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hojení 
po úrazech

Lék Wobenzym®

urychluje hojení po úrazech
zkracuje dobu léčby

Ano!
Inzerce

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

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

Účinná pomoc při zranění
Ve vrcholovém sportu se už řadu let osvědčuje především k urychlení hojení po úrazech a při léčbě poruch imunity enzymový lék Wobenzym. Velmi 
dobré zkušenosti s ním mají fotbalisté, atleti, lyžaři, hokejisté, boxeři, cyklisté a mnozí další. Také tisíce rekreačních sportovců mohou z vlastní zku-
šenosti potvrdit, že jim Wobenzym pomohl urychlit hojení po úrazu a návrat do zaměstnání a že díky tomuto léku mohli začít dříve znovu sportovat.

Pomáhá už 50 let
Letos je tomu přesně 50 let, kdy byl Wobenzym poprvé uveden na trh v tehdejším západním Německu, a 25 let u nás. Jen v ČR si lidé za rok koupí 
kolem 200.000 balení tohoto léku, mnozí z nich opakovaně. Také to potvrzuje, že pomáhá. 
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Nové číslo našeho magazínu dostává-
te právě do ruky, a my rádi posilujeme 
pocit, že je ve světě nemocnic relativně 
vše v pořádku. Samozřejmě vnímáme 
křik, že je tomu právě naopak, a snažíme 
se skrze naši profesi přispět ke změnám. 
Jezdíme, ptáme se, píšeme o vás. Čtěte.

Na příkladu spolupráce Karlovarského 
kraje a fi rmy NEMOS najdeme hned ně-
kolik zajímavostí. V kraji a zdravotnických 
zařízeních, která společně provozují, 
přibývá mladých lékařů v řádu desítek. 
A neodcházejí. Ve společném projektu 
nedávno otevřeli Centrum praktické-
ho lékařství. Možná vás taky napadne, 
jak to, že to někde jde… Spíš o vizích 
a plánech, než problémech, povídal 
i pan profesor Miloš Janeček, který šéfuje 
městskou nemocnici v Boskovicích. Pod 
kontrolou a dobré výsledky v oblasti 
zdravotnictví má i Jihočeský kraj - pokud 
to prohlásí první náměstkyně hejtmana 
Zimoly Ivana Stráská, jistě je to tak. 

Není něco někde jinak? Nemluví nejhla-
sitěji o krizi ti, kteří viděli provoz v ne-
mocnici naposled předloni z rychlíku? 
Ale ne, nezlehčujeme, kompetentní 
a kritický pohled poskytla i Dagmar 
Žitníková, předsedkyně OS pracovníků 
ve zdravotnictví. A i naše webová anketa 
přesvědčivě prokazuje převahu hlasů, 
nespokojených se stavem nemocnic.

Co s tím?

Na to jsme si zvolili odpovědné zastupi-
tele, kteří jmenovali šéfy odborů, nemoc-
nic a zařízení. Tak si sami vyhodnoťte, 
jak je tomu u vás. Přispějeme i v tomto 
čísle srovnáním informací ze středo-
českých nemocnic, z nemocnic Krajské 
zdravotní v Ústí nad Labem či jak je na 

tom zdravotnictví v Praze podle radního 
Radka Lacka. O Tradiční čínské medicí-
ně po návštěvě vládní delegace v Číně 
jsme mluvili s ministrem Svatoplukem 
Němečkem, o praktické podobě a světo-
vé úrovni výzkumů souvisejících s TCM, 
jakož i mezinárodním týmu řešícím 
v Cambridge péči o pacienty s Alzhei-
merem s Janem Růžičkou. Čínský pohled 
na české pacienty je zajímavý, jak zjistíte 
z rozhovoru s doktorem Guan Xinem, 
který posílil tým v Centru TCM, které se 
skvěle rozjelo ve FN Hradec Králové.

Že je zdravotnictví v personální a fi nanč-
ní krizi? Doktoři slouží do úpadu, sestry 
na hranici sil, pacienti stůňou jako diví, 
pojišťovny pojišťují… Pak ji musí vyvolávat 
něco záhadného, duch Neduh, někdo 
snad fantomický… Nebo takový, komu 
jsou doktoři, sestry a pacienti ukradení 
a ty společné peníze prostě krade.

Ale na to by se přece přišlo. Nebo ne?

Tak hodně zdraví a i s tímto číslem HOS-
PITALin nebo na webu www.hospitalin.cz 
hezké chvilky. Třeba s Kristýnou Janáčko-
vou, která je na titulu, v rozhovoru mluví 
o projektu Mlčení bolí a byla nešikovnou 
sestřičkou. Naštěstí jen v televizi!

Jan Hovorka
šéfredaktor
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Proč jste se rozhodla podporovat 
kampaň Mlčení bolí?
Protože odmítám tolerovat jakékoliv 
násilí na komkoliv.

Máte nějakou zkušenost s domá-
cím násilím ve svém okolí?
Mám. Nejčastější je to forma psy-
chického násilí. Nejtěžší je přesvěd-
čit oběť, aby si nechala pomoci. 
U některých tuším i fyzické týrání, 
i když ve společnosti se tváří jako 
ty nejšťastnější lidi na světě. Ta vaše 
bezmoc pak bývá přímo obrovská.

Máte pocit, že se v České repub-
lice – třeba i díky této kampani 
– situace kolem domácího násilí 
zlepšuje?
I pomalými krůčky se dojde k velkým 
cílům. Věřím, že ano. Nejkrásnější 
by však bylo, kdyby zlo bylo ihned 
vymýceno. Ale bojovat proti zatmění 
mysli onoho násilníka je běh na dlou-
hou trať. Bohužel..

Kristýnu Janáčkovou můžete vídat na televizních obrazovkách 
v seriálu Ordinace v růžové zahradě

Pomalými krůčky se dojde 
        k velkým cílům,
     říká Kristýna Janáčková

Herečka Kristýna Janáčková píše svému synovi deník. Mateřství prožívá naplno, ale daří 
se jí skloubit jej s hraním v divadle i s pomocí dobré věci. Tou je v současnosti kampaň Mlče-
ní bolí, která se snaží bojovat proti domácímu násilí – problému, který bohužel v naší spo-
lečnosti neustále existuje.

pokračování ►
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Podle čeho si obecně vybíráte 
charitativní akce, které podporu-
jete?
V dnešní době je hodně charitativ-
ních akcí, tudíž si vybírám dle toho, 
jak je mi daná problematika blízká 
a taky na důvěryhodnosti.
Už několik let tak podporuji nadaci 
Hanky Kynychové a nyní i kampaň 
Mlčení bolí.

Nedávno jste se se synkem zú-
častnila akce S kočárkem Prahou. 
Jak je na tom podle vás Praha se 
vstřícností k maminkám?
Tuhle akci jsem se synem podpořila 
potřetí, neb je opravdu ostudné, jaké 
podmínky mají maminky s kočárky 
i bez nich při pohybu Prahou. MHD 
není téměř přizpůsobeno a to mi 
vadí velice.  A navíc ta neochota lidí 
pomoci mamince s kočárkem při ná-
stupu do tramvaje s vysokými schody 
je až bolestná. Několikrát se mi stalo, 
že vedle mě stáli muži a nakonec 
já, v pokročilém stádiu těhotenství, 
jsem mamince pomáhala. Obdivuji 
všechny maminky a pociťuji vděč-
nost ke všem lidem, kteří se jim snaží 
pomoci. A to je jen střípek celkové 
problematiky.

Jak se jako maminka cítíte vy? 
Jak se daří skloubit práci, rodinu 
a možnost relaxovat?
Já si naordinovala mateřskou, neb 
jsem se chtěla věnovat synovi a ne-
odkládat ho na úkor mé kariéry. 
Proto jsem si dítě nepořizovala 
a navíc mi ty nejdůležitější roky nikdo 
nevrátí. Tak jsem s ním byla dva roky 
doma. Užívala jsem si ho a i tu krásu 
kolem. V jeho dvou letech jsem ho 
přestala kojit  a pomalu se vracela do 
pracovního koloběhu. Skloubit to jde 
hezky, neb mi hodně pomáhá přítel, 
obě babičky i můj táta, který, když 
mu práce dovolí, přijede k nám na 
návštěvu a je neustále s Luisem. Tak-
že je obklopen rodinou a upřímnou 
láskou a to mě uklidňuje při plnění 
mých pracovních povinností. S re-

laxací je to horší, tu si musím přímo 
naplánovat a nenechat si ji vzít, jinak 
ji nemám.

Jak se váš život po narození syna 
změnil?
Změnil se v jeden velký kolotoč se 
vším všudy. Je to obrovské sebepo-
znávání se.

Toto číslo HOSPITALin je letní. 
Jak se chystáte léto strávit vy?
Přes sezónu určitě nikam k moři ne-
pojedeme, to si necháme až na pod-
zim, či zimu. O prázdninách budeme 
podnikat výlety po naší zemi a na-
vštěvovat přátelé a rodinu. A taky to 
pro mě bude trochu pracovní. Budu 
hrát na Vyšehradě a točit seriál.

www.mlceniboli.cz
kristýna janáčková

„někoho bít opravdu není normální!“

domácí násilí se týká
každého z nás.
nebojte se promluvit.

„I pomalými krůčky se dojde k velkým cílům. Věřím, 
že ano. Nejkrásnější by však bylo, kdyby zlo bylo 
ihned vymýceno.“
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Kterou roli byste nazvala jako 
pro svou kariéru nejzásadnější 
a proč?
Všechny mé role jsou pro mě zásad-
ní. Každá z nich mě něčím posunuje 
vpřed, obohacuje a já jsem za ně 
ráda a moc se těším na další krásné 
divadelní, seriálové i filmové role, 
které ke mně právě přicházejí. Při-
jímám je s vděčností. Neodděluji je 
a děkuji za ně.

V Ordinaci v růžové zahradě jste 
známou sestřičkou – a náš ma-
gazín vychází právě v nemocni-
cích. Jaký je váš vztah k tomuto 
povolání? Mluvila jste třeba při 
přípravě role se sestřičkami?
Moje role byla hodně nešikovná ses-
třička, takže já měla všechno naopak 
kazit tak, aby mě nakonec mohli 
vyhodit a přeložit na recepci. Nějaké 
konzultace tak šly mimo mě. Naštěs-
tí, neb je to hodně náročné povolání  
a klobouk dolů přede všemi, kteří 
pracují ve zdravotnictví.

Jaká jste pacientka?
Velmi vzorná, myslím. Ale já byla 
v nemocnici jen jednou a to při 
porodu. Předtím jen klasické kontroly 
u zubaře a tak.

Četla jsem také, že vaši rodiče 
doufali, že z vás bude doktorka. 
Proč jste se rozhodla pro herec-
tví?
Protože je to mé poslání. Cítila jsem 
to už od narození.

Umělcem je i váš bratr. Jak se 
s tím rodiče nakonec srovnali?
Jsou na nás pyšní a fandí nám, i když 

mnohdy je pro ně těžké pochopit 
některá naše rozhodnutí, či cesty do 
neznáma.

Kde vás momentálně mohou 
fanoušci vidět?
Momentálně hraji v Divadle Palace  
a v Divadle Studio DVA a točím jeden 
seriál, takže se po prázdninách opět 
objevím na televizních obrazovkách.

Četla jsem také, že hodně a dob-
ře píšete. Neláká vás také spiso-
vatelská dráha?
Od chvíle, kdy jsem zjistila, že jsem 
těhotná, píšu synovi deník. Nyní 
začínám v pořadí 19. deník a ráda 
bych psala až do jeho tří let, což je 
to nejdůležitější období. Píšu denně. 
O všem, co prožil, co prožívám já, 
co se událo, kde byl, s kým byl, jaké 
udělal pokroky, jaká byla atmosféra, 
nálada. Taková dobrá terapie pro mě 
a jeho případná do budoucna, kdyby 
hledal nějaké otázky na své odpo-
vědi, tak třeba v denících je najde. 
Uvidíme, jakou budoucnost bude mít 
tohle mé psaní, které mě zatím velmi 
naplňuje.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv TV Nova, K. Janáčková
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Sestry pečují a pomáhají. Kdo pomůže jim?
Z přibližného počtu 250 000 pracovníků ve zdravotnictví tvoří sestry téměř polovinu. Pro-
voz, a vůbec péče o pacienty, se bez nich neobejde. Jen těžko mohou odejít, když se cítí 
unavené, jen těžko mohou žádat nečekané volno nebo delší nepřerušovanou dovolenou. 
Dodáme-li, že samozřejmě musí mít čas na rodinu a sebe, je jejich situace opravdu dra-
matická. Jak ji vidí Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví 
a sociální péče ČR?

interview

V diskuzi, jejíž intenzita stoupá, 
není téměř slyšet hlas zdra-
votních sester Jsou spokojené, 
nespokojené, nebo se disciplino-
vaně nevyjadřují?
Hlasy sester slyšet jsou, ale úplně ji-
nak, než bychom chtěli. Sestry hlasitý 
projev vzdaly, a protože jejich pra-
covní podmínky, výše platů, a zvláště 
mezd, neodpovídají jejich předsta-
vám, tak z nemocnic odcházejí. Té-
měř denně čteme o tom, že se zavírá 
některé nemocniční oddělení. Kromě 
toho, že z nemocnic utíkají, tak do 
zdravotnictví po absolvování studia 
nenastupují. Výsledek? Spirála. Sester 
je málo, jsou přetížené, a protože 
jejich zátěž stoupá, tak odcházejí.

Na základě čeho to mohu tvrdit? 
V minulých týdnech jsme objeli 
všechny kraje a setkali jsme se opa-
kovaně se sestrami a jejich obrov-
skou frustrací. Všude jsme slyšeli stej-
né informace – je nás v nemocnicích 
málo, kdo může, utíká. V poslední 
době se neustále opakuje, že nedo-
statek sester vyřeší změna systému 
vzdělávání. Není to úplně pravda. 
Hlavním důvodem, proč nejsou 
sestry, není pouze systém vzdělávání, 
jak se neustále popisuje, ale jejich 
otrocké pracovní podmínky. Jedna 
sestra na 30 a více pacientů je běžná 
realita. Příjem pacienta do nemoc-
nice zabere 30 minut administrativy 
a 10 minut péče. Fyzická a psychická 
přetíženost vyhání sestry z nemocnic. 
Extrémní přetížení vyvolává konflik-
ty, roste šikana, mobbing, bossing. 
Odborový svaz realizoval tři roky po 
sobě dotazníkové šetření se stejnými 
dotazy. Ptali jsme se na personální 
obsazení – o kolik pacientů se stará 
jedna sestra, zda mají úspory vliv na 
kvalitu poskytované péče, zda se ses-
try a další zdravotníci mohou starat 
o pacienty, jak by měli a chtěli, jestli 
plánují ve zdravotnictví zůstat, či zva-
žují možnost odchodu mimo. A jed-
na skupina dotazů byla zaměřená na 
pracovní podmínky a odměňování. 
Na dotazník odpovědělo letos 3 500 
zdravotníků a jeho výsledky jsou 
velmi alarmující.

(Kdo dotazník vyplňoval a co jsme 
se dozvěděli? Podívejte se na box na 
protější straně! Pozn. redakce)

Na špatné pracovní podmínky sester 
a dalších pracovníků upozorňujeme 
opakovaně a na všech úrovních. 
K personální situaci ve zdravotnic-
tví a ke krizi, která vrcholí, se sešla 
i tripartita, ale systémové řešení 
zatím bohužel nepřipravuje nikdo. Za 
odbory jsme nabídli dvě opatření:
-  sjednotit odměňování zaměstnanců 

všech lůžkových zdravotnických 
zařízení, která mají převážnou vět-
šinu úhrad z veřejného zdravotního 
pojištění, pod systém platu;

-  upravit personální vyhlášku – zvýšit 
počet zdravotníků ve směnách na 
počet lůžek (pacientů) a toto ne-
mocnicím finančně kompenzovat. 

Ale vrátím se k uvedeným návrhům. 
Pokud chce někdo problém nedo-
statku sester, a nejen jich (z nemoc-
nic utíkají i nezdravotníci), skutečně 
řešit, není možné pouze zvýšit platy. 
Je nutné zvýšit také mzdy a na ty 
v současné době není dosah. Rozdíl 
mezi platem sestry a mzdou sestry je 
6000 Kč měsíčně v neprospěch mzdy. 
Navrhujeme, aby všichni zaměstnan-
ci byli v nemocnicích odměňováni 
stejně, a to platem. Všechny nemoc-
nice jsou napojené na veřejné zdra-
votní pojištění, všechny nemocnice 
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dostávají úhrady za poskytovanou 
zdravotní péči ze stejného systému. 
Všechny nemocnice jsou regulovány 
v jiných oblastech, tak proč neregu-
lovat odměňování? Sjednocení platů 
stabilizuje jednu třetinu zaměstnanců 
nemocnic – více než 55 000 lidí.

Mimo sjednocení odměňování je 
bezpodmínečně nutné, aby se zvýšil 
počet sester a dalších zdravotníků 
na odděleních nemocnic. Nové lidi 
nelze nabrat bez peněz a také proto 
odbory opakovaně požadovaly sko-
kově zvýšit platby za státní pojištěn-
ce, a to pro příští rok minimálně o 10 

mld. Kč, což se nepovedlo. Nemoc-
nice jsou personálně „vybydlené“ – je 
nutné změnit personální vyhlášku 
a spolu se změnou dát nemocnicím 
peníze na nové sestry, ošetřovatelky, 
sanitáře, laboranty. Stávajícím sest-
rám nejvíce pomůže, když se doplní 
jejich stavy a když se nabere pomoc-
ný zdravotnický personál, který může 
vykonávat některé činnosti, které 
dnes běžně dělají sestry, protože 
nikdo další, mimo ně, na odděle-
ní není. K návrhům se zatím nikdo 
konkrétně nevyjádřil a nemocniční 
Titanik se dál potápí.

V čem je podle Vás hlavní pro-
blém zdravotnictví jako systému, 
fungujícího z veřejných nebo 
povinných prostředků?
V nízkém objemu finančních pro-
středků, které jsou do zdravotnictví 
alokovány. Evropské země investují 
do zdravotnictví v průměru okolo 
9,8 % svého hrubého domácího pro-
duktu. České zdravotnictví funguje za 
7,1 % HDP. Dlouho fungovat nebude. 

Jaký je Váš názor na povinné 
vzdělání sester?
Celoživotní vzdělávání je v rámci vy-
víjejících se technologií a nových po-
stupů velmi důležité. Ovšem je také 
důležité, aby vzdělávání, na kterém 
má zájem stát i zaměstnavatel, sestry 
nehradily z vlastní kapsy a nemusely 
se vzdělávat ve svém volném čase. 

Můžeme konstatovat počínající 
rozkol mezi soukromými lékaři 
a vedením ČLK. Domníváte se, 
že aktivity vedení ČLK a najaté 
agentury mohou přispět k řešení 
situace?
Postojem soukromých lékařů jsem 
byla velmi překvapená. Na každém 
společném jednání, kterého jsem 
se v poslední době zúčastnila, pan 
prezident Kubek požadoval po vládě 
komplexní řešení problémů, které ve 
zdravotnictví máme. To, že vedení 
soukromých lékařů problém popírá, 
je v rozporu s jejich členy a vůbec 
nechápu, co je smyslem a cílem to-
hoto postoje. Prezident ČLK objektiv-
ně popisuje současný stav a zřejmě 
také proto, že nenašel partnera pro 
řešení problémů, tak volí cestu me-
dializace za pomoci agentury. 

Vidíte nějaké světlo na konci 
tunelu, možnost dojít ke společ-
nému řešení? Kde se mohou najít 
chybějící peníze?
Světýlko na konci tunelu v součas-
né chvíli skomírá. Zvýšení plateb za 
státní pojištěnce, a tím zvýšení příjmů 
do systému veřejného zdravotního 

Výsledky ankety mezi zdravotnickým personálem

Nejčastěji dotazník vyplňovali

 - Zdravotní sestry (71 %), dále lékaři (7,2 %) 
a zdravotničtí asistenti (7 %)

 - Ve věku 18 – 35 let (45 %) a 36 – 50 let 
(40 %)

 - Pracující na lůžkách standardní (38 %) nebo 
intenzívní péče (26 %)

 - Z krajských nemocnic (42 %), z nemocnic, 
které řídí MZ ČR (28 %) nebo ze zdravot-
nického zařízení soukromého vlastníka 
(20 %)

 - Z Prahy (17 %), z Moravskoslezského kraje 
(14 %) nebo z Jihomoravského kraje (11 %).

Personální obsazení, kvalita péče a úspo-
ry ve zdravotnictví

 - Snížení počtu personálu na svém pracovišti 
doposud zaznamenalo o 10 % respondentů 
více než vloni a o 22 % více než v roce 2014

 - Beze změny personálního obsazení je 
o 12 % méně respondentů než v loňském 
roce a o 21 % méně oproti roku 2014 (27 %)

 - Také letos nejvíce (70 %) dotazovaných 
žádá okamžité navýšení počtu zaměst-
nanců pro zajištění odpovídající kvalitní 
péče. V roce 2014 toto požadovala necelá 
polovina (48 %) dotazovaných

 - 73 % zdravotníků se obává, že se o své 
pacienty nemohou starat tak dobře, jak by 
chtěli nebo měli. V porovnání s minulými 
lety se tyto obavy množí a stále naléhavěji 
žádají navýšení počtu zaměstnanců

Pracovní doba
 - Přestávku na jídlo a oddech čerpá pravi-
delně pouze 20 % a nepravidelně 38 % 
dotazovaných

 - Přestávku nečerpá, ale formálně ji vykazuje 
už 38 % dotazovaných, což je oproti loň-
skému roku o 5 % více a oproti roku 2014 
dokonce o 11 % více

 - Práci přesčas letos vykonává až 83 % 
(nejčastěji 11 – 30 hodin měsíčně) a oproti 

minulým letům je to nárůst o 18, respektive 
o 20 %

Změna zaměstnání
 - Do zahraničí plánuje odejít 11 % dotazova-
ných, nejčastěji lékaři (25 %) a zdravotničtí 
asistenti (19 %); nejčastěji zaměstnanci ve 
věkové kategorii 18 – 35 let (17 %)

 - O odchodu z oblasti zdravotnictví přemýšlí 
24 %, a to cca 31 % ze všech sledovaných 
profesí, s výjimkou fyzioterapeutů a lékařů 
(těch pouze 8 %), avšak v poměrně stejném 
procent. zastoupení všech věkových skupin 
(15 – 29 %)

 - Do jiného zdravotnického zařízení v rámci 
ČR má v plánu odejít 22 %, a to 32 % lékařů 
a ošetřovatelů a 21 % všeobecných sester, 
asistentů a sanitářů; nejčastěji v případě, 
že zaměstnavatelem je soukromý vlastník 
(30 %)

 - O změně zaměstnání neuvažuje 42 %, 
nejčastěji fyzioterapeuti (71 %), labo-
ranti (58 %) a porodní asistentky (55 %) 
a zdravotníci ve věkové kategorii 51 a více 
let (67 %); nejméně zdravotníků ve věkové 
kategorii 18 – 35 let (31 %)

 - V příštích letech tedy můžeme očekávat 
zvýšený odliv zdravotníků všech profesí 
i věkových kategorií. V roce 2014 chtělo zů-
stat 69 %, v roce 2015 to bylo už jen 55 % 
a letos pouze 42 %, přičemž téměř čtvrtina 
všech dotazovaných v letošním roce uvedla, 
že chce zdravotnictví opustit úplně

Odměňování za práci
 - Mzda se zvýšila 61 % zaměstnancům 
(o 10 % méně než v loňském roce), nejčas-
těji do 5 % (61 %)

 - Stejná situace je i v případě osobního 
ohodnocení – 61 % odpovědělo, že dostává 
osobní ohodnocení (také o 10 % méně 
než loni); dotazovaní jsou s jeho výší více 
nespokojeni (o 5 %)
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Deset let JIP interních oborů a pět let Iktového 
centra, to jsou dvě výročí pracovišť, která se 
v příbramské nemocnici zabývají diagnos-
tikou a léčbou závažných akutních či život 
ohrožujících stavů. Při jejich příležitosti se 8. 
června na letošním 7. ročníku Kadeřábkova 
dne v Oblastní nemocnici Příbram sešli ti, kteří 
se v takových závažných případech věnují 
našemu srdci a mozkovým cévám - tedy kar-
diologové, neurologové, ale také intenzivisté 
či výživoví specialisté. Prestižní celodenní 
odborný seminář, který již tradičně pořádá 
jednotka intenzivní péče interních oborů 
příbramské nemocnice, každým rokem přiláká 
na dvě stovky účastníků z řad lékařů, sester 
i dalšího zdravotnického personálu nejen 
z příbramské nemocnice, ale i z jiných zdra-
votnických zařízení. Pozvání k přednáškám 
letos přijali odborníci z pražských pracovišť 
Nemocnice Na Homolce, VFN, IKEM či FN 
Motol a FN Královské Vinohrady.  
Nabitý program se ve 4 tematických blocích 
zabýval problematikou srdeční zástavy, 
srdečního selhání a poruch srdečního rytmu, 
problematikou cévní mozkové příhody (CMP) 
z příčiny nedokrevnosti (ischémie) mozkových 
tepen, problematikou výživy u kriticky nemoc-
ných pacientů a dalšími aspekty poskytování 
intenzívní péče. 

Letos již potřetí předal ředitel nemocnice 
v průběhu semináře čestné medaile Františka 
Kadeřábka lékařům příbramské nemocnice. 
„Tradici Kadeřábkových dnů jsme obnovili před 
8 lety na počest doktora Františka Kadeřábka, 
lékaře a prvního primáře Interního oddělení 
v příbramské nemocnici“, komentuje ředitel 
nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada a po-
kračuje: „Doktor Kadeřábek stál u zrodu první 
interní jednotky intenzívní péče v nemocnicích 
okresního typu a byl velmi uznávanou osob-
ností jak mezi lékaři, tak mezi pacienty. Medailí 
jsou proto na jeho památku oceňováni lékaři 
příbramské nemocnice, kteří se významně 
zasloužili o rozvoj nemocnice“.

2. – 3. června 2016 se ve Sporthotelu 
Trhovky na Orlické přehradě konaly jubilejní 
10. Podbrdské pediatrické dny. Tradičního 
dvoudenního odborného semináře, které již 
desátým rokem organizuje Dětské oddělení 
Oblastní nemocnice Příbram, se vždy účastní 
okolo stovky dětských lékařů ze středočes-
kých nemocnic, fakultních nemocnic v Praze 
a praktických lékařů pro děti a dorost z am-
bulantní sféry. Letos mezi nimi byli odborníci 
z nemocnic v Příbrami, Mladé Boleslavi, 
Kolína, Hořovic, Benešova, ale také třeba 
lékaři ze Strakonic a Tábora. Z renomova-

ných pražských klinik přijeli přednášet dětští 
specialisté z FN Motol, VFN, Thomayerovy 
nemocnice a nemocnice Bulovka. „Dětská 
medicína má svá specifika, a to jak v oblasti 
lékařské a ošetřovatelské péče, tak v oblasti 
psychologické, sociální i právní.  Nemoc dítěte 
je vždy zátěžovou situací pro celou rodinu a  
dítě i rodiče tento stav prožívají více emočně 
než u dospělých“, říká primář Dětského oddě-
lení Oblastní nemocnice Příbram MUDr. Pavel 
Marček, odborný garant semináře. 
Lékaři si letos vyslechli a vyměnili zkušenosti 
z léčby dětských pacientů s nemocemi zažíva-
cího ústrojí, s alergickými reakcemi a porucha-
mi imunitního systému či poruchami příjmu 
potravin. Zaměřili se také na problematiku 
akutních stavů a psychiatrických onemocnění 
v dětském lékařství.
„My pediatři máme stejně jako učitelé to 
štěstí, že se zabýváme lidským jedincem na 
začátku jeho života a jsme ušetřeni  (až na 
vzácné výjimky) jeho smutných konců. Pediat-
rie je pro schopnost dětí se rychle uzdravovat  
velmi optimistický obor (opět až na vzácné 
výjimky), a protože je jinak v naší společnosti 
optimismu poskrovnu,  nelze než mít tento 
obor rád,“ uzavírá primář Marček.

Text: redakce
Foto: archiv ON Příbram

Příbramská nemocnice je tradičním místem setkávání
„Bez setkávání odborníků a možnosti vzájemné výměny zkušeností si medicínu neumím představit. A v naší nemocni-
ci mají taková setkání svou tradici,“ říká MUDr. Stanislav Holobrada, ředitel Oblastní nemocnice Příbram.
Deset let se tu pravidelně každý rok scházejí pediatři a specialisté v dětské medicíně na Podbrdských pediatrických 
dnech, sedmiletou historiii má za sebou každoroční Kadeřábkův den, již pět let hostí příbramská nemocnice odborní-
ky v endokrinochirurgii na Setkání pod Svatou Horou. Dvě první odborné akce již letos proběhly.

pojištění, ze kterého se hradí náklady 
na poskytovanou zdravotní péči, ve 
výši 3,6 mld. pro příští rok je částka 
opravdu velmi nízká. Problémy se ve 
zdravotnictví kupí mnoho let. Zvýšení 
financí do zdravotnictví v uplynulých 
dvou letech řešilo pouze některé dílčí 
problémy – část zvýšených financí 
šla například na úhradu poplatků, 
které se zrušily, takže „nula od nuly 
pošla“. Kolik peněz půjde do systému 
zdravotnictví prostřednictvím státu, je 
výsostně politické rozhodnutí. Záleží 
na stanovení priorit. Na armádu 
a její vybavení půjdou v následujících 
letech stovky miliard, vláda rozhodla. 
Pro zdravotnictví a systémové řešení 
nedostatku pracovníků a pro zvý-
šení kvality poskytované zdravotní 
péče má jít zlomek toho, co půjde 
do jiných resortů. Proč? Za odbory 
s rozhodnutím vlády zásadně nesou-
hlasíme. Znovu upozorňujeme, že se 
snížením počtu zaměstnanců klesne 
úroveň poskytované zdravotní péče. 

Může OS přispět k analýze hos-
podaření, třeba audity nemocnic 
na nákupy léků a zdravotních 
prostředků, společnou kontrolou 
se zřizovateli s odbornou pomocí 
nemocničních ekonomů a po-
dobně?
Naše odborové organizace dostá-
vají ke kolektivnímu vyjednávání 
ekonomické podklady a informace 
o hospodaření jednotlivých ne-
mocnic. Přes tripartity v krajích mají 
odbory informace o stavu nemocnic, 
které zřizují kraje. Pokud odborové 
organizace mají podněty k hospo-
daření, úsporám, nebo zjistí pochy-
bení managementu, řešíme vzniklé 
problémy se zřizovatelem, nebo 
majitelem nemocnic. Analýzy hospo-
daření v souvislosti s navýšením platů 
a mezd provádí naše ekonomické 
oddělení dle požadavku jednotlivých 
odborových organizací. Vzhledem 
k obrovskému obsahu informací, 
které dostáváme, monitorujeme 

celkovou situaci a snažíme se navr-
hovat řešení. Problémem ovšem je, 
že mnohdy naše snahy narážejí na 
rozhodnutí majitele nebo zřizovatele 
a je velmi těžké prosadit i to, co je 
pozitivní a přináší efekt. 

Vnesl by transparentnost a pře-
hled do hospodaření krajských, 
oblastních, městských a státem 
přímo řízených nemocnic cent-
rální nákup?
Centrální nákupy dlouhodobě 
prosazujeme. Ale není možné, aby 
jediným a hlavním kritériem byla 
cena. Pokud se tak stane, velmi často 
dochází k opačným efektům. Velmi 
často si například sestry stěžují na 
kvalitu rukavic. Nakoupí se nejlevněj-
ší, ovšem než ošetříte pacienta, tak 
použijete tři páry. Úspory se musí 
hledat tam, kde jsou možné, a sys-
tém je nutno posuzovat komplexně.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv
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V Praze se představili sportovci ze 
třiceti zemí světa v pěti sportovních 
odvětvích - atletice, plavání, tenise, 
stolním tenise a šermu. Všechny 
disciplíny jsou pořádány dle platných 
paralympijských pravidel a Světové 
hry v Praze jsou pro zúčastněné 
sportovce jednou z posledních akcí, 
na níž můžou splnit limity pro start 
na paralympijských hrách v Riu de 
Janeiro v září 2016.

Pro českou metropoli jsou Světové 
hry tělesně handicapované mláde-
že příležitostí prezentovat se jako 
město vstřícné směrem k tělesně 
handicapovaným spoluobčanům 
i turistům. “Podporu sportu a ze-
jména u mladých lidí vnímám jako 
nesmírně důležitou. Mnohdy je totiž 
těžké odtrhnout žáky od elektroniky 
a přivést je ke sportu. O to větší úctu 
u mě mají handicapovaní sportov-
ci, kteří musí překonávat mnohdy 
velké překážky. Světové hry tělesně 
handicapované mládeže považuji za 
nedílnou součást dění v naší met-
ropoli. O to více, že je letos Praha 
Evropským hlavním městem sportu,” 
řekla Adriana Krnáčová, primátorka 
hlavního města Praha.

Hlavním cílem her bylo nabídnout 
mladým handicapovaným sportov-
cům možnost porovnat si síly v růz-
ných paralympijských disciplínách, 

v případě mnohých zúčastněných se 
jednalo o první kontakt se sportovci 
z jiných zemí a se soutěžením na 
mezinárodní úrovni.

Organizaci Světových her tělesně 
handicapované mládeže zajišťuje 
Nadační fond Emil, nezisková orga-
nizace pomáhající sportovat handi-
capovaným dětem a mladým lidem 
do 30 let.

Nadační fond Emil v minulých letech 
úspěšně pořádal pět ročníků Evrop-
ských her handicapované mládeže, 
kterých se od roku 2009 zúčastni-
lo přes 2400 účastníků ze 14 států 
Evropy.

informace

Praha hostila Světové hry tělesně 
handicapované mládeže 2016
Českou metropoli ovládli handicapovaní sportovci. Na konci letošního června se v Praze 
uskutečnila významná mezinárodní sportovní akce: Světové hry tělesně handicapované 
mládeže, tzn. sportovců ve věku od 14 do 23 let.

Text: redakce
Foto: archiv MHMP
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Boskovice jsem vždycky vnímal jako domov,
říká šéf nemocnice prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.
Nemocnice Boskovice je v krásném a klidném, romantickém kraji, ale to neznamená, že 
by tu měli méně problémů nebo výrazně odlišnou situaci z hlediska provozu, hospodaření 
nebo spokojenosti zaměstnanců. Poslední měsíce ji vede profesor MUDr. Miloš Janeček, 
CSc. Takřka čtvrt století působil v Úrazové nemocnici Brno, naposled jako přednosta kliniky. 
Je také senátorem, a nás zajímalo, co obnáší šéfování typově okresní nemocnice, zřizované 
městem, v dnešní, pro zdravotnictví tak dramatické době.

inhospital

Jako šéf vidíte a vnímáte ne-
mocnici v souvislostech daleko 
širších než je běžné, tedy včetně 
nezbytnosti vytvářet příjemné 
prostředí, za spolupráce třeba 
i s architekty až po zdůraznění, 
že nemocnice je celoměstská 
záležitost a měla by být její vý-
kladní skříní. Není to náhodou 
na úkor odbornosti a řekněme 
soustředění se na vlastní činnost? 
Nevyčítá Vám to někdo? Neříka-
jí Vám třeba vaši primáři: Pane 
profesore, nestarejte se o to, jak 
to vnímají na městě, ale starejte 
se o to ať tady máme přístroje…
To je samozřejmě povinnost, starat 
se o všechno. Já vnímám nemocnici 
opravdu komplexně, počínaje na 
jedné straně personálem zdravot-
nickým, na druhé straně řešením pří-
strojového vybavení. I to se ale podle 
mě týká pacientů. Já jsem z genera-
ce, která vyrůstala v typických soci-
alistických nemocnicích s různými 
plakáty typu “Oči máš jen dvě, chraň 
si je!” a podobně. Celý život jsem si 
ale přál pracovat v hezké nemocnici. 
Vždycky při pobytu někde v kapita-
listické cizině, kam jsem se párkrát 
dostal, jsem těm doktorům i pacien-
tům záviděl, že jejich nemocnice jsou 

hezké, upravené, čisté a dobře vy-
bavené. A jako ředitel mám pocit, že 
i toto je moje povinnost. Že to není 
se starat jen o ekonomiku, abychom 
měli kladný hospodářský výsledek. 
Takže i z toho důvodu jsme teď zpra-
covali, resp. udělali výběrové řízení 
a na jeho základě byla vybrána firma, 
která zpracuje generel nemocnice 
z hlediska rozvoje. Jsou tady volné 
prostory a zkušení lidé, kteří by, jak 
očekávám, měli přinést nové nápady, 

které třeba člověk v provozní slepotě 
nezaregistruje. Nemocnice zvenku 
vypadá pěkně, ale zde jsou uvnitř 
mnohá zákoutí, která už moc krásná 
nejsou. To řešíme s architektem. No 
a že musíte shánět přístroje a a další 
vybavení, tak to je samozřejmé.

Vy jste v jednom z rozhovorů 
zmínil, že máte v týmu nemoc-
nice mezigenerační mezeru. 
Jednak lékaře zkušenější před 
odchodem do důchodu a gar-
nituru mladých nastupujících. 
Jaká je úroveň těch mladých, 
kteří k vám nastupují? Měl byste 
k nim výtky, nebo se radujete, 
jen vejdou do dveří?
V dnešní době bych měl být prag-
matik a říct, že jsem vděčný za 
každého doktora, který se rozhodne 
nastoupit do naší nemocnice. To je 
svým způsobem pravda, ale mám 
zásadní zkušenost. Do konce loňské-
ho roku jsem pracoval jako před-
nosta kliniky v Úrazové nemocnici 
Brno a měl tam hodně studentů 6. 
ročníku, kteří měli před státnicí a byli 
už skoro hotoví doktoři. Vůbec si 
nemyslím, že by generace, která teď 
končí medicínu, byla méně schopná 
než dřív. To určitě ne.
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Možná lépe než schopnost, řek-
něme přístup…
Přístup určitě se odlišuje. Ale když 
my skončili medicínu, bylo všechno 
tak zglašajtované a měřilo se všem 
stejně: platy byly pro všechny mi-
zerné. Člověk se realizoval v medi-
cíně, kterou jsme dělali, protože nás 
bavila. Každý si vybral nějaký obor, 
já chirurgický; začínal jsem tehdy 
ve Vojenské nemocnici na chirurgii 
v Brně a dominantní bylo chodit 
do práce, učit se, operovat. Medi-
cína pro nás byla vším a nade vším. 
Nemohli jste se třeba sbalit a zajet si 
na víkend zalyžovat do Alp, k moři 
tak akorát ke studenému Baltu, na 
maďarský Balaton. Dnes pochopi-
telně ti mladí už jako studenti jezdí 
na Erasmus a jiné programy či stáže, 
takže už vědí, co se děje minimálně 
po Evropě. A taky kromě té práce 
požadují samozřejmě i víc volného 
času, který nám tak moc nechyběl, 
protože těch možností bylo mnohem 
míň.

Vy jste sám zmínil nějaké inspi-
race v zahraničí, v kapitalistické 
cizině, před pár lety jsme za-
žili akci Děkujeme, odejděte… 
Neměli by právě ti mladí naopak 
právě odcházet do Německa, do 
Rakouska, na zkušenou?
Já sice ještě tak starý nejsem, že bych 
si to pamatoval, ale říká se, že za 
první republiky třeba z Brna, které 
mělo minimálně třetinu nebo polovi-
nu německy mluvícího obyvatelstva, 
tak se chodilo na veksl, třeba do 
Liberce, do Vídně a podobně. Každá 
služka byla někde u nějaké milost-
paní ve Vídni, za rok, za dva si něco 
vydělala, něco se naučila a vrátila 
se domů. Mám obavu, že u mla-
dých lékařů, když odejdou třeba po 
promoci, hrozí, že pokud by někde 
ten rok na zkušené pracovali a viděli 
to prostředí a finance, tak bohužel 
by se z nich vrátilo jen málo. Ale na 
stáže a podobně se chodí pořád, to 
nepochybně je pozitivním přínosem.

Tady v Boskovicích šéfujete krát-
ce. Je to místo, které vnímáte 
jako že jste tu doma? 
Já jsem Boskovice vždycky vnímal 
jako domov, už dávno předtím, 
protože moje matka je z Boskovic, 
takže osud mě sem dovedl. Mám 
tady ještě příbuzné a jezdili jsme sem 
celé mé mládí a dospívání. Dnešní 
cukrárna na náměstí byl rodný dům 
mé matky a dodneška patří bratranci, 
teď je tam cukrárna, původně tam 
bylo uzenářství, které měli matčini 
rodiče, tedy můj dědeček a babička. 
Já si je sice nepamatuji, protože ze-
mřeli dřív, ale prostě Boskovice jsem 

vždycky považoval svým způsobem 
za součást mé rodiny, takže ta cesta 
sem nebyla jako že bych teď přišel 
třeba do Sokolova nebo Ústí nebo 
někam, kde bych byl ztracen.

A co byl impuls, kdy jste se roz-
hodl opustit prestižní úrazovku? 
To není jednoduché vzít na sebe 
vedení nemocnice, která se ocitla 
ve složité situaci.
Byla to kombinace několika faktorů. 
Jednak jsem skončil jako přednosta 
kliniky s tím, že mi bylo pětašede-
sát let, to se z těch postů přirozeně 
odchází, a víceméně jsem neviděl již 
pro sebe na úrazovce po 23 letech, 

které jsem tam strávil, nějakou per-
spektivu. Také vyrůstá mladá gene-
race, čtyřicátníci, padesátníci, kteří 
jsou samozřejmě na vrcholu svých sil. 
Když mi přišla tato nabídka, řekl jsem 
si, že by se ještě dalo na tom poli 
něco udělat.

A na co jste tady pyšný – z hle-
diska lékařské odborné a profe-
sionální úrovně?
Tady určitě je základní medicína 
obecně dobrá, je tady vynikají-
cí gynekologie a porodnictví pod 
vedením primáře Machače, ale zase 
nechci, aby to vyznělo, že někoho 

vyzvedávám. Je tady perfektní pedi-
atrie, dětské oddělení, které se teď 
modernizovalo. Také velice šikovný 
tým anesteziologů, ale nedá se říct, 
že ti další, například interna nebo 
chirurgie, by byla špatná. Ale pres-
tiž je v těch odděleních, která jsem 
jmenoval.
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Co byste zařídil, kdybyste měl 
neomezenouo moc a volnou 
ruku?
To je velmi jednoduché. Tady mám 
na stole požadavky na vybavení, 
které počínají novým přístrojem 
CT, který by bylo potřeba obnovit, 
a končí to zastaralým linoleem někde 
v pracovně lékařů, které je potřeba 
vyměnit….Tyto požadavky, všechny 
dohromady, jsou za 55 miliónů ko-
run. Kdybych měl neomezené mož-
nosti, tak jeden z bodů by byl ten, 
že bych teď rozdělil těch 55 miliónů 
a nemocnice by byla po této stránce 
na nějakou dobu saturována. Za dru-
hé bych peníze investoval do obnovy 
všech těch zákoutí, která nejsou ještě 
dokonalá, takže by všichni pracovali 
v pěkném prostředí, v němž by se 
léčili i pacienti. Dále je potřeba využít 
prostory bývalé prádelny, kterou 
minulé vedení zrušilo. Teď je tam 
skladiště a nepořádek, slušně řečeno. 
Tam bych nechal vybudovat napří-
klad nějakou LDN, lůžka, kterých je 
pořád málo. Obnovu potřebují i ope-
rační sály, takže vybavení pro ope-
rační stoly, lampy a tak dále. Myslím, 
že takových 150 miliónů bych utratil 
bez mrknutí oka.

Vy jste byl v trauma týmu 
v Pákistánu, proč jste se k této 
misi rozhodl? Říkal jste, že jste 
začínal ve vojenské nemocnici. 
A vaše cesta do Pákistánu - to 
jste si ověřoval svoje osobní hra-
nice anebo zkoušel v praxi ná-
pady pro Integrovaný záchranný 
systém? :-)
Spíš to byl pocit, tehdy existoval 
dobrý tým na úrazovce a když výzva 
přišla, byla to spontánní reakce. 
Člověk to zná z televize nebo z in-
ternetu, ale když potom jste na místě 
a vidíte tu rozbombardovanou zemi 
a rozvaliny… Zažil jsem poprvé a na-
posledy zemětřesení na vlastní kůži, 
kdy nás první noc ubytovali v ještě 
kamenném domě, který už byl zčásti 
zbořený. Říkali že to už nespadne, 

když to přežilo zemětřesení. V noci 
jsme se budili, chvěly se stěny a my 
byli hrozně rádi, že jsme odtam-
tud vyběhli a dál bydleli jenom pod 
stany.

Jak jste tam byl dlouho?
Jen asi celkem přes dva týdny.

A co na to rodina?
Moje manželka je zdravotní sestra, 
tak to chápala. Osobně pro mě to 
byla i taková jistá reminiscence. Můj 
otec byl v padesátých letech v Koreji 
jako doktor. Doma matka vzpomí-
nala, že přišel a povídá: Co bys řekla 
na to, kdybych jel do Koreje? Tam už 
se neválčí, tak jim pomůžeme trošku 
s tím zdravotnictvím. Ona prohlá-
sila, že se asi zbláznil a rozhodně 
nic podobného nepřipadá v úvahu, 
načež otec řekl: Zítra odlétám…Takže 
to bylo dost podobné, jednou jsem 
přišel domů řekl: Zítra letím z Prahy 
do Pákistánu.

To je trošku dobrodružné. Vrať-
me se ale domů a řekněte mi: 
v politice je aktivní výrazný 
počet doktorů medicíny. Vy sám 
jste v politice působil. Čím je 
přitažlivá politika pro vás lékaře, 
co do ní vaše profese vnáší?
Politika… když se do ní dostanete, 
tak vás to svým způsobem chytí. 
Jdete třeba do Senátu nebo někam 
s tím, že něco dokážete. A samo-
zřejmě na druhé straně ti erudovaní, 
etablovaní politici a politické strany 
lékaře mají rádi, protože obecně 
s nadsázkou, ale nepříliš velkou, se 
říká, že bílý plášť je polovina úspě-
chu při volbách. Ono prostě na lidi 
to působí, a jestliže tady třeba zde 
u nás kandiduje primář Machač 
(prim. gynekologicko-porodnické-
ho oddělení – pozn. redakce) tento 
rok do Senátu, tak po třiceti letech 
působení tady v regionu snad není 
žena, která by ho neznala, neprošla 
zdejší nemocnicí. Pochopitelně stejně 
tak to bylo v úrazovce. Lidé volí 

Prof. MUDr. Miloš Janeček, 
CSc.

Vystudoval Lékařskou fakultu 
v Brně. Po studiích nastoupil 
v roce 1975 na chirurgii ve 
Vojenské nemocnici v Brně. 
Později přestoupil na Ortope-
dickou kliniku v Brně. Od roku 
1992 byl lékařem a posléze 
přednostou kliniky Úrazové 
nemocnice v Brně. V období 
let 2003–2007 se stal po-
stupně náměstkem ředitele 
a poté ředitelem Úrazové 
nemocnice v Brně. Jako člen 
Trauma Teamu ÚNB se v roce 
2005 účastnil mezinárodní 
mise v Pákistánu. Je členem 
Vědecké rady Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, 
České společnosti pro orto-
pedii a traumatologii a České 
lékařské společnosti J. E. Pur-
kyně. V roce 2008 byl zvo-
len za ČSSD do Senátu PČR 
v obvodě č. 60 – Brno-město, 
o šest let později za stranu 
Republika mandát neobhájil. 
Je podruhé ženatý a má dvě 
dospělé děti. Nyní je jedna-
telem Nemocnice Boskovice 
s.r.o., zřizované městem.
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nějakou stranu, kterou si vyberou, ale 
potom volí konkrétní obličej, a ten 
doktor je určitě mnohem známější 
mezi lidmi než třeba učitel, inženýr, 
ajťák… Takže tohle vám nahrává. Mně 
na dnešní politice trošku vadí těž-
kopádnost, když sledujeme dnešní 
vládu a koalici, tak spíše řeší neustále 
nebo minimálně poslední rok spory 
mezi sebou. Ale politici jsou zvolení 
lidmi, aby tam něco dělali, aby něco 
dokázali, nejsou tam jako autonomní 
jednotka, a lidem by měli pravidel-
ně skládat účty. Když potom vidíme 
některé třeba nesmyslné zákony, tak 
to je špatně. 
Myslím si, že doktory do politiky táh-
nou především problémy zdravotnic-
tví, které vidíte pořád… Zrovna včera 
jsem dostal nový Tempus Medicorum 
(časopis ČLK – pozn. red.), a to je 
jedna strana za druhou jenom nářky, 
nářky, nářky, prostě nejsou peníze, 
nejsou sestry, nejsou doktoři a něco 
s tím udělejte… No a to posloucháte 
dvacet let, tak když je doktor zku-
šený a starší, řekne si safra, půjdu 
tam pracovat do zdravotního výboru 
a něco s tím udělám.

Vy jste v naší anketě na www.
hospitalin.cz diagnózu zdravot-
nictví klasifikoval jako sešlost 
věkem. Když už mluvíme o tom, 
že jste v politice a na svých po-
zicích, protože s tím chcete něco 
dělat, tak co by se mělo dělat? 
Jak by se měl systém omladit, 
upgradovat, renovovat? Je to 
v lidech, je to v penězích, je to 
v systému zdravotnictví nebo je 
to v době?
To by mohly být všechny čtyři věci, 
které jste zmínil, všechny hrají roli. 
Hraje roli doba, byť dvacet pět let 
ještě není na sešlost věkem, ale 
v podstatě v tom období všech-
ny vlády, ať byly červené, modré, 
zelené, fialové, prostě jakékoli, tak 
se zabývaly zdravotnictvím. Já už 
nedokážu z hlavy říct, kolik jsme měli 
ministrů zdravotnictví. Každý tam při-

jde s nějakým plánem, většinou než 
se mu podaří něco zrealizovat, tak 
odejde a přijde někdo jiný, kdo zase 
to bere od základů. Takže to je ta 
doba, to je samozřejmě velká chyba, 
když tímto způsobem funguje nebo 
nefunguje. 
Je to také systém postgraduálního 
vzdělávání lékařů, který je zbyteč-
ně složitý. Za nás byla 1. atestace, 
2. atestace, všechno podle mě pozi-
tivně centralizované v Praze v do-
školováku, takže všichni věděli, že za 
tři roky mohou jít na první atestace, 
potom za další dva nebo tři roky 
na druhou, věděli, že po určitém 
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Nemocnice Boskovice

Neodmyslitelnou součástí města 
je místní nemocnice, a to nejen 
pro obyvatele místní, ale celé-
ho regionu. Právě zde jich řada 
poprvé spatřila světlo světa. 
Boskovice si svoji nemocnici 
musely tvrdě vybojovat, vyvzdo-
rovat a chtělo by se říci i vyčekat. 
Od myšlenky o zřízení veřejné 
okresní nemocnice (1928) až po 
její otevření uplynulo neskuteč-
ných třicet let.

Slavnostní otevření nemocnice 
se odehrálo 26. října 1958, tedy 
přesně třicet let poté, co okresní 
zastupitelstvo schválilo založení 
fondu pro stavbu nemocnice.

Poliklinika byla dána do provozu 
15. prosince 1958. Jednotlivá lůž-

ková oddělení byla zprovozněna 
postupně, v době od 17. prosin-
ce do 31. prosince 1958.

Okresní nemocnice s poliklini-
kou byla ve své době moderním 
zdravotnickým zařízením s 350 
lůžky, ordinacemi odborných lé-
kařů, ambulantními odděleními, 
včetně zubního, okresní transfuz-
ní stanicí, registraturou a admini-
strativní budovou OÚNZ.

Budovy lůžkového traktu a poli-
kliniky byly spojeny v jeden celek 
spojovacím krčkem, ve kterém se 
nacházel centrální rentgen, cent-
rální laboratoře, chirurgický trakt 
a gynekologické oddělení. Sou-
časně s nemocnicí byla postave-
na i hygienicko-epidemiologická 

stanice, prosektura, samostatná 
lékárna, garáže pro sanitní vozy 
a trafostanice.

Nemocnice má dnes 6 lůžko-
vých oddělení a síť odborných 
ambulancí. Obě klinické složky 
využívají služeb rozsáhlého kom-
plementu. Lůžkový fond tvoří 
272 lůžek, ambulantní provoz za-
jišťuje síť odborných ambulancí 
a poraden, další služby poskytuje 
9 komplementárních pracovišť.

Provozovatelem je Nemocnice 
Boskovice s. r. o., jejímž zřizova-
telem je město Boskovice, jedna-
telem společnosti je prof. MUDr. 
Miloš Janeček, CSc.
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vzdělání a odpracování deseti let se 
můžou ucházet o primariát. Když 
skončili v pětadvaceti letech fakultu 
jako doktoři, tak řada mých kolegů se 
v pětatřiceti, sedmatřiceti letech stala 
primáři právě v nemocnicích typu 
Boskovice, Třebíč, Znojmo a podob-
ně. Tam strávili kvalitní profesní život 
a vychovali plejádu dalších nástupců. 
Takže to je k systému.

Samozřejmě finance jsou stejně 
důležité. Nedávno jsme řešili jednu 
kolegyni, která složila atestaci z gy-
nekologie a do té doby, pět nebo 
šest let po promoci, měla asi šesta-
dvacet tisíc měsíčně hrubého. Kolik 
vám z toho zůstane čistého? A to je 
vám už přes třicet let. I když jsme jí 
to zvedli na nějakých pětatřicet tisíc, 
pořád to nejsou peníze, o kterých 
čteme v novinách, kde se píše, že 
průměrný plat ve zdravotnictví je pa-
desát tisíc korun, nebo dokonce víc. 
To samozřejmě není pravda a když 
mají doktoři vyšší příjmy, tak je to 
i se službami navíc, včetně starších 
kolegů.

Vy jste chirurg a ortoped, pokud 
se nemýlím, zaměřením. Uva-
žoval jste někdy o možnostech 
doplnit tyto metody metodami 
Tradiční čínské medicíny?
To se přiznám, že s tím nemám žád-
nou zkušenost. Určitě budou nějaké 
ty dráhy ve smyslu například chro-
nických bolestí v zádech, které by 
se mohly akupunkturou ovlivnit. Ale 
nemám s tím zkušenost.

Vy tady máte časté akce s Nada-
cí Křižovatka. Mají u vás pro-
stor ještě další dobrovolnické 
a charitativní instituce? Staráte 
o duchovní prostory, prostory 
útěchy, ticha?
V rámci přestavby příjmové kance-
láře vznikla malá nemocniční kaple, 
místnost, kde je klid, na požádání 
přes den tam můžou posedět a po-
povídat si jak příbuzní, tak i pacienti. 
Na vyžádání může přijít i nemocniční 
kaplan, který tam může odsloužit 
mši.

Máte zpětnou vazbu od pacien-
tů? Model interaktivní komuni-
kace, informační centrum, víte 
vůbec, co si o vás lidi myslí?
Já se domnívám, že ano, protože 
spolupracujeme opakovaně s týmem 
lidí, které znám i z Brna, kde jsme 

s nimi spolupracovali a ta spolupráce 
je zaměřena na získávání informací 
formou zpětné vazby nejen od paci-
entů, ale i od personálu. V současné 
době to probíhá do konce června 
nebo července. Pracovníci se jednak 
ptají, jednak dávají dotazníky, které 
pacienti i návštěvy vyplní. Pak to vy-
hodnotíme a měla by být zjištěna ta 
zpětná vazba, jak říkáte, co si o nás 
jako myslí. Jak o nemocnici, tak o lé-
kařích, o managementu a podobně.

Máte nějakou vizi nebo úvahu 
o vyšší péči o seniory? Bude jich 
brzy víc než 30% a vy jste naťukl 
záměr zřídit LDN, ale to býva-
jí trošku ponurá místa. V řadě 
nemocnic je vidět, že něco 
připravují, chystají se zdokonalit 
následnou péči, podpořit prolí-
nání sociální a nemocniční péče, 
odlehčit rehabilitacím a podob-
ně. 
My tady nějaké zásadně velké, volné 
prostory nemáme. Já jsem předtím 
řekl “jako” LDN, ale to nebylo míně-
no, že tam bude dvacet lůžek ležáků, 
kteří jsou napůl v bezvědomí. Myslím 
právě, že by mělo vzniknout odděle-
ní následné péče, LDN nebo sociální 
lůžka, říkejte tomu jakkoli. Něco 
takového, kam by lidi přešli řekněme 
z té akutní péče na doléčení, nebo 
by se odlehčilo interním lůžkům, 
která praskají ve švech.

Teď je to docela akutní, problémy se 
objeví vždycky v obdobích blížícího 
se volna, kdy rodiny potřebují, aby-
chom děděčka nebo babičku přijali 
k hospitalizaci, nejlépe na měsíc, kdy 
oni budou na dovolené :-)! Setkává-
me se s tím, že to takhle v některých 
rodinách funguje, ale náš plánovaný 
projekt je jediná možnost, jakou 
bychom nedostatek místa a lůžek 
mohli řešit.

Text: redakce
Foto: archiv Nemocnice Boskovice
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interview

Pražské zdravotnictví má solidní úroveň, 
říká radní Ing. Radek Lacko
Praha nemá ve vlastnictví významná zdravotnická zařízení nebo nemocnice. Pokud nepatří měst-
ským částem, jsou zpravidla přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví. Tyto však leží téměř bez vý-
jimky na území hlavního města, tak se ho provoz fakultních a dalších celků samozřejmě týká, stejně 
jako provoz záchranky. Hlavní město prostě musí mít přehled o možnostech a zajištění zdravotních 
služeb pro obyvatele, a tak je pozice radního pro tuto oblast velmi významná. O současné situaci 
jsme hovořli právě proto s člověkem momentálně nejkompetentnějším, kterým je právě radní pro 
zdravotnictví hlavního města Prahy, Ing. Radek Lacko.

Jaký je Váš názor na diskuzi, 
kterou rozpoutala ČLK, návazně 
také LOK a další skupiny? Myslí-
te, že zdravotnictví je na tom tak 
kriticky.
Diskuzi se zájmem sleduji a myslím, 
že i z úrovně hl. m. Prahy vnímáme 
nedostatek nového a kvalifikovaného 
odborného zdravotního personálu, 
např. i u námi zřizovaných organi-
zací. Na druhé straně se Praha jako 
region od ostatních krajů ČR liší, a to 
především hustotou sítě zdravotních 
zařízení a dostupností lékařské péče. 

Jak byste vyhodnotil z hlediska 
vedení kraje, resp. MHMP ak-
tuální stav a úroveň v regionu 
hlavního města?
Jak jsem již konstatoval, úroveň v re-
gionu Prahy je poněkud odlišná od 
ostatních krajů ČR - je tu například 
nejvíce nemocnic a specializova-
ných zdravotních pracovišť, nejvíce 
samostatných ambulantních zaří-
zení a nejnižší počet registrovaných 
pacientů na jednoho praktického 
lékaře. Dostupnost lékařské péče, jak 
již bylo řečeno, je v Praze na solidní 
úrovni. Co nás asi nejvíce trápí, stejně 
jako ostatní regiony, je u mnohých 
zařízení nedostatek odborného zdra-

votního personálu. Další odlišností 
je skutečnost, že hl. m. Praha není 
zřizovatelem vlastní, tj. krajské (met-
ropolitní), nemocnice na svém území. 
Metropolitní nemocnice, jako možné 
významné zdravotnické aktivum, 
Praze chybí, tudíž část současného 
odborného dialogu, který míří právě 
na provoz a chod nemocnic, není 
s Prahou veden.

Nejviditelnější je v rámci Prahy 
záchranka. Patří ZZSHMP ke 
sloupům pražského zdravotnic-
tví?
Ano. Zdravotnická záchranná služba 
bezpochyby patří k pilířům pražské-
ho zdravotnictví a jsme na ni právem 
hrdi! Má ojedinělou úlohu v oblasti 
urgentní medicíny a dlouhodobě 
dosahuje vynikajících výsledků. 
V průběhu roku ZZS standardně 
plnila úkoly, vycházející z každo-
denních potřeb přednemocniční 
neodkladné péče, ale i další mimo-
řádné úkoly v podobě asistencí na 
důležitých sportovních akcích mezi-
národního významu, jako jsou např. 
Pražský mezinárodní maraton, MS 
v ledním hokeji nebo ME v atletice.
Kvalitativní parametry přednemoc-
niční neodkladné péče se podařilo 

udržet přes další nárůst požadavků 
na celý systém v intencích předcho-
zích let, veškeré mimořádné úkoly, 
včetně cvičení, byly plněny bez 
nedostatků.
Počet výjezdů za rok 2015 se pohy-
boval kolem cca 144 400, což je o 13 
474 výjezdů více než v roce před-
chozím.
Na druhou stranu nás velmi trápí 
skutečnost, že ZZS ještě nemá svoje 
sídlo. Městská část Troja, z mého 
pohledu nepochopitelně, blokuje 
realizaci projektu této budovy, kde 



19

by měl sídlit dispečink, vedení ZZS 
a administrativní zázemí této organi-
zace. Součástí projektu je i výjezdová 
základna a garáže. Profit z projektu 
by měli všichni Pražané i hosté, kteří 
k nám do města přijíždějí, ale pře-
devším (!) samotní občané městské 
části Praha Troja. V jednání vytrváme 
a věříme, že zvítězí rozum a ZZS se 
své budovy dočká.

Jak spolupracujete s městskými 
částmi, jimi zřizovanými ne-
mocnicemi a zdravotnickými 
zařízeními, a v případě potřeby 
také fakultními nemocnicemi na 
území HMP?
S fakultními nemocnicemi na území 
HMP jsem zintenzivnil spoluprá-
ci a výrazem této spolupráce je 
nově finanční podpora jednotlivých 
fakultních nemocnic prostřednictvím 
individuálních dotací, na které HMP 
vyčlenilo ze svého rozpočtu pro 
rok 2016 zhruba 30 mil. Kč. Jedinou 
pražskou Nemocnici Na Františku, 

kterou zřizuje MČ Praha 1, již pravi-
delně podporujeme provozní dotací 
5 mil. Kč ročně.

Může mít Praha v programu 
zřizování a provozování nových 
zařízení, jako jsou městská cen-
tra prevence, regenerace nebo 
zdravotně sociální péče?
HMP postupuje dle programového 
prohlášení Rady HMP, kde vycházíme 
primárně z potřeb občanů hlavního 
města, ale také ze zkušeností posky-
tování služeb lidem z celé republiky 
v oblasti běžné a specializované 
péče. Dále chceme v koordinaci 
s dalšími subjekty (registrovanými 
poskytovateli zdravotní péče v hl. 
m. Praze) pracovat na rozvoji služeb 
dlouhodobé, následné a ošetřova-
telské péče. Podpora je realizována 
například prostřednictvím grantové 
podpory v oblasti zdravotnictví, které 
je explicitně zaměřeno právě na té-
mata, ke kterým směřuje Váš dotaz. 
Jsme ve věci velmi aktivní.

Velkým tématem, jak jsem již na-
značil, je otázka možného vzniku 
metropolitní nemocnice. V této chvíli 
probíhají intenzivní jednání s Nemoc-
nicí Na Bulovce, kde vlastníme ne-
movitosti a snažíme se náš vzájemný 
vztah narovnat. Chceme větší nájem, 
abychom obhájili investice, které do 
našich budov dáváme. Upozorňuji, 
že Bulovka je jediná velká nemocnice 
v Česku, ve které nemovitosti vlastní 
někdo jiný, než ji zřizuje. Osobně 
si dokážu představit, že časem by 
zřizovatelem a provozovatelem této 
nemocnice nemusel být stát, ale 
právě hl. m. Praha. 
A chtěli bychom více rozšířit síť 
pohotovostí v Praze. Upozorňuji, že 
kolem třetiny všech pacientů lékařské 
pohotovosti v Praze tvoří Středočeši. 
Plánujeme, jak konkrétně tuto péči 
rozšířit, posílit a investičně podpořit, 
a to i v možné spolupráci se Středo-
českým krajem. 

Text: redakce
Foto: archiv MHMP

Ing. Radek Lacko
* 30. 11. 1967 

Radní hl. m. Prahy, zastupitel MČ 
Praha 4 (ANO 2011), ekonom, 
manažer. Absolvent Vysoké školy 
zemědělské s titulem inženýr. Od 
počátku 90. let podniká a věnu-
je se korporátnímu financování. 
Téměř jedenáct let pracoval na 
nejrůznějších pozicích v České 
spořitelně a.s., následně působil 
přes sedm let jako manažer v NLB 
Factoring, a.s.

Je členem hnutí ANO 2011. V roce 
2014 byl zvolen zastupitelem hl. 
m. Prahy a následně se stal členem 
Rady pro oblasti zdravotnictví a 
bydlení. Stejného úspěchu dosáhl 
také v MČ Praha 4, kde je od roku 
2014 rovněž zastupitelem a mj. 
členem Finančního výboru.

Radek Lacko má tři děti.
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Jsou jihočeské nemocnice ve 
stavu, kdy by měly a musí volat 
o pomoc?
Určitě ne. Jihočeské nemocnice jsou 
všechny ve velmi dobré kondici, a to 
nejenom ekonomické, ale i lidské.

Co je vaším aktuálním, nejpalči-
vějším problémem?
Oproti jiným nemocnicím je těch 
problémů jistě méně. Dnes nejčastěji 
diskutovaný problém nedostatku 
lékařů a sester se jihočeských ne-
mocnic týká prozatím jen částečně. 
Je to způsobeno tím, že jsme atrak-
tivní nejenom pro pacienty, ale i pro 
zaměstnance. Disponujeme zmoder-
nizovanými nově vybavenými areály, 
jsou zde komparativně skvělé plato-
vé podmínky.

Mladí lékaři od vás odcházejí, 
nebo jim dáváte neodmítnutelné 
nabídky?
Mladým lékařům dáváme především 
možnost dělat zajímavou a dobrou 
medicínu, profesní růst a sehraný ko-
lektiv. Nabízíme samozřejmě relativ-
ně slušné peníze, byty, podporu dal-
šího vzdělávání. Naše soutěž Medik 

roku dává absolventům nahlédnout 
do okresních nemocnic a případně 
uvažovat o svém dalším profesním 
zaměření. Mladí nám neutíkají, i když 
ojedinělé a podle mne zcela přiroze-
né odchody se samozřejmě objevují.

Prospívají formy sdružování kraj-
ských NZZ do holdingů a akci-
ovek ekonomické a organizační 
stránce?
Pokud vyjdeme z předpokladu, že 
silnější subjekt má na trhu silnější 
postavení, logicky ano. V Jihočeském 
kraji určitou formu sjednocení máme, 
říkáme tomu holding, byť to pravý 
holding není, nejde totiž o sjedno-
cení majetkové. Je to spíše servisní 
a organizační uskupení, které má 
personální zastoupení ve vedení jed-
notlivých nemocnic a zná tak jejich 
problémy zblízka, nerozhoduje se od 
zeleného stolu. Koordinují ekono-

Jihočeské nemocnice v dobré kondici
Krajské špitály o pomoc volat nemusí
Nemocnice Jihočeského kraje patří v největším počtu akciové společnosti, zřizované krajem. 
Je to relativně standardní model, který v mírně modifikované podobě každý region pro za-
jištění provozu nemocnic zakládá. Zdejší síť sdružuje silné instituce, které i samostatně mají 
pevné postavení v místě a regionu, tradici a dobrou pověst. Taky z našeho hlediska můžeme 
konstatovat, že nic špatného se o jihočeském zdravotnictví, respektive nemocniční akciov-
ce, nepovídá. Trochu na tom má zásluhu i to, že příslušní manažeři nijak vřele s jinými kraji 
a zájemci o svět jihočeských nemocnic debatu nenavazují. Na rozdíl od kolegů z téměř 200 
NZZ v celé republice působí jako tak trochu “knížecí” autonomní pašalík, až na výjimky ne-
šířící o sobě běžné informace formou tiskových zpráv, výstupy v celostátních médiích a po-
dobně. Proto je radostnou výjimkou 1. náměstkyně hejtmana Mgr. Ivana Stráská, v jejíž 
kompetenci se zdravotnictví kraje nachází. Ochotně nám poskytla rozhovor, a tak vám díky 
jí přinášíme alespoň základní informace, jak je na tom, teď před prázdninami a ve srovnání 
s ostatními regiony, zdravotnictví Jihočeského kraje.

interview
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miku, strategické investice, obchod, 
smlouvy s pojišťovnami i péči a její 
kvalitu. A stejně stále řešíme otázku, 
do jaké míry je sjednocování zdravé 
a odkdy už může být překážkou akti-
vitě, konkurenci a rozvoji jednotlivých 
nemocnic. Jde o velmi složité a citlivé 
rozhodování. Mám pocit, že se nám 
v posledních letech podařilo vytvořit 
skutečný tým, v němž se neprosazují 
partikulární zájmy a jsme schopni 
se domlouvat. Z toho mám největší 
radost.

Máte příklady přeshraniční spo-
lupráce, včetně IZS?
Jsou vyjednány smlouvy o přeshra-
niční spolupráci v této oblasti s Hor-
ním a Dolním Rakouskem, s Ba-
vorskem, dolaďují se detaily a měly 
by být schváleny zastupitelstvem. 
Dál pokračuje v Českých Velenicích 
spolupráce s nemocnicí v Gmündu, 
tamější pacienti v ní najdou ošetření 
a nemusí absolvovat dlouhou cestu 
do Jindřichova Hradce či do Budě-
jovic.

Jak je v Jihočeském kraji zajišťo-
vána letecká záchranná služba?
Dosud byla zajišťována obdobně 
jako ve většině republiky na základě 
tendru Ministerstva zdravotnictví na 
helikoptéry, a my jsme poskytova-
li zdravotnické týmy a záchranáře 
včetně slaňovacího. V roce 2016 
tendr končí a Jihočeský kraj nebyl 
rozhodnutím vlády, dle mého názoru 
nešťastným, zařazen do nové soutě-
že a bylo rozhodnuto, že tuto službu 
zde bude provozovat armáda. 
V současné době tedy řešíme komp-
likace, které s tím souvisejí, například 
nosnost stávajících heliportů na letišti 
i v některých nemocnicích, nejsou 
totiž stavěny na vojenské vrtulníky 
Sokol s téměř dvojnásobnou hmot-
ností oproti stávajícím. Nicméně od 
1.1.2017 musí LZS fungovat, to je 
prioritou kraje.

Mají vaši lékaři a zdravotníci 
znalosti, nebo pokyny, jak jednat 
s pacienty jiného náboženského 
vyznání?
Znalosti ano, pokyny jsou věcí jed-
notlivých zařízení.

Jak je zdravotní péče a služba 
dostupná pro turisty, děti na 
táborech a výletníky?
Jihočeský kraj s druhou největší roz-
lohou a řadou přírodních a kulturních 
památek je rájem pro turisty. I proto 
máme nejhustší síť pohotovostních 
služeb, lékařská pohotovost je posky-
tována na 19 stanovištích v kraji.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv
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K vidění byly ukázky vozového par-
ku pražských záchranářů – skříňová 
sanita výjezdových skupin rychlé 
zdravotnické pomoci i osobní vůz 
ML, využívaný posádkami s lékařem. 
Kromě této standardní techniky, si 
zájemci prohlédli také záchranářský 
kamion Golem, určený k likvidaci 
následků mimořádných událostí 
a vůz Atego, který je uzpůsoben pro 
hromadnou přepravu až 11 pacientů 
najednou a díky vyššímu podvozku 
se může pohybovat i ve středně těž-
kém terénu. Pro děti byly připraveny 
doprovodné a edukační programy, 
proběhla i tradiční simulace společ-
ného zásahu. 

Minulý měsíc oslavil Golem ve 
službách pražské záchranky první 
desítku. Tato unikátní technika, které 
jméno vybrali v anketě sami Pražané, 
je v nepřetržitém režimu připravena 
na okamžitý výjezd. „Byl by skvělým 
pomocníkem při velkých haváriích 
v dopravě nebo průmyslu, událos-
tech přírodního charakteru a své 
nezastupitelné místo má ve vybavení 
záchranářů i s ohledem na bezpeč-
nostní situaci v Evropě,“ pozname-
nal ředitel pražské záchranky Petr 
Kolouch. Hlavním úkolem Golema 
je poskytnout mobilní zázemí zá-
chranářským týmům v mimořádných 
situacích, kdy likvidace zdravotnic-
kých následků může trvat i několik 
dní. Modul obsluhuje jedna osoba, 
která je schopna během krátké doby 

přivézt na místo události vše potřeb-
né a zastoupit tak několik sanitních 
vozidel najednou. Aktuálně je využí-
ván u akcí s velkou koncentrací osob, 
kde je předpoklad většího počtu 
ošetřených, jako jsou oslavy konce 
roku, megakoncerty, maratonské 
běhy. Místo v rozložených bočnicích 
poskytuje prostor pro třídící praco-
viště a dočasné ošetření postižených 
a je vybaveno 12 přípojkami k rozvo-

du mediciálního kyslíku. Dispečerské 
a štábní pracoviště slouží pro ko-
munikaci zasahujících složek a zpro-
středkovává informace přímo z místa 
zásahu. Strojovna s technologickým 
vybavením obsahuje mimo jiné 
vlastní agregát na výrobu elektřiny, 
naftové topení, klimatizační jednotku, 
zásoby pohonných hmot a vody.

Na Den s policií přijel do Letňan i Golem

informace

V neděli 19. června se konal ve veletržním areálu v Praze-Letňanech IX. Den s policií. V rám-
ci prezentace jednotlivých složek integrovaného záchranného systému ani tentokrát pražská 
záchranka nechyběla.

Text: redakce
Foto: archiv ZZSHMP
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Zařízení se skládá ze dvou jednotek 
– tzv. videověže, ta vytváří digitální 
obraz na monitoru, a samotného 
„Spyscopu“, jednorázového minien-
doskopu, který se zavádí pracovním 
kanálem běžného terapeutického 
duodenoskopu. Tím je umožněno 
přímé vyšetření – zobrazení žlučo-
vých cest a vývodu slinivky a také 
použitím dalších akcesorií i zákroky 
jako je biopsie, drcení kamenů, zprů-
chodnění striktury.
„Metoda v této podobě nemá pří-
mou alternativu. Vyšetření žlučových 
cest s přímým zobrazením se do-
sud provádělo buď systémem dvou 
endoskopů „mother-baby“, které 
současně s rentgenovou kontrolou 
ovládali dva lékaři, anebo cholan-
gioskopií perkutánní transhepatickou 
cestou, kdy intervenční radiolog přes 
kůži a játra napíchne žlučovod, vy-
tvoří se  kanál  a poté zavádí přístroj 
endoskopista. Ani jedna z metod se 
v severních Čechách nikdy neprová-
děla. Nová metoda je šetrnější, může 
bezprostředně navázat na běžné 
ERCP, tedy endoskopickou retrográd-
ní cholangiopankreatikografii, lze ji 
opakovat a pacienta nezatíží více či 
jinak než obvyklé vyšetření pomocí 
zmíněné ERCP,” osvětlil primář gas-
troenterologického oddělení MUDr. 
Jiří Stehlík.

Digitální technologie umožňu-
je mnohem preciznější zobrazení 
a možnost hodnocení nálezu než 
fibrooptický starší přístroj. „V součas-
nosti jde ve světě a zvláště ve střední 
Evropě stále o exkluzivní metodu,“ 
zdůraznil primář.
Podle generálního ředitele Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Petra Fialy se 
stává velkou výhodou, že již není 
nutné indikované případy odesílat 
do jiného zařízení. „Technologie byla 
dosud dostupná pouze v Ostravě 
a Jablonci nad Nisou. Doplní se tak 
škála zobrazovacích metod urče-
ných pro diferenciální diagnostiku 

a eventuálně i terapii onemocnění 
žlučových cest a pankreatu, kterou 
na severu Čech nikde nepraktikují,“ 
uvedl Ing. Petr Fiala. 
„Od letošního roku bude k dispozici 
kód výkonu s možností vykázat zvlášť 
účtovaný materiál. Výkon je schva-
lován a byl již předložen odbornou 
společností. Pokud bude nasmlouván 
jako nová modalita, bude ziskový. 
Endoskopické centrum a gastroen-
terologické oddělení naší nemocnice 
patří mezi renomovaná pracoviště 
v oboru v rámci celé České republiky 
a nové technologie samozřejmě zvy-
šují prestiž a exkluzivitu jak oddělení, 
tak zdravotnického zařízení,“ s uspo-
kojením konstatoval MUDr. Josef 
Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z.

Díky daru získala
ústecká Masarykova nemocnice 
přístroj k vyšetření žlučových cest 

informace

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., získala díky daru 
pro gastroenterologické oddělení další moderní přístroj. Spy-Glass DS je inovativní zaříze-
ní určené k vyšetření žlučových cest a vývodu pankreatu s možností digitálního zobrazení 
a instrumentace cestou pracovního kanálu přístroje. Přístroj za 3 155 711 Kč darovala Krajské 
zdravotní, a. s. firma Boston Scientific Česká republika, s. r. o.

Text: redakce
Foto: archiv KZ, a.s. (zleva: Spy-

Glass DS; prim. MUDr. Jiří Stehlík)
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informace

I letošní Středočeské dny zdraví se zaměřily především na prevenci. Preventivní prohlídky jsou totiž 
mezi Čechy stále podceňované. „Uspořádáním dalšího ročníku Středočeských dnů zdraví jsme 
chtěli lidem zdůraznit, jaký význam má v péči o jejich zdraví prevence,“ sdělil hejtman Středočes-
kého kraje Ing. Miloš Petera, pod jehož záštitou se dny konaly. Vše odstartovaly začátkem května 
oslavy 120 let Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Akce se poté přesunula do Oblastní ne-
mocnice Kladno a následně do Příbrami na Náměstí T. G. Masaryka, kde se navíc slavilo 135. výročí 
Oblastní nemocnice Příbram. V červnu se pak tým Středočeských dnů zdraví přesunul do Bene-
šova, kde zdravotníci z Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov ordinovali přímo na náměstí, a do 
Kolína, kde bylo součástí akce slavnostní otevření onkologického stacionáře.

Středočeské dny zdraví
si nenechaly ujít stovky návštěvníků
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Text: redakce
Foto: archiv
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informace

NEMOS zajišťuje významnou 
část zdravotní péče pro Karlovar-
ský kraj. Jak byste vyhodnotila 
spolupráci územních správních 
institucí a nestátního, resp. sou-
kromého zařízení? 
Spolupráce s orgány státní správy 
hodnotím velmi pozitivně a cením 
si toho. Denně komunikujeme se 
zdravotnickým odborem karlovarské-
ho kraje, zdravotními pojišťovnami či 
s krajskou hygienickou stanicí. Úzce 
spolupracujeme i s vedením jednot-
livých měst v regionu, je skvělé, že 
nám poskytují podporu a součinnost 
k našim novým projektům. Konkrétně 
jde například o zajištění bydlení pro 
naše lékaře a nyní pracujeme na do-
taci pro rezidenční místo praktického 
lékaře v Karlových Varech. 

Z více zdrojů a různých míst 
víme, že nemocnice a zdravot-
nická zařízení na Karlovarsku 
umí přilákat mladé lékaře. Je to 
dost výjimečné – co jim slibuje-
te? 
Nám se to opravdu daří, jedním z 
příkladů je náš mladý dynamický 
tým v Centru praktického lékařství v 

Karlových Varech. Velmi akcentuje-
me vztahy na pracovišti a týmovou 
spolupráci. Naši lékaři spolu výborně 
spolupracují i mezioborově a podpo-
rují se. Dalším významným prvkem je 
kompletní saturace vzdělávacích po-
třeb našich lékařů, ale i ošetřovatel-
ského personálu, včetně cestovného, 
stravného, ubytování a registračních 
poplatků vzdělávacích akcí. Víme, že 
systém vzdělávání zdravotnického 
personálu je u nás nastaven velmi 
kostrbatě a komplikovaně, proto se 
jim snažíme tuto cestu co nejvíce 
zjednodušit.
 
Otevíráte Centrum praktického 
lékařství v nově zrekonstruované 
Poliklinice NEMOS. Co všechno v 
něm nabídnete veřejnosti? 
Centrum praktického lékařství je v 
Karlovarském kraji zcela inovativní 
moderní projekt. Je to modulární 
systém ordinací praktických lékařů a 
specializovaných ambulancí zároveň. 
Díky přímé spolupráci jednotlivých 
obvodních lékařů se specialisty se 
o naše klienty staráme komplexně 
pod jednou střechou, nedochází 
tak k prodlevám mezi jednotlivými 

vyšetřeními a naši pacienti jsou stále 
v péči odborného zdravotnického 
personálu. 
Primární péče je základním pilířem 
Polikliniky NEMOS, chystáme i další 
projekty, mj. Centrum rehabilitační a 
fyzikální medicíny, rentgenologické 
pracoviště či neurologické ambulan-
ce.

Co je v kraji nejvytíženější spe-
cializace, liší se intenzita posky-
tování lékařské péče třeba podle 
ročních období, sezón a podob-
ně?
Intenzita a oborová specializace po-
skytované lékařské péče se v průbě-
hu roku samozřejmě liší. Na jaře trápí 
pacienty různé typy alergií, v letním 
období je více úrazů či kožních 
onemocnění, na podzim a v zimě 
řeší naši lékaři především chřipková 
onemocnění. Určit tedy jednoznačně 
nejvytíženější specializace nejde. 

Přijímáte pacienty z přeshraničí 
nebo jiných států? 
Ano, naši lékaři jsou všichni velmi 
dobře jazykově vybaveni a poskytu-
jeme zdravotnické služby na vynikají-

Jsou překvapivě místa, kde není slyšet pláč nad stavem zdravotnictví a finanční katastrofou, 
nevyhrožuje se umíráním neošetřených pacientů či hromadnými odchody lékařů a sester do 
zahraničí. Naopak - najdete tam zbrusu nová zařízení špičkové úrovně, s nejmodernějším 
vybavením a skvělou perspektivou pro mladé lékaře. A ti přicházejí, aby v týmové práci zdo-
konalili vlastní umění léčit, získali potřebné kvalifikace, nastartovali kariéru.  V Karlovarském 
kraji funguje velmi úspěšně spolupráce kraje a nestátního zařízení. Jedním z příkladů je nově 
otevřené Centrum praktického lékařství v Poliklinice NEMOS v Karlových Varech. CO je za-
tím? Na to jsme se zeptali Mgr. Jany Šperlové, jednatelky:

Překvapení:
Někde to jde bez problémů a s úspěchem



27

cí úrovni klientům hovořícím němec-
ky, anglicky a rusky.
 
Uvažujete o využití metod Tra-
diční čínské medicíny jako pod-
pory léčby a prevence? 
Sledujeme všechny nové i alternativní 

trendy a poptávky našich klientů. Do 
budoucna tedy podporu metod Tra-
diční čínské medicíny nevylučujeme.

„Centrum praktického lékařství je 
v Karlovarském kraji zcela inovativní 
moderní projekt. Je to modulární 
systém ordinací praktických léka-
řů a specializovaných ambulancí 
zároveň. Díky přímé spolupráci 
jednotlivých obvodních lékařů se 
specialisty se o naše klienty posta-
ráme komplexně pod jednou stře-
chou, nedochází tak k prodlevám 
mezi jednotlivými vyšetřeními a naši 

pacienti jsou stále v péči odborného 
zdravotnického personálu,“ vysvětluje 
Mgr. Jana Šperlová, ředitelka Nemos 
Ambulance, do jejíhož portfolia cent-
rum patří.

„Přímá komunikace zdravotníků 
a v případě potřeby rychlý sled spe-
cializovaných vyšetření přinese našim 
pacientům výrazně rychlejší a účin-
nější diagnostiku i léčbu a umožní 

jim rychleji se zařadit zpět do ak-
tivního režimu,“ doplňuje výhody 
projektu MUDr. Jan Draský, vedoucí 
lékař Nemos Ambulance a dodává: 
„Samozřejmostí je v Centru praktic-
kého lékařství kompletní laboratorní 
diagnostika s přímou návazností na 
oddělení nemocniční lůžkové péče 
a chirurgické i ortopedické jedno-
denní chirurgie v Nemocnici Ostrov.“

NEMOS spustil unikátní projekt 
Centrum praktického lékařství v nově zrekonstruované 
Poliklinice NEMOS v Karlových Varech

Text: redakce
Foto: archiv

Mgr. Jana Šperlová je jednatel-
kou NEMOS Ambulance, které 
tvoří síť ordinací všeobecných 
praktických lékařů i ambulant-
ních specialistů a zajišťuje kom-
plexnost péče v tomto segmentu 
zdravotní péče v Karlovarském 
kraji. Do portfolia NEMOS Am-
bulance patři i nové Centrum 
praktického lékařství v Poliklinice 
Nemos či Stomatologické cent-
rum NEMOS Olšanská v Praze.  

Jana Šperlová vystudovala Uni-
verzitu Karlovu, obor Psychoso-
ciální studia a lékařská etika. Přes 
deset let působila v softwarové 
společnosti Unicorn, kde zodpo-
vídala za hodnocení, odměňová-
ní a vzdělávání zaměstnanců. Pro 
zdravotnickou skupinu NEMOS 
pracuje od roku 2013. Má dvě 
dcery a mezi její koníčky patří 
rodina, kultura a provozování 
areálu Svatošky dětský ráj.

Komplexní ambulantní zdravotní péče praktických lékařů a ambulantních specialistů, od-
borná a zobrazovacích vyšetření plus centrální recepce pro zajištění maximálního komfortu 
a informovanosti pacientů. Vše na jednom místě. To je Centrum praktického lékařství, které 
se dnes otevřelo pacientům v Karlových Varech v bývalé „zubní poliklinice“ KV DENT v Že-
lezniční ulici.

pokračování ►
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Centrum praktického lékařství 
umístěné v prvním patře budovy 
tvoří celkem tři ordinace praktic-
kých lékařů, pracoviště rentgenové 
a ultrazvukové diagnostiky, odběrová 
místnost a EKG. Jeho vzniku před-
cházela rozsáhlá rekonstrukce celé 
budovy a transformace bývalé zubní 
polikliniky v Polikliniku NEMOS.

„Více jak roční rekonstrukce celé 
budovy byla rozsáhlá, začali jsme 
výměnou oken v celém objektu, 
kompletně jsme zrekonstruovali 
první a třetí podlaží, kdy jsme nově 

vybudovali víceméně vše, od pod-
lah, přes sociální zařízení až po nové 
dveře. Vytvořili jsme i nové dispozice 
řady prostor. V další fázi nás čeká 
oprava střechy a nová fasáda Poli-
kliniky NEMOS,“ vypočítává seznam 
prací Jana Šperlová.

Ve druhém patře polikliniky jsou 
umístěny ordinace zubních lékařů, 
nové projekty se chystají pro třetí 
patro. „Na podzim zde otevřeme 
centrum rehabilitační a fyzikální 
medicíny, s kompletním přístrojo-
vým vybavením, zkušeným lékařem 

s atestací v oboru a týmem fyziote-
rapeutů poskytujících širokou paletu 
rehabilitačních metod. Kromě toho 
připravujeme i psychiatrickou ambu-
lanci,“ avizuje MUDr. Draský.

Moderní přístup při poskytování 
komplexní zdravotní péče skupiny 
NEMOS prezentují i další plány am-
bulantní péče v Poliklinice NEMOS: 
„V blízké budoucnosti plánujeme 
rozšíření specializací o ty obory, které 
jsou na Karlovarsku komplikovaně 
dostupné a mají přímou návaznost 
na primární zdravotní péči, jedná 
se o ortopedii, gynekologii a neu-
rologii. Dlouhodobější plány se 
budou odvíjet od aktuální situace 
ve zdravotnictví v Karlovarském kraji 
a potřeb našich pacientů,“ uvádí Jana 
Šperlová a uzavírá: „Klíčem k úspě-
chu společnosti NEMOS jsou zku-
šení odborníci a díky nim spokojení 
pacienti, kteří jsou pro nás prioritou. 
Tým zdravotníků Nemos Ambulance 
tvoří mladí lidé vyhledávaní pro svoji 
odbornost, aplikující moderní trendy 
ve zdravotnictví a vytvářející klientům 
takové prostředí, ve kterém se cítí 
komfortně.“

Text: redakce
Foto: archiv

NEMOS Group

Skupina NEMOS je poskytova-
telem kvalitní a komplexní péče. 
Provozuje Nemocnici Sokolov, 
Nemocnici Sušice, sítě lékařských 
ambulancí Nemos Ambulance 
v Karlovarském kraji a je vlastní-
kem Nemocnice Ostrov, Poliklini-
ky NEMOS v Karlových Varech či 
Oční kliniky NEMOS v Sokolově. 

Nemos Ambulance

Nemos Ambulance tvoří síť or-
dinací všeobecných praktických 
lékařů i ambulantních specialistů 
v Karlovarském kraji. Do portfolia 
Nemos Ambulance patří Polikli-
nika NEMOS s Centrem praktic-
kého lékařství či Stolamtologické 
centrum Olšanská v Praze.
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Zájemci si na náměstí mohli nechat změřit svůj 
krevní tlak, hladinu cukru v krvi a zjistit svou krevní 
skupinu. Velký zájem byl o stanoviště nutričních 
terapeutek, které pomocí speciální váhy prováděly 
tělesnou analýzu měřící BMI, množství tělesného 
tuku, svalové hmoty a vody v těle. Kdo zavítal do 
stánku rehabilitačního oddělení, dozvěděl se jak 
správně sedět ve školní lavici i doma, jak nosit 
školní tašku nebo batoh, jaké boty neničí nohy 
apod. U stánku porodnického a novorozeneckého 
oddělení si kolemjdoucí mohli prohlédnout inkubá-
tor i další přístroje určené nastávajícím maminkám 
a novorozencům. Ochotné sestřičky rády poradily 
nastávajícím maminkám jak se připravit na porod 
a zodpověděly veškeré dotazy.
Organizátoři zajistili i možnost zaregistrovat se do 
Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM, 
možnost stát se dárcem kostní dřeně a dát naději 
na uzdravení těm pacientům, kteří tuto transplan-
taci nutně potřebují.
„Zájem benešáků byl velký, během čtyř hodin akci 
zdravotníků navštívilo několik stovek návštěvníků, 
jak malých tak velkých. Dokonce 200 z nich se ne-
chalo na náměstí vyšetřit na zvýšenou přítomnost 
cukru v krvi a 50 lidí si nechalo zjistit svou krevní 
skupinu.  Dalších 85 přítomných využilo služeb 

nutriční terapeutky a na speciální váze pomocí po-
čítačového programu zjistili své dispozice a byl jim 
doporučen optimální jídelníček. Ani registr kostních 
buněk z IKEM nepřišel zkrátka a na místě se do něj 
přihlásilo 12 statečných obyvatel Benešova. Ti co to 
nestihli, nemusí věšet hlavu a mohou se do tohoto 
registru přihlásit v nemocnici na Transfuzním 
a hematologickém oddělení,“ popsal zájem o Den 
zdraví Ing. Oldřich Vytiska, MPA, ředitel Nemocnice 
Rudolfa a Stefanie.
Vedle stanovišť benešovské nemocnice se akce 
zúčastnila také Střední zdravotnická škola se svými 
studentkami, které učily děti na cvičné figuríně jak 
správně resuscitovat. Nechyběla ani ukázka zásahu 
Záchranné služby Středočeského kraje a možnost 
prohlídky sanitního vozu. 
Na akci dorazila také krajská radní pro zdravotnic-
tví Jiřina Fialová.
„Jsem přesvědčená, že naše krajské nemocnice 
samozřejmě včetně té benešovské a záchranky, 
zajišťují zdravotní péči obyvatel Středočeského 
kraje velmi dobře. Navíc nemocnice v Benešo-
vě má standardně velmi dobré výsledky jak po 
stránce ekonomické, tak po stránce profesionální 
zdravotnické práce. Proto je důležitý i další její 
rozvoj a letos například dáváme 15 milionů na 

nové CT, na digitalizaci 5,5 milionu, 15 milionů na 
výměnu zařízení pokojů. Na některých investicích 
se podílí benešovská nemocnice ze svých fondů. 
Líbí se mi, že postupují s rozmyslem a nekupují 
to, co je zrovna napadne,“ uvedla mimo jiné paní 
Fialová při rozhovoru s televizním a rozhlasovým 
moderátorem Janem Musilem, který celým Dnem 
zdraví provázel.

K doprovodnému programu přispěl Doktor Klaun, 
Dům dětí a mládeže Benešov se svou kreativní díl-
nou pro děti, vystoupení benešovských mažoretek 
Wildcats a vystoupení orientálních tanců v podání 
zdravotních sestřiček a jejich lektorky. Své místo 
během dne měli i partneři akce jako např. VZP, 
Konopné mazání, Tým silniční bezpečnosti a další.
Finálem dne bylo losování výherců, kteří poctivě 
obešli všechna stanoviště, zaplnili herní los všemi 
potřebnými razítky a vhodili je do osudí. Výher-
ce, kteří získali dárky od partnerů akce, na pódiu 
losovali starosta města Benešov a bývalý ředitel 
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Ing. Petr Hostek, 
MBA, místostarostka Nataša Bruková a místosta-
rosta Ing. Jiří Švadlena.
Na závěr celého dne pak zahrála hudební skupina 
Czech it.

INZERCE▼

Zdravotníci benešovské nemocnice ordinovali na náměstí
Stovky lidí dorazily ve středu 8. června odpoledne na Masarykovo náměstí v Benešově, aby se zúčastnily prv-
ního Dne zdraví Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, který se konal v rámci Středočeských dnů zdraví pod 
záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery.
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Je Tradiční čínská medicína 
(TCM) mýtus, historicky ověře-
ný způsob léčby nebo obchodní 
záležitost?
TCM je jak mýtus, tak ověřený způ-
sob léčby i obchodní záležitost. Jsou 
části TCM, které mají hluboký terape-
utický smysl ať už v akutní či preven-
tivní medicíně, jsou části TCM, které 
jsou pouhým mýtem a zcela jistě jde 
o obchodní případ, ostatně jako celé 
zdravotnictví.
Tato mnohovrstevnatost dle mého 
názoru není nijak na škodu a je zcela 
normální.
Zároveň nechápu TCM jako svatý 
grál, zcela určitě je v ní řada věcí, 
které bychom neměli kopírovat. Na 
druhou stranu je v ní řada kapitol, 
hodných následování, a to i v sou-
vislosti se stárnutím obyvatel a stále 
výraznějším výskytem dlouhodobých 
a civilizačních chorob.

Mohou se prolnout tak vzdálené 
kultury, jako je mnoho tisíc let se 
souvisle vyvíjející čínská a naše, 
evropská, přes rozdíl geografic-
ký, etnický, duchovní?
Samozřejmě toto je závažná otázka, 
a to zvláště vezmeme-li v úvahu, 

že TCM není technický koncept, 
ale paradigma, které v sobě snoubí 
duchovní, léčebný a kulturní koncept. 
A vzhledem k tomu, že naše kulturní 
a historická zkušenost je rozdílná, 
nemyslím si, že je možné převzít celý 
model beze změn.
Proto i v rámci našeho projektu ve 
Fakultní nemocnici Hradec Králové 
razíme filozofii kombinace západního 
a východního přístupu, a to nejen 
z hlediska vlastního poskytování 

zdravotní péče - kde je nezbytné 
plně aplikovat naší vlastní legislativu, 
ale také v onom vyšším konceptuál-
ním přístupu.

Existuje v ČR prostor a podmín-
ky pro přijetí TCM?
Prostor zcela jistě existuje, neboť 
zdravotnictví není pouze o regulaci 
a systému poskytování zdravotní 
péče, ale také o pacientech a pojiš-
těncích, kteří v rámci zdravotnictví 

Diskutované metody Tradiční čínské medicíny se staly tématem našeho zdravotnictví. Z po-
někud skrytého prostoru se díky spolupráci s čínskými vědci a lékaři vynořují do legální sféry 
české medicíny. Vlaštovkou je pilotní projekt Kliniky TCM ve Fakultní nemocnici Hradec Krá-
lové. Od počátku se mu věnuje Jan Růžička, dnes už významný mezinárodní expert, který 
v posledních letech dokázal prosadit a propojit projekty, které se ještě nedávno zdály ne-
možné. Spolupracuje na úrovni států a vlád, WHO i místní administrativy. Výsledkem může 
být zářná kariéra – a nebo pro mnoho lidí šance na návrat zdraví, kvalitnější život a delší 
věk. Spojit obé vyžaduje schopnost vize, úsilí čelit netušenému a nadání tvořit jinou skuteč-
nost. Arciže lepší.

TCM – paradigma a mnohovrstevný koncept

galerie TCM
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představují naše zákazníky. A v ko-
nečném důsledku je to zákazník, 
který rozhoduje. A v našem případě 
je na základě dlouhých čekacích 
dob v hradecké klinice evidentní, že 
zákazník Tradiční čínskou medicínu 
vyhledává a vyhledávat bude.
Máte osobní zkušenost s někte-
rými metodami TCM?
Ano, mám. Funkční problémy zad 
lze pomoci akupunktury řešit velmi 
efektivně.

Může ČR podpořit a hlavně 
zefektivnit spolupráci zemí Aso-
ciace 16+1, nabízející metody 
Tradiční čínské medicíny? A jak?
Asociace 16+1 je skvělá kombinační 
platforma, v rámci níž je možné si 
předávat dobrou praxi, vyjmeno-
vat zkušenosti či pořádat společné 
aktivity. Jednotlivé státy však mají své 
vlastní národní zdravotní systémy 
a je na nich, jakým způsobem budou 

TCM regulovat. Proto Tradiční čínská 
medicína, její výzkum a její místo ve 
zdravotním systému je především na 
nás.

Můžeme přiblížit, jak se podílí 
na rozvoji dostupných a efektiv-
ních metod podpory léčby WHO, 
v zemích SVE a jinde na světě?
Světová zdravotnická organizace je 
v této oblasti velmi aktivní. Vytvo-
řila a prosadila strategii pro rozvoj 
tradičních medicín - nejen té čínské, 
podporuje výzkum tradičních me-
dicín (nejen čínských - pozn.red.) 
a založila systém spolupracujících 
nemocnic pro rozvoj TCM. Bylo 
by skvělé, pokud bychom se tímto 
titulem mohli v budoucnu pyšnit i my 
v projektu FN Hradec Králové.

TCM je záležitost doložitelná ně-
kolik tisíc let do minulosti. Jaká 
je její budoucnost, při využití 

nejmodernější technologie pro 
výzkum, kontrolu a aplikaci?
Příkladem je nedávné udělené No-
belovy ceny profesorce TU Youyou, 
která dokázala zkombinovat tradič-
ní herbální medicínu s moderním 
farmakologickým výzkumem. O stej-
ný přístup se snaží řada čínských 
i západních univerzit či komerčních 
firem. Uvedu příklad s univerzitou 
v Cambridge, kde v současné době 
působím. Cambridge, jako jedno 
z nejpřísnějších vědeckých pracovišť 
na světě, má celý ústav vyhrazený 
výzkumu tradiční medicíny a snaží 
se nalézat aktivní látky, které by bylo 
možné využít v rámci léčby i preven-
ce. Důkazem toho, že se kolegům 
tento přístup daří, je více než deset 
článků publikovaných v časopisu 
Science.

Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
Doménami Jana Růžičky jsou 
oblasti veřejného zdravotnictví 
a mezinárodních vztahů. Od roku 
2005 působil ve státní správě, 
nejprve na Ministerstvu kultury 
a následně jako ředitel kabinetu 
ministra a vrchní ředitel pro me-
zinárodní vztahy na Ministerstvu 
zdravotnictví.

V současné době je vicepreziden-
tem China Investment Forum (CIF), 
platformy pro rozvoj vztahu mezi 
Českou republikou, Čínou a další-
mi státy střední a východní Evropy.

Především pracuje na projektech 
Kliniky TCM při FN Hradec Krá-
lové, rozvoji spolupráce českých 
fakultních nemocnic a na rozvoji 
lázeňské turistiky.

Jan Růžička je členem Downing 
College na University of Cam-
bridge, kde se věnuje projektu 
výzkumu predikce a včasného 
zachycení Alzheimerovy choroby.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv
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Dlouhodobé degenerativní nemoci 
jsou velmi komplikovaným problé-
mem, a přestože se díky technolo-
gickému pokroku a velkým investicím 
do výzkumu daří jejich průběh zmír-
ňovat, medicína je stále daleko od 
svého cíle, kterým je úplné vyléčení.
Hlavním důvodem pro založení 
Aequa Sciences byla nová možnost 
pro mnoho lidí – žít plnohodnotným 
životem i ve vyšším věku. Multifakto-
riální onemocnění jako demence či 
Alzheimerova choroba jsou léčitelné 
jen velmi těžko a sofistikovanější 

technologie mohou přinést nejen 
kvalitnější stáří, ale zejména možnost 
přiblížit se vyléčení.

Umělá inteligence
Výzkum sám o sobě sice přiná-
ší výsledky, Aequa Sciences jej ale 
reflektují s daty, která sbírají od svých 
pacientů. Kognitivní přístroje tak díky 
těmto informacím mohou nejen vy-
hodnocovat stav pacientů a přístup 
k nim, ale věnovat se také prevenci, 
která je u těchto onemocnění často 
velmi podceňována.

Díky analýze genetických předpo-
kladů je také nově možné předvídat 
předpoklady k Alzheimerově choro-
bě. „Víme, že je to ambiciózní. Naším 
cílem je bojovat s degenerativními 
chorobami. A důležité je jedno – 
nezastavíme se, dokud nezvítězíme,“ 
říká Jan Růžička. „Díky způsobu naší 
léčby mohou lidé přinejmenším 
posunout propuknutí či následky 
nemoci a prodloužit zdravý život,“ 
doplňuje ho Al Pineda.

Expert na mezinárodní vztahy a zdraví Jan Růžička, podnikatel Al Pineda, senior konzultant 
leteckých společností Lois Merckel a profesor a vědec Omar Šerý se setkali na Univerzitě 
v Cambridge. Společně založili Aequa Sciences, vědeckou platformu oficiálně podporova-
nou University of Cambridge za účelem výzkumu Alzheimerovy choroby. Ne však proto, 
aby za každou cenu prodlužovali život; proto, aby pomáhali všem žít déle plnohodnotně 
a v dobrém zdraví.

Aequa Sciences:
Cesta za plnohodnotnějším životem

galerie TCM

Alzheimerova choroba je 
neurodegenerativní one-
mocnění mozku, při kterém 
dochází k postupné demenci. 
Jako první toto onemocně-
ní popsali Oskar Fischer a 
Alois Alzheimer. V současné 
době není známa příčina 
vzniku nemoci, z neuropato-
logických nálezů se však ví, 
jak nemoc probíhá. Změny 
postupně působí rozpad ner-
vových vláken a nervových 
buněk. Alzheimerovou cho-
robou se mění také látková 
činnost mozku.

Text: redakce
Foto: archiv
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inspirace

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

KOMBINOVANÁ BACHOVA ESENCE ENERGIE

Kombinovaná Bachova květová esence Energie je ideální zejména v jarním období, kdy se často potýkáme 
s nedostatkem energie a vitality. Hodí se pro všechny, kteří se cítí vyčerpaní a přepracovaní. Pomáhá rychle 

a účinně bojovat s nedostatkem energie a znovu navrací energii i nadšení. Doporučeno je kapat 4 kapky 
4x denně, a to buď přímo do úst, nebo do sklenice s jakýmkoli nápojem. Bachova esence Energie obsahu-

je výluh z habru obecného, dubu lesního, růže šípkové, zeměžluči obecné a olivovníku evropského. 

Orientační cena: 411 Kč/20 ml 
www.bio-bachovky.cz

LÉK, KTERÝ ULEVUJE OD HOREČKY TĚM NEJMENŠÍM? PARALEN SUS. 

PARALEN SUS je lék ve formě suspenze s vůní lesní jahody, který je určen dětem od 
3 měsíců. Obsahuje léčivou látku paracetamol, která se rychle vstřebává.

PARALEN SUS pomáhá léčit horečku při akutních bakteriálních a virových onemocně-
ních, která bývají u dětí častá. Také s ním lze čelit nepříjemné bolesti při prořezávání 
zoubků. Balení navíc obsahuje praktický dávkovač, díky němuž lze pohodlně odměřit 
doporučenou dávku. PARALEN SUS neobsahuje parabeny, umělá barviva ani laktózu 
a je vhodný i pro diabetiky. Vyrábí se v České republice.

Orientační cena: 86 Kč 
www.paralen.cz

PŘÍRODNÍ PARFÉM VIVACITÉ(S) DE BACH

Přírodní parfém Vivacité(s) de Bach obsahuje Bachovy květové esence, které ve vás aktivují pocity 
radosti, bystrosti a silné vitality. Díky svému unikátnímu složení navozuje také pocit důvěry, jistoty a 
podněcuje podnikavého ducha.

Orientační cena: 917 Kč/30 ml 
www.bio-bachovky.cz

Text: redakce
Foto: archiv
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Rozvoj a podpora metod TCM 
v rámci zdravotní péče zazname-
nává naštěstí přece jen již výraz-
nější posun. Jak bude vypadat 
spolupráce s nemocnicemi, 
kterou zmiňují výstupy z mise do 
Číny?
Jak jsem byl po návratu panem 
ředitelem FN Motol Miloslavem 
Ludvíkem informován, byla pode-
psána dohoda s Nanjing Drum Tower 
Hospital, která bude spočívat v tom, 
že Fakultní nemocnice v Motole ve 
spolupráci s touto nemocnicí začne 
zkoušet některé z mnoha bylinných 
preparátů a jejich působení na paci-
enty trpící Alzheimerovou chorobou 
a tyto výstupy budou analyzovány ve 
spolupráci s laboratoří TCM Univer-
sity v Cambridge. Na spektru výko-
nů našich nemocnic se nic nemění, 
nadále zůstávají plnohodnotnými 
nemocnicemi, poskytujícími západní 
medicínu. Jako doplňkové budou 
však procedury TCM, které vytvoří in-
tegrovaný přístup tam, kde samotná 
medicína západní nedosahuje takové 
výsledky, jaké bychom chtěli. Pokud 
pacient odchází z léčebného proce-
su se subjektivním pocitem zdraví, 
jdeme nepochybně správnou cestou, 

TCM je doplňková léčba
tam, kde je pro pacienta vhodná
V dlouhodobé debatě o zařazení metod Tradiční čínské medicíny (TCM) jako subsystému 
nebo spektra pomocných nástrojů, doplňujících stávající postupy a znalosti stadnardní me-
dicíny, se zvolna objevují kontury, rámující výsledný tvar. Je to usilovná práce napříč obory, 
spojená s konzultacemi mezinárodními na úrovni vědců, diplomatů, politiků. Praha má plnit 
část memoranda, zahrnující spolupráci a pomoc ve zdravotnictví z čínské strany, před pár 
dny se vrátila česká vládní delegace z dalšího jednání v Číně. Jak to tedy vypadá dnes kon-
krétně? Na to jsme se zeptali ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka.

galerie TCM
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neboť psychosomatické aspekty naše 
stávající medicína stále ještě zcela 
nedoceňuje. Objektivní nálezy však 
opomíjeny jistě nebudou.

Daří se získávat podklady, studie 
či metaanalýzy na podporu TCM 
ve spolupráci se zahraničními 
subjekty, mj. Cambridge Univer-
sity?
Určitě ano. Naším cílem je zavádět ty 
postupy, které jsou založené na dů-
kazech. V tom se naprosto nelišíme 
od metod západní medicíny. Existu-
jících studií je nepřeberné množství. 
My ale chceme testovat některé 
hypotézy v evropských podmínkách 
a společně s Universitou Cambridge 
připravit projekty, který umožňu-
jí propojit pozitivní stránky  obou 
systémů.

Na co se soustředí experti ve FN 
Motol, má vedení nemocnice 
nějaké konkrétní zadání?
Naši experti, jako například 

prof. Jakub Hort, se soustředí právě 
na pomoc pacientům trpícím Alzhei-
merovou chorobou.

Hledá MZ partnera, se kterým 
by vytvořila flexibilní instituci, 
vhodnou pro regulaci a kontrolu 
metod a praxe TCM? Může to 
být například Komora TCM, jejíž 
členové jsou převážně lékaři?
I tato varianta je samozřejmě ve hře, 
ale v této chvíli nechci ještě předjí-
mat, jaká bude finální dohoda. 

Jak se vyvíjí legislativní záleži-
tosti, uvažuje se o nostrifikaci 
čínských lékařských titulů u nás? 
Na čem to závisí, co tomu brání?
Vzhledem k tomu, že systém vzdělá-
vání v oblasti tradiční čínské medicíny 
není jednotný, musíme hledat způso-
by, jak situaci řešit. V současné době 
tedy provádíme pečlivou analýzu 
a zahájili jsme širokou odbornou 
debatu. Jejím cílem je nalézt nejlepší 
řešení, které zajistí poskytování vyso-

kého standardu zdravotních služeb 
v ČR, ze kterého nelze slevit.

Vede MZ debatu např. s SLČ JEP, 
ČLK a dalšími subjekty, které se 
staví spíše skepticky k zavádění 
metod TCM?
Já bych na tomto místě rád zdů-
raznil, že tím, že podporuji aplikaci 
čínské medicíny v žádném případě 
neznamená, že chceme nahradit zá-
padní medicínu medicínou čínskou. 
Tradiční čínskou medicínu vnímám 
jako doplňkovou léčbu tam, kde je 
pro pacienta vhodná, pomůže mu 
a uleví od bolesti. V tomto směru 
budeme určitě dále vést debaty ze-
jména s Českou lékařskou komorou 
a věříme, že až uvidí první relevant-
ní výsledky, posuneme se dál. Dle 
mých informací je totiž mezi českými 
pacienty o čínskou medicínu značný 
zájem.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv MZ

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA 
ministr zdravotnictví České republiky

Narozen  23. února 1972
Rodinný stav ženatý

Nejvyšší dosažené vzdělání  

2003 – 2005: studium managementu – programu MBA se 
zaměřením na zdravotnictví (BIBS Brno, The Nottingham Trent 
University) 
1999: získání atestace 1. stupně z vnitřního lékařství v rámci 
postgraduálního vzdělávání 
1990 – 1996: studium všeobecného lékařství LF UP Olomouc 
(státní zkouška)

Profesní zkušenosti

2005 – 2014: ředitel Fakultní nemocnice Ostrava 
2002 – 2007(5): ředitel Bohumínské městské nemocnice, a.s. 
2000 – 2002: Okresní úřad Karviná – zdravotní rada 
1996 – 1999: Nemocnice Bohumín – lékař interního oddělení

Další funkce

1994 – 2014: člen Zastupitelstva města Bohumína 
2006 – 2010: člen Rady města Bohumína 
2012 – 2014: člen Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, 
předseda výboru zdravotního

Jazyk  anglický jazyk, polský jazyk
zdroj: www.mzcr.cz
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Jak se díváte na propojení čínské 
a západní medicíny? V čem by se 
dala spolupráce mezi těmito systé-
my ještě vylepšit?
Osobně se domnívám, že kombinování 
čínské a západní medicíny při léčení ne-
mocí je spíš více o vzájemném doplňo-
vání léčebných prostředků, než o rigid-
ním a mechanickém sblížení teorií těchto 
systémů. Původně se jedná o systémy 
léčby utvářené na dvou typech modelů 
myšlení. Líbí se mi přirovnání k obou-
ruční hře na klavír. V různou chvíli hrají 
čínská a západní medicína jinou roli (stej-
ně jako levá a pravá ruka), je zásadně 
důležité, aby ruce byly dobře sehrané, 
a teprve potom lze zahrát krásnou me-
lodii (tj. dosáhnout nejlepšího léčebného 
výsledku).
Domnívám se, že pro kombinování 
obou systémů je nutné, aby byl lékař 
západní medicíny více obeznámen 
a zběhlý v čínské medicíně, a stejně tak 
čínský lékař by si měl rovněž více osvojit 
dynamický vývoj medicíny západní. 
Předpokladem toho, aby levá a pravá 
ruka mohly společně harmonicky hrát 
melodii, musí o sobě vědět, znát se a být 
harmonicky sehrané. Co se týká jednot-
livých lékařů, je třeba, aby co možná 
nejvíce poznali klady a zápory každého 
ze systémů a mohli využít jejich klady 
a vzájemně doplnili nedostatky.

Když se člověk rozhodne vyhledat 
pomoc čínské medicíny, co ho v or-
dinaci čínského lékaře čeká? Jak léčí 
nemoci čínská medicína?
Ordinace čínské a západní medicíny se 
z hlediska základního vybavení v ničem 
podstatném neliší. Drobné rozdíly existují 
jen v průběhu vyšetřování, například čín-
ský lékař obvykle vyšetřuje pulz a prohlíží 
jazyk. 
Čínská medicína klade velký důraz na 
přizpůsobení léčby konkrétnímu pa-
cientovi, individualizovanou aplikaci 
léčby. Jinými slovy, na základě informací 
získaných z tzv. čtvera vyšetření - tj. 
pohledem, poslechem, dotazováním, 
pohmatem, se stanoví nejvhodnější 
léčebný plán. Co se týká používaných 
metod, daly by se zhruba rozdělit do 
šesti skupin: akupunktura, kamenné ná-
činky, moxování, fytoterapie, daoyinová 
cvičení, tradiční čínské masáže. Je třeba 
zdůraznit, že v čínské medicíně se klade 
také velký důraz na ozdravnou péči 
o psychiku pacientů.

Mohl byste přiblížit českým čtená-
řům co je to „qi“ v čínské medicíně? 
Je to energie?
„Qi“ (pozn. red.: v české standardní 
transkripci psáno jako „čchi“) je základní 
látková podstata našeho lidského života, 
je bez tvaru, je původní hybnou silou 

životních aktivit. Mnoho lidí qi chápe 
či překládá jako „energie“, já osobně si 
myslím, že z počátku pro zjednodušení 
to je možné, ale je nutné jasně vysvětlit, 
že qi není jen pouhá energie, ale je ve 
svém plném významu mnohem složitější 
a hlubší než vyjadřuje slovo „energie“. 
O qi existuje rozsáhlá teorie. Jen co se 
týká typů a bližšího určení rozlišujeme 
prapůvodní qi, středovou qi, ochrannou 
qi, výživovou qi atd. K plnému pochope-
ní qi je třeba zvládnout některé základní 
teorie tradiční čínské medicíny, projít 
procesem učení a obeznámení. 

Měl by se pacient na terapii nějak 
připravit? Co může aktivně udělat 
pro to, aby se rychleji uzdravil? 
Obecně není třeba žádná zvláštní přípra-
va, ale pokud máte čas a zájem, lze se 
jednoduše podívat na internet a sezná-
mit se s hlavními rysy čínské medicíny, 
lépe tak pochopíme důvody, za jakým 

Guan Xin, lékař čínské medicíny, pracující v Centru TCM ve FN Hradec Králové

V loňském roce bylo otevřeno Česko-čínské centrum tradiční čínské medicíny ve Fakultní nemocnici 
Hradec Králové. Čeští pacienti mají jedinečnou příležitost na vlastní kůži vyzkoušet účinky procedur, 
které se na Dálném východě užívají po tisíce let a co je ještě pozoruhodnější, jedná se o jedno z 
mála pracovišť v Evropě, kde se pokoušejí při péči o pacienty propojit západní a čínskou medicínu. 
Lékař tradiční čínské medicíny, doktor Guan Xin, je v České republice teprve krátce, přesto již v 
hradeckém centru úspěšně vyléčil několik pacientů. Kromě akupunktury je odborníkem na zdravý 
životní styl, zdůrazňuje prevenci a svým pacientům často doporučuje tradiční čínská cvičení.

Spolupráce mezi západní a čínskou medicínou
by měla být jako hra na klavír

galerie TCM
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účelem čínský lékař zkoumá pulz, dívá 
se na jazyk a podobně. Čínská medicína 
při léčbě klade důraz na péči o psychiku 
pacienta, takže kromě toho, že lékař 
pacientovi dává doporučení, pacient sám 
by se měl snažit o harmonizaci svých 
emocí, uvolnění a radostné rozpoložení, 
což je velmi prospěšné i aplikaci dal-
ších léčebných prostředků. Kromě toho 
se čínská medicína domnívá, že velmi 
důležitým aspektem je nastolení zdravé-
ho životního stylu, ke kterému patří mj. 
každodenní aktivity, strava, cvičení apod., 
jež by se měly pod vedením lékaře léčbě 
co možná nejlépe naladit.

Jak si zdraví udržet? Co je čín-
ský koncept „pěstování života“ 
(yangsheng)?
Většina onemocnění vzniká z problémů 
na úrovni těla i psychiky, říká se tomu 
psychosomatická onemocnění. Proto 
je k udržení zdraví třeba přistupovat ze 
dvou hledisek. Čínská medicína považuje 
za velmi důležité emoce jakožto příčinu 
vzniku nemocnění, současně je třeba 
se vyhnout vyvolání nemocí negativním 
působením vnějších patogenních vlivů. 
Konkrétních detailů je mnoho, pro struč-
nost můžeme použít slov z díla Vnitřní 
kapitoly Žlutého císaře, kde se princip 
zachování zdraví popisuje takto: „na 
oslabené tělo negativně působí vnější 
vlivy okolního prostředí, proti kterým 
se musíme s ohledem na roční dobu 
neustále chránit. Budeme-li také usilovat 
o oproštění se od žádostivostí a roz-
ptylujících myšlenek, budeme lhostejní 
k věhlasu a touze po zisku, pravá qi 
bude následovat a budeme-li koncen-
trovat svého ducha uvnitř a udržovat 
zdravou mysl, odkud by potom mohla 
přijít nemoc?“
Pěstování života v čínské medicíně 
znamená svým jednáním a chová-
ním zohlednit péči o zdraví, zlepšovat 
a posilovat fyzickou kondici a provádět 
prevenci chorob prostřednictvím růz-
ných metod, a dosáhnout tak dlouhého 
života se zdravím i ve vysokém věku. 
Čínský výraz yang znamená pěstovat 
či kultivovat, tedy udržovat, vyrovnávat 
a doplňováním zabezpečit. Čínské slovo 
sheng vyjadřuje význam život, existence, 
růst. Dohromady tedy pečovat o život 
ve zdraví. V souladu se zásadami teorie 
tradiční čínské medicíny se následuje řád 

proměn v rámci principů yinyang, pěti 
prvků a jejich rození, přeměny, shro-
mažďování a ukládání a podle toho se 
provádí ta nejlepší správná péče o zdra-
ví, s výsledkem uchování života ve zdraví 
a aktivitě. Vnitřní kapitoly Žlutého císaře, 
reprezentativní dílo teorie čínské medicí-
ny, přicházejí s myšlenkou prevence ne-
mocí a tzv. „léčbou budoucích nemocí“, 
s léčením nemocí ještě než propuknou 
či než dojde k jejich zhoršení. V rámci 
možností se snažíme o vytvoření „centra 
pro léčbu budoucích nemocí“, ve kterém 
by se myšlenky pěstování zdravého 
života konkrétně uskutečnili a předá-
valy nejširší veřejnosti, protože koncept 
pěstování zdravého života a zdraví jako 
takové jde napříč hranicemi všech států 
světa. 

Liší se nějak práce v Hradci Králové 
a v Šanghaji? Je rozdíl mezi českým 
a čínským pacientem?
Při práci v české nemocnici největší 
rozdíl pociťuji v odlišnosti kulturního 
prostředí. Kolébkou čínské medicíny, 
je čínská tradiční kultura, v Čechách je 
toto její přirozené prostředí nepřítomné. 
V české nemocnici je mnoho věcí, které 
stojí za to, abychom se je učili. Napří-
klad metodické a sofistikované řízení 
a plánování provozu, ačkoliv jako lékaři 
jsme plně zaměstnaní prací od rána až 
do konce pracovní doby, pracujeme 
v rychlém rytmu, který však má svůj řád. 
Nebo se mi líbí, že poté, co pacientovi 
aplikujeme akupunkturní jehly, pouští se 
hudba pro navození příjemné a uvolňují-
cí atmosféry. 
Ještě větší je pak rozdíl mezi pacienty 
obou zemí. V Číně často používáme 
slovní spojení jako „uhnat si horkost“ 
(pozn.: resp. být napaden ohněm jako 
vnější škodlivinou, jednou příčinou 
vzniku nemoci) aj., a všichni vědí, co 
to znamená; když mluvíme o aplikaci 
baněk, všichni vědí, že se budou přiklá-
dat a ponechávat na těle. V Čechách je 
třeba vše od základů podrobně vysvětlit, 
pomalu a trpělivě. Jednou přišla starší 
dáma do zdejší ordinace, a když jsem 
ji požádal, aby vyplázla jazyk, zpočátku 
nebyla ochotná, protože se to nesluší 
a není to estetické. Pečlivě jsem jí vše vy-
světlil a teprve pak jsem mohl diagnos-
tiku jazyka dokončit. Všiml jsem si ale, 
že čeští pacienti mají zájem o poznávání 

myšlenek a přístupů východních metod 
léčby nemocí a zdravotních konceptů, 
když bude příležitost, velmi rád tento 
zájem podpořím veřejnou přednáškou.

Proč je důležité cvičit? Jaké cvičení 
byste doporučil? Může práce a po-
hyb při ní nahradit cvičení?
Mnoho moderních lidí v současné době 
hodně jí a méně se pohybuje, což s se-
bou po delším čase přináší řadu zdra-
votních problémů jako je vysoký krevní 
tlak, tuk a cukr v krvi těmto rizikovým 
faktorům říkáme tzv. tři zvýšení. Z toho 
důvodu je cvičení velmi důležité. Často 
také užíváme rčení, že je třeba „uzavřít 
ústa a rozchodit nohy“.
Způsobů cvičení je mnoho, některé 
jsou atraktivnější povahy, např. soutěž-
ní sporty jako badminton, jiné inklinují 
k formování postavy, jako např. cvičení 
na strojích v posilovně; ze zdravotního 
hlediska bych spíše doporučoval čínská 
tradiční cvičení, která ačkoliv neoplývají 
tak velkou mírou atraktivity, ale rozhod-
ně si za svůj cíl kladou zdraví, a navíc 
většina z nich je založená na teoretickém 
základě učení o qi, krvi a meridiánech na 
našem těle. Například cvičení jako pře-
měna šlach (yijinjing), stání v postoji ze 
systému taiji (taijizhuanggong), osm kusů 
brokátu (baduanjin) a další. V ordinaci při 
léčbě často učím své pacienty jeden dva 
vybrané cviky, aby sami cvičili a pozvolna 
tak mohli změnit k lepšímu svůj životní 
styl, zlepšili výsledky léčby a lépe udrželi 
zdraví z dlouhodobé perspektivy.
Práce v žádném případě nemůže nahra-
dit benefity cvičení, z hlediska určité míry 
může vykonávaná práce mít negativní 
vliv na zdraví, protože bývá činností 
vykonávanou za účelem splnění úkolu, 
stačí polevit v pozornosti a člověk přeže-
ne zdravé množství. V Čechách za námi 
přichází do ordinace nemálo takových 
pacientů, kteří například jezdí na trak-
toru či pracují v zemědělství, a namá-
havá práce u nich způsobí bolesti zad, 
tenisový loket apod. Z tohoto hlediska 
doporučuji pacientům jak se vyhýbat 
výše zmíněným rizikům, jak vhodně 
kombinovat práci a odpočinek a ochránit 
své zdraví.

Autor: Guan Xin
Rozhovor připravil a z čínštiny 

přeložil: Štěpán Vyhlídka
Foto: archiv FN HK
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Prvního ročníku charitativního 
Běhu pro Thomayerku se zúčastni-
lo celkem 66 jednotlivců a 18 týmů 
pro štafetový běh. Běžci si mohli 
vybrat kratší trasu dlouhou 4,2 km, 
delší trasu na 8,4 km nebo štafetový 
běh pro čtyřčlenné týmy na trase 
4x 2,1 km. Unikátní bylo ale přede-
vším místo závodu – běhalo se totiž 
přímo uvnitř areálu Thomayerovy 
nemocnice, a to v podvečerním pro-
vozu. Závodníci tak museli dát občas 
přednost vozům záchranné služby 
a nejednou se na trati setkali i s mu-
flony, které závod v „jejich teritoriu“ 
velmi zajímal :-). Ale vše se obešlo 
bez jakýchkoliv kolizí. Záštitu nad 
akcí pak převzal ředitel Thomayero-
vy nemocnice doc. MUDr. Zdeněk 
Beneš, CSc.

„Peníze vybrané ze startovného bu-
dou použity na nákup materiálu na 
rukodělné dílny na Oddělení Geri-
atrie a následné péče a na podporu 
zooterapie v nemocnici. Dílny jsou 
součástí tréninku kognitivních funkcí 
a pacienti oddělení geriatrie si nejen 
procvičí motoriku a naučí se novou 
techniku tvorby, ale zároveň si ukrátí 
čas hospitalizace vyrobením vlastní-
ho výrobku,“ říká Dagmar Hrubcová, 
vedoucí dobrovolnického centra 
Lékořice při Thomayerově nemoc-
nici, které tyto aktivity zajišťuje. 
„Do nemocnice v rámci zooterapie 

v současné době dochází za paci-
enty dobrovolníci se psy i s kočkou 
či králíkem. Celkem se tu střídá šest 
různých pejsků. Díky prostředkům 
ze startovného budeme moci pro 
zooterapeutická zvířátka nakoupit 
pamlsky,“ dodává Dagmar Hrubcová.

„Neziskovou organizaci Lékořice, kte-
rá je úzce spojena s Thomayerovou 
nemocnicí, podporujeme již několik 
let. V letošním roce jsme se rozhodli 
neschovávat se za dary a drobnou 
výpomoc, ale aktivně a samostatně 
uspořádat větší akci. Podpořit tak 
sportem ty, kteří ze zdravotních dů-
vodů sportovat nemohou,“ okomen-
toval akci generální ředitel a partner 

TPA Horwath Rastislav Kuneš. Skupi-
na TPA Horwath poskytuje v České 
republice své služby od roku 1993 
a působí celkem v jedenácti zemích 
střední a jihovýchodní Evropy. Posky-
tuje služby zejména z oblasti daňo-
vého poradenství a auditu. Zaměřuje 
se především na korporátní klienty 
podnikající na mezinárodní úrovni 
v oblasti střední a jihovýchodní Evro-
py. Je členem celosvětové poraden-
ské sítě Crowe Horwath International, 
která patří do první desítky audi-
torských, daňových a poradenských 
společností na světě.

Běh pro Thomayerku

informace

14. června v podvečerních hodinách proběhl v areálu pražské Thomayerovy nemocnice prv-
ní ročník unikátní charitativní akce Běh pro Thomayerku. Své síly v závodě změřili zaměst-
nanci Thomayerovy nemocnice, IKEMu a hlavního sponzora akce, společnosti TPA Horwath. 
Startovné vyneslo celkem 22.100 korun. Ty budou využity pro dobrovolnické centrum Lé-
kořice, a to na realizaci výtvarných dílen na Oddělení geriatrie a následné péče a rovněž na 
podporu zooterapie v naší nemocnici.

Text: redakce
Foto: archiv



39

Od 15. června 2016 mají pacienti 
přijímaní k hospitalizaci na interním 
oddělení naší nemocnice k dispozici 
moderně vybavený pokoj s vlastním 
bezbariérovým sociálním zázemím. 
Výhodou je také možnost přespání 
osoby blízké na druhém lůžku. Zá-
měrem je rozšířit nabídku nadstan-
dardních pokojů v naší nemocnici 

a zvýšit komfort při hospitalizaci.
Pokoj je vybaven konvicí s nápojem, 
lednicí, mikrovlnnou troubou, tele-
vizorem, má připojení k wifi a skýtá 
také příjemné posezení.

Dosud byl k dispozici pouze nad-
standardní pokoj na gynekologic-
ko-porodnickém oddělení, které se 

nachází v samostatném pavilonu 
v horní části areálu nemocnice. 
Pokoje v hlavní lůžkové budově jsou 
díky tomu, že budova prošla celko-
vou rekonstrukcí, vybaveny velice 
moderně a součástí je i televizor. 
Nicméně jde o vícelůžkové pokoje. 
„Nyní jsme se rozhodli nabídnout sa-
mostatný nadstandardní pokoj právě 
na interním oddělení. Pokud bude 
zájem ze strany pacientů, zvážíme 
do budoucna jeho zřízení i na dalších 
odděleních, „ prozradila náměstkyně 
pro ošetřovatelskou péči Mgr. Vladi-
míra Macháčková. 

Výstava je koncipovaná jako ohléd-
nutí za bohatými a rozmanitými 
dějinami oblasti kolem dnešního 
Uherského Hradiště. 
„Na jejím začátku můžeme spolu 
s lovci mamutů navštívit Uhersko-

hradišťsko v šerém dávnověku, asi 
35 tisíc let před současností. Další za-
stavení, která na návštěvníky výstavy 
čekají, povedou do rozjitřených, ne-
klidných údobí konce doby měděné, 
za tajemstvím lidu dnes nazývaného 
kultura zvoncovitých pohárů; k na-
šim předchůdcům z doby bronzové, 
k důvodům, které je vedly ke shro-
mažďování a ukládání bronzových 
a keramických pokladů,“ popisuje 
autorka výstavy, archeoložka Slo-
váckého muzea Dana Menoušková 
a dodává: „Pomyslně však navštívíme 
i keltské osadníky Uherskohradišťska, 
vydáme se k jejich germánským ná-

sledovníkům i  k jejich souputníkům 
a soupeřům z Říše římské. Připome-
neme si ovšem také dobu, kdy na 
území Velkomoravské říše vstoupili 
soluňští bratři Konstantin a Metoděj. 
Posledním zastavením pak nahléd-
neme do doby vznikajícího středo-
věkého města – Uherského Hradiště, 
které se stalo významným opěrným 
bodem panovníka i strategickou 
pevností na neklidné jihovýchodní 
hranici říše.“
Výstava v nemocniční Galerii Patro 
potrvá do konce srpna 2016.

Nová výstava v nemocniční
Galerii Patro

Interní oddělení Nemocnice Pelhřimov
nově nabízí nadstandardní pokoje

informace

Galerie Patro sídlící v centrálním objektu Uherskohradišťské nemocnice zve návštěvníky na 
novou výstavu. Slovácké muzeum tentokrát připravilo Archeologické doklady osídlení Uher-
skohradišťska.

V rámci neustálého zkvalitňovaní poskytovaných služeb 
nabízí Nemocnice Pelhřimov svým hospitalizovaným paci-
entům možnost využití nově zřízeného nadstandardního 
pokoje na interním oddělení. Tento nadstandardní pokoj je 
v provozu od poloviny června a nabízí pacientům především 
dostatek soukromí.

Text: redakce
Foto: archiv

Text: redakce
Foto: archiv



40

Mongolsko patří k zemím s nejřid-
ším osídlením. Kvůli drsným přírod-
ním podmínkám tam na rozloze dva-
cetkrát větší než Česká republika žijí 
pouhé 3 miliony obyvatel. Lidé, kteří 
žijí v tradičních jurtách zvaných ger 
v odlehlých částech Mongolska, mají 
jen velmi omezený přístup do města 
a tím pádem i ke službám a zdra-
votní péči. Když někdo z rodiny žijící 
daleko od civilizace onemocní, musí 
jet až 200 km do nejbližšího zdravot-
ního centra, případně musí navštívit 
všeobecnou nemocnici s lepším vy-
bavením o dalších 200 km dál, odkud 
ho mohou poslat až do Ulánbátaru 
vzdáleného 1 000 km. Není se tedy 
čemu divit, že mongolští pastevci 
navštěvují lékaře pouze v nejakutněj-
ších případech. ČvT s podporou ČRA 
proto od roku 2011 pomáhá zlepšit 
přístup zdravotních služeb pro lidi 
z odlehlých částí země. 

Cesta do nemocnice zabere 
až 12 hodin
„Několik terénních dodávek jsme 
vybavili potřebným lékařským zaříze-
ním. Ty pak vyrážejí dvakrát až třikrát 
ročně do odlehlých oblastí Mongol-
ska. Jezdí v nich odborně vyškolený 
personál, který s pomocí speciální-

ho vybavení diagnostikuje nemoci, 
provádí základní lékařské zákroky 
a léčí drobná onemocnění,“ vysvět-
luje Quentin Moreau, vedoucí mise 
Člověka v tísni v Mongolsku.
Mobilními ambulance během tří 
let pokryly 6 provincií tzv. ajmagů 
z celkových 21, což je zhruba 30 % 
země. Městské oblasti byly záměrně 
vynechány, protože ty tuto službu 
nepotřebují. „Naším cílem bylo zpří-
stupnit zdravotní péči lidem i v těch 

nejodlehlejších částech Mongolska. 
V některých oblastech se sice míst-
ní dostali k základní péči, v přípa-
dě větších komplikací však museli 
cestovat i několik hodin. V rámci 
projektu jsme proto poskytli šesti 
provinčním nemocnicím - Arkhan-
gai, Uvurkhangai, Bayankhongor, 
Zavkhan, Khuvsghul, Umnugobi 
- moderní terénní vybavení. Konkrét-
ně se jednalo o terénní ošetřovny 
včetně potřebných přístrojů a ma-

informace

České mobilní ambulance
pomáhají nomádům v mongolských stepích
Člověk v tísni (ČvT) díky podpoře České rozvojové agentury (ČRA) a Světové zdravotnické 
organizace (WHO) pomáhá pastevcům a jejich rodinám žijícím v odlehlých venkovských 
oblastech Mongolska získat přístup ke kvalitní zdravotní péči. V roce 2011 vyjely do terénu 
první lékařské dodávky vybavené moderními diagnostickými přístroji. Díky své mobilitě a 
včasné diagnostice dokáží zachraňovat lidské životy. Na základě získaných zkušeností pak 
vznikl souborný manuál pro tamní doktory a nemocnice, který by měl pomoci rozšířit tuto 
službu po celé zemi.
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teriálů,“ říká koordinátorka projektů 
v Mongolsku Lucie Chudá z České 
rozvojové agentury. „Díky ošetřov-
nám jsou nyní zmíněné nemocnice 
schopné poskytnout kvalitní zdravot-
ní péči přímo na místě v domovech 
pacientů. Pacienti s akutními případy 
již nemusí vážit náročnou cestu do 
provinčních center. Česká rozvojová 
spolupráce v Mongolsku tak pomáhá 
zachraňovat životy i rozvíjet kvalitu 
života místních obyvatel,“ dodává 
Lucie Chudá.

Pro lidi, kteří bydlí například 300 až 
400 km od nemocnice, znamená 
návštěva doktora až 12 hodin cesty 
autem. Proto k doktorovi nejdou, 
dokud to není opravdu nezbyt-
né. Quentin Moreau z ČvT k tomu 
dodává: „Když máte chřipku, tak to 
samozřejmě není takový problém, 
ale pokud se jedná třeba o rako-
vinu jater, tak je potřeba ji odhalit 
a začít léčit včas. Právě díky naší 
mobilní službě je možné lidi vyšetřit 
a diagnostikovat dřív, než se stihne 
nemoc plně projevit. Pokud se ne-
moc podchytí dostatečně brzy, lékaři 
v mongolských nemocnicích jsou 
schopni ji úspěšně vyléčit. Můžu tedy 
říci, že naše mobilní kliniky zachraňují 
lidské životy.“

Tisíce lidí byly vyšetřeny 
ultrazvukem i EKG
Po třech letech byly při vyhodno-
cování projektu jeho výsledky velice 
pozitivní. Z více než 5 tisíc lidí vyšet-
řených na EKG od roku 2011 bylo dia-
gnostikováno 20 srdečních chorob, 
které byly následně léčeny v Ulánbá-
tarské nemocnici. Během loňského 
roku podstoupilo dalších 11 600 lidí 
vyšetření ultrazvukem a dvacet z nich 
následně nastoupilo léčbu kvůli dia-
gnostikované rakovině jater.

V době, kdy dodávky nejsou v te-
rénu, slouží zdravotnické vybavení 
nemocnicím v krajských městech 
a vozidla jsou používána jako sanit-
ky pro vzdálenější oblasti. Nedávná 
návštěva pracovníků ČvT v nemoc-
nici v Cecerlegu v kraji Archangai 
potvrdila, že vybavení je v perfektním 
stavu buď připraveno na výjezd, 
nebo používáno v nemocnici.
Jednotlivé provincie jsou se službou 
velmi spokojeny a dokonce se ukáza-
lo, že podobné aktivity již provozují 
samy dle vlastních možností a zdrojů. 
„Mezi lety 2011 – 2013 provozovala 
podobný projekt v Mongolsku také 
Charita Česká republika, i když jejich 
princip byl trochu jiný. Snažili se vy-
tvořit trvalou službu – stálé kliniky na 

úrovni nejnižších správních jednotek, 
kam by lidé mohli pravidelně dochá-
zet. Rozhodli jsme se spolupracovat. 
Charita má svůj model, Člověk v tísni 
má svůj model, tak ho nabízíme 
jednotlivým provinciím a nechává-
me na nich, jakou službu si zvolí,“ 
popisuje Quentin Moreau. Koncept 
mobilních zdravotnických služeb ČvT 
zaujal také Světovou zdravotnickou 
organizaci, která se později rozhodla 
podpořit rozšíření projektu a přispět 
k jeho institucionalizaci, aby mohl 
být samostatně zaváděn i do dal-
ších provincií a zdravotních zařízení 
v Mongolsku.

Informace o příjezdu mobilních 
klinik se mezi lidmi šíří rychle
Kočovný život mongolských obyva-
tel se zcela liší od našeho životního 
stylu. Běžný způsob poskytování 
zdravotní péče a nomádský život 
zkrátka nejdou dohromady. Mobilní 
kliniky, které jsou díky potřebným 
přístrojům a školenému personálu 
schopné včas diagnostikovat případ-
ná onemocnění se ukázaly jako veliký 
pokrok. „Kdybychom měli sanitkami 
svážet všechny pacienty na vyšetření 
do nemocnice, tak by to bylo velice 
nákladné a složité. Takhle se lidé ve 
vesnici dozvědí, kdy přijede naše kli-
nika a pak se tam všichni shromáždí. 
Mezi místními lidmi se informace šíří 
velice rychle,“ říká Moreau. „Doposud 
máme výborné výsledky. Nyní navíc 
spolupracujeme s místním minister-
stvem a snažíme se o zavedení po-
dobné služby v jednotlivých provinci-
ích na celostátní úrovni,“ dodává.

Text: redakce
Foto: archiv ČvT
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Zjistila to také maminka 8leté Kláry, 
která prodělala akutní appendicidu 
před čtvrt rokem. „Klárka se nám 
vrátila se ze školy v přírodě s bolestí 
břicha. Den jsme jí nechali doma, 
ale pak se k tomu přidala i horečka, 
nechutenství, takže jsme se vyda-
li k lékaři. Ten nás hned poslal do 
nemocnice s podezřením na akutní 
zánět slepého střeva. V nemocnici 
Klárku odoperovali, ale dostala cel-
kový zánět s horečkama, takže jsme 
nakonec strávili v nemocnici skoro 2 
týdny. Klárčin ošetřující lékař v ne-
mocnici nás pak upozornil, že máme 
nárok na lázeňskou léčbu, která by 
měla pomoci od případných poope-
račních komplikací.“

„Častými komplikacemi operací 
v břišní dutině mohou být srůsty. 
Mladým dívkám se proto lázně píší 
z důvodu plodnosti - zánět v bři-
še může zneprůchodnit vejcovody 
a způsobit sterilitu nebo zhoršenou 
schopnost oplodnění. Srůsty v malé 
pánvi mohou změnit uložení orgánů 
vnitřních rodidel, především vaječní-
ků a vejcovodů. Což je v pozdějším 
věku mechanická překážka možného 
spojení pohlavních buněk a vzniku 
zárodku,“ vysvětluje gynekolog Sana-
torií Klimkovice Miloš Hynšt.

Klimkovická sanatoria jsou v posled-
ní době známá hlavně v souvislosti 
s léčbou a rehabilitací neurologických 
potíží. Historicky se však vždy věno-

vala také léčbě indikací gynekologic-
kých, což pokračuje doposud. Jsou 
to především stavy po operacích 
a zánětech, které mohou vyústit 
v tvorbu rozsáhlých adhezí v malé 
pánvi.

„Už dříve jsem od známých slyšela, 
že po „slepém střevu“ mohou mít 
dívky později problémy s otěhotně-
ním. Zažádala jsem tedy pro Klárku 
o lázně, ty nám byly bez problému 
schváleny. Jsme ze Zlína. V Klimko-
vicích je široko daleko jediná dětská 
léčebna, která nabízí lázeňskou péči 
pro malé dívky s těmito problémy, 
takže pro nás byly jasnou volbou. 
Navíc v lázních mají také školu, takže 
Klárka nezanedbala ani učivo a ne-

musí teď ve škole dohánět.“
Základem úspěchu lázeňské terapie 
je včasnost zahájení léčby. Na tu je 
třeba nastoupit nejpozději do 3 mě-
síců od operace. Lázeňská léčba by 
měla následovat bezprostředně po 
operaci, prakticky jediným limitujícím 
faktorem léčby je zhojení operační 
jizvy. 

Základem této preventivní poope-
rační léčby je přírodní léčivý zdroj – 
jodobromový voda, které se také říká 
solanka. Je to vysoce koncentrovaná 
mořská voda z období třetihor, která 
je čerpána z hloubky téměř 500 m. 
Tato unikátní voda bývá přirovnává-
na k vodě z Mrtvého moře a svým 
obsahem jódu ji dokonce mnoho-

Zánět slepého střeva je nejčastější zánětlivou náhlou břišní příhodou, se kterou se během 
svého života setká přibližně 7 procent populace. Postihuje nemocné všech věkových skupin 
v největší míře však děti a mladistvé. A právě u mladistvých dívek může toto v dnešní době 
již banální onemocnění způsobit problémy na celý život.

Neriskujte pooperační srůsty 
a pozdější problémy s otěhotněním.
Pošlete svou dceru do lázní!

PR ČLÁNEK ▼
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Co dělat, když nás o dovolené postihne 
úraz?
Co dělat, když těsně před, anebo přímo 
během vysněné dovolené utrpíme úraz 
nebo onemocníme, neboť o dovolených 
a prázdninách dochází zvlášť často k 
úrazům? Hodně cestujeme a zpravidla 
vykonáváme činnosti, v nichž nejsme příliš 
zběhlí. A nejste také rekreačními sportov-
ci, snažícími se dohnat to, co se po celý 
rok zanedbává? Nedostatečně trénovaný 
organismus pak nezvládá požadavky, jež 
na něj klademe. Následují zhmožděniny, 
podvrtnutí, natažení šlach a svalů, zlome-
niny, tržné a řezné rány. Každý úraz je do-
provázen zánětem a otokem, který dokáže 
zkomplikovat a prodloužit vlastní léčbu.

Pokud úraz vyžaduje lékařské ošetření, 
je třeba je neodkládat a navštívit lékaře! 
Máme však pro vás navíc tip, který už 
pomohl mnoha lidem. K urychlení procesu 
hojení je vhodné použít enzymový lék Wo-
benzym. Působí proti otokům a zánětům, 
a díky tomu výrazně zkracuje dobu léčení 
po úrazech a operacích. A rychlejší hojení 
je důležité právě o dovolených, kdy je pro 
nás čas cennější než kdykoliv jindy. 

Otoky při cestování 
Řada cestujících, kteří již někdy jeli k moři 
autobusem, by mohla vyprávět o nepří-
jemných otocích nohou díky horku nebo 
poloze. I v takových případech pomůže 
krabička Wobenzymu s enzymy, které zlep-

šují prokrvení tkání a činnost lymfatického 
systému. Kdo na otoky nohou při cestování 
trpí, nejlépe udělá, když tento lék začne 
užívat už před zahájením cesty.

Dovolená je náporem na obranyschop-
nost organizmu
Namáhavé cestování, pobyt v cizím 
prostředí, zvýšená tělesná zátěž oslabu-
je  náš imunitní systém, stejně tak jako 
delší pobývání ve studené vodě či změny 
teplot, klimatizace nebo chladnější večery 
prohýřené s přáteli až do ranních hodin. 
Pak  se nelze divit, že nás ve chvílích volna 
a zdánlivé pohody sklátí angína, chřipka 
nebo zánět nosohltanu. Je proto důležité 
posilovat obranyschopnost organizmu – 
otužováním, vitamíny a čerstvým ovocem, 
zdravou životosprávou a neměly by chybět 
ani enzymy. Také proto se hodí mít Wo-
benzym s sebou na cestách.

Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu 
užití. Čtěte pozorně příbalovou informaci.

www.wobenzym.cz

násobně převyšuje - až 900x. Obsah 
ostatních minerálních látek je téměř 
dvojnásobný. Aplikuje se formou cel-
kových koupelí a obkladů. Účinek se 
zvýší zahřátím na tělesnou teplotu. 
Koupele mají výrazné protizánětlivé 
účinky a pomáhají tedy vstřebávat 
možné zánětlivé výpotky, způsobu-

jící srůsty v těle. Koupele podporují 
výživu tkání, urychlují hojivé procesy, 
zlepšují funkci cévního a imunitního 
systému.

Magnetoterapie a různé druhy ob-
kladů pomáhají s vyhojením poo-
perační jizvy.  Nutný je také správně 

nastavený pohybový režim, který 
pomůže dívkám k postupnému na-
vrácení fyzické síly po operaci, a také 
k posílení hlubokého stabilizačního 
systému. Každý den a tak skupinky 
dívek absolvují cvičení v bazénu, 
v posilovně na strojích, nebo v tělo-
cvičně kdy se využívají velké míče, 
lanový SM systém a další pomůcky. 
„Skupinový charakter cvičení mladým 
dívkám vyhovuje více, než indivi-
duální cvičební plán. Navzájem se 
motivují a aktivita je pro ně zábav-
nější,“ doplňuje vedoucí rehabilitace 
klimkovické dětské léčebny Lucie 
Willaschková.

Lázeňská léčba u dívek s gynekolo-
gickou indikací trvá 28 dní a je plně 
hrazena zdravotní pojišťovnou.

Text: redakce
Foto: archiv 

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Jak urychlit léčbu případných zdravotních potíží o dovolené
Dovolená a prázdniny jsou balzámem na naši duši i tělo a každá 
chvíle volna je cennější než jindy. Možná máte už vyzkoušenou 
a ověřenou skladbu preventivních prostředků, léčiv, doplňků a 
praktických pomůcek do letní lékárničky. Nikdy nevíte, co se sta-
ne! A máme pro Vás ještě jeden důležitý tip – pomoc léků s ob-
sahem enzymů!
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inspirace

DANA A EMIL ZÁTOPKOVI: NÁŠ ŽIVOT POD PĚTI KRUHY

„Já jsem běhal velice rád a strašně moc, vlastně skoro pořád. Do práce, z práce, 
na stadion, pro nákupy nebo i jen tak pro radost. Dokonce i do schodů jsem běhal 
s nadšením, ale vůbec nejraději po mořském břehu. Nejvíc kilometrů jsem však 
naběhal doma, miloval jsem rovinaté lesy kolem Staré Boleslavi, Houštky, Čeláko-
vic, Vestce. Ať bylo voňavé jaro nebo horké léto, kdy na borovicích zářily kapky 
pryskyřice, ať padalo listí tiše ze stromů nebo se hustě snášel sníh, vždycky jsem 
měl chuť běhat a nikdy se nenudil.“
Tímto vyznáním začal kdysi dávno své šťavnaté vyprávění o životě, závodění, 
úspěších i prohrách Emil Zátopek. Svým osobitým, lehkým a svižným stylem 
s prvky slováckého nářečí v něm nyní pokračuje a o spoustu humorných situací ho 
obohacuje Dana Zátopková. Kniha je určena všem, kteří se chtějí dozvědět, jak to 
s našimi nejslavnějšími olympioniky bylo doopravdy, v krušných dobách nesvobo-
dy i poté. Cena 495 Kč

www.academia.cz

ADRIAAN VAN DIS: JÁ SE VRÁTÍM

Podivínská matka, po lásce prahnoucí syn a touha lehce umřít.
Po letech chladu a odmítání se osmadevadesátiletá matka otevře svému synovi romano-
pisci. Dovolí mu, aby sepsal její životní příběh – pod podmínkou, že jí pomůže k odcho-
du. Dodrží oba svůj slib? A mohou si důvěřovat? Kdo je vlastně ta svérázná žena zamy-

kající minulost do staré truhly? Jako selská dcerka brabantského statkáře se ke zděšení 
své protestantské rodiny provdala za indonéského vojáka koloniální armády a odjela 

s ním na druhý konec světa. Po válce se do Nizozemska vrátila – bez manžela, zato se 
třemi dcerami a bez prostředků, těhotná s novým mužem a poznamenaná léty utrpe-
ní v japonském koncentračním táboře. Válka ji ovšem pronásledovat nepřestala, vtělila 
se do šílenství jejího muže, spisovatelova otce. Teprve dědictví po zámožné tetě jí dalo 

naději na nový, lepší život. Vzájemná jízlivost, bizarní monology, zamlčená tajemství. Syn 
zoufalý z nepřehledné směsice pravdy a lží nad matkou čas od času láme hůl. Ale stejně 

se k ní vždy znovu vrací… Román Já se vrátím je tragikomedií o odtažité, leč fascinující 
matce, po lásce toužícím synovi a napínavé hře, kterou spolu hrají. Cena 299 Kč

www.hostbrno.cz
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Podivínská matka, po lásce 
prahnoucí syn a touha
lehce umřít

Adriaan

van Dis

Já se
vrátím

Po letech chladu a odmítání se osmade-
vadesátiletá matka otevře svému synovi 
romanopisci. Dovolí mu, aby sepsal její 
životní příběh — pod podmínkou, že jí 
pomůže k odchodu. Dodrží oba svůj slib? 
A mohou si důvěřovat?

Kdo je vlastně ta svérázná žena za-
mykající minulost do staré truhly? Jako 
selská dcerka brabantského statkáře se 
ke zděšení své protestantské rodiny pro-
vdala za indonéského vojáka koloniální 
armády a odjela s ním na druhý konec 
světa. Po válce se do Nizozemska vrátila — 
bez manžela, zato se třemi dcerami a bez 
prostředků, těhotná s novým mužem 
a poznamenaná léty utrpení v japonském 
koncentračním táboře. Válka ji ovšem 
pronásledovat nepřestala, vtělila se do ší-
lenství jejího muže, spisovatelova otce. 
Teprve dědictví po zámožné tetě jí dalo 
naději na nový, lepší život.

Vzájemná jízlivost, bizarní monology, 
zamlčená tajemství. Syn zoufalý z nepře-
hledné směsice pravdy a lží nad matkou 
čas od času láme hůl. Ale stejně se k ní 
vždy znovu vrací… Román Já se vrátím 
je tragikomedií o odtažité, leč fascinující 
matce, po lásce toužícím synovi a napína-
vé hře, kterou spolu hrají.

„Příběh autora a jeho matky je zároveň 
příběhem dvou nizozemských generací 
dvacátého století. Vyznačuje se kontras-
tem mezi líčením bouřlivých válečných 
událostí a poklidným životem syna-spiso-
vatele, který dlouho neměl ani tušení, jak 
velké utrpení jeho matka prožila.“

NU.nl

„Ona se doznává k věcem, jež tajila po celá 
desetiletí, on si uvědomuje, že jejich roz-
hovory mají hodně společného s psycho-
analýzou — i ta jde až na dřeň v naději, že 
odhalí, proč se kdysi všechno pokazilo. Ro-
mán Já se vrátím je psychoterapií bez te-
rapeuta, vyprávěním o omylnosti, dědičné 
zátěži a v neposlední řadě o propojenosti 
jazyka a těla.“

porota Libris Literatuur Prijs

Adriaan van Dis (nar. ) je oceňovaný 
nizozemský spisovatel, novinář a tvůrce 
televizních pořadů. Pochází z rodiny 
s indickými kořeny a fascinace kulturní-
mi střety se promítla do celého jeho díla. 
Za svůj autobiografi cký román Indische 
duinen (Indické duny, ) obdržel něko-
lik nizozemských ocenění. Van Disova nej-
novější kniha Já se vrátím () získala 
v roce  prestižní nizozemskou cenu 
Libris. Knihy se prodalo téměř dvě stě 
tisíc výtisků.

HOST

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

INGAR JOHNSRUD: VÍDEŇSKÉ BRATRSTVO

První díl série o Fredriku Beierovi.
Když je vyšetřovatel Fredrik Beier přivolán k masové vraždě na předměstí Osla, vypadá to, že 
jde o případ náboženské msty – oběti patří k podivné sektě Boží světlo, která se připravuje 
na soudný den. Fredrik a jeho nová kolegyně Kafa však mají své pochybnosti a podezřelé 
souvislosti je brzy dovedou k objevu hrůzných vědeckých experimentů, odkazujících až k 
dobám druhé světové války. Musejí se ponořit do temné minulosti členů sekty a to, co na 
začátku vypadalo jako tragický, ale jasný případ, se náhle mění v dramatický hon za brutál-
ním zabijákem.
Prvotina Ingara Johnsruda Vídeňské bratrstvo ohlašuje příchod smělého a nápaditého 
nového hlasu skandinávské krimi literatury. Johnsrud v důmyslně utkaném a akčním thrilleru 
předvedl své schopnosti mistrovského vypravěče. Cena 349 Kč

www.hostbrno.czHOST

Jednoduše impozantní! Velmi ctižádostivá zápletka, pestrá škála postav
a několik skoků v čase jsou do cíle dovedeny pevnou rukou bez jediného

nudného momentu. 
VERDENS GANG

Johnsrud spřádá s přesvědčivou lehkostí celistvý příběh s vazbami
na druhou světovou válku, současný Afghánistán a náročný každodenní
život osloské policie. Román strhává napínavým dějem a vyvrcholením

v souladu s přísnými pravidly krimi žánru.
DAGSAVISEN

Akční scény míří, stejně jako výstřely, přímo do černého. Děj žene
dopředu především pořádná porce napětí, kdesi hluboko se však ozývá

i chvějivý podtón potlačené agrese. Je to prostě neskutečně dobře napsané. 
SINDRE HOVDENAKK, VG

Energický a velkolepý počin v rámci krimi žánru, těžící z propojení
historického kontextu se současným strachem z terorismu.

AFTENPOSTEN

ISBN 978-80-7491-597-0

INGAR JOHNSRUD (nar. 1974) je norský 
novinář. Se svou ženou a třemi dětmi žije 
v Oslu. Vídeňské bratrstvo (2015) je jeho 
debut a první díl plánované trilogie. Díky 
smyslu pro detail a schopnosti vystavět 
bohatý a zajímavý příběh se autorovi 
dostalo obrovské pozornosti. Pochvalné 
kritiky vystřelily Johnsruda mezi vycháze-
jící hvězdy skandinávské krimi scény. 
Kniha vychází ve dvaceti zemích. 

Když je vyšetřovatel Fredrik Beier přivolán 
k masové vraždě na předměstí Osla, vypadá 
to, že jde o případ náboženské msty — oběti 
patří k podivné sektě Boží světlo, která se 
připravuje na soudný den. Fredrik a jeho
nová kolegyně Kafa však mají své pochyb-
nosti a podezřelé souvislosti je brzy dovedou 
k objevu hrůzných vědeckých experimentů, 
odkazujících až k dobám druhé světové 
války. Musejí se ponořit do temné minulosti 
členů sekty a to, co na začátku vypadalo jako 
tragický, ale jasný případ, se náhle mění 
v dramatický hon za brutálním zabijákem.

Prvotina Ingara Johnsruda Vídeňské bratrstvo 
ohlašuje příchod smělého a nápaditého 
nového hlasu skandinávské krimi 
literatury. Johnsrud v důmyslně utkaném 
a akčním thrilleru předvedl své schopnosti 
mistrovského vypravěče.
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THOMAS C. FOSTER: JAK ČÍST LITERATURU JAKO PROFESSOR

Revidované a aktualizované vydání Fosterova klasického průvodce.
Přestože knihy většinou můžeme číst jen jako prosté příběhy, často v nich najdeme i hlubší 

literární významy. Fosterův zábavný průvodce Jak číst literaturu jako profesor nám pomůže tyto 
skryté pravdy objevit a pohlédnout na literaturu očima profesionálního čtenáře, univerzitního 

profesora. Co znamená, když postava putuje po prašné silnici? Když nabídne svému společní-
kovi něco k pití? Když zmokne v náhlé průtrži mračen? Thomas C. Foster nám přiblíží všechna 

hlavní literární témata a modely, vyprávěcí prostředky a formy; představí nám literaturu jako 
svět, kde cesta je ve skutečnosti rytířskou výpravou, sdílený pokrm symbolizuje svaté přijímání 

a déšť, ať už očišťující nebo ničivý, není nikdy pouhou sprchou. Cena 329 Kč 
www.hostbrno.cz

Revidované a aktualizované vydání 

Fosterova klasického průvodce

Přestože knihy většinou můžeme číst jen jako prosté příběhy, 
často v nich najdeme i hlubší literární významy. Fosterův zá-
bavný průvodce Jak číst literaturu jako profesor nám pomůže 
tyto skryté pravdy objevit a pohlédnout na literaturu očima 
profesionálního čtenáře, univerzitního profesora.

Co znamená, když postava putuje po prašné silnici? Když 
nabídne svému společníkovi něco k pití? Když zmokne v ná-
hlé průtrži mračen?

Th omas C. Foster nám přiblíží všechna hlavní literární 
témata a modely, vyprávěcí prostředky a formy; představí 
nám literaturu jako svět, kde cesta je ve skutečnosti rytířskou 
výpravou, sdílený pokrm symbolizuje svaté přijímání a déšť, 
ať už očišťující nebo ničivý, není nikdy pouhou sprchou.

Thomas C. Foster působí jako profesor anglické literatury na 
Michiganské univerzitě, kde vyučuje klasickou a moderní 
beletrii, drama, poezii, tvůrčí psaní a stylistiku. Je autorem 
řady knih, v češtině již vyšla publikace Jak číst romány jako 
profesor (2008; česky Host 2014). Kniha Jak číst literaturu 
jako profesor (2003) se dostala do žebříčku bestsellerů de-
níku New York Times.

Neznám žádné jiné dílo, které by tak živě 

zprostředkovávalo, jaké to je učit se s vynikajícím 

profesorem literatury. Thomas C. Foster ve své 

srozumitelné knize plné zajímavých postřehů 

výrazně přispívá k prolomení zdi, jež už dlouho 

rozděluje akademické a běžné čtenáře.

James Shapiro, spisovatel a profesor 

Kolumbijské univerzity 

  Thomas 
  C. Foster

 jak 
 číst 
literaturu
 jako 
profesor

 329 Kč

ISBN 978-80-7491-564-2

JIŘÍ PLACHÝ, IVO PEJČOCH: VELKÉ KRIMINÁLNÍ PŘÍPADY

Období první československé republiky (1918–1938) z pohledu kriminální činnosti a prá-
ce vyšetřovatelů nebylo jen érou ze slavného televizního seriálu známého rady Vacátka 
a jeho „hříšných lidí“ ani aférou týkající se nikdy nevyřešeného případu vraždy Otýlie 
Vranské. V této době bylo vyneseno více než čtyři sta nejvyšších trestů za kriminální 
trestné činy, které pravidelně plnily první stránky bulvárních novin, ale i seriózních deníků. 
Ani fungující parlamentní demokracie, zaštítěná morální autoritou T. G. Masaryka, ne-
byla překážkou pro různé aféry s konotacemi na nejvyšší politická místa. Nezůstalo však 
jen u nich – v ČSR řádil i mezinárodní organizovaný zločin, od padělání bankovek až po 
vraždy a atentáty. Tíživá mezinárodní situace, kdy republika byla obklopena téměř samými 
nepřáteli, také přála v nebývalé míře špionáži. Cena 265 Kč

www.academia.cz
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Od antického Řecka k Waltu Whit-
manovi
Podíváme-li se hluboko do historie, 
zjistíme, že v roli ošetřovatelů v ra-
ných dobách dominovali zejména 
muži. Již ve starověkém Řecku byli 
muži pro tuto profesi školeni pod 
vedením antického lékaře Hippo-
krata. V Indii v roce 250 př. n. l. 
byla založena první formální škola 
ošetřovatelství jen pro muže. Pouze 
muži byli totiž považováni za dosta-
tečně „čisté“ pro tuto práci. V Římské 
říši se zpočátku o nemocné starali 
muži a ženy společně, ale po vzniku 
vojenských nemocnic přešla péče 
o pacienty výhradně do mužské 
kompetence. „Zlatou érou“ mužů 
ošetřovatelů se stalo období Byzant-
ské říše, kdy rostl počet nemocnic, 
a ošetřovatelství se stalo speciali-
zovaným povoláním, které vykoná-
valy převážně muži. Ve středověku 
dochází s rozvojem měst i k rozvoji 
nemocnic (špitálů). Vznikají rytířské 
řády a tzv. ošetřovatelská bratrstva, 
jejichž posláním je mj. i starost o ne-
mocné. V devatenáctém století jako 
ošetřovatel působil i slavný americký 
básník Walt Whitman, který v době 
občanské války pečoval o tisíce raně-
ných a nemocných. 

Soumrak zdravotních bratrů
S počátkem šestnáctého století na-
stává hluboký úpadek ošetřovatelství. 
Správa nemocnic totiž přešla z rukou 
církve do rukou měst nebo státu. 
Nemocnice byly zanedbané, proto-
že vrchnost do nich neinvestovala 
dostatek peněz. Mužů v ošetřovatel-
ství postupně ubývalo. Podepsaly se 
na tom především radikální reformy 
průkopnice moderního ošetřovatel-
ství Florence Nightingaleové v deva-
tenáctém století, vznik ošetřovatel-
ských škol určených pouze ženám, 
průmyslová revoluce či rušení muž-
ských klášterů, odkud nejvíce mužů 
směřovalo právě do ošetřovatelství. 
První zlepšení nastalo paradoxně 
v době, kdy se svět zmítal ve válce. 
Na bojová pole měly totiž ženy vstup 
zakázán, a počet mužů pečujících 
o zraněné tak začal opět stoupat. Ale 
už nikdy neměli muži v ošetřovatel-
ské profesi takovou sílu a převahu, 
jako tomu bylo před reformami.

Dnešní muž v roli všeobecné sestry 
Doby, kdy v ošetřovatelství pře-
važovali muži nad ženami, se již 
pravděpodobně nevrátí. Ale jak 
ukazují dějiny, své oprávněné místo si 
v této oblasti našli. V současné době 

pracuje v českých zdravotnických 
zařízeních přibližně 1 858 mužů na 
pozici všeobecných sester. Obecně 
patří zdravotnictví mezi výrazně 
feminizované obory. Podle Ústavu 
zdravotnických informací a statistiky 
ČR2 pracovalo v roce 2013 v rezortu 
zdravotnictví bez ohledu na zřizova-
tele celkem 250 233 zaměstnanců, 
mezi nimiž zcela převládaly ženy - 
tvořily celé 4/5 zaměstnanců. Mezi 
všeobecnými sestrami a porodními 
asistentkami, kterých bylo 83 129, 
tvořily ženy celých 97,8 %. 

„Nedostatek mužů – všeobecných 
sester – může být částečně výsled-
kem genderových rolí a stereotypů. 
I v Čechách panuje názor, že všeo-
becná sestra je ryze ženské povolání. 
Ve srovnání s mužem vnímá spo-
lečnost ženu jako více empatickou, 
s pečovatelskými sklony a vyšší mírou 
altruismu. Naopak mužům jsou 
přisuzovány vlastnosti jako bojov-
nost, agresivita apod. Je potřeba tyto 
nastavené předsudky odbourávat. 
Chtěli bychom mužům věnovat 
stejný prostor jako ženám, připo-
mínat jejich roli v historii světového 
ošetřovatelství a celkově zatraktivnit 
sesterské povolání vykonávané muži, 

informace

Muži coby zdravotní sestry:
v historii dominovali, dnes jsou raritou
Jen 2 % všeobecných sester v ČR tvoří muži 

Zatímco Florence Nightingaleová či Virginie Hendersonová jsou ve světě ošetřovatelství 
známými osobnostmi, o mužích v rolích zdravotních sester se toho příliš neví. Přitom muži 
se do dějin ošetřovatelství významně zapsali již v jeho raném vývoji. Ačkoli dnes jsou oproti 
ženám v menšině, vždy tomu tak nebylo.
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aby jich do oboru mířilo více,“ říká 
Martina Šochmanová, prezidentka 
České asociace sester (ČAS).

Nejen Česká republika se potýká 
s nedostatkem mužů, coby všeobec-
ných sester. V roce 2007 jich mezi 
registrovanými sestrami po celém 
světě bylo pouze 10,7 %.3 Řešením 
nedostatku mužů v oboru se zabývá 
například i Kanada či USA. Kanadská 
vláda například otevřela nové ošetřo-
vatelské programy, které mají za úkol 
přilákat do oboru více mužů. V USA 
zase vznikla organizace pro muže 
v ošetřovatelství, která má jejich 
práci dostávat do většího podvědo-
mí veřejnosti a poukazovat na jejich 
význam. Nazývá se Americké shro-

máždění pro muže v ošetřovatelství 
(AAMN) a mimo jiné mužům nabízí 
vzdělávací stipendia, uděluje každo-
roční ceny jednotlivým pracovníkům, 
zdravotnickým školám a fakultám 
nebo zdravotnickým pracovištím. 

„Další příčinou nedostatku mužů 
v našem oboru je podle mého ná-
zoru jednak nedostatečné finanční 
ohodnocení, psychická náročnost 
naší práce, velká zodpovědnost, 
přesčasy a práce na směny, která 
člověku naruší přirozený bioryt-
mus. Na druhou stranu jde mnohdy 
o fyzicky velmi náročné povolání, při 
němž je zapotřebí velká síla, např. při 
manipulaci s pacienty. Své uplatnění 
v oboru proto muži určitě naleznou. 

Navíc se dnes i rozšířily kompetence 
a činnosti, které mohou vykonávat. 
Práce všeobecné sestry již není pou-
ze o ošetřování imobilního pacienta, 
ale jedná se o mnohem kvalifikova-
nější práci, mnohdy s moderní pří-
strojovou technikou. A v neposlední 
řadě je povolání všeobecné sestry 
posláním, jakkoli to může znít jako 
klišé. Faktem zůstává, že prozatím 
v českém zdravotnictví stále pracují 
lidé, které tato práce baví a naplňuje. 
Otázkou je, jak dlouho ještě,“ říká 
Tomáš Komínek, všeobecná sest-
ra a předseda Přípravného výboru 
komory nelékařských zdravotnických 
pracovníků.

Text: redakce
Foto: archiv

Věděli jste, že…

Termín zdravotní bratr oficiálně 
neexistuje, ale v hovorové češ-
tině se vžil. Pro muže vykoná-
vající profesi všeobecné sestry 
se v České republice užívá stej-
ný termín, tj. všeobecná sestra 
a zákon umožňuje používat i 
pojem všeobecný ošetřovatel.

Tomáš Komínek, všeobecná sestra a předseda Přípravného 
výboru komory nelékařských zdravotnických pracovníků

Martina Šochmanová, prezidentka 
České asociace sester (ČAS)
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Porodnici Oblastní nemocnice Kladno se po-
dařilo získat nevyšší ocenění v rámci projektu 
PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI (PPP), do 
kterého se zapojila. Kromě toho se může navíc 
pyšnit Certifikátem za šetrnou medikaci při ve-
dení porodů a Oceněním za vzornou spolupráci 
na tomto projektu. „Ocenění je pro nás jasnou 
zpětnou vazbou, že naše snaha něco změ-
nit, zlepšit ke spokojenosti pacientů, v tomto 
případě rodiček, má smysl. Přál bych si v naší 
nemocnici samé spokojené rodičky. Zároveň dě-
kuji panu primáři a všem zaměstnancům našeho 
gynekologicko-porodnického oddělení, kteří 
dokázali splnit všechna přísná kritéria, abychom 
tento certifikát získali,“ uvedl ředitel Oblastní 
nemocnice Kladno MUDr. Vladimír Lemon.

Přirozeně, ale především bezpečně Porodní po-
koje kladenské nemocnice jsou zařízené nikoliv 
jako ty standardní nemocniční, ale přibližují se 
maximálně domácímu prostředí. Lékaři totiž 
předpokládají, že díky přirozenému prostředí 
budou rodičky psychicky i fyzicky uvolněné 
a porod tak proběhne klidněji s nižním rizikem 
možných komplikací. „Ke každé rodičce přistu-
pujeme individuálně. Snažíme se respektovat její 

přání, potřeby a představy o porodu s ohledem 
na zajištění bezpečnosti pro ni i její nenarozené 
dítě,“ řekl primář Gynekologicko-porodnického 
oddělení Oblastní nemocnice Kladno MUDr. Petr 
Ullrych.

Certifikát předal do rukou ředitele nemocnice 
RNDr. Tomáš Raiter, řešitel projektu Přirozený 
Porod v Porodnici. Ten také zdůraznil, že cílem 
projektu není vytvářet další statistiky, kterých 
má české zdravotnictví dostatek, ale přimět 
zdravotníky k tomu, aby přemýšleli o tom, proč 
existují tak veliké rozdíly mezi porodnicemi 
například ve frekvenci některých výkonů. „Nad 
těmito statistikami však vždy musí být zájem 
rodičky a novorozence. Rád bych zdůraznil, že 
žádná statistika není tak důležitá, aby pro její 
dosažení nebyl rodičce poskytnut výkon, který 
potřebuje.“ sdělil RNDr. Tomáš Raiter.

Hlavním cílem projektu PPP realizovaného 
řešitelem projektu Tomášem Raiterem a por-
tálem Babyweb.cz je plošné zlepšení standar-
du porodní péče v Česku. Celkem se do něj 
zapojilo 15 nemocnic. Spokojenost hodnotilo asi 
4 500 rodiček.

Kladenská porodnice získala CERTIFIKÁT SPOKOJENÁ RODIČKA 
za komplexní podporu přirozeného porodu

VŠEOBECNÁ SESTRA  a  ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

Pøíjme do svého týmu zdravotníky v oboru:

Našim zamìstnancùm nabízíme

� zázemí perspektivní, prosperující, plnì akreditované nemocnice
� nové, moderní pracovní prostøedí
� podporu vzdìlávání, možnost získání specializace, praxe v rámci studia zdarma
� vìrnostní odmìny, odmìny z výsledku hospodaøení

� pøíspìvek na penzijní nebo životní pojištìní
� týden dovolené navíc
� dotované stravování
� pojištìní odpovìdnosti za škodu 
� výhody na námi poskytované služby
� další benefity (více než 60 smluvních partnerù)

Mgr. Daniel Veselý
oddìlení lidských zdrojù

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

321 756 616

Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
Žižkova 146, 280 02  Kolín

� pøíspìvek na jazykové kurzy 
� pøíspìvek na lázeòský pobyt
� plánujeme firemní školku
� plánujeme ubytovací zaøízení 

 

� zamìstnanecké benefity

Tìšíme se na setkání s Vámi!

Vítáme letošní absolventy!

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

Kontakt
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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

„Požádal jsem ředitele našich oblastních 
nemocnic, zda by mohli do Mšena vyslat 
některého ze svých pediatrů. Alespoň 
do té doby, než si najdou svého stálého 
lékaře. Pomoc nakonec nabídla Oblastní 
nemocnice v Kolíně, která je připravena 
sáhnout do svých rezerv a potřebného 
specialistu sem vyšle,“ informoval hejt-
man Středočeského kraje Miloš Petera 
(ČSSD).

Ředitel kolínské nemocnice Petr Chudo-
mel již jednal s Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou, která v nejbližší době vypíše 
výběrové řízení. Podobně starosta Mšena 
již jednal o smlouvě s novým pediatrem 
i s ostatními zdravotními pojišťovnami.

„Pokud vše půjde hladce, mohl by nový 
dětský lékař ve Mšeně začít působit 
již letos v září. Současně bude tento 
lékař působit i v ordinacích v Liběchově 
a Mělnickém Vtelně. Jediným problé-
mem zatím je, že lékaři chybí zdravotní 
sestra. Věřím, že ve Mšeně či v okolních 
obcích se v nejbližší době najde šikovná 
zdravotní sestra, která bude mít zájem 
o tuto lukrativní práci,“ řekl hejtman Miloš 
Petera.
Vedení města Mšeno je podle slov 
starosty Macha připraveno dovybavit 
ordinace, čekárnu a další prostory sídla 
nového pediatra potřebným nábytkem 
a dalším vybavením dle požadavků 
nového lékaře.

Dětského lékaře do Mšena a okolních obcí vyšle Oblastní nemocnice Kolín

Dětští pacienti ze Mšena a okolních obcí se již brzy dočkají svého nového pediatra. Ten dosavadní jim v prosinci 
roku 2014 odešel do Mělníka, kde si zařídil novou ordinaci. Od té doby vedení města Mšeno nového dětské-
ho lékaře marně hledá. „Nepomohlo nám ani to, že jsme zmodernizovali naše zdravotní středisko a dětskému 
lékaři nabízíme k pronájmu vybavenou ordinaci a k tomu potřebné zázemí za velmi výhodných podmínek,“ říká 
starosta Mšena Martin Mach (SZ). Pomoc v nouzi městu Mšenu nabídl Středočeský kraj. 



50

Jejich činnost má převážně preven-
tivní charakter. Informuje, edukuje, 
napomáhá k vytvoření odolnosti 
proti psychické zátěži, vede k po-
chopení a přijetí reakce na náročnou 
situaci, která může být již nadlimitní. 
Peer péče přispívá také k normalizaci 
stresové reakce, seznamuje s vhod-
nými způsoby adaptace na stres 
a psychickou zátěž. Velmi důležitou 
součástí je i sdílení profesního kolegy, 
který danou problematiku důvěrně 
zná, což umožňuje rychlejší zpra-
cování a uzavření nadlimitní situace, 
kterou zdravotník prošel.
Psychosociální podpora směrem ven 
znamená poskytování první psychic-
ké podpory sekundárně zasaženým, 
kteří se stali svědky tragické událos-
ti. Je poskytována prostřednictvím 
interventů, kteří, podobně jako 
peeři, prošli speciálním výcvikem. 
Sekundárně zasažení mnohdy nejeví 
známky  akutního poranění a snad 
právě proto se na ně, hlavně v ne-
mocnicích, často zapomíná.
Člověku, jevícímu známky potřeby 
akutního ošetření, se zpravidla do-
stává adekvátní péče, ať již v terénu 
od posádky RZP, nebo následně na 
oddělení urgentního příjmu, ale co 
případný svědek, spolujezdec, nebo 

rodina? Zpravidla jsou usazeni v če-
kárně urgentního příjmu a zde jsou 
ponecháni svému osudu.
Sekundárně zasažení však velmi čas-
to prožívají akutní stresovou reakci, 
která je bohužel mnohdy řešena 
pouze medikací. 
Právě zde je prostor pro člena týmu 
psychosociální služby. Intervent 
může fungovat jako někdo, kdo 
je tady v tuto těžkou chvíli jenom 
pro ně, kdo respektuje jejich obavy, 
strach, úzkost, zmatenost a případně 
i bolest ze ztráty blízkého. Intervent 
může fungovat také jako spojka 
v komunikaci mezi sekundárně 
zasaženými a zdravotnickým perso-
nálem, což ulehčuje práci samotným 
zdravotníkům. Ne vždy je v silách 
lékařů lidský život zachránit a i zde 
může být intervent pro pozůstalé 
velmi užitečný a potřebný. V tuto 
těžkou chvíli tady může být jen pro 
ně a s nimi, jako někdo, kdo jim do-
volí plakat, kdo ví, že bolest ze ztráty 
blízké osoby je přirozená. Intervent 
ví, že truchlení je pro pozůstalé ne-
zbytný a přirozený proces, bez které-
ho nelze dojít k přijmutí a smíření se 
s faktem, že jsme ztratili milovaného 
člověka. Jistě by mnozí mohli opo-
novat, že při úmrtí blízkého člověka 

je zvládnutí a vyrovnání se s touto 
událostí především záležitostí rodiny. 
Někdy je však zapotřebí také inter-
vence a podpory zvenčí.
Pozůstalí v takto těžké chvíli potřebují 
zejména zájem a pochopení, radu, 
emocionální podporu, jindy  jen 
poskytnutí informací.
Při poskytování psychické podpory 
se intervent řídí pouze potřebou po-
zůstalého, ať už jde například o do-
provod k zemřelému, podporu při 
sdělení události dalším příbuzným, 
nebo jen sdílení emocí, společné 
truchlení a naslouchání.
Samozřejmostí by v práci interventa 
měla být i nabídka možnosti případ-
né další péče, ať už prostřednictvím 
krizových center, linky důvěry, nebo 
psychologa.
Z mého pohledu zdravotníka s mno-
haletou praxí i v oblasti urgentní me-
dicíny, se rozhodně přikláním k ná-
zoru, že vyškolenými interventy by 
dnes, v době, kdy se snažíme klást 
důraz na spokojenost a také bezpe-
čí, měla disponovat každá moderní 
nemocnice a to nejen v zájmu svých 
zaměstnanců, ale i v zájmu svých 
klientů.

inhospital

Potřeba interventů v nemocniční sféře ano, či ne? 
„Duševní otřes“ je při traumatizujících událostech normál-
ní lidskou reakcí v nenormální situaci. SPIS, nebo-li systém 
psychosociální intervenční služby, je v ČR oficiálně v činnosti 
již několik let. Nabízí psychosociální podporu jak směrem 
dovnitř, tak směrem ven. Poskytování psychosociální pod-
pory směrem dovnitř znamená poskytování podpory svým 
profesním kolegům z řad složek IZS, v našem případě z řad 
zdravotníků, převážně v oblasti urgentní medicíny, prostřed-
nictvím speciálně vycvičených kolegů, tzv. PEERů.

Text: Ivana Mátlová, 
interventka v Nemocnici Jihlava
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PROTONOVÁ LÉČBA

RAKOVINA
PRSU

RizIka BĚŽNÉho ozaŘovÁNÍ, KterÁ Jsou PŘi ProTonovÉ LÉČBĚ MinImAliZoVÁna:
ProJevy VedLeJŠÍch ÚČinkŮ Řadu let po LÉČBĚ • NemOci SrdCe z ozÁŘenÍ (SrdeČNÍ ToxIcita) 

PliCnÍ ToxIcita – RozVoj PliCnÍ FibrÓzy • SekUnDÁrnÍ NÁDory z ozÁŘenÍ

VÝHODY PROTONOVÉ TERAPIE

  Chrání srdce, plíce, míchu a druhý prs
  Přesné pokrytí ozařované oblasti
  Snižuje riziko vzniku sekundárních nádorů

PŘI OZAŘOVÁNÍ LEVÉHO PRSU 
OPROTI BĚŽNÉ RADIOTERAPII

  Dávka na srdce nižší o 99 % 
  Dávka na plíce nižší o 81 % 
  Dávka na druhý prs nižší o 96 %

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

100%
OCHRANA SRDCE
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rychlejšímu 
hojení 
po úrazech

Lék Wobenzym®

urychluje hojení po úrazech
zkracuje dobu léčby

Ano!
Inzerce

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

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

Účinná pomoc při zranění
Ve vrcholovém sportu se už řadu let osvědčuje především k urychlení hojení po úrazech a při léčbě poruch imunity enzymový lék Wobenzym. Velmi 
dobré zkušenosti s ním mají fotbalisté, atleti, lyžaři, hokejisté, boxeři, cyklisté a mnozí další. Také tisíce rekreačních sportovců mohou z vlastní zku-
šenosti potvrdit, že jim Wobenzym pomohl urychlit hojení po úrazu a návrat do zaměstnání a že díky tomuto léku mohli začít dříve znovu sportovat.

Pomáhá už 50 let
Letos je tomu přesně 50 let, kdy byl Wobenzym poprvé uveden na trh v tehdejším západním Německu, a 25 let u nás. Jen v ČR si lidé za rok koupí 
kolem 200.000 balení tohoto léku, mnozí z nich opakovaně. Také to potvrzuje, že pomáhá. 


