitativní účely. Pro Mattoni 1/2Ma-
raton Ústí nad Labem je hlavním 
charitativním partnerem Nadační 
fond Plamínek naděje.

informace

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem se poběží 
již pošesté. Organizátoři doufají v rekordní účast
Startovní výstřel Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem zahřmí nad Mírovým náměstím za 
čtvrt roku. Organizátoři z RunCzech však již nyní na šestém ročníku ústeckého závodu in-
tenzivně pracují. Trať od minulého roku doznala pouze kosmetických změn a díky zlaté 
známce kvality od Mezinárodní asociace atletických federací IAAF se na start opět postaví 
špičkoví vytrvalci. Chybět by mezi nimi neměl ani Jan Kreisinger, jeden z nejlepších čes-
kých závodníků. Šestý ročník závodu se poběží v sobotu 17. září 2016, kapacita závodu je 
3 600 běžců.
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Kromě samotného půlmaratonu mo-
hou běžci zvolit i některou z kratších 
variant závodu, tedy čtyřčlennou 
nebo dvoučlennou štafetu 2Run. 
Tradiční součástí závodu je rovněž 
Spolchemie český pohár v handbike 
a dm rodinný běh s kapacitou 2 500 
účastníků. Registrace na Mattoni 
1/2Maraton Ústí nad Labem a více 
informací o celém závodě najdete na 
www.runczech.com.

Text: redakce
Foto: archiv RunCzech
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Týdenní poradu vede Tereza Bár-
tová, aktuální lídr týmu. Zdejší sestry 
totiž pracují jako tzv. volný tým. 
Nemají tradičního šéfa, ale samy se 
po dvou měsících střídají v roli lídra. 
Ten práci sester zastřešuje, vyřizuje 
administrativu a komunikuje s no-
vými pacienty při jejich přijímání 
do péče. Sestry ve volném týmu si 
totiž každodenní práci plánují samy, 
nejsou podřízeny vrchní sestře a za 
výsledky odpovídají samy. 
Garantem činnosti volného týmu, 
který jej zároveň právně zaštiťuje, je 
Zdravotní ústav Most k domovu, jež 
má s poskytováním služeb v domá-
cím prostředí dlouholeté zkušenosti.
Na poradě sestry probírají aktuální 
stav pacientů, společně řeší pro-
blémy a například plánují obsazení 
víkendových služeb. Vše přitom 
funguje na principu konsensu: každý 
má právo se vyjádřit, názor každého 
je brán v potaz a nakonec tým musí 
dospět k závěru, který vezmou za 
svůj všichni. Kromě role lídra se člen-
ky týmu střídají i na dalších pozicích 
– např. zásobovače, který sleduje 
stav materiálu. Každá si tak vyzkouší 
všechny typy práce a podle aktuální 
role se liší i finanční odměna. 

Volný tým jako inovace v českém 
prostředí
Volný tým tu funguje od září roku 
2015. Jeho vznik inicioval Jiří Kabát, 
zakladatel a ředitel Zdravotního ústa-

vu Most k domovu. „Inspiroval jsem 
se v zahraničí. Například v Nizozem-
sku takové týmy běžně fungují, u nás 
jsou zatím výjimečné,“ vysvětluje. 
Myšlenku volného týmu představil 
sestrám působícím v klasicky uspořá-
daném home caru a domácí paliativ-
ní péči a několik z nich tento přístup 
hned zaujal. Rozhodly se, že zkusí 
volný tým založit.
„Ve volném týmu cítíme větší od-
povědnost, ale zároveň i svobodu. 
Máme možnost si den napláno-
vat podle potřeb pacientů i podle 
potřeb svých a sladit tak náplň dne 
třeba s péčí o děti,“ vysvětluje Tereza 
Bártová.

Volný tým samozřejmě není vhod-
ný pro každou sestru. „Někdo rád 
pracuje v hierarchizovaném prostře-
dí, kde má přesně přidělenou práci. 
Pokud však někdo touží po větší 
samostatnosti a je schopen ji vyvážit 
odpovědností a dobrou sebedisci-
plínou, je pro něj volný tým skvělou 
alternativou,“ dodává Jiří Kabát. 
Důležité je, že volný tým má v tako-
vém případě i pozitivní vliv na péči 
o pacienta. „Věříme, že když je spo-
kojená sestra, je spokojený i pacient 
a naopak,“ doplňuje Jiří Kabát.
Podpora soběstačnosti pacienta
Práci ve volném týmu si pochvaluje 
i Eva Rozboudová, která také byla 

informace

Volný tým:
moderní alternativa fungování domácí péče
Je čtvrtek po poledni. Do kanceláře v Mníšku pod Brdy se sjíždí malé žluté a bílé vozy s lo-
gem Zdravotního ústavu Most k domovu. Sestry, které tu dnes mají své pravidelné setkání, 
poskytují domácí ošetřovatelskou a hospicovou péči na území Prahy–Západ.
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u jeho vzniku. „Ve volném týmu 
klademe velký důraz na vztah s pa-
cientem a skutečně komplexní péči. 
Snažíme se tak pomáhat řešit nejen 
jeho zdravotní stav, ale vnímáme 
také jeho sociální prostředí a nabízí-
me i pečovatelskou službu. Pacient 
tak komunikuje s jedním pečujícím 
profesionálem, což je pro něj daleko 
komfortnější,“ říká Eva. 
Volný tým se vedle domácí ošetřova-
telské péče specializuje i na nevyléči-
telně nemocné pacienty. Spolupracu-

je při tom s lékaři Zdravotního ústavu 
Most k domovu, který domácí hospic 
provozuje již mnoho let. „U hospi-
cových pacientů se soustřeďujeme 
především na zachování maximální 
možné kvality jejich života a jsme 
oporou pečující rodině,“ říká Tereza 
Bártová. 
U těch pacientů, kde je to možné, 
usilují sestry volného týmu o to, aby 
byl pacient brzy soběstačný. „To je 
pro pacienta nesmírně psychicky 
povzbudivé, pokud se o sebe dokáže 
postarat sám. Naším úkolem je mu 
pomoci, poradit, vysvětlit, zkrátka 
edukovat,“ doplňuje Eva Rozboudo-
vá.

Prevence vyhoření
V čem dále se volný tým liší od 
klasického fungování poskytovatele 
terénních zdravotnických služeb? 
„Zajímáme se daleko více i o de-
taily ve fungování naší služby, které 
jsme z pozice člena tradičního týmu 
nevnímaly. Všímáme si více všeho, 
co může přispět k rozvoji toho, co 
děláme,“ dodává Tereza Bártová.
Za hlavní „ingredience“ úspěšného 
fungování volného týmu považují 
sestry toleranci, nadšení, empatii 
a disciplínu.

Leckoho by mohlo strašit třeba 
množství byrokracie, které sestry ve 
volném týmu musí zvládnout. „Není 
to tak hrozné a rozhodně to pro 
nás nebyla překážka. Administrativy 
máme méně než běžná sestra v ne-
mocnici,“ usmívá se Eva Rozboudová.
Blíží se konec porady a sestry se 
scházejí u velkého nástěnného 
kalendáře, aby probraly dlouhodobý 
výhled služeb a také letní dovolené. 
Dohodnuté služby zapisuje do kalen-
dáře lídr týmu Tereza. Tím, že se nyní 
stará o administrativu, jí trochu ubyla 
práce v terénu. „Střídání rolí v týmu 
je i prevencí vyhoření. Když chvilku 
pracuji více u počítače, začne se mi 
po pacientech stýskat a vracím se 
k nim tak s novou energií,“ popisuje.
Za chvíli se sestry vydají zase do 
terénu; za den najedou i přes 100 
kilometrů. A přestože bude další 
porada až za týden a většinu času 
tráví na cestách a u pacientů po celé 
Praze-západ, jsou spolu v každoden-
ním kontaktu. „Voláme si, abychom 
zhodnotily den a vzájemně si byly 
oporou. Jsme prostě tým – i když 
volný!“ uzavírá Eva Rozboudová.

Text: Hana Valentová
Foto: archiv
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Většina život limitujících onemoc-
nění má jasnou prognózu: nedávají 
naději na uzdravení, zato vyžadují 
nesmírně náročnou péči. Nejčastěji 
se jedná o nenádorové diagnózy, 
tedy např. dědičné poruchy metabo-
lismu, vrozená neurodegenerativní 
onemocnění, nervosvalová one-
mocnění, závažná postižení mozku 
vzniklá např. v období kolem porodu 
či po úrazu. Pacienti s onkologickou 
diagnózou tvoří zhruba 20 % dětí 
vyžadujících paliativní péči. V České 
republice je domácí paliativní péče 
pro většinu dětí dostupná pouze 
omezeně. Zlepšení situace u nás 
chce prosadit nově vzniklá Pracovní 
skupina dětské paliativní péče, která 
je součástí České společnosti pro 
paliativní medicínu ČLS JEP. 
„Cílem pracovní skupiny je nejen vy-
tvořit standardy pediatrické paliativní 
péče v ČR, ale také v praxi zajistit 
a dlouhodobě udržovat její dostup-
nost v rámci celé republiky. Jednou 
z hlavních priorit Pracovní skupiny je 
proto snaha o efektivní zajištění pa-
liativní péče na všech úrovních, nej-
lépe v přirozeném prostředí dítěte,“ 
říká předsedkyně Pracovní skupiny 
MUDr. Mahulena Mojžíšová.

Domácí paliativní péči pro děti 
nabízí v ČR pouze tři organizace
V Praze zajišťuje pediatrickou pa-
liativní péči v domácím prostředí 
mobilní hospic Cesta domů, v Ost-
ravě a části Moravskoslezského kraje 
mobilní hospic Ondrášek a v Jiho-
moravském kraji nabízí domácí péči 
mobilní paliativní team MUDr. Petra 
Lokaje při Klinice dětské onkologie 
Fakultní nemocnice v Brně. Podsta-
tou domácí hospicové péče je trvalý 
pobyt dítěte doma v péči rodičů 
s možností pravidelných návštěv 
lékaře, zdravotních sester, sociálních 
pracovníků a psychologů, kteří jsou 
také 24 hodin denně dostupní pro 
telefonickou asistenci. Kromě od-
borné péče zajišťují tyto organizace 
také zapůjčení potřebných a finančně 
velmi nákladných zdravotnických 
pomůcek, jako jsou polohovatelná 
lůžka či koncentrátory kyslíku. Speci-
fickou formu podpory rodinám takto 
nemocných dětí nabízí i Nadační 
fond Klíček – kromě individualizova-
né praktické podpory ve všech fázích 
nemoci a po úmrtí dítěte nabízí 
rodinám již dvanáct let asistované 
odlehčovací pobyty.

Dlouhodobě opomíjená oblast
Paliativní péče pro děti v ČR bohužel 
patří mezi témata, která jsou spíše 
na okraji zájmu větší části odborné 
veřejnosti. Dokládá to i fakt, že vůbec 
první odborná konference na téma 
dětské paliativní péče u nás proběhla 
až v roce 2014. Mimo jiné i z toho-
to důvodu zorganizovala Pracovní 
skupina 12. 5. 2016 setkání v Jihlavě, 
jehož cílem bylo seznámit účastníky 
s aktuální situací dětské paliativní 
péče, představit plán rozvoje v sou-
ladu s celoevropskými doporučenými 
postupy a diskutovat o možnostech 
efektivní spolupráce odborníků na 
všech úrovních péče o takto nemoc-
né děti a jejich rodiny.

Problém, kterému se v Čechách 
ještě nikdo komplexně nevěnoval
Aktuální problematika dětské pa-
liativní péče v domácím prostředí 
souvisí nejen s její omezenou do-
stupností, ale i s potížemi spojený-
mi s jejím financováním. Není totiž 
hrazena ze zdravotního pojištění. Or-
ganizace, které domácí hospicovou 
péči poskytují, si musí zajistit velkou 
část svých finančních zdrojů i pro-
střednictvím nejrůznějších grantů, 

informace

Na většině území ČR není dostupná
domácí dětská paliativní péče
Dětská paliativní péče je určena rodinám, jejichž dítěti bylo diagnostikováno život ohrožující 
nebo život limitující onemocnění. Pro tyto rodiny představuje pomoc, jak tuto těžkou životní 
etapu zvládnout co nejdůstojněji. V případě České republiky se odhadem jedná o několik 
tisíc nevyléčitelně nemocných dětí ročně. Pomoc umírajícím dětem a jejich rodinám v domá-
cím prostředí přitom nabízí pouze 3 instituce a péče není hrazená ze systému zdravotního 
pojištění. Žalostnou situaci chce nyní změnit nově vzniklá pracovní skupina složená z lékařů 
a dalších odborníků na dětskou paliativní péči.
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dotací a darů fyzických i právnických 
osob. Jedním z podporovatelů obec-
ně prospěšné společnosti TŘI, která 
pro dospělé pacienty provozuje Hos-
pic Dobrého pastýře v Čerčanech, 
je i společnost GSK. „V uplynulém 
roce jsme podpořili finančním darem 
v grantovém řízení našeho nadační-
ho fondu organizaci TŘI především 
z důvodu, že je našim cílem zvýšit 
povědomí o problematice dětské 
paliativní péče. Rádi bychom také 
přispěli k tomu, aby i u nás mohlo 
vzniknout více organizací soustře-
dících se na tuto péči, a abychom 
alespoň trochu vyšli vstříc rodinám, 
které pomoc svého okolí v tak těž-
kých situacích potřebují,“ vysvětluje 
Monika Horníková, generální ředitel-
ka společnosti GSK. 

Firma zároveň nabízí zaměstnancům 
možnost odborného dobrovolnictví, 
čehož využil manažer komunika-

ce Jakub Hofmann. „Když jsem si 
uvědomil, v jaké situaci jsou rodiče 
dětí, které jim umírají, bylo mi z toho 
upřímně řečeno víc než smutno. 
Neumím si totiž ani trochu předsta-
vit, jaké pocity musí mít rodiče dítěte, 
které je tak vážně nemocné, že není 
šance na jeho záchranu. Navíc, když 
se malé miminko s nějakou takovou 
zákeřnou nemocí rovnou narodí. 
Představa, jak se v rodičích míchá 
euforie a radost z narození mimin-
ka se zoufalstvím a smutkem, který 
si musí zažívat, pro mě byla a stále 
je nepochopitelná. Proto jsem se 
rozhodl přidat ruku k dílu, aby se 
v ČR něco změnilo,“ komentuje své 
rozhodnutí. V rámci různých projektů 
se za poslední rok do odborného 
dobrovolnictví zapojilo celkem 15 za-
městnanců společnosti GSK.

Text: redakce
Foto: archiv

Prognóza nemoci dítěte 
závisí na typu onemocně-
ní. Může se jednat řádově 
o dny, ale také měsíce či 
roky. Hlavním cílem paliativní 
péče o dítě je minimalizovat 
fyzické, psychické i sociál-
ní strádání dítěte a zajistit 
odbornou podporu také 
pečujícím a široké rodině. 
Pokud jde o způsob zajiště-
ní paliativní péče, jedná se 
převážně o péči v domácím 
prostředí, kdy za rodinou 
pravidelně domů dojíždí 
tým odborníků nebo o od-
lehčovací (respitní) pobyt 
v různých typech  lůžkových 
zařízení.
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inspirace

HOSPITALin
doporučuje
Našim čtenářům přinášíme 
tipy na zajímavé produkty, kte-
ré podpoří zdravý životní styl. 
A i tentokrát je to výběr pestrý 
a stojí za to.

RIZOTO BARBAROSSA

Máme pro vás takovou řadu hlavích jídel, která umožní úpl-
ně každému (i zarytému nekuchaři) připravit si doma nebo 

v práci chutné a vydatné obědy a večeře bez dlouhého 
nakupování, příprav a složitého vaření. Na jakou světovou 

kuchyni máte dneska chuť? Francii nebo Itálii nebo Švý-
carsko? A nezapomněli jsme ani na českou kuchyni. Jsme 

přece česká společnost z jižních Čech.

Zkuste třeba rizoto s červenou řepou a skořicí!

Cena 69 Kč 
www.legracie.cz

POKRAČOVACÍ MLÉKO HUMANA 2

Humana je jediná ekologická dětská výživa na českém trhu. Pokračovací 
mléko Humana 2 je určené pro děti od ukončeného šestého měsíce a je 
speciálně připravené pro zvýšené nutriční potřeby dětí v tomto věku. Ob-
sahuje vitamín D a Omega 3 mastné kyseliny. Neobsahuje lepek ani škrob. 

Cena: 220 Kč/600 g 
www.humana-baby.cz
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NOVÝ ZVLHČOVAČ VZDUCHU DYSON AM10 UDRŽUJE CELOROČNĚ OPTI-
MÁLNÍ VLHKOST

V chladném a teplém počasí může docházet k vysoušení pokožky. Ústředním topením a klima-
tizací se to může ještě zhoršit. K přirozenému zvlhčování může dojít díky vzdušné vlhkosti, která 
zabraňuje vysoušení a možnému následnému podráždění pokožky. Nový zvlhčovač vzdu-
chu AM10 od společnosti Dyson využívá technologii Air Multiplier a vlastní technologii čištění 
vzduchu Ultraviolet, které vám v domácnosti pomohou udržovat správnou hladinu vlhkosti, a to 
rovnoměrně a tiše. Abyste se cítili dobře po celý rok. 

Nepříjemná pravda o zvlhčovačích vzduchu: 
Přes svoje možné přínosy mohou být zvlhčovače vzduchu nehygienické. Neumějí čistit vodu, 
což bakteriím v nádrži umožňuje přímou cestu do zvlhčovaných prostor. Navíc celá řada z nich 
neumí vlhký vzduch šířit rovnoměrně po celé místnosti.

Patentovaná technologie společnosti Dyson: 
Spojením nové technologie čištění vzduchu Ultraviolet, patentované technologie Air Multiplier™ 
a funkce Intelligent Climate Control umí zvlhčovač vzduchu Dyson AM10 zajistit rovnoměrné 
a zdravotně nezávadné zvlhčování vzduchu v prostředí vaší domácnosti.

Cena: 14 499 Kč vč. DPH 
www.dyson.cz

IBALGIN RAPIDCAPS

Ibalgin Rapidcaps je novinka na akutní bolesti. Je rychlý, silný a účinný, 
s rychlým nástupem účinku již po 15 minutách. Je proto vhodný ze-
jména pro úlevu od akutní bolesti zubů, menstruační bolesti a bolesti 
hlavy. Čtěte pozorně příbalový leták.

www.ibalgin.cz

MILKY CLEANSER

Jemné čistící mléko pro normální a suchou pleť Kombinace jemných proteinů a rýžového 
oleje v mléčné emulzi jemně a dokonale odstraňuje make-up a nečistoty z pleti. Zanechává 

pocit jemné a hladké pleti. 

APLIKACE: Aplikujte ráno a večer malé množství jemnou masáží na tvář, krk a dekolt a poté 
opláchněte teplou vodou. 

Cena: 650 Kč 
www.viviane.cz

Text: redakce
Foto: archiv
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ostraha | údržba | úklid

Společnost M2C patří mezi největší poskytovatele 
komplexních služeb v oblasti facility managemen-
tu. Jedná se o technické zabezpečení a údržbu 
budov, integrované bezpečnostní služby, techno-
logie a úklid.

Rozšiřujeme řady jak našich klientů, tak i zaměst-
nanců. V České republice máme v současné době 
3 580 zaměstnanců, kteří našli uplatnění v široké 
škále pozic.

I vy můžete být v týmu bezpečnostních pracovníků, 
kteří střeží v 85 obchodních centrech v Evropě 
cca 250 000 aut denně, jedním z techniků, kteří 
nainstalují 4 000 kamer ročně, jednou z recepč-
ních, které poradí několika stům zákazníků, jedním 
ze zahradníků, kteří se starají o údržbu a zeleň, čle-
nem/kou úklidových týmů a v neposlední řadě jed-
ním ze strážců, kteří zajistí cca 14 000 pachatelů 
krádeží zboží. Naši zaměstnanci jsou i hrdinové,  
v loňském roce zachránili 8 lidských životů a do-
vedli  k rodičům 868 ztracených dětí. Jejich prá-
ce si vážíme.

Najdeme uplatnění i pro osoby se zdravotním po-
stižením, důchodce, zařídíme praxi pro studenty 
i absolventy. Přehled nabízených pozic ve Vašem 
okolí naleznete na www.m2c.eu v sekci kariéra 
nebo na zelené lince 800 111 112.

Staňte se jedním z nás. 
M2C

PráCi u náS 
NaJdE každý

Podívejte se na video, 
jak vypadá práce u nás.
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„Středočeská záchranka v případě potřeby do-
posud nejčastěji využívala služeb pražské letecké 
záchranné služby a její vrtulník tak vzlétal zhruba 
z 80 procent k zásahům ve Středočeském kraji. 
Protože Středočeši vzhledem k časovému přínosu 
leteckou záchranku potřebují častěji než oby-
vatelé Prahy, dohodli jsme se s vedení hlavního 
města na změnách fungování a režimu provozu 
vrtulníku,“ řekl hejtman Petera.
Vrtulník pražské záchranky, který středočeská 
záchranka dosud využívala, provozuje policie na 
základě smlouvy s Ministerstvem zdravotnictví 
a pražská záchranná služba zajišťovala na své 
náklady zdravotnický personál letecké záchranky 
včetně zdravotnického materiálu. „Nyní se středo-
česká záchranka bude podílet na úhradě poloviny 
těchto nákladů,“ poznamenala radní pro oblast 
zdravotnictví Jiřina Fialová (KSČM) s tím, že díky 
této dohodě bude v kompetenci středočeské zá-
chranky přímou linkou aktivovat vrtulník a pomocí 
GPS bude mít její operační středisko přehled, kde 
se vrtulník zrovna nachází.

„Doposud naši operátoři v případě potřeby museli 
volat na pražský dispečink, oni se spojili s vrtulní-
kem, rozhodovalo se, zda může, nebo nemůže 
vzlétnout, a pak nám volali zpět. Nyní tak odpad-
ne mnohdy několikaminutová časová prodleva, ke 
které docházelo při komunikaci mezi operačními 
středisky a leteckou záchrannou službou. Tím se 
zlepší poskytování neodkladné přednemocniční 
péče v kraji. Ne v samotné kvalitě zásahu, protože 
ta je na špičkové úrovni, ale ušetříme tak cenné 
minuty, které v našem oboru mnohdy rozhodují 
o životě,“ vysvětlil ředitel středočeské záchranky 
Martin Houdek, který zároveň dodal, že o doho-
du se pokoušely středočeská a pražská záchran-
ka již několik let, ale teprve se změnou vedení 
pražské záchranky se daří vzájemnou smlouvu 
o spolupráci realizovat.
Podíl na nákladech spojených s provozem 
letecké záchranné služby bude hradit středo-
česká záchranka ze svého rozpočtu. „Jednat by 
se mělo o částku v řádu jednotek milionů korun 
ročně. Kraj zřizovatel Zdravotnické záchranné 

služby Středočeského kraje je ale připraven tyto 
navýšené náklady saturovat,“ přislíbil hejtman 
Miloš Petera. Samotný provoz vrtulníku hradí na 
základě smlouvy s provozovatelem Ministerstvo 
zdravotnictví.

Středočeští záchranáři sdílejí vrtulník pražské záchranky, včetně nákladů 
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje má od dubna vrtulník. Tedy jeho polovinu. Po mnoha jed-
náních byla podepsána primátorkou hlavního města Prahy Adrianou Krnáčovou (ANO) a hejtmanem Středočes-
kého kraje Milošem Peterou (ČSSD) smlouva o spolupráci středočeské a pražské záchranky, ve které je zakotve-
na dohoda o sdílení vrtulníku letecké záchranné služby a spoluúčasti na jeho provozování.

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
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Společnost M2C patří mezi největší poskytovatele 
komplexních služeb v oblasti facility managemen-
tu. Jedná se o technické zabezpečení a údržbu 
budov, integrované bezpečnostní služby, techno-
logie a úklid.

Rozšiřujeme řady jak našich klientů, tak i zaměst-
nanců. V České republice máme v současné době 
3 580 zaměstnanců, kteří našli uplatnění v široké 
škále pozic.

I vy můžete být v týmu bezpečnostních pracovníků, 
kteří střeží v 85 obchodních centrech v Evropě 
cca 250 000 aut denně, jedním z techniků, kteří 
nainstalují 4 000 kamer ročně, jednou z recepč-
ních, které poradí několika stům zákazníků, jedním 
ze zahradníků, kteří se starají o údržbu a zeleň, čle-
nem/kou úklidových týmů a v neposlední řadě jed-
ním ze strážců, kteří zajistí cca 14 000 pachatelů 
krádeží zboží. Naši zaměstnanci jsou i hrdinové,  
v loňském roce zachránili 8 lidských životů a do-
vedli  k rodičům 868 ztracených dětí. Jejich prá-
ce si vážíme.

Najdeme uplatnění i pro osoby se zdravotním po-
stižením, důchodce, zařídíme praxi pro studenty 
i absolventy. Přehled nabízených pozic ve Vašem 
okolí naleznete na www.m2c.eu v sekci kariéra 
nebo na zelené lince 800 111 112.

Staňte se jedním z nás. 
M2C

PráCi u náS 
NaJdE každý

Podívejte se na video, 
jak vypadá práce u nás.
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Dodržování obecných zásad zdravého životního stylu
 ▪ zdravá strava se zvýšeným příjmem ovoce, zeleniny a an-
tioxidantů ve formě potravinových doplňků 

 ▪ nekuřáctví 
 ▪ dostatek pravidelné fyzické aktivity 
 ▪ vyvarovat se nadměrnému dlouhodobému stresu 
 ▪ omezit na minimum styk se škodlivinami (různé chemiká-
lie) 

 ▪ prevence nadměrného slunění (prsa neslunit)

Onkologická prevence pro muže
 ▪ test stolice na skryté krvácení 1x ročně od 50 do 55 let 
 ▪ po 55. roce věku test stolice na skryté krvácení 1x za 
2 roky, nebo koloskopie (vyšetření tlustého střeva endo-
skopicky), při negativitě je indikována další koloskopie za 
10 let

 ▪ preventivní vyšetření prostaty skrz konečník + odběr krve 
na hladinu PSA (prostatický antigen) 1x ročně od 50 let

 ▪ další vyšetření s přihlédnutím k případnému onkologické-
mu onemocnění v rodině

 ▪ při výskytu karcinomu střeva a konečníku v rodině, začít 
s vyšetřením koloskopií přibližně o 10 let dříve, než byl 
nejčasnější výskyt karcinomu v rodině

Onkologická prevence pro ženy
 ▪ samovyšetření prsů 1x měsíčně 
 ▪ mamografie od 45 let jednou za 2 roky
 ▪ gynekologické vyšetření + vaginální ultrazvuk a cytologie 
1x ročně

 ▪ test stolice na skryté krvácení 1x ročně od 50 do 55 let
 ▪ po 55. roce věku test stolice na skryté krvácení 1x za 
2 roky, nebo koloskopie (vyšetření tlustého střeva endo-
skopicky), při negativitě je indikována další koloskopie za 
10 let

 ▪ další vyšetření s přihlédnutím k případnému onkologické-
mu onemocnění v rodině

 ▪ při výskytu karcinomu prsu v rodině, doporučen ultrazvuk 
prsou nebo mamografie (metodu určí radiodiagnostik), 
s vyšetřením začít o 10 let dříve, než byl nejčasnější karci-
nom prsu v rodině

 ▪ při výskytu karcinomu střeva a konečníku v rodině, začít 
s vyšetřením koloskopií přibližně o 10 let dříve, než byl 
nejčasnější výskyt karcinomu v rodině

ONKOLOGICKÁ PREVENCE

nová metoda - laserové ošetření 
hemeroidů navigované ultrazvukem

Trápí vás hemeroidy? Vyzkoušejte horkou novinku 
proktologické ambulance Nemocnice Rudolfa a Stefanie 

Benešov, která představuje velmi šetrnou ambulantní 
léčebnou metodu k ošetření symptomatických vnitřních 

hemeroidů.

• Ambulantní
• Neinvazivní
• Rychlá

• Bezpečná
• Bezbolestná
• Bez pracovní neschopnosti

Po ošetření není nutné žádné zásadní omezení  běžných 
každodenních aktivit ani mimořádná dietní opatření.

Plný efekt ošetření se dostaví za 4 - 6 týdnů. Výsledek léčby je 
ověřen při následné kontrole s odstupem 6 - 8 týdnů 

od vlastního ošetření.

mudr. zdeněk špale, tel.: 317 756 401
Proktologická ambulance, pavilon e - suterén
nemocnice rudolfa a stefanie Benešov, a.s.

máchova 400, 256 01 Benešov
www.hospital-bn.cz

suPernovinka!



PROTONOVÁ LÉČBA

www.ptc.cz 

VÝHODY 
PROTONOVÉ TERAPIE 
97% ÚSPĚŠNOST 

• Léčba v 5 dnech
• Ambulantně
• Bezbolestně
• Se zachováním potence
• Žádné pleny

RIZIKA BĚŽNÉ LÉČBY 
NÁVRAT RAKOVINY  
30 % OPEROVANÝCH

• Doba léčby 40 dní
• Pobyt v nemocnici
• Bolesti a nevolnost
• Impotence – 50 % operovaných
• Inkontinence – 30 % operovaných

VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz

DNÍLÉČBA
POUZE



Tradiční 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

častým
gynekologickým 
mykózám

Přidáním léku 

Wobenzym® 
k běžné léčbě
omezíte jejich opakování

Ne!

Výsledky výzkumu potvrzují
62 žen, které i přes standardní antimykotickou léčbu trpěly mykózami 4krát až 9krát za 
rok, užívalo Wobenzym po dobu 10 týdnů v dávce 2x8 tablet denně. V roce po zahájení 
léčby Wobenzymem došlo u všech k výraznému zlepšení - počet mykóz klesl v průměru 
o 88%. Dvě třetiny žen dokonce neprodělaly mykózu ani jednou. Další sledování potvrdi-
lo, že pozitivní účinek Wobenzymu u sledovaných žen přetrvával po celé 4 roky.

Inzerce


