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 POJĎME MLUVIT O AUTISMU !
 
 Co se vám vybaví, když se řekne autista? Rain man? 
 Mentálně postižený člověk? Není to málo?

 Jan Sokol a Kateřina Sokolová, otec a sestra Radovana, autisty.
 Zakladatelé nadačního fondu AutTalk.

 •  Mluvit o zkušenostech
 •  Mluvit o možnostech
 •  Mluvit s těmi, kteří mají podobný příběh

 Naším symbolem je modré srdce, protože téma autismu je pro nás 
jednoduše srdeční záležitost. Modrá barva je symbolem autismu, a proto je i 
naše srdce modré.

 Nadační fond AutTalk vznikl s láskou, vírou ve spolupráci a s odhodláním 
zlepšovat možnosti osob s PAS a jejich rodin. Ano, takhle jednoduché a obyčejné 
to je.

 LET´S TALK!

 Pojďte s námi mluvit o autismu i vy a podpořte náš nadační fond! Jsme 
na začátku, ale máme na čem stavět. Pomozte nám vybudovat nadační fond, 
jehož týmem jsou lidé, kteří mají osobní zkušenost s poruchou autistického 
spektra. Lidé, kteří právě díky své zkušenosti sami profilují naše projekty a 
můžeme tak pomáhat tam, kde to je třeba a jak je to třeba.

Kateřina a Jan Sokolovi
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Do poslední čtvrtiny se přehoupl už 
pátý rok, kdy pro vás připravujeme 
magazín HOSPITALin. 

Léto uzavíráme dvojčíslem, které 
jsme věnovali nemocnicím, převáž-
ně řekněme polabským. Představí-
me vám Nemocnice Pardubického 
kraje, své k tomu řekne i Roman Lí-
nek, krajský náměstek pro zdravot-
nictví a hlavně Tomáš Gottvald jako 
generální ředitel celé akciové spo-
lečnosti. Po čase jsme opět zavítali 
níž po proudu, do ON Kolín, čekalo 
nás příjemné přijetí a pan ředitel 
Petr Chudomel čerstvě po dovo-
lené. Byl v Arménii a můžete se 
tak při čtení jeho zážitků pokochat 
krásnými obrázky, které sám nafotil. 
Jinak je chirurg :)! A na závěr jsme 
se zastavili nejdále po proudu, Labe 
v Děčíně, neboť Krajské zdravotní, 
a.s. se věnujeme často.

Trochu si také připomeneme histo-
rii špitálů. Péče o slabé a nemocné 
je znakem vyspělosti a kultury, a 
po staletí charakteristikou křesťan-
ského prostoru, ve kterém žijeme. 
My se přidáváme s připomínkou 
služby našich předků i s dalšími 
informacemi o lidech, kteří pomá-
hají potřebným dnes, například 
v nadaci Šťastný úsměv. Novinky 
přineseme i z pražské nemocnice 
Pod Petřínem.

V titulním rozhovoru představíme 
Kateřinu Sokolovou, která kromě 
titulů Miss (2007) a Ing. (2014) má 
také titul zakladatelky Nadačního 
fondu AutTalk (2016) Kateřiny So-
kolové. Spolu s tatínkem Janem ho 
založila a s fantastickými spolupra-
covníky se starají o děti, které mají 
závažnou diagnózu - autismus. Tu 
má i její bratr, tak založení fondu 
dozajista nebylo gesto, připravené 
agenturou, ale hluboká vnitřní po-
třeba. Autistické děti pomoc fondu 
potřebují a jejich rodiče ocení. 
Pomozte taky, a jak? To najdete na 
stránkách www.auttalk.cz.

Hezké čtení, klid a zdraví  
vám přejeme opravdu ze srdce.

Jan Hovorka 
šéfredaktor
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Jako Miss vás čekal svět třpytivý 
a vábivý, popularita, luxus a slá-
va. Alespoň tak si představují 
život (a práci) modelek, nebo 
dokonce “missek”, diváci přehlí-
dek. Bylo tomu tak?
Ano, máte pravdu. Výhra v soutěži 
Miss v roce 2007 mi v mých čers-
tvých osmnácti letech obrátila život 
vzhůru nohama. Byla to pro mě 
skvělá zkušenost a škola života. Nic-
méně i titul Miss sebou přináší určité 
oběti, kterými je například ztráta 
soukromí a zvlášť po vítězství velká 
časová vytíženost. Ve srovnání s tím, 
co vše mi ale soutěž dala, jsou to 
zanedbatelné záležitosti. Jak říkám, 
je to skvělá zkušenost a šla bych do 
toho klidně znovu.

Mám pocit, že bych osudu
měla už také něco vracet, 
 říká Kateřina Sokolová
Každoročně se ocitá nová Miss pod drobnohledem a objevují se úvahy nad smyslem těchto 
soutěží. To leckdy zastře tu nejprostší skutečnost – každá z dívek je osobitá, nezaměnitelná 
a svá, soutěž jí „jen“ dala prostor a šanci. Jak ji využije? To se ukáže, roli v tom hraje povaha, 
štěstí, trpělivost, empatie či výdrž. Nebo všechno dohromady.

Kateřina Sokolová je zrozena ve znamení Berana, k jehož vlastnostem patří schopnost 
velkých výkonů, stanovení náročných cílů (a jejich dosažení), soutěživost, nadbytek energie, 
vysoké ambice. Ale taky nadšení, odvaha, impulzívnost. 

Korunku Miss získala v roce 2007, byla nástupkyní Taťány Kuchařové. Příběh fádní a stereo-
typní o krásné nevěstě bohatého obdivovatele, nebo hýčkané celebritky na pár let, ale ne-
začal. Na to je Kateřina příliš osobitá, ctižádostivá, příliš Beran. Vystudovala úspěšně střední 
i vysokou školu (VŠ Obchodní s titulem Ing.), zdokonalila se v několika jazycích, (možná) 
udělala první kroky k herecké kariéře.

A klišé o charitativních modelkách se u ní, řízením osudu, změnilo v poslání. Jak k tomu do-
šlo? To se dočtete.

pokračování ► Společně se svým otcem Janem Sokolem, spoluzakladatelem NF AutTalk
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Zaměřila jste se na nadační čin-
nost. Proč jste se začala věnovat 
právě sdružení AutTalk?
Vím, že spojení vítězek Miss či 
modelek s charitou už zní trochu 
jako klišé, nicméně troufám si říct, že 
u mě je to trochu jiný případ. Mojí 
hlavní motivací je můj osmiletý bráš-
ka Radovan, který trpí těžkou formou 
autismu. Myslím si, že na mém místě 
by se stejně zachoval úplně každý 
a snažil se využít svého postavení 
a kontaktů k pomoci dobré věci.
 
Myslíte, že děti s autismem vní-
mají, že jsou jiné? Nebo jsou tak 
ponořeny do vlastního světa, že 
okolní nevnímají…
Nahlédnout do světa dětí s autismem 
bohužel neumím. Vím jen, že někte-
ré působí dojmem, že okolí vlastně 
nevnímají, některé naopak velmi silně 
reagují na každý nezvyklý zvuk, hlas, 
světlo, množství lidí, změnu situa-
ce. Navíc existuje celá řada různých 
forem a stupňů autismu v kombinace 

i s různým stupněm rozvoje inteli-
gence, děti často nemluví... Jsou lidé 
s Aspergerovým syndromem, kteří 
jsou si vědomi, že vnímají svět jinak, 
a dokáží o tom vyprávět. Můj bráš-
ka sice velmi citlivě vnímá okolí, své 
vlastní odlišnosti si ale myslím vědom 
není.

Pochopila jste někdy jejich stav, 
vcítila jste se do blízké situace, 
víc než běžná pozorovatelka?
Vzhledem k tomu, že je Radovan 
můj bráška, tak si troufám říci, že vím 
o čem každodenní život s autistou je. 
Brášku vychovává můj otec a spolu-
zakladatel našeho Nadačního fondu 
AutTalk, Jan Sokol. Já už sice s tátou 
od svých 18 let nežiju, ale jezdím je 
oba často navštěvovat. 
Radovan trpí nejtěžší formou po-
ruchy autistického spektra – tedy 
nízkofunkčním autismem. Má asis-
tentku, která je s ním často, někdy 
i 24 hod denně a bez její pomoci by 
se neobešel.

Máte tuto činnost jako součást 
osobního příběhu? Obracejí na 
vás často lidé soukromě, s pros-
bou o pomoc s podobnými 
problémy?
Ano, autismus je pro mě velmi osob-
ní téma a budu se snažit zvyšovat 
povědomí o něm a prostřednictvím 
činností našeho Nadačního fondu 
AutTalk usnadňovat život jak samot-
ným autistům, tak jejich rodinám.
Chceme se zaměřit zejména na 
podporu rodičů, protože péče o děti 
s autismem může být velmi náročná, 
u těžkých případů autismu pečujícího 
zcela pohlcuje a postupně i vyřazuje 
z běžného pracovního i společenské-
ho života. Rodičům se často nedo-
stává peněz, a proto jim chceme 
nabízet finanční příspěvek na cokoliv, 
co jim ulehčí každodenní péči o dítě. 
Kromě peněz chybí pečujícím rodi-
čům často i sdílení, kontakt s lidmi, 
kteří jsou v podobné situaci. Proto 
postupně chystáme i podporu ve 
formě rodičovských setkání, pora-

Na akci NF AutTalk  
Běh kros Zdiby Klecany                 
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denství různého typu (psychologické, 
výchovné, sociálně právní) a on-line 
diskuzních fór pro rodiče i odborní-
ky. Do budoucna se chceme určitě 
věnovat problematice asistence, jejíž 
dostupnost je pro rodiče zásadní, 
a začít finančně podporovat také 
organizace i jednotlivce poskytující 
služby rodinám. 

Kdo jsou lidé, s kterými ve fondu 
pracujete?
Nadační fond AutTalk jsem založila 
společně s mým otcem Janem Soko-
lem. S rozjezdem fondu nám pomá-
hala Simona Bagarová, v současnosti 
se fondu aktivně stále věnujeme já 
i táta. Kromě nás se fondu věnuje 

naše manažerka Karolína Puttová. 
Nemohu také opomenout další členy 
naší správní a dozorčí rady jako jsou 
Josef Šindelář, Vilém Anzenbacher, či 
paní profesorka Anna Strunecká, jež 
v našem nadační fondu dohlíží na 
odbornou stránku věci a sama o au-
tismu napsala několik publikací.
Postupně navazujeme spolupráci 
s dalšími odborníky – terapeuty, 
sociálními pracovníky, psychology. 
V současné době se seznamujeme 

s organizacemi, které se věnují autis-
mu, a hledáme možnosti pro budou-
cí spolupráci.

Jak sháníte prostředky na čin-
nost, provoz, propagaci?
Jak jsem říkala na začátku rozhovoru, 
chci využívat svého postavení a kon-
taktů. Snažím se vysvětlovat situaci 
pečujících rodin, záměry a cíle fondu 
a nadchnout tím pro spolupráci lidi 
z prostředí byznysu, ale také třeba 

Autismus je pro mě velmi osobní téma 
a budu se snažit usnadňovat život jak  
samotným autistům, tak jejich rodinám.

Ing. Kateřina Sokolová
Narozena 4.4.1989 v Přerově. 
V roce 2007 získala titul Miss 
České republiky, ve stejném 
roce se zúčastnila Miss World 
v Číně. V roce 2014 ukončila 
vysokoškolské vzdělání na Vy-
soké škole obchodní v Praze, 
získala titul Ing. Exkluzívně ji 
zastupuje modelingová agen-
tura Elite model management, 
při modelingových akcích po 
celém světě.
Nedávno dokončila natáčení 
česko čínského projektu Last 
Visa (Poslední vízum), kde 
ztvárnila jednu z hlavních rolí.
Založila Nadační fond “AutTalk” 
Kateřiny Sokolové, který je 
zaměřen převážně na pomoc 
autistům a osobám s PAS 
v České republice. Tento fond 
bude úzce spolupracovat se 
speciálním školami, stacionáři 
a zařízeními. Mimo finanční po-
moci bude rovněž zaměřen na 
osvětu této problematiky a na 
integraci autistů do společnosti.
 www.auttalk.cz
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osobnosti ze světa umění, módy či 
sportu. Jsem vděčná všem těm, kteří 
se rozhodli fond podpořit, ať už 
finanční částkou nebo poskytnutím 
nějaké služby zdarma, zorganizová-
ním nějaké akce apod. 

Co je vaší třeba trochu tajnou, 
vysněnou, vítanou odměnou, 
řekněme “oplátkou” za vše, co 
lidem kolem sebe, kteří jsou 
výjimeční diagnózou i vnímáním 
vztahů, dáváte? V jaké podobě se 
vám obětavost vrací?
Já tyto věci dělám, aniž bych oče-
kávala, že se mi něco vrátí. Beru 
to tak, že až díky bráškovi a jeho 
onemocnění si plně uvědomuji, jak 
moc mi bylo dáno – jsem zdravá, 
úspěšná, vystudovala jsem dobrou 
školu, mám kariéru. O to více mám 
pocit, že bych měla na oplátku něco 
„vrátit zpět“. Asi největší odměnou by 
pro mě bylo to, kdyby začal Radovan 
mluvit a jeho stav se zlepšil.

S bráškou Radovanem na houpačce  
při návštěvě speciální školy Diakonie, kterou navštěvoval

Matěj Hošek, chlapec s Aspergerovým syndro-
mem. Je velmi talentovaný zejména na kreslení. 
Na fotografii na jednom z propagačních materiálů 
nadace.
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Spolupracujete s konkrétními 
lékaři, týmy, nemocnicemi, třeba 
na projektech výzkumu a aplika-
ce léčby?
Tak dalece činnost našeho nadačního 
fondu nesahá. Náš fond nespolupra-
cuje na projektech výzkumu a pokud 
v České republice nějaké existují, 
nemám o nich informace. 

Zkoušeli lékaři někdy metody 
řekněme alternativní léčby, psy-
choterapii, hlubinnou psycho-
logii, tradiční čínskou medicínu, 
hypnózu a podobně?
Já nejsem odborník na autismus 
a nemám přehled o tom, co se 
v medicíně děje, proto jsem si 
dovolila požádat o odpověď paní 
profesorku Struneckou – předsedkyni 
naší dozorčí rady: “Naše medicína 
lege artis prezentuje autismus jako 
neurologickou poruchu mozku, která 
je neléčitelná a genetického charak-
teru. Z uvedeného je zřejmé, že tedy 
o žádnou léčbu autismu pomocí al-
ternativních přístupů v medicíně lege 

artis nejde. Lékaři jen velmi zřídka 
zkoušejí metody alternativní léčby, 
ale jistě se najdou i vyjímky. Ne všich-
ni rodiče se s verdiktem beznadějné 
situace smiřují a hledají možnosti 
zlepšení v celostní medicíně a je-
jich snažení je často pozoruhodně 
úspěšné,” říká prof. Anna Strunecká.

Vy sama jste Tradiční čínskou 
medicínu nevyzkoušela? Máte 
k Číně aktuálně pracovní vztah…
Ano, je pravda, že s Čínou jsem 
jistým způsobem spjata, ale musím 
se přiznat, že čínskou medicínu jsem 
doposud nevyzkoušela. 
 
Objevíte se v premiéře jako 
herečka v česko-čínském seriálu. 
Byl to váš sen nebo záměr i na 
začátku kariéry, když jste prvně 
vyšla na molo? Molo a na něm 
červený koberec?
Herectví nebyl můj sen ani záměr. 
Spíš to byla souhra několika ná-
hod, díky kterým jsem se do tohoto 
filmového světa dostala. I když já 

na náhody nevěřím, takže jsem asi 
byla ve správnou chvíli na správném 
místě, jak se říká. Musím konstato-
vat, že celé tříměsíční natáčení, které 
probíhalo střídavě v Česku a v Číně 
pro mě byla obrovská zkušenost, za 
kterou jsem nesmírně vděčná. 

Co byste ráda vyslovila jako 
konstatování, shrnutí, hodnocení 
dosavadní činnosti fondu?
Jsme pořád ještě na začátku, získá-
váme informace, zkušenosti, kontak-
ty, partnery, spolupracovníky... Mám 
radost, že se na nás obracejí rodiny, 
že můžeme sdílet příběhy, že se 
o fondu začíná mluvit. Jsem vděčná 
všem těm, kteří nám věří a hned na 
začátku nás podpořili. Jsme a chce-
me být otevření. Jsem si jistá, že 
dokážeme hledat a nacházet smys-
luplné způsoby, jak zlepšovat kvalitu 
života pečujících rodičů, a věřím, že 
k tomu najdeme stabilní partnery. 

Text: redakce 
Foto: Perla Maarek,

archiv Kateřiny Sokolové

S bráškou a otcem během focení fotografií charitativního kalendáře 
pro rok 2017, v tomto kalendáři jsou vyobrazeny známé osobnosti 

jako je například pan Marek Eben, pan Jiří Bartoška, Aňa Geislerová 
a další. Tento kalendář je nafocen ve spolupráci s MČ Praha 1.



10

interview

Jak se vám v kraji podařilo nemocnice 
zachránit?
Před těmi čtyřmi lety jsme si ve vedení kra-
je uvědomili, že máme zhruba tři možnosti 
– pronajmout nemocnice soukromé firmě, 
nic s nimi nedělat a dotovat jejich ztráto-
vý provoz, nebo se odhodlat k ráznějším 
krokům. Radní kraje se přiklonili na můj 
návrh ke třetí možnosti a nakonec se nám 
podařilo o správnosti její volby přesvědčit 
i zastupitele a starosty měst, ve kterých 
nemocnice sídlí.
V čem to spočívalo?
V našem kraji je jedna velká nemocnice 
v Pardubicích, jedna střední v Ústí nad 
Orlicí a tři menší – v Chrudimi, Litomyšli 
a ve Svitavách. Základem našeho řešení 
bylo sloučení pěti samostatných akciových 
společností do jedné. To nám umožnilo mít 
lepší vyjednávací pozici při jednání s pojiš-
ťovnami, dodavateli i poskytovateli služeb. 
Zároveň jsme navýšili základní jmění nové 
akciové společnosti. Naštěstí se zlepšila 

úhradová vyhláška Ministerstva zdravotnic-
tví ve vztahu ke krajským nemocnicím, což 
nám také pomohlo.
Každý takový zásadní krok provází 
nedůvěra a pochybnosti…
Zejména menší nemocnice a zástupci 
jejich sídelních měst měli strach, zda to 
není první krok k jejich zrušení. Přesvědčili 
jsme je, že chceme všech pět nemocnic 
udržet minimálně se základními obory. Po 
rozsáhlých investicích do zateplení budov, 
do přístrojů nebo i nemocničního nábyt-
ku v posledních čtyřech letech je doufám 
všem jasné, že to myslíme vážně. Nakonec 
Svitavská nemocnice má navíc novou mo-
derní psychiatrii pro celou východní část 
kraje, v Litomyšlské nemocnici je Iktové 
centrum a kvalitní ortopedie a v Chrudim-
ské nemocnici se mimořádně věnujeme 
miniinvazivní chirurgii a dlouhodobé 
intenzivní péči.
Jaká je podle vás kvalita našeho zdra-
votnictví?

My tady často pláčeme, jak je všechno 
špatné. Ale v mezinárodním srovnání Euro 
Health Consumer Index je kvalita českého 
zdravotnictví na devátém místě v Evropě. 
Předčili jsme země jako je Velká Británie, 
Španělsko nebo Itálie a z postkomunistic-
kých zemí jsme na tom jednoznačně nejlé-
pe. Nedávno jsme o kvalitě našich mediků 
a mladých lékařů debatovali s přednostou 
Ústavu etiky 3. Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy Markem Váchou a ten mi potvrdil, 
že v oblasti tzv. skills, tedy dovedností, jsou 
naši absolventi srovnatelní se světovou 
špičkou, ale bohužel zaostávají v oblasti 
tzv. attitudes, tedy postojů. A právě to se 
v našich akutních nemocnicích snažíme 
zlepšit.
Jak toho chcete dosáhnout?
V loňském roce, kdy vrcholil příliv evrop-
ských dotací, zklidnila se napjatá eko-
nomická situace a spojená společnost 
Nemocnice Pardubického kraje mohla 
zvednout i platy lékařům a zdravotnickému 

Kromě odbornosti 
lidé nejvíce ocení
slušnost 
a lidský přístup

Stavební inženýr a od Sametové revoluce regionální politik Roman Línek má poslední čtyři 
roky na starosti nemocnice akutní péče a další zdravotnická zařízení, která spravuje Pardu-
bický kraj. Pět nemocnic bylo v době, kdy se stal radním pro zdravotnictví, na pokraji insol-
vence. Dnes jsou stabilizované a kromě nových investic rozjíždějí také program Přátelská 
nemocnice.

S generálním ředitelem Nemocnice  
Pardubického kraje Tomášem Gottvaldem 
na vodárenské věži nad zeleným areálem 

nemocnice v Pardubicích
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personálu, jsme si řekli, že je čas se vě-
novat se i takzvaným měkkým projektům. 
Z reakcí pacientů jsme věděli, že důvodem 
jejich nespokojenosti, která často vytváří 
image nemocnice v celé komunitě, je často 
pouze nedostatek komunikace a vlídného 
přístupu personálu. Proto jsem spolu s ve-
dením společnosti inicioval program, který 
jsme nazvali Přátelská nemocnice. Jako 
odborného garanta jsme pozvali zmíněné-
ho etika doktora Váchu. 
Podařilo se vám pro tento program 
získat i zaměstnance?
Je to určitě běh na delší trať. Vloni na pod-
zim představenstvo společnosti jmenovalo 
pracovní tým, který vede manažerka kvality 
společnosti Markéta Nemšovská. To je na-
štěstí člověk, který má velký tah na bránu. 
Ale musíme si uvědomit, že mnohdy chce-
me změnit po mnoho let zaběhlé myšlení 
a jednání lidí. 
Na co se v programu zaměřujete?
Začali jsme firemní kulturou a přijetím spo-
lečného etického kodexu. Ten by měl být 
samozřejmý, ale je dobré, když se s ním 
zaměstnanci seznámí a vedoucí pracovníci 
vyžadují jeho dodržování. V tomto případě 
je ale potřeba jít dál, než k prosté korekt-
nosti. Pacienti ocení zejména vlídnost a 
lidský přístup. Proto nemocnice rozjela 
série seminářů komunikačních dovedností 
v běžných i krizových situací.  První ohlasy 
jsou na ně dobré.
Lidé žijí déle a věk pacientů roste a 
s tím i jejich potíže. Jste na to připra-
veni?
Když necháme stranou porodnici a běžné 
úrazy, tak naprostá většina pacientů jsou 
pochopitelně starší lidé. A ti nejstarší jsou 
často naprosto bezbranní a zranitelní. Rád 
bych, aby právě s nimi jednal personál 
s veškerou důstojností a vstřícností. Mo-

derní metody má náš tým připravené i pro 
pacienty s demencí.
Zabýváte se také umíráním v nemoc-
nici…
Uvědomili jsme si, že právě v těchto situa-
cích máme v našich zařízeních velké etické 
problémy. Můžeme nabídnout rodinám 
hospic nebo domácí hospicovou péči, ale 
ne každý na to přistoupí, a tak stále hodně 
lidí zemře právě v nemocnici. 
Velmi si vážím toho, že se situace začíná 
díky týmu Přátelské nemocnice a lidem 
z praxe postupně měnit. Na seminářích 
takzvané psychoterapie důstojnosti totiž 
navrhli, jak se na tyto životně nejnáročnější 
situace v lidském životě podívat nově. Do-
provázení umírajících na jejich cestě a citli-
vá pomoc rodinám a blízkým, to je základ 
lidského přístupu ve vyspělé společnosti. 
Nikoho netěší předat příbuzným věci v 
igelitovém pytli a pár letáčků k tomu. Proto 
chceme mít také v každé nemocnici inter-
venty pro pozůstalé a možnost důstojného 
rozloučení rodiny se zemřelým.
Takové projekty ale také něco stojí, 
vyplatí se to?
Rozhodně, je to velká investice do bu-
doucnosti. Pokud se taková atmosféra na 
pracovištích nastaví, pozitivně to ovlivní i 
všechny nově příchozí zaměstnance. S fi-
nančními náklady počítáme, jak na straně 
kraje, tak i akciové společnosti, některé 
projekty by mohly uspět u evropských 
fondů, máme toho připraveného opravdu 
ještě hodně. Jen namátkou vyberu projekty 
art terapie ve spolupráci s Východočeskou 
galerií, nový navigační systém v nemoc-
nicích, zlepšení parkování, či podporu dob-
rovolnictví všude, kde je to prospěšné.
Chceme také zajistit psychologickou nebo 
duchovní podporu jak pacientům, tak i 
zdravotníkům. V některých nemocnicích 

na to nejsou ani vhodné prostory, proto 
je naší úlohou zafinancovat takové úpravy, 
aby mohly důstojné prostory pro tyto po-
třeby na všech klíčových místech vzniknout.
Hodně cestujete po Evropě také jako 
člen Výboru regionů. Setkal jste se 
někde s takovým zdravotnictvím, jaké 
byste chtěl mít i u nás?
Prostřednictvím Evropské unie jsem zatím 
zdravotnictví příliš nepoznával, ale dcera 
se provdala do Nizozemska, které je na 
zmiňovaném žebříčku Euro Health Consu-
mer Index hodnoceno jako země s úplně 
nejlepší úrovní zdravotnictví v Evropě. A 
musím potvrdit, že na tom něco je i z po-
citů laika. 
Už jen při příchodu do jejich nemocnic 
na první pohled ani nepoznáte, že jste 
ve zdravotnickém zařízení. Procházíte 
sice kolem recepce, ale také restaurací a 
obchodů a lidé si spolu povídají, jakoby 
seděli na nějaké předzahrádce kavárny. Až 
na druhý pohled vám dojde, že tam jsou 
často i velmi nemocní lidé, kteří si povídají 
s dalšími pacienty nebo se svými rodina-
mi. To prostředí, jeho vlídnost, přátelskost 
a usměvavost personálu, ale i ostatních, 
se nedá přehlédnout a na pacienty působí 
přímo terapeuticky. Ostatní rysy nizozem-
ského zdravotnictví jsou jistě také velmi 
inspirativní, ale tento první dojem bych 
rád, aby se do našich nemocnic mohl co 
nejdříve přenést.
 Text: redakce

Foto: archiv 

Roman Línek 
s Markem 
Váchou před 
přednáškou o 
lékařské etice 
v Pardubické 
nemocnici

Na výzvu „Daruj krev s Valentýnem“ 
přesvědčil Roman Línek i manželku 
Šárku, aby se spolu stali dárci krve

Moderní interiér nového 
oddělení psychiatrie  

ve Svitavské nemocnici
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Lékařů v nemocnicích je, jak všude 
slyšíme, málo, mladí navíc odcházejí do 
ciziny. Jak jste na tom u vás?
Pokud mohu hodnotit, tak jedině časový 
úsek, kdy působím jako ředitel. Letošní 
rok se nám zdá celkem příznivý, i když to 
samozřejmě trochu kolísá. Přes všechno, co 
se ve zdravotnictví odehrává, se k nám ab-
solventi hlásí, a to i do menších nemocnic. 
Někdy kolem roku 2011 byly takové krizové 
vlny. I Pardubická nemocnice, ke které mám 
nejblíž, si procházela určitými problémy, 
nebyl v té době ani výrazný zájem absol-
ventů sem nastoupit. Možná roli hrálo i to, 
že ekonomicky jsme na tom byli hodně 
špatně, na hranici insolvence. Od roku 
2013 a později se to ale výrazně změnilo 
k lepšímu. Počet lékařských úvazků narostl 
v Pardubicích zhruba o padesát, naopak 
v menších nemocnicích byl nárůst slabší. 
Hodně to souviselo s celkovou atmosférou 
ve zdravotnictví a jistě i s tím, že jsme v 
té době procházeli zásadní institucionální 
změnou. Proběhla fúze pěti nemocnic do 
jedné společnosti a samozřejmě bylo znát 
jistý neklid a očekávání, co bude s těmi 
menšími. 
Zadání vlastníka znělo jasně - zachovat 
pět nemocnic tak, aby všechny, i ty menší, 
byly pro naše zaměstnance zajímavé. A je 
pravda, že jsme předpokládali, že perso-
nální situace bude do budoucna největším 
oříškem.
Cítím správně, že právě tady byl řekně-
me bod zlomu? Co vyvolalo pozitivní 
změny a zájem lékařů?

Pardubická nemocnice se ekonomicky 
stabilizovala, začala růst, celková situace 
se začala zlepšovat. Začali jsme investovat, 
získali statuty specializovaných center, což 
se předtím mnoho let nepodařilo. Myslím, 
že to byly hlavní signály, že je nemocni-
ce na vzestupu. Možná to byla i příznivá 
shoda náhod, že v té době končily ročníky, 
jejichž studenti mají vztah k regionu.
Nepomohla vám třeba investice z kraje, 
podpora nějaké chytré strategie, mimo-
řádné navýšení rozpočtu…
Tak to určitě ne, z kraje ani odjinud žádný 
neplánovaný nebo nečekaný zasah nepři-
šel. Nicméně od loňska a i letos navyšuje-
me mzdy, velmi výrazně, meziroční nárůsty 
mzdových prostředků jsou téměř 8%. Jsme 

schopni krýt meziroční nárůst až 50 miliónů 
korun, ekonomicky vycházíme. Je logické, 
že z tohoto pohledu nejsme už úplně ne-
atraktivní. Přestože očekávání zdravotníků, 
i mediálně vyvolaná, jsou řádově posunuta 
jinam, chce to čas, my to z roku na rok 
neumíme. 
Musím se zeptat na váš názor. Pořád 
slyšíme pláč a nářek, zejména ČLK mluví 
stále o těžké krizi a hrozícím zhroucení 
zdravotnictví. Vnímáte to tak? Podle 
toho, co jste dokázali v Nemocnicích 
Pardubického kraje, tomu moc nevěřím.
Podle mého názoru je to hodně mediální 
hra. Samozřejmě, že personální problémy 
jsou a budou, budou se dokonce prohlu-
bovat. Mám ale dojem, že díky právě těmto 
mediálním hrátkám se kazí obraz českého 
zdravotnictví, a to samozřejmě ovlivní jak 
zájem jít medicínu studovat, tak jít do zdra-
votnictví pracovat.
Možná bych problematiku rozdělil - na 
větší a menší nemocnice, segment lékařů a 
nelékařských pracovníků, tyto oblasti a jejich 
problémy se výrazně liší. Určitě má mladá 
generace lékařů jiná očekávání, než jsem 
měl třeba já. Nejsem sice úplně starý, ale ge-
neračně prostě jinde. Mladší kolegové mají 
přece jen jiná očekávání a představu toho, 
co jim zaměstnání přinese. Nechci hod-
notit, jestli je to dobře nebo špatně. Chtějí 
samozřejmě adekvátní finanční ohodnocení, 
ale především víc volného času, to je u nich 
prioritní. Místo přesčasů chtějí čerpat volno, 
a to je velmi těžko uskutečnitelné, kapacitně 
nám potom lékaři chybí. 

Nemocnice v krajích a jejich celky jsou pilíři struktury našeho zdravotnictví. V posledních letech probíhají různé 
procesy, sdružující hlavní zdravotnická zařízení do celků s odpovídající právní formou. Každý region to řeší 
jinak, podle vlastních podmínek, analýz a strategie. Pardubický kraj je zvláštní tím, že má z geografického,  
demografického i ekonomicko-společenského pohledu od každého typu kraje něco, a přitom je přiroze-
ně kompaktní, a jaksi typicky český. Kraj, kam rádi přicházíte. Od rovinatého Polabí se lehce zvedá k horám. 
Chráněné srdce Česka. Pro turisty Chrudimsko okrášlí Železné hory a Sečská přehrada, Ústí nad Orlicí a krajina 
kolem je přímo cílem dovolených, Svitavsko a Litomyšl zdravě romantickou krajinou dávají usedlíkům  
a rodákům oprávněný pocit, že je dobře, že žijí právě tady. Ale i tady potřebují nemocnice a lékaře. Jak je  
na tom pardubické zdravotnictví? Na to jsme se ptali generálního ředitele akciové společnosti Nemocnice 
Pardubického kraje, MUDr. Tomáše Gottvalda.

Pardubicko: Pět nemocnic, 
 jeden tým

interview
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Požadavky ČLK na personální obsazení 
pracovišť tuto situaci uměle velmi zhoršují, 
vytváří tak umělý nedostatek. Tato diskuze 
by se měla vést bez emocí a odborně. Za-
bývat se například tím, zda poskytovatelů 
opravdu není příliš mnoho, zda je struk-
tura správná a odpovídající. Do budoucna 
asi není úplně využitelné mít v kraji pět 
kontaktních míst s čtyřiadvacetihodinovou 
dostupností úplně všeho. Nejen, že není 
personál, ale není ani tato potřeba. Chápu, 
že volby jsou snad každé dva roky a že 
zdravotnictví je vděčné téma, ale i média 
by měla být v tomto ohledu zdrženlivá.
V poslední době se ale setkáváme s ná-
zory, že holdingové a podobné uspořá-
dání nemocnic v krajích není optimální. 
Některé neoficiálně zkoumají možnost 
vystoupit z takového svazku, volily by 
řekněme autonomní existenci. Co si o 
tom myslíte?
Záleží především na tom, jaký má ta která 
nemocnice právní statut. To je důležité. My 
jsme akciová společnost, jednotlivé nemoc-
nice jsou její součástí, nemají svou vlastní 
právní formu. Máme jediného vlastníka, 
kraj, a na jeho území není jiný poskytovatel 
akutní lůžkové péče. A já myslím, že tenhle 
model je správný. Za sebe si dovolím tvrdit, 
že by o tom neměly rozhodovat nemocni-
ce, ale vlastník. Ten je zadavatelem, majite-
lem a měl by definovat základní struktury a 
způsob řízení. Jistěže holdingové uspořá-
dání může přinášet problémy v rámci řízení 
a kompetencí, ale holdingy by měly mít sílu 
a schopnost je řešit.
Kraje jsou různé, jednotný model nena-
jdete. My jsme například hodně podobní 
Krajské zdravotní z Ústeckého kraje. V 
jižních Čechách je situace výrazně odlišněj-
ší, tam jsou nemocnice jednotlivě akciové 
společnosti a zvlášť pak ještě akciovka 
zastřešující nebo supportní. Ta působí v 
oblasti financování zdravotní péče, ekono-
mické podpory a obchodu, ale historicky 
tam byly nemocnice schopné komunikovat 
mezi sebou, vzájemně si pomáhat a řešit 
politiku. V Pardubickém kraji tady někdy do 
roku 2013 byla uměle vytvářena konkurence 
mezi jednotlivými zdravotnickými zařízení-
mi, což je nesmysl.
Já se starám a jsem odpovědný za náš 
region a nepřísluší mi hodnotit strukturu a 
způsob řízení v jiných krajích. My například 
do budoucna budeme potřebovat dobu-
dovat i ambulantní segment. Máme ambice 
mít vlastní síť ambulancí tam, kde to dává 
smysl. Vyřešit tak problém, že i v tomhle 
segmentu chybí lékaři. Navíc to může být i 
zajímavé kontaktní místo pro pacienty, do 
budoucna je v tom potenciál posílit prová-

zanost skrze akutní nebo následnou péči 
se sociální sférou. Kraj tak bude moci lépe, 
smysluplněji a komplexněji obhospodařit 
svých zhruba 500 000 obyvatel.
Kraje a jejich situace se samozřejmě vyvíjí 
a mění. Ve chvíli, kdy máte ještě jiného po-
skytovatele, dochází k určité selekci péče. 
Řada soukromých poskytovatelů je úspěš-
ných jen díky tomu, že se vzdají některých 
nelukrativních věcí. My, veřejnoprávně zři-
zovaní, bychom ale na druhou stranu měli 
také přemýšlet o tom, jestli vše, co děláme, 
do nemocnic skutečně patří, je skutečně 
nutné. Měli bychom být schopni vysvětlit 
pacientům, že by měli za určitým typem 
péče jet třeba do FN Hradec Králové, což 
je sice mimo rámec kraje, ale z hlediska 
zkušeností a odbornosti prostě lepší. Málo 
platné, medicína je řemeslo, čím víc výkonů 
děláte, tím jste zdatnější.
Kdybyste měl srovnat vašich pět ne-
mocnic - čím se od sebe liší, v čem jsou 
které výjimečné, na co specializované?
Především se ostatní čtyři liší od Pardubic-
ké nemocnice velikostí. Pardubická obnáší 
zhruba 50% všeho, to znamená personálu, 
obratu, výkonnosti, samozřejmě tu máme 
superspecializovanou péči, je to tedy logicky 
centrum krajského zdravotnictví. Byť to bylo 
zpochybňováno, myslím, že pro všechny je 
vlastně štěstí, že se Pardubická nemocnice 
postavila ekonomicky na nohy. Jinak by byl 
nepochybně v menších nemocnicích odpor 
k realizované fúzi podstatně větší. 
Ale na druhou stranu bych nechtěl dělat 
nebo hledat křečovitě rozdíly. prostě 
máme pět nemocnic, které by měly sloužit 
tak, aby pacient, ať je z kteréhokoli kraje, 
přišel  do kterékoli z Nemocnic Pardu-
bického kraje a dostalo se mu cílově té 
nejlepší péče, kterou umíme nabídnout. 
A je úplně jedno, jestli v Ústí nad Orli-
cí, Chrudimi, Svitavách, Litomyšli nebo 
Pardubicích. Všichni bychom měli dospět 
k tomu, že vedení, lékaři, zaměstnanci, to 
vnímají tak, že pracují v NPK. Vzájemně 
se budou znát, kooperovat a hledat pro 
nemocného nejlepší postup. 
Kromě pardubické jsou naše čtyři další 
nemocnice okresního typu, to je premisa. 
Jsou to okresní nebo městské nemocnice 
bývalých okresů. 
Ale faktorů kvality je víc. V Chrudimi je 
například velmi kvalitní chirurgické pracovi-
ště především s laparoskopickými techni-
kami, je to dáno především osobou pana 
primáře Ningera, který je i členem výboru 
Chirurgické společnosti. Dále je tu praco-
viště dlouhodobé intenzívní péče, vlastní 
silná interna, neurologie, kvalitní porodnice. 
Litomyšl má silnou ortopedii s některý-

mi výjimečnými úkony, v poslední době 
medializovanými. V Nemocnici Svitavy je 
to především o základních oborech, leží na 
hranicích kraje na pomezí s Moravou. Je 
zajímavá a významná i novou psychiatrií, 
velmi moderním a pěkným pracovištěm. 
Vzhledem k tomu, jak se zrychluje běh 
doby, nemocných s psychiatrickými a psy-
chickými problémy přibývá. 
Orlickoústecká nemocnice je pro mě druhý 
základní pilíř našeho krajského zdravot-
nictví. Výkonnostně je druhá největší po 
Pardubicích, spádově obhospodařuje velký 
region. Je silná ve všech oborech, které tam 
jsou, i když tam není superspecializovaná 
péče, tak nesmírně kvalitní je chirurgie, 
porodní péče, dobrá a kvalitní neurologie.
Vidím, že přes rozlehlost a vzdálenosti 
máte přehled.  
To je přece základ, vědět o všem, co má 
člověk na starost :)! Já mám ale výhodu 
třeba i v tom, že Pardubice jsem znal 
dokonale. Protože jsem původem aneste-
ziolog, dělal jsem tady intenzívní péči, a to 
je obor, který se potkává se všemi odbor-
nostmi. To znamená, že nemocnici opravdu 
musíte procházet, což je samozřejmě velká 
výhoda. Nicméně snažím se znát a dobře 
poznat i ty naše menší nemocnice.
Aktuální mediální téma: Jsou vaše 
nemocnice vybaveny a připraveny na 
situace, jako je příliv většího počtu 
migrantů, péči o osoby jiného vyznání, 
potřebu komunikace v jiném jazyce? 
Já doufám, že přístup ze strany lékařů by-
chom zvládli. V Pardubicích občas migranti 
nějaké ošetření potřebovali, protože je zde 
vysadila z vlaku cizinecká policie, ale to byly 
pouze jednotky případů. Máme samozřejmě 
infekční oddělení, kde jsme schopni pacienty 
ošetřit bariérově, tedy při vysoce nakažli-
vém onemocnění. V nemocnicích máme 
informační a komunikační kartičky v cizích 
jazycích pro naše lékaře, a v angličtině si 
rozhodně většina našich lékařů poradí. Jinak 
máme také kontakty na online překladatel-
skou službu, neboť s podobnými případy 
jsme se tu setkávali. Mimo jiné má v Par-
dubicích výrobu společnost Foxconn, a v ní 
pracuje mnoho zaměstnanců z Mongolska.
Co děláte, když zavřete dveře ředitelny?
Snažím se pokud možno od všeho opro- 
stit :)! Někdy je to složité a nosím si práci 
domů, samozřejmě. Pak se maximálně 
věnuji rodině, a pokud mohu, také sportu. 
Kdysi jsem vrcholově hrál tenis a lyžoval, 
což byla pro život celkem dobrá průprava. 
Mám ještě malé děti, tak samozřejmě na 
prvním místě je rodina.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv NPK
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„Česká perinatologie, tedy péče při 
porodu a po narození dítěte, patří mezi 
absolutní světovou špičku. Je skvělé, že 
naše nemocnice za loňský rok v mnoha 
ukazatelích dosáhly výsledků, které jsou 
ještě pod celostátním průměrem. To je 
vynikající zpráva o našich porodnicích 
pro budoucí rodičky,“ prohlásil Vladimír 
Ninger, náměstek generálního ředitele 
Nemocnice Pardubického kraje pro zdra-
votní péči. 
„Perinatologie je týmová práce. Dosažené 
výsledky nejsou zásluhou pouze porodní-
ků a gynekologů, velký podíl na nich mají 
i neonatologové a zapomenout se nesmí 
ani na porodní asistentky. Důležitá je rov-
něž spolupráce s praktickými gynekology 
v terénu, kteří se také podílejí na poskyto-
vané péči,“ dodal Milan Košťál, přednosta 

Porodnicko-gynekologické kliniky Pardu-
bické nemocnice.

Celosvětově nejuznávanějším kritériem 
kvality porodnické péče je celková pe-
rinatální úmrtnost, což je počet úmr-
tí dětí před porodem, v jeho průběhu 
a do sedmi dnů od porodu. Česko se 
v tomto směru řadí na špičku evrop-
ských statistik po boku skandinávských 
zemí. Vloni celostátní průměrná novo-
rozenecká úmrtnost činila 4,65 promile. 
Pardubický kraj, resp. čtyři porodnice 
Nemocnice Pardubického kraje, na tom 
byly ještě lépe. Dosáhly výsledku 2,38 
promile.

„To je fantastické číslo,“ prohlásil docent 
Košťál, jenž je krajským odborníkem 

v oboru gynekologie a porodnictví jme-
novaný hejtmanem. „Špičková pracoviště 
mají perinatologickou úmrtnost pět pro-
mile a nižší. Náš kraj je nejen výrazně 
pod touto hodnotou, ale i pod celostátním 
průměrem či průměrem skandinávských 
zemí. Jsou to naprosto skvělé výsledky, 
protože úmrtnost nikdy nebude nulová. 
Je vidět, že naši práci děláme dobře. Dů-
kazem je i řada žen z jiných krajů, které 
k nám jezdí rodit,“ dodal.

Porodnice v Pardubickém kraji dosáhly vy-
nikajících statistických údajů i v řadě dalších 
ukazatelů. Objem porodů císařským řezem 
v uplynulém roce činil 23 procent. Některé 
regiony na tom byly v tomto kritériu lépe, 
ale stále se jedná o hodnotu pod celostát-
ním průměrem (26,3 procenta). 

Nejkvalitnější perinatologická péče v současnosti v českých porodnicích je po-
skytována v Pardubickém kraji. Toto zjištění vyplývá z celostátních porodnických 
výsledků za loňský rok, které jsou zpracovány podle jednotlivých krajů. S nejlepší-
mi statistikami z nich vyšly porodnice Nemocnice Pardubického kraje.

Nejlepší porodnická 
péče v zemi
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Velice sledovaným ukazatelem je rovněž 
mateřská úmrtnost. Vloni v Pardubickém 
kraji nedošlo k žádnému úmrtí rodiček, cel-
kově jich v celé zemi zemřelo šest. „To je vý-
razný pokles, protože celostátní úmrtnost 
matek se posledních dvacet let pohybova-
la konstantně kolem patnácti. Samozřejmě 
každé úmrtí je tragédie, ale při celkovém 
počtu skoro 109 tisíc porodů za loňský rok 
se jedná o velký posun a úžasné zlepšení 
péče,“ řekl docent Košťál a dodal: „Je rov-
něž zajímavé, že k pěti úmrtím došlo 
v menších porodnicích a pouze k jednomu 
v perinatologickém centru. Přitom právě 
zde se rodí komplikované porody.“

Právě v kvalitnější péči a diagnostice vidí 
přednosta pardubické Porodnicko-gy-
nekologické kliniky, kde je jedno z peri-
natologických center intermediární péče, 
posun ve statistických hodnotách. Jak na 
celorepublikové úrovni, tak i v porodni-
cích v Pardubickém kraji.

„Dnešní porodnictví není jen o tom, že 
maminka i dítě přežijí porod. To bylo dů-
ležité před mnoha lety. Nyní se k tomu 
přidává ještě kvalita života dítěte. Jde 
nám o to, aby dítě nebylo mentálně 
nebo pohybově postižené. To se dá za-
jistit díky monitorovacím technikám a 

možnostem, které jsou v nemocnicích. 
Umíme včas zachytit různé vývojové 
vady, zvládáme velmi komplikované 
porody. Zkušenosti nemocnic a zejmé-
na velkých perinatologických center 
jsou pro matku i dítě velmi prospěšné, 
při domácím porodu toto nejde zajistit,“ 
prohlásil docent Košťál a dodal: „Proto 
má česká perinatologie takové výsledky 
a patří k absolutní špičce, což nemůže 
říct každý medicínský obor. A je potěši-
telné, že se Pardubický kraj v loňských 
statistikách dostal tak vysoko.“

Pacienti s akutní cévní mozkovou přího-
dou mají jistotu, že je o ně v Pardubickém 
kraji postaráno kvalitně. Pardubická i Lito-
myšlská nemocnice obhájily statut centra 
vysoce specializované péče o nemocné s 
iktem, který jim udělilo Ministerstvo zdra-
votnictví České republiky. Znovuzískané 
statuty iktového centra mají platnost do 
konce roku 2020.
„Statuty byly uděleny bez výhrad.  Pardu-
bická i Litomyšlská nemocnice tedy pokra-
čují v trendu plnění standardů superspeci-
alizované péče o pacienty s iktem jak po 
obsahové, tak i po formální stránce,“ řekl To-
máš Gottvald, generální ředitel Nemocnice 
Pardubického kraje. „Rozhodnutí minister-
stva potvrzuje kvalitní práci obou pracovišť 
a dalších spolupracujících oddělení,“ dodal.

Obě nemocnice byly do sítě iktových cen-
ter zařazeny v roce 2010 na základě splnění 
podmínek stanovených Věstníkem Minis-
terstva zdravotnictví ČR. Jejich činnost je 
zaměřena na diagnostiku, prevenci a terapii 
cévních mozkových příhod. Jádrem center 
jsou neurologické jednotky intenzivní péče 
určené pro pacienty s akutní cévní mozko-
vou příhodou. Do péče o nemocné jsou 
v rámci iktového centra jako spolupracu-
jící pracoviště zapojeny i další medicínské 
obory - radiodiagnostika, kardiologie, bio-
chemie a diagnostika, hematologie, cévní a 

plastická chirurgie, rehabilitace nebo neu-
rochirurgie.

Jednotka intenzivní péče se 4 lůžky byla 
neurologickém oddělení Litomyšlské ne-
mocnice uvedena do provozu v lednu 
2009. V Pardubické nemocnice se v roce 
2012 uskutečnila rekonstrukce JIP, která při-
nesla mimo jiné i zvýšení kapacity ze 6 na 8 
lůžek. Na obou pracovištích proběhla i mo-
dernizace přístrojové techniky a vybavení, 
díky níž splňují veškeré požadavky kladené 
na superspecializovaná centra a nabízejí 
kvalitní podmínky pro léčbu nemocných. 

Cévní mozkové příhody jsou vysoce aktuálním 
tématem. Celosvětově jsou jednou z nejčastěj-
ších příčin úmrtí a trvalé invalidity. V Česku je 
úmrtnost až dvojnásobná oproti evropskému 

průměru. Problém je o to závažnější, že sou-
časné studie prokazují stoupající trend mortali-
ty ve střední a mladší věkové generaci.

„Pacientů s cerebrovaskulárními onemoc-
něními neustále přibývá. Proto je velice 
důležité, že díky modernímu vybavení neu-
rologických JIP i dalších spolupracujících 
pracovišť mohou naše iktová centra dosa-
hovat lepších léčebných výsledků,“ řekl ge-
nerální ředitel Gottvald. „Zkvalitnilo se dia-
gnostické zázemí, rozšířily se terapeutické 
možnosti a rehabilitační postupy a zlepšilo 
se i prostředí pro léčbu nemocných a pod-
mínky pro práci personálu. To vše dohro-
mady znamená významný přínos pro zdraví 
a zvýšení kvality života pacientů,“ dodal Vla-
dimír Ninger, náměstek generálního ředitele 
pro zdravotní péči.

Statut do roku 2020
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Lékaři Kliniky otorinolaryngologie a 
chirurgie hlavy a krku Pardubické ne-
mocnice od ledna letošního roku začali 
využívat moderní technologickou no-
vinku. Mohou operovat pacienty s pod-
porou systému počítačem navigované 
chirurgie, což bude intenzívně využíváno 
zejména pro onkologicky nemocné s ná-
dory v oblasti hlavy a krku.
„Nákup systému pro navigované endo-
skopické operační výkony byl financován 
z Integrovaného operačního programu 
Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci 
obměny přístrojového vybavení naše-
ho Komplexního onkologického centra,“ 
uvedla ředitelka Pardubické nemocni-
ce Ivana Urešová a dodala: „Součástí 
projektu byl rovněž nákup moderního 
analytického systému pro biochemic-
kou laboratoř, hematologické linky a la-
paroskopicko-endoskopické sestavy pro 
urologii. Nové technologické vybavení 
významně zlepší diagnostické a léčebné 
možnosti u onkologických pacientů.“

V posledních letech došlo k nárůstu kar-
cinomů dutiny nosní a vedlejších nos-
ních dutin. Vzhledem k tomu je pořízení 
systému pro navigované endoskopické 
operační výkony pozitivní zprávou pro 
onkologicky nemocné. Nová technologie 
umožní zvýšit kvalitu poskytované péče 
díky šetrnějším a přesnějším chirurgickým 
zákrokům.

„Počítačem navigovaná chirurgie umož-
ňuje operatérovi ´virtuálně vidět´ polohu 
operačního nástroje v operačním poli 
ve vztahu k předoperačně provedené 
obrazové dokumentaci počítačovou to-
mografií nebo magnetickou rezonancí. 
Systém zlepšuje orientaci v anatomicky 
složité oblasti vedlejších nosních dutin a 

spodiny lební, zvyšuje radikalitu operace 
i bezpečí výkonu,“ uvedl přednosta ORL 
kliniky Jan Vodička.

Systém počítačem navigované chirurgie 
je nejčastěji používán při revizních ope-
racích vedlejších nosních dutin, v případě 
výkonů na vedlejších dutinách výrazně 
anatomicky změněných z důvodu úrazu 
nebo vývojové anomálie či rozsáhlých 
patologických změnách v oblasti čelní, 
klínové dutiny ve vztahu k nitrolebí, očni-
ce ve vztahu ke zrakovému nervu, při chi-
rurgickém uzávěru výtoku mozkomíšního 
moku. Významnou indikační oblastí jsou 
nezhoubné a zhoubné nádory vedlejších 
nosních dutin, u kterých je možno díky 
systému počítačem navigované chirurgie 
použít k radikálnímu odstranění nádoru 
při příznivém umístění pouze minimálně 
invazivní přístup. 

Právě to byl případ pacienta, který jako 
první podstoupil operační zákrok s po-
mocí tohoto systému na ORL klinice Par-
dubické nemocnice. „Byl operován pro 
nezhoubný nádor dutiny nosní a vedlej-
ších nosních dutin bez nutnosti zevního 
přístupu z kožního řezu či přístupu přes 
dutinu ústní,“ uvedl lékař ORL kliniky a 
zároveň náměstek pro léčebně-preven-
tivní péči Pardubické nemocnice Roman 
Michálek, který tuto operaci prováděl. 
A dodal: „Systém počítačem navigova-
né chirurgie rovněž pomáhá v edukaci 
lékařů - otorinolaryngologů v chirurgii 
vedlejších nosních dutin. Spoléhání se 
pouze na virtuální obraz ale není pod-
statou nasazení této technologie. Mladé 
lékaře proto učíme, že při využití systé-
mu navigované chirurgie jsou anatomic-
ké znalosti a role operatéra nadále ne-
zastupitelné.“

inhospital

Lékaři ORL kliniky operují  
pomocí počítačem navigované chirurgie
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Pardubická nemocnice může nadále 
postgraduálně v plném rozsahu vzdě-
lávat lékaře zařazené do specializace 
geriatrie. Na základě rozhodnutí akredi-
tační komise Ministerstva zdravotnictví 
ČR obhájila akreditaci  pro tento obor a 
jako jedna ze dvou nefakultních nemoc-
nic je zařazena do skupiny pro II. typ, 
tedy nejvyšší stupeň vzdělávání.
„Úspěšnou obhajobu akreditace považuji 
za výraz kvality poskytovatele zdravotní 
péče a pochopitelně je to i ocenění kvality 
našeho Geriatrického centra,“ pronesla ře-
ditelka Pardubické nemocnice Ivana Ure-
šová. „Je to velký úspěch i určitá prestiž. 
Vždyť akreditaci pro postgraduální vzdě-
lávání lékařů nejvyššího typu v oboru ge-
riatrie nemají všechny fakultní nemocnice. 
Naopak z bývalých krajských nemocnic ji 
získaly jen Pardubice a Zlín. Musíme na to 
být pyšní,“ dodal Vladimír Ninger, náměs-
tek generálního ředitele Nemocnice Par-
dubického kraje pro zdravotní péči.

Geriatrické centrum získalo akreditaci 
jako jedno z prvních v České republice. 
Nastavený standard kvality poskytované 
zdravotní péče si neustále drží a nyní po 

sedmi letech znovu uspělo u akreditační 
komise, když splnilo veškeré požadované 
podmínky v personálním i přístrojovém 
vybavení, provozu oddělení a ambulance 
a vědeckovýzkumné činnosti.

„Pokud chcete získat akreditaci, musíte mít 
určité výsledky v práci i odbornou kvalitu. 
Naše pracoviště vše splňuje jak po stránce 
odborné, tak i pedagogické. Navíc máme 
za sebou i další oddělení a celý komple-
ment nemocnice, což nám také hodně 
pomáhá,“ uvedl Ivo Bureš, primář Geri-
atrického centra Pardubické nemocnice.

Úspěšná obhajoba akreditace pro post-
graduální vzdělávání přináší Geriatric-
kému centru kromě prestiže i cennou 
pracovní sílu, protože lékaři na toto pra-
coviště přicházejí na povinnou tříměsíční 
praxi.

„Je to pro nás výhoda,“ souhlasil primář 
Bureš a dodal: „Jsou to pro nás další ruce, 
což se vždy hodí. Navíc tito lékaři k nám 
mohou přinést zkušenosti z jiných praco-
višť a naopak se zase řadu věcí dozvědí u 
nás, protože leccos děláme jinak než jinde 

v republice. Taková praxe je oboustranně 
výhodná.“

Nejvíce z ní však profituje samotný obor. 
Vzhledem ke stárnutí populace je geriat-
rie stále potřebnější medicínskou disciplí-
nou a zdravotníkům s touto specializací 
narůstá počet nemocných, kteří potřebují 
její pomoc a péči. 

„Neustále přibývá těžkých, polymorbid-
ních pacientů. Právě pro ně tady jsme. 
Geriatrie není o starých lidech, kteří jsou 
zdravotně v pořádku. Naši péči potře-
bují především ti, kteří trpí více těžkými 
chorobami,“ řekl primář Bureš a dodal: „K 
nám jdou lidé, kteří nejsou se svými cho-
robami vyhranění. Mají několik nemocí, 
které v souhrnu způsobí, že pacient je 
neschopný. Přitom s každým dílčím zdra-
votním problémem u něho není důvod 
k hospitalizaci na některém jiném oddě-
lení. To je náš typický pacient. Když se u 
nás vše včas podchytí a člověk má v sobě 
sílu, zdravotně se zvedne nahoru a ode-
jde. V tom je síla geriatrie.“

Úspěch geriatrie: Obhájila akreditaci

Text: redakce
Foto: archiv NPK
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inhistoriae

Příkladem obětavé pomoci potřeb-
ným, řekli bychom prvním modelem 
sociálního systému, byla činnost řádu 
Milosrdných bratří. Dodnes slouží ne-
mocnice spravované řádem, a mnoho 
dalších našlo v jejich činnosti základy 
své dnešní existence.
V době relativizace základních hodnot, 
ať se skrývají za pojmy jako globaliza-
ce, tolerance a integrace neuškodí, 
připomeneme-li základní společenské 
atributy. Díky jejich dodržování jsme 
tu, ve společnosti 21. století, civilizo-
vané křesťanské Evropě, modré zóně 
lidství a křesťanské lásky. Zakladatelé i 
členové řádu měli především vojenské 
a válečné zkušenosti a původ. Hrůzy 
válek v nich iniciovaly potřebu čelit jim 

a jejich následkům. Není to slabost, ale 
vyšší vědění. V armádách sbírali zkuše-
nosti felčaři a lékaři, na desítkách tisíc 
raněných a mrtvých vznikalo mimoděk 
to, co dnes nazýváme based-studies. 
Citlivost i odvaha, soucit a zkušenost, 
vědomí povinnosti nenechat v bolesti, 

osamění a nemoci nikoho zemřít. To 
byly motivace řádových bratří, zaklá-
dajících špitály u středověkých měst. 
I jiné národy měly své “vojáky milosr-
denstvąí”, členy původně vojenských 
řádů.  Připomeňme si dnes Milosrdné 
v Čechách a na Moravě.

Hospitální péče 
jako znak křesťanské kultury a civilizace

Odedávna definují filozofové úroveň společnosti podle toho, jak se stará o své 
slabé, nemocné a staré. Křesťanství má tento přístup jako imperativ, je to znak 
vyššího stupně civilizace. Odmítání násilí a poskytování pomoci - to vše v prosto-
ru, který je k tomu chráněn a budován.

Řády, jejichž členy byli rytíři, se 
řídily filozofií na dnešek poněkud 
krutou, tehdy ale nezbytnou:  
Zabijeme nepřítele, ale zraněné 
ošetříme. Později získaly převahu 
církevní uskupení - řádové sestry  
v klášterech. Dodnes se setkáváme 
s pokračovateli nejvýznamnějších 
řádů, vzniklých v době válek:

 Řád sv. Lazara - Vojenský a špi-
tální řád sv. Lazara Jeruzalémského
 Johanité - rytíři sv. Jana Jeruza-
lémského
 Křižovníci s červenou hvězdou
 Řád milosrdných bratří
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Jen obtížně bychom hledali za-
řízení, a to nejen na území re-

publiky, ale i v širším evropském 
regionu, v jehož prostorách je po-
skytována lékařská péče nepřetrži-
tě od 14. století. Uprostřed hlavní-
ho města, na pravém břehu Vltavy, 
takový unikát nalezneme – je to 
Nemocnice Na Františku. Nemoc-
nice se rozvíjí po celou dobu své 
existence, tedy od roku 1354, kdy 
Arnošt z Pardubic vysvětil kapli a 
špitál. Arcibiskup Jan zřizuje v roce 
1368 nadaci, která nemocnici za-
jišťuje další existenci, tuto nadaci 
zaštiťuje sám císař Karel IV.
V roce 1620 předává Ferdinand II. 
zakládací listinu nemocnice řádu Mi-
losrdných bratří a nemocnice se dále 
rozvíjí – při špitálu je zřízena lékárna, 
počet lůžek se z původních 24 rozši-
řuje na 55, v roce 1703 je přistaveno 
další poschodí a zařízení je schop-
no přijmout téměř 90 pacientů. Dar 
císařovny Marie Terezie umožňuje 
další zvelebení Nemocnice Na Fran-
tišku, která se jako pobočka lékařské 
fakulty stává významnou vědeckou a 

výzkumnou základnou. V roce 1783 
císař Josef II. schvaluje plány na další 
rozvoj nemocnice. Ředitelem nemoc-
nice se stává prof. Dr. Held, pozdější 
děkan fakulty a rektor Univerzi-
ty Karlovy.
Na přelomu století na-
vštěvuje nemocnici císař 
František Josef s ná-
sledníkem trůnu Ferdi-
nandem d´Este, aby ne-
mocnici podpořili. Ta záhy 
disponuje 200 lůžky a stává 
se tak největším zdravotnickým 
zařízením v Praze a širokém okolí.
V roce 1847 zde provedl Celestýn 
Opitz první amputaci končetiny v cel-
kové éterové anestezii v tehdejším 
Rakousku-Uhersku a v celé Evropě. 
Anesteziologickou tradici umocni-
lo ještě v roce 1965 zřízení prvního 
lůžkového anesteziologicko-resusci-
tačního oddělení v tehdejším Česko-
slovensku. Důležitost nemocnice ve 
středu Prahy podtrhla i taková jména 
jako T. G. Masaryk, E. Beneš nebo pa-
pež Pius XI., kteří se zasloužili o získá-
ní značného finančního obnosu, díky 

němuž mohla být v roce 1926 dokon-
čena dostavba nábřežní části objektu.
Jedinečnost Nemocnice Na Františku 
dokumentují i jména lékařských ka-

pacit, které v nemocnici praco-
valy – Theofil Šrámek, Kris-
tian Zeidler, prof. Plencziz, 
prof. Bayer, prof. Piťha, 
dr. Kreisinger a řada dal-
ších. Ošetření v Nemoc-
nici Na Františku vyhle-

dávala i řada významných 
osobností např. J. Dobrov-

ský, F. X. Brixi, K. I. Thám, Jan 
Werich, Ljuba Hermanová, Václav 
Havel, Hana Hegerová.
Během II. světové války fungovala 
nemocnice jako vojenský lazaret pro 
raněné piloty nacistické Luftwaffe. 
V roce 1950 byl celý komplex převe-
den do majetku státu a stává se sou-
částí různých Obvodních ústavů ná-
rodního zdraví a to až do roku 1992, 
kdy se nemocnice vyčleňuje z OÚNZ 
Praha 1. Vzniká tak nový právní sub-
jekt – Nemocnice Na Františku jako 
příspěvková organizace, jejímž zřizo-
vatelem je Městská část Praha 1.

Nemocnice Na Františku Praha
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Nemocnice Milosrdných brat-
ří ve Vizovicích byla založena 

paní hraběnkou z Blümegenu v 
roce 1781. Ta povolala řád Milosrd-
ných bratří, aby se staral o nemoc-
né a všechny potřebné. Řád zde 
sloužil do r. 1951, kdy nemocnice 
nuceně přešla pod Okresní nemoc-
nici ve Zlíně a sloužila pacientům s 
plicním onemocněním.
V r. 1991 se plicní oddělení přestěho-
valo zpět do Baťovy nemocnice ve 
Zlíně.
Od r. 1992 začínala nemocnice od 
nuly... Po vystěhování plicního oddě-
lení  zůstala budova prázdná a čekala 
na další uplatnění. Z iniciativy posled-
ního správce plicního oddělení pana 
Miloše Holého a jeho kontaktu na 
provinciála řádu Milosrdných bratří 
P. Stanislava Fialu vzešel plán na ob-
novení činnosti vizovické nemocnice, 
který se postupně začal uskutečňo-
vat. První pacient byl přijat 17. srpna 
1993, čímž byla oficiálně zahájena čin-
nost nemocnice.
Posvěcení nemocnice olomouckým 
arcibiskupem Mons. Janem Graub-
nerem se uskutečnilo 13. října 1993. 
Slavnostní mše sv. byla sloužena ve 
farním kostele sv. Vavřince. Po krátké 
bohoslužbě v nemocniční kapli po-

světil otec arcibiskup kříže, které pak 
byly pověšeny do každého pokoje. 
Slavnosti se zúčastnila četná delegace 
Milosrdných bratří ze zahraničí i z naší 
republiky v čele s generálním převo-
rem řádu P.Brian O’Donellem a pro-
vinciálem Českomoravské provincie 
řádu P. Stanislavem Fialou. Při této pří-
ležitosti bylo uděleno otci arcibisku-
povi, který byl dlouholetým farářem 
ve Vizovicích, čestné občanství měs-
ta Vizovice a byl mu 
předán symbolický klíč 
města. Klíč města byl 
předán také otci pro-
vinciálovi P. Stanislavu 
Fialovi.
Významnou a nezbyt-
nou pomocí pro ob-
novu činnosti nemoc-
nice byl dar bavorské provincie řádu 
Milosrdných bratří, který zahrnoval 
rentgenový diagnostický přístroj, 
břišní ultrazvuk, elektrokardiograf, 
základní vybavení biochemické a he-
matologické laboratoře. Od počátku 
se stále něco budovalo a opravova-
lo – něco svépomocí vlastní údržbou, 
něco pomocí odborných firem a za 
přispění sponzorů. Bylo vybudová-
no rehabilitační pracoviště, příjmová 
ambulance, která začala sloužit i jako 

interní ambulance, instaloval se nový 
dorozumívací systém (pro komunikaci 
mezi pacienty a sestrami), byla po-
řízena nová telefonní ústředna. Zre-
konstruovala se kotelna na dřevoplyn 
a celá topná soustava, provedla se 
generální oprava kuchyně a stravova-
cího provozu, rekonstrukce prádelny. 
Budova se dočkala generální opravy 
fasády a nových oken (trojitých kvů-
li hlukové barieře od hlavní silnice), 

pořídil se přístroj pro 
ozonoterapii, zrekon-
struovala se zahrada 
do sadové úpravy ...
To je jen stručný výčet 
hlavních akcí. Nejdů-
ležitější pro chod celé 
nemocnice je však 
snaha celého perso-

nálu s láskou a odpovědností sloužit 
pacientům v duchu zásad řádu Milo-
srdných bratří.
V r. 1996 se podařilo navrátit budovu 
zpět řádu. Nemocnice fungovala jako 
interní oddělení, po nutné restruktu-
ralizaci lůžek od r. 1999 jako Léčebna 
dlouhodobě nemocných. Hospitálský 
řád sv. Jana z Boha „Ordo Hospitala-
rius S. Joannis de Deo“ je společen-
ství laických bratří zasvěcených službě 
nemocným.

Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice

http://www.nmbvizovice.cz/res/archive/000036_05_000245.jpg?seek=1339511018
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Je umístěna v historické budově, 
bývalém klášteře Řádu Milosrd-

ných bratří, vybudovaném v druhé 
polovině 18. století. Pomocné pro-
vozy prádelna, údržba a adminis-
trativa jsou umístěny v přilehlých 
budovách. Součástí areálu jsou po-
zemky (ovocný sad, pole, ostatní 
plochy, skleník, nádvoří) obehnané 
původní kamennou zdí a jsou vyu-
žívány pro potřebu nemocnice.
Historická lékárna byla vybudována v 
roce 1784 a nachází se v přízemí hlav-
ní budovy, vlevo od hlavního vchodu 
do areálu a přímo sousedí s kance-
láří ředitele nemocnice. Je chráněnou 
kulturní památkou. Stěny lékárny ob-

klopují vestavěné lékárenské skříně s 
policemi s asi 270 zásuvkami, členěné 
pilastry s vyřezávanými rokajemi, za-
vršené průběžně profilovanou římsou 
a vyřezávanými vázami. 
Lunety a klenby pokrývají 
figurální kompozice s ná-
měty vyjadřujícími poslání 
řádu. Ve špaletách oken 
jsou malované rokaje, úponky a zvo-
nečkové motivy. Současná podoba 
(obnova stavu z r. 1867) je výsledkem 
8 let trvajících restaurátorských prací 
v letech 2000  – 2008 akademickým 
malířem a odborným restaurátorem 
panem Jiřím Látalem z Litomyšle.
Na obnově kulturní památky se fi-

nančně podílela kromě NMB Letovi-
ce také Nadace Města Letovice a z 
rozpočtu přispělo i Město Letovice. 
Do dvou zrestaurovaných skříní byly 

získány lékárenské dózy 
s latinskými nápisy a za-
broušenými uzávěry od 
místní občanky paní Olgy 
Burkoňové.

V současné době má několik využití. 
Především jako reprezentační míst-
nost, jako místnost pro různá jedná-
ní, jako lékařská knihovna a studovna. 
Komerční využití je vzhledem k povaze 
objektu vyloučeno.

Text: redakce
Foto: archiv

 „Per corpus ad animam“ – „Tělem 
k duši“. 
 Toto heslo je naplňováno svědec-
tvím služby trpícímu a nemocnému 
bližnímu, jak k tomu vyzývá sám 
Ježíš Kristus.
 Kromě tří obvyklých slibů života 
čistoty (celibátu), chudoby a posluš-
nosti, bratři skládají ještě čtvrtý slib 
hospitality - péče o nemocné.
 Celosvětově náš řád působí v 50 
zemích na všech pěti kontinentech 
a provozuje okolo 400 center. Naše 
pomoc se neomezuje pouze na 

nemocné a nemocnice -máme též 
mnoho center pro mentálně po-
stižené, invalidy, přestárlé, lidi bez 
domova a také centra pro závislé 
na drogách. Zakládáme střediska 
s paliativní medicínou, věnuje-
me se péči o nemocné s AIDS, s 
Alzheimerovou chorobou, v našich 
nemocnicích neprovádíme potraty, 
budujeme baby-boxy, věnujeme 
se propagaci etických a morálních 
hodnot.
 Spolu s více než 1 000 bratřími 
spolupracuje přes 45 000 profe-
sionálů – spolupracovníků, kteří 

jsou včleněni do naší misie. Také 
nám pomáhá více než 8 000 dob-
rovolníků a jsme ze srdce vděčni 
za štědrost mnoha dárců, bez 
kterých by hospitálské dílo nešlo 
rozvíjet.
 Naše přítomnost v mnoha růz-
ných sociálních a kulturních pro-
středích slouží dobru nejenom jako 
pouhá sociální, materiální pomoc, 
ale jako nástroj evangelizace – dob-
ré zvěsti a naděje, kdy přinášíme 
Ježíšovo poselství nejen skrze naše 
slova, ale hlavně svědectvím našich 
životů.

Milosrdní bratři v Čechách a na Moravě o sobě:

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice
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informace

Dostavba Jedličkova ústavu 
je o krok blíž realizaci

Radní hlavního města Prahy na konci srpna schválili úpravu celkových investičních  
nákladů na dostavbu Jedličkova ústavu a škol, předpokládané náklady stavby činí  
bezmála 200 mil Kč.

Jedličkův ústav již několik let bojuje 
za výstavbu hudebního pavilonu 
v rámci areálu této významné insti-
tuce. Stavba pavilonu, který by měl 
vedle hudební výuky a koncertů 
sloužit i výtvarné a keramické výuce, 
se však přes sliby minulé politické 
reprezentace města neustále odklá-
dala. 

„Za tu dobu, kdy návrh ležel 
takzvaně u ledu, se bohužel uká-
zalo, že původní návrh dostavby 

již nedostačuje současným poža-
davkům a bylo nutné ho zásadním 
způsobem upravit. Z toho důvodu 
došlo i k navýšení celkových ná-
kladů. Nové zadání bylo zpraco-
váno tak, aby vznikl moderní, plně 
fungující nejen hudební pavilon 
uzpůsobený potřebám zdravotně 
znevýhodněných osob, především 
dětí. I přes veškerou snahu o mini-
malizaci nákladů ale došlo k navý-
šení původně odhadované částky 
na výstavbu na 190 milionů ko-
run,“ uvedla po jednání rady Irena 
Ropková, radní pro oblast školství a 
evropských fondů. 

Praha v současnosti řeší palčivé 
problémy s nedostatkem kapacit ve 
školství, na jejichž řešení jsou zapo-
třebí výrazné investice. „Pražský 
rozpočet vyhrazený na investice v 
oblasti školství je již nyní plně za-
tížen. Proto bude nutné na finan-
cování dostavby Jedličkova ústavu 
využít rozpočtových rezerv města, 
což bude vyžadovat podporu Rady 

hlavního města Prahy. Zároveň se 
vzhledem k vysokým nákladům 
snažím jednat s ministryní Kateři-
nou Valachovou, aby se na finan-
cování podílelo také Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy,“ 
doplnila Ropková.

Text: MHMP
Foto: archiv MHMP

Ing. Mgr. Irena Ropková, 
radní pro oblast školství  

a evropských fondů
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Nejprve se milovníci vytrvalostních 
běhů sejdou v Praze, kde je 10. září 
čeká Birell Grand Prix. O týden poz-
ději zamíříme na sever Čech, přesněji 
řečeno na Mattoni 1/2Maraton Ústí 
nad Labem. A co dělat do doby, než 
se nad hlavami běžců opět rozezní 
tóny Smetanovy Vltavy? Ze začátku, 
možná trochu paradoxně, neběhat!

Jarní sezóna byla jistě dlouhá a pro 
řadu z nás vyčerpávající. Tělo potře-
buje dobít baterky, takže alespoň na 
týden odhoďte maratonky do kouta 
a dělejte něco jiného. Uvidíte, že po 
týdnu bez honění kilometrů budete 
mít do dalšího tréninku hned novou 
chuť.

Léto zkrátka patří alespoň krátkému 
odpočinku, po kterém se můžete 
opět vrhnout do tréninku. A v ne-
běhací době se alespoň můžete na 
Prahu či Ústí přihlásit. Na oba závody 
zbývá necelá pětina míst. Tak na co 
ještě čekáte?

Běžecké léto ve znamení odpočinku
Nejen děti školou povinné si užívají zasloužené volno, letní prázdniny má také RunCzech 
běžecká liga. Ale už v září se oblíbený běžecký seriál vrací. A to hned dvakrát v jednom 
týdnu!

Text: RunCzech
Foto: archiv RunCzech

informace

Birell Grand Prix Praha 2016
 ▪ Adidas běh pro ženy 5 km
 ▪ Birell běh na 10 km

10. září, start v 19:30 na Náměstí Republiky

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem
 ▪ Půlmaraton

17. září, start v 15:00 na Mírovém náměstí
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Oblastní nemocnice Kolín: Příjemné prostředí 
+ vlídný personál = spokojený pacient

říká ředitel Petr Chudomel
Kolínská nemocnice patří k největším a nejvýznamnějším nejen ve Středočeském kraji. Regi-
onu a jeho obyvatelům slouží už 160 let. Stejně jako v dalších krajských nemocnicích v celé 
republice musí denně řešit spoustu problémů, které pacient ale ani neregistruje. Kvalitní 
ošetření mu poskytne kvalitní personál. Tato definice předpokládá, že podmínky pro zaměst-
nance musí být prvořadé pro jejich ředitele. Vlídného přijetí a zacházení se dostane paci-
entům od spokojeného personálu. Vlídná sestra a empatický lékař jsou základem ideálního 
zdravotnického zařízení, samozřejmě modelově. Aby se skutečnost blížila modelu co nejvíc, 
to je úkolem vedení. Jaká je tedy situace, podmínky a výhledy dnes? Zajeli jsme si popovídat 
s ředitelem ON Kolín, MUDr. Petrem Chudomelem, MBA. 

Zřizovatelem většiny nemocnic 
jsou kraje. Je to podle vás ideální 
model? Funguje spolehlivěji než 
třeba nestátní zařízení?
Autonomie nemocnic ve Středočes-
kém kraji je poměrně velká, a myslím, 
že je to tak správně. Každá nemocni-
ce má v regionu své postavení, které 
je určeno historickým vývojem. V pří-

padě Středočeského kraje vyplývá 
určitá výjimečnost krajských nemoc-
nic z toho, že uvnitř kraje se nachází 
Praha a nemocnice jsou umístěny 
v okruhu kolem ní. Zcela logicky 
čerpají superkonziliární, superspeci-
alizovanou péči výhradně tam, nikoli 
v sousedních středočeských ne-
mocnicích. Po odborné stránce tedy 
prakticky nespolupracují. 

Někdy si zdravotníci kraje tak 
trochu postesknou: všechno 
jde do Prahy, my bychom tady 
také chtěli něco víc... Máte s tím 
problém?
Kraje jsou dány a Praha zaujímá 
pozici uprostřed toho našeho – Stře-
dočeského. S tím nikdo nic neudělá, 
nelze Prahu vzít a přestěhovat ji. Je 
jasné, že je tak pro nás těžkým, ale 
přirozeným konkurentem. S tím se 
však musíme vyrovnat. Obecně platí, 
že je zde největší koncentrace lékař-
ského personálu v republice a nej-
větší počet lůžkových kapacit na  
10 000 obyvatel. To už jinde v repub-

lice nenajdete. Na druhou stranu, 
v Kolíně nám počet ošetřených paci-
entů každoročně roste.

Projekt např. kampusového typu 
v Kolíně by nebyl určitou, možná 
zajímavou nabídkou?
Vzhledem k tomu, že pražské ka-
pacity jsou více než dostatečné, je 
na místě je využívat tak, jak se tomu 
děje i v současné době. Úloha kraje 
spočívá spíše v koordinaci takové 
spolupráce, na čemž se nyní inten-
zivně pracuje. 

Je to obdoba smouvy se zá-
chrankami? 
Tak to nevím, tento záměr přesně 
neznám. Záchranka je samostatný 
subjekt zřízovaný krajem. 

Myslíte si, že zdravotnictví je 
v těžké krizi a v případě, že ano, 
jak se projevuje ve vaší nemoc-
nici?
Tak v těžké krizi....nevím. Vím, že 
zdravotnictví v současné době pro-

interview
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chází těžkým obdobím personálního 
nedostatku zejména nelékařských 
pracovníků, to znamená sester. 
V některých spíše menších nemoc-
nicích dominuje nedostatek lékařů, 
v důsledku jejich nedostatečných 
možností k postgraduální výchově, 
v těch větších a středních dominuje 
nedostatek středního zdravotního 
personálu. 

Myslíte si tedy, že nedostatek 
personálu mohou způsobovat 
určitým dílem i příliš velké náro-
ky na postgraduální vzdělávání, 
jeho intenzita, dlouhá doba, 
tudíž i dostupnost?
Otázka vzdělávání je nesmírně 
důležitá. Pokud nemocnice nemají 
akreditovaná pracoviště, začínající 
lékaři se tam nemohou vzdělávat 
a musí dojíždět na pracoviště akre-
ditovaná. Po celou dobu je ale platí 
mateřská nemocnice, kde nepracují. 
V různých oborech trvá stáž různě 
dlouho, třeba dva roky, a za tyto dva 
roky jsou schopni si vytvořit nové 
kontakty. Pokud se na akreditovaném 
pracovišti představí v dobrém světle 
a stanou se zajímavými z hlediska 
zaměstnavatele, dostávají nabídku 
k zaměstnání. 

A přetáhli vám nějaké? 
Samozřejmě, stává se to. A větši-
nou do Prahy, protože naši lékaři se 
vzdělávají převážně tam. 

A doktoři do Německa, Anglie 
nebo jinam do zahraničí od vás 
neodcházejí? 
Velmi sporadicky. To naše bolest není, 
a neděje se tak ani u sester, díky 
ekonomickému oživení a klesající 
nezaměstnanosti. Nedostatek sester 
je zapřičiněn jejich nedostatkem na 
trhu, nikoli jejich odcházením. Pro 
absolventy základních škol tohle za-
městnání ztratilo atraktivitu. Potvrdili 
jsme si to na zdejší, kolínské střední 
zdravotnické škole. Systém pre-
graduálního vzdělávání, tedy doba 

potřebná k získání vzdělání v oboru 
všeobecná sestra, trvá celkem sedm 
let! Teď byl aktuálně přijat zákon, 
který by alespoň tři roky v tomto 
procesu zkrátil na jeden, což vítáme. 
Přechodně by to mělo pomoci, ale 
atraktivitu povolání to samo o sobě 
neovlivní. 

A co by to mohlo být podle vás, 
ona atraktivita, zajímavý pr-
vek...? 
V první řadě zcela určitě finance, 
potom zlepšení a zkrácení systému 
vzdělávání, navýšení kompeten-
cí sester. Ony sice studují déle, ale 
kompetence mají stejné. A konečně 
ovlivnit narůstající náročnost práce, 
stresovost prostředí, přebujelou ad-
ministrativu a samozřejmě i zvětšující 
se nároky pacientů a jejich blízkých.

Pomoc v nějakých formách ze 
strany MPSV v oblasti sociální 
podpory sester by se nenabízela? 
Např. byty, garsonky...?
 Ze strany ministerstva o takovém 
záměru nevím, ale faktem je, že my, 
ředitelé nemocnic, se snažíme zlepšit 
příjemnost prostředí a optimalizovat 
podmínky k výkonu práce nejen pro 
sestry. Konkrétně v našem případě 
začínáme budovat novou svobodár-
nu se studijním centrem a mateřskou 
školkou. Disponujeme benefitním 
programem, nabízíme příspěvky na 
důchodové pojištění apod.

Když už jsme u sester, máte kon-
cepci intenzívnější péče o senio-
ry, jejichž počet roste? Populace 
obecně stárne, starý člověk je 
většinou nejvíce nejproblema-
tičtější, neboť nejvíc zatíží lůžko, 
pracovní čas...?
My jsme toho názoru, že senioři by 
se v procesu léčby neměli oddělovat 
od ostatních, ale naopak by se měli 
integrovat. Oddělení geriatrie jsme 
měli a zrušili jsme ho, protože se 
nám neosvědčilo.
Chápu, že specifika tohoto životního 

období jsou jiná. Tak jako dítě není 
zmenšenina dospělého, tak lidé starší 
nebo senioři jsou specifičtí a nemoci, 
kterými trpí mají svoje kvalitativní 
odlišnosti. Jsem toho názoru, že 
vyčleňovat je z běžného léčebného 
principu není správné.
 
Já jsem neměl na mysli vyčleňo-
vání z běžného systému léčby, 
ale poskytnout jim podporu, 
kterou člověk v lepší fyzické 
kondici nebo s méně příznaky 
únavy organismu nepotřebuje. 
Takže spíše následnou péči nebo 
preventivní ve smyslu, že před-
cházíme infarktu po šedesátce, 
mozkovým příhodám a podob-
ně. 
Nám se pro tyto případy osvědčil 
nový projekt Domácí péče, který si 
sami provozujeme a který se ukazuje 
jako velice efektivní. Máme na něj 
od našich klientů velmi dobré ohlasy. 
Péči většina pojišťoven hradí, takže 
pro pacienty je bezplatná. Pacient 
má 24 hodinovou podporu a do-
hled registrované zdravotní sestry 
ve svém - a to bych chtěl zdůraznit, 
domácím prostředí. Při změně zdra-
votního stavu jsme schopni velice 
pružně reagovat a převzít ho zpět 
na lůžko. Je to samostatné středisko 
s vlastními kompetencemi a samo-
statnou smlouvou s pojištovnou. 

V jednotlivých krajích zkoušejí 
využít metody Tradič̌ní čínské 
medicíny (TCM), praktikovat 
je samostatně. Plánujete nějak 
zkoumat tyto možnosti? Hejt-
man Petera například podporuje 
spolupráci mladoboleslavské 
nemocnice s provincií Sečuan, 
podobné projekty jsou i v jiných 
krajích. 
Zatím jsme o tom nepřemýšleli. 
I když proti metodám TCM osob-
ně nic nemám, zaměřujeme se na 
poskytování medicíny tzv. založené 
na důkazech, tedy ověřené experi-
mentem a vycházíme ze zákonných 
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norem a doporučení odborných 
společností. Rozhodně bych se tomu 
nebránil jako doplňkové léčbě, ale 
v současné době to není naším úplně 
bezprostředním předmětem úvah. 
Za problém současnosti považuji, jak 
již bylo řečeno, nedostatek personálu 
a potřebu stabilizovat ho.

Daří se vám to? 
Zatím ano. Ale bezpečně a definitiv-
ně zvládnuté to nemáme. 

Vy jste chirurg a specializoval 
jste se i na intenzívní péči. Jakou 
máte vazbu a zkušenosti se zá-
chrankami? Jste nemocnice, kam 
se vozí náhlé případy?
Záchranky jsou v podobné situaci 
jako my, také mají problémy perso-
nální, zejména s lékaři. Samozřejmě 

se záchrankou spolupracujeme velmi 
široce, každodenní počet příjezdů 
vozů záchranné služby rok od roku 
roste. Za první kvartál letošního 
roku k nám přijelo zhruba 3 500 
záchranek, což je hodně. Příčina je 
jednoduchá. Systém primární péče 
víceméně nefunguje. Záchranáři 
nemohou dělat nic jiného, pokud si 
je pacient zavolá, než ho transporto-
vat do nemocnice. Zejména jedná-li 
se o posádku bez lékaře. Zhoršuje 
to samozřejmě situaci na nemocnič-
ních ambulancích, kde tito pacienti 
mají přednost a přitom závažnost 
jejich onemocnění tomu velmi často 
neodpovídá. Důsledkem je přetížení 
nemocničního personálu zejména 
v období ústavních pohotovostních 
služeb a rostoucí neochota se na 
nich podílet.

Kdybyste měl možnost udělat tři 
úkony, vydat tři pokyny nebo tři 
rozhodnutí ku blahu nemocnice, 
co by to bylo? Takovou zlatou 
rybku, kdybyste ulovil. 
Tak především bych nejprve stabili-
zoval personál na počty, které bych 
považoval za optimální a poté navý-
šil mzdy. Jak sestrám, tak lékařům. 
Dokončil bych modernizaci nemoc-
nice. Chybí nám opravit cca  20% 
objektů v areálu.
A za třetí bych čekal zda zafunguje 
rovnice:  moderní a příjemné pro-
středí plus spokojený zaměstnanec 
rovná se spokojený pacient. To by 
mělo být snem každého ředitele. 
Mým je to cílem.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv

Arménie
Z cestovatelského zápisníku doktora Ch.

Profesionální cestovatelé se dostávají do kritického bodu: nejen oni, ale skoro všichni 
už všude byli a když ne, sdíleli zážitky svých přátel. Tím zajímavější může být pohled na 
jinou zemi, když ji navštíví doktor – chirurg, a navíc ředitel, MUDr. Petr Chudomel. O práci  
a nemocnici se bavíme v předchozím rozhovoru, o zážitky ze své cesty se podělí přímo on. 
Zjistíte, že stejně dobře, jako vede nemocnici a skalpel, drží v ruce pero. Příjemný zážitek:

Návštěva Arménie, jedné z kolébky 
civilizací, se pro mě stala skutečností. 
Spolu s několika cestovateli, se který-
mi jsme se setkali až na letišti Václa-
va Havla v Praze, jsem se zúčastnil 
výletu do země, o které jsem věděl 
jenom to, že je bývalou sovětskou 
zakavkazskou republikou. Začalo 
shánění informací, ale těch je kupo-
divu jako šafránu, často zastaralých 
a neaktuálních. O důvod víc, proč jet.

Arménie je malá zemička, ležící 
mezi Černým mořem a Kaspickým 
jezerem. Je velká zhruba asi jako 
třetina Česka a žije v ní kolem 3 mil. 

obyvatel. Je zemí náhorních plošin 
a mystických pohoří, kde dominuje 
vnitrozemské podnebí. V létě tep-
lo (nám dost pršelo), v zimě sníh 
a mráz. Ze severu ohraničena po-
hořím Malý Kavkaz s nejvyšší horou 
Arménie Aragac vysokou 4 090 metrů 
nad mořem a z jihu pohořím Ara-
rat se stejnojmennou, pro Armény 
posvátnou horou, ovšem - již na 
území sousedního Turecka. Její vrchol 
se tyčí do 5 134 m.n.m. a z Jereva-
nu, hlavního města Arménie, na ní 
bývá nádherný pohled. Je to ta hora, 
z níž Noe sestoupil po povodni světa. 
Nejnižší nadmořská výška je tu kolem 

1 500 m.n.m. a zbytek jsou hory, 
nezřídka přes 3000 m vysoké. V červ-
nu, kdy jsme tam byli my, nádherně 
se zelenající, ozdobené zbytky tajícího 
sněhu. Pokud sem někdy pojedete, 
počítejte s tím, že se budete pohy-
bovat v průměrné nadmořské výšce 
kolem 2 000 m.n.m.

Arménie darovala světu několik pr-
venství, na které je náležitě pyšná.

V r. 301 po Kristu jako první země na 
světě přijala křesťanství, dokonce dříve 
než velký Řím. Jedná se tedy o křes-
ťanskou zemi s nejdelší historií.  
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K arménské apoštolské církvi se hlásí 
drtivá většina obyvatel. Připomínkou 
této doby je klášter v Ečmijadzinu, je-
hož základní kámen byl položen právě 
v r. 301 našeho letopočtu a tak není ná-
hodou, že při letošní návštěvě Arménie, 
papež celebroval mši právě tam.

Říká se, že pěstování vinné révy za 
účelem výroby vinného moku zača-
lo také v Arménii. Kdo nevěří, nechť 
navštíví nejstarší vinařství na světě 
(6 000 let staré) v obci Areni, které 
v současné době prochází za přispění 
prostředků z USA archeologickým 
průzkumem.

Cesta do Arménie, která je 
cca 3 500 km na východ od 
Česka na úrovni jižní Itá-
lie, začala v Praze. Protože 
české aerolinky do Jerevanu 
nelétají, museli jsme přes 
Vídeň tam i zpět. Platí se 
arménskými dramy (1 dram 
= cca 20Kč), vízum nepotřebujete. 
Ve velkých městech není problém 
s bankomaty a obchody přijímají 
i platební karty (zejména Jerevan), 
na venkově je lepší mít cash. Úroveň 
ubytování v Jerevanu je na téměř ev-
ropské úrovni a je levnější než u nás, 
v obchodech jsou ceny srovnatelné, 
dobré restaurace jsou cenově na 
úrovni našich dražších. Na venkově je 
ubytování skromnější, ale velice levné 
a pro našince dostatečné.

Oficiálním jazykem je arménština, 
což je indoevropský jazyk s vlastním 
specifickým písmem, takže v armén-
štině si toho fakt moc nepřečtete. 
Arménské nápisy jsou ale téměř 
vždy doprovázeny nápisy v azbuce 
či v angličtině. Všude narážíte na 
milé a vstřícné lidi, kteří jsou schop-
ni komunikovat anglicky (Jerevan 
a mladí lidé) anebo dávají přednost 
ruštině (na venkově). Jsou pohostinní 
a skromní, někdy až plaší. Jakmile 
zjistí, že jste přicestovali z Čech, jsou 
ještě vřelejší a dávají vám najevo, že 

vás rádi vidí. Naše země se zde těší 
pro mě dosud nepoznanému kreditu.
Na první pohled si všimnete velkého 
rozdílu v životní úrovni mezi milióno-
vým Jerevanem a chudým venkovem. 
Infrastruktura je dobrá, ale rozhod-
ně nepřebujelá. Najdete zde dálnice 
a silnice, ale není výjimka, že musíte 
projet úseky, které jsou horší nežli naše 
polní cesty a přitom mají statut silnice 
pro motorová vozidla. Prostě jsou 
s jejich údržbou trochu na štíru. Proto 

je lepší si hned na začátku půjčit vozi-
dlo s náhonem na čtyři kola a velkou 
prostupností terénem. Oceníte vzápětí. 
V této souvislosti je potřeba si uvědo-
mit, že Arménie leží v tektonicky velmi 
aktivním pásmu a že do portfolia rizik 
pobytu patří zemětřesení. To poslední 
významné bylo v r. 1988. Vyžádalo si 
kolem 50 000 obětí a vyvolalo celosvě-
tovou humanitární reakci s obyvateli 
Arménie.

pokračování ►

Arménie

Prodavač meruňek 
na dálnici

Klášter Haghpat
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Co mě upoutalo hned první den při 
procházce Jerevanem, jsou arménské 
ženy. Velmi často se pohybují samy 
nebo v doprovodu jiných žen, zejmé-
na nejsou-li vdané. Do ulic vychá-
zejí téměř vždy upravené, nalíčené 
a oblečené tak, jako my na společen-
ský večírek. Jejich účesy svědčí o péči, 
kterou jim před odchodem z domu 
věnovaly. Považuji je za velmi půvab-
né a přitom osobité, autentické. Varuji 
před jejich kontaktováním, zejména 

vdaných, způsobem, který by mohl 
být považován za obtěžování. To je 
společenský přestupek s nepředvída-
telným rezultátem pro našince.

Arménská kuchyně, jak jsme ji po-
znali, je velmi chutná a není drahá – 
zejména na venkově.

Dominuje čerstvá zelenina, sýry, jo-
gurty, z koření čerstvý koriandr, který 
považuji pro arménskou kuchyni za 

příznačný, ale nedokážu ho přirovnat 
k žádnému z námi používaných dru-
hů koření. Naopak sehnat kmín na 
přípravu čerstvých žampiónů, které 
se tam často prodávají ve velikostech, 
o kterých se nám ani nezdá, se nám 
nepodařilo. Z ovoce třešně a výtečné 
arménské meruňky. Samozřejmě již 
zmiňovaná vinná réva. Symbolem 
země je granátové jablko.

Národním jídlem je šašlik. Připraví 
vám ho prakticky všude, často se pro-
dávají podél cest. Jedná se o kousky 
masa nabodnuté na speciální ploché 
jehle opečené na žhavých uhlících, 
které chutnají výtečně. Většinou se 
k jeho přípravě používá vepřové 
maso, mleté maso, ale nejsou výjim-
kou ani šašliky zeleninové. Dalšími 
pochutinami jsou kebab a některé 
druhy polévek. Překvapivě v restaura-
cích nenarazíte nijak často na jeh-
něčí, ačkoli ovcí se po stráních pase 
mnoho. Z ryb doporučuji ochutnat 
vynikajícího jesetera (neumím chuťo-
vě k ničemu přirovnat, ale je výborný) 
a raky. K harmonickému chuťovému 
zážitku by neměla chybět lahev kva-
litního arménského vína z produkce 
místních vinařství (např. Karas, Hin 
Areni). Tvrdý alkohol zde reprezentuje 
vodka a charakteristický a neopo-
menutelný koňak z místních palíren 
(Ararat, Noe).

Vzhledem k tomu, že obchodní 
spolupráce mezi Českem a Arménií 
se postupně rozvíjí, objevují se čeští 
dovozci, kteří již ve svém portfoliu ar-
ménskými víny disponují (Terra vini-
fera). Tak si nevšední chuťový zážitek 

Svatba

Arménský pastevec

Arménské ženy  
oplývají půvabem
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můžete připomenout i po návratu.
Během cesty jsme najezdili cca 1500 
km a poznali vše, co se dalo stihnout. 
Zaměřili jsme se na návštěvu pů-
vodních křesťanských klášterů, které 
jsou svědky křesťanské historie země. 
Přestály různá zemětřesení a většina 
z nich se dochovala, i díky obnově 
a péči o ně, do současnosti v dobré 
kondici. Jsou zasazeny do úchvatné 
arménské krajiny, kterou zdobí jako 
perly. Jsou prosty okázalostí a do-
dnes centry bohoslužeb a rozjímání 
věřících, kteří sem přicházejí s poko-
rou zapálit svíčku. Cesty k nim jsou 
klikaté, ale genius loci, kterým dispo-
nují je ohromující. Nechají vás vstou-
pit do své atmosféry a vy můžete 
v klidu vnímat okolí a nasávat horský 
vzduch nasycený vůní lučních květin 
a mateřídoušky. Většinou jste totiž při 
prohlídkách sami nebo jen s několika 

dalšími turisty. Nic se zde neplatí, (až 
na malé výjimky) za parkování ani za 
prohlídku. Fotit je tolerováno, ale sa-
mozřejmě bez použití blesku, protože 
vzhledem k přítomným věřícím je to 
nevhodné. V jednom z nich jsme měli 
to štěstí a jednoho sobotního odpole-
dne byli svědky svatebního obřadu.

Po již zmíněném klášteru v Ečmija-
dzin si dovolím upozornit na klášter 
Tatev, který leží v jihovýchodním cípu 
země, nedaleko Náhorního Karaba-
chu. Od r. 2012 k němu vede nejdelší 
lanovka na světě, dlouhá 5 750 m, 
jejíž gondola se v nejvyšším místě po-
hybuje kolem 500 m nad zemí. Cesta 
je zážitkem, o který se doporučuji 
nepřipravit. Gondoly jezdí v pravidel-
ných intervalech a na minutu přesně. 
To jen poznámka pro ty, kteří často 
meškají.

Dalším kouzelným místem, tentokrát 
v severní části země, je klášter Ha-
ghpat z 9. století v městečku Sanahin, 
které je mimo jiné rodištěm bratří 
Mikojanových.

Když to dovolí počasí, bylo by chybou 
nezúčastnit se výletu za petrogly-
fy. 7 000 let staré primitivní malby 
(ale v podstatě se jedná o vrypy) na 
kamenech v Ughtasaru v nadmořské 
výšce téměř 4000 m jsou němými 
svědky místa, kde se zastavil čas. 

Takhle by se dalo pokračovat dále, 
protože příležitostí vidět něco, co 
neuvidíte každý den, ani každou do-
volenou je mnoho a záleží jen na vaší 
připravenosti, kvalitě průvodce a chuti 
cestovat.

Do Arménie si zcela jistě nezapomeň-
te přibalit řidičský průkaz, vzhledem 
k nadmořské výšce opalovací krémy, 
dobrý fotografický přístroj a samo-
zřejmě oblečení od 0 do 35 stupňů.

Už Teď Vám všem, kteří jste se roz-
hodli pro její návštěvu, závidím.

Text: MUDr. Petr Chudomel
Foto: archiv autora

Rozjímající

Nádherně zaplevelené 
pole Ostrožkou stračkou

Klášter Vorotnavank

Šašlik podávaný s brambory,  
cibulí a koriandrem
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Jednou z těchto stanic bylo odděle-
ní neurologie, které muselo vedení 
děčínské nemocnice na čtrnáct dní 
uzavřít. „Čas uzavírky jsme využili 

k malování pokojů a úklidu stanice. 
Pacienti jsou tak nyní hospitalizová-
ni v novém čistém prostředí, které 
jim zpříjemňuje pobyt v nemocnici,“ 

vysvětlila hlavní sestra.
Uzavírka neurologického oddělení 
však neznamenala, že neurologičtí 
pacienti nebyli v děčínské nemocnici 

Místo pacientů na pokojích malíři, na silnicích uvnitř areálu těžká stavební technika. I letos 
děčínská nemocnice využila letních prázdnin k malování pokojů, řadě plánových oprav a 
rekonstrukcí. Z důvodu nedostatku jak lékařského, tak i středního personálu a čerpání dovo-
lených dochází o prázdninách k omezení provozu a tento čas se využívá k potřebným opra-
vám a úpravám. „Není to ovšem tak, že by se u nás nedostalo pacientům potřebné péče, 
zdravotní personál jednotlivých stanic spolupracuje, aby bylo o každého pacienta postará-
no,“ uvádí hlavní sestra Mgr. Danuše Tomášková.

Letní prázdniny 
v nemocnici Děčín

inhospital

Malování pokojů  
a neodkladné rekonstrukce
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hospitalizováni a nedostala se jim 
zdravotnická péče. „Pacienty, u nichž 
byla potřebná hospitalizace, jsme 
ukládali na volná lůžka ostatních 
oddělení v nemocnici, například na 
interně nebo chirurgii. Ambulant-
ní provoz fungoval. Neurologičtí 
lékaři pak docházeli za pacienty 
na konzilia, takže měli veškerou 
potřebnou péči,“ řekla hlavní sestra 
děčínské nemocnice a dodala: „Tato 
praxe funguje u jakéhokoliv jiného 
oddělení během uzavírky o letních 
prázdninách. Pravidelně děláme 

report volných lůžek na jednotlivých 
stanicích. Pokud má některé oddělení 
plno, není pro nás problém dočasně 
uložit pacienta jinde, než se místo 
uvolní na daném oddělení. Potřebná 
péče je samozřejmě zajištěná v plné 
výši.“
Ředitel zdravotní péče Nemocnice 
Děčín, o. z., MUDr. Michal Hanauer, 
MBA doplnil, že o letošních prázdni-
nách je bohužel situace o něco horší 
kvůli gradující personální krizi v celé 
České republice. „Kvůli nedostatku 
lékařů jsme letos museli uzavřít úplně 

na prázdniny dětské oddělení, ale 
tuto situaci už máme vyřešenou, 
v následujících dnech nám nastoupí 
dva noví lékaři, takže se budeme 
moci vrátit do standardního provo-
zu,“ dodal MUDr. Michal Hanauer, 
MBA.
Po letních prázdninách v děčínské 
nemocnici také skončí pro řidiče 
omezený pohyb po areálu auty, kdy 
musel být v určitých místech řízen 
provoz kyvadlově pomocí semaforů.
 Text: redakce

Foto: archiv Krajská zdravotní, a.s.

Dopravní omezení v děčínské  
nemocnici po dobu letních prázdnin.

Pacienti neurologického oddělení, 
u nichž byla potřebná hospitalizace, 
byli ukládáni na volná lůžka ostatních 
oddělení v nemocnici.



NADACE KŘIŽOVATKA
V TOMTO ROCE VYBAVILA NEMOCNICE 
NEJVĚTŠÍM POČTEM MONITORŮ DECHU 
A PROVOZUJE UŽ 80 VÝPŮJČNÍCH MÍST
Text: Mgr. Štěpánka Pokorníková, Mgr. Kateřina Grofová            Foto: Nadace Křižovatka / Shutterstock.com

NAŠE MONITORY DECHU HLÍDAJÍ DECH DĚTÍ VE VĚTŠINĚ ČESKÝCH NEMOCNIC
Nadace Křižovatka v rámci svého projektu “Maminko, dýchám” pomáhá vybavit každé 
novorozenecké lůžko v ČR unikátním monitorem dechu Babysense. Ten nepřetržitě 
hlídá dech těch nejzranitelnějších - novorozených dětí.

Díky podpoře dlouhodobých partnerů, sponzorů a individuálních dárců předala nadace jen 
za prvních 6 měsíců letošního roku 260 monitorů dechu v celkové hodnotě 772 200,- Kč. 

„Když si vzpomenu na úplné začátky monitorů u nás, musím se 
pousmát. Na oddělení jsme měli pouze dva přístroje, nyní několik 
desítek a provoz bez nich si již neumíme představit. Za podporu  
našeho oddělení patří Nadaci Křižovatka a všem sponzorům velký dík.“ 

~ MUDr. Jan Boženský, primář dětského oddělení Vítkovické  
   nemocnice. Ta byla první nemocnicí v ČR, která monitory dechu  
   ve své porodnici začala využívat.



CHCETE-LI PODPOŘIT NADACI KŘIŽOVATKA, MŮŽETE:

Sledovat naše webové stránky www.nadacekrizovatka.cz
Stát se naším fanouškem na www.facebook.com/nadace.krizovatka
Zaslat finanční příspěvek na konto 7608414/0600 nebo přes platební bránu na našem webu.
Říct o nás, o SIDS či o monitorech dechu a možnosti jeho vypůjčení nastávajícím nebo čerstvým rodičům.






80 VÝPŮJČNÍCH MÍST PRO RODIČE NOVOROZENÝCH DĚTÍ
V rámci projektu “Maminko, dýchám” nadace usiluje také o to, aby rodiče čerstvě 
narozených dětí mohli využívat monitor dechu i po návratu z porodnice domů. 

Ve spolupráci s nemocnicemi zřizuje výpůjční místa, ve kterých si mohou rodiče monitor 
dechu vypůjčit na nezbytně dlouhou dobu. Rodičům je po celou dobu k dispozici také 
Modrá linka prevence SIDS.

Před 4 lety se prostřednictvím výpůjčních míst vypůjčilo cca 2 500 monitorů. Dnes je to 
trojnásobné množství - 7 500 monitorů, a zájem rodičů o tuto zdravotnickou pomůcku 
stále roste. 
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Přebíráte jičínskou nemocnici 
jako předseda představenstva, 
situaci v kraji a sousedních NZZ 
znáte. Jak byste ji porovnal a 
diagnostikoval její stav, kdybyste 
byl lékař?
Abych mohl stanovit diagnózu, je 

potřeba pacienta nejprve vyšet-
řit. Na to se teprve chystám. Ale 
podle mně všech dostupných 
informací si jičínská nemocnice 
stojí dobře a má skvělou odbor-
nou reputaci jak mezi laickou, tak 
odbornou veřejností. Co se eko-

nomiky týče, zatím je nemocnice 
v mírném plusu, a jedním z mých 
úkolů je, aby to tak i zůstalo na 
konci roku. Rozhodně tady ne-
předpokládám krizový mana- 
gement, jak tomu bylo na mém 
předešlém pracovišti. 

interview

Krizový management
nepředpokládám

říká nový předseda představenstva jičínské nemocnice
V těchto dnech se ujímá řízení Oblastní nemocnice Jičín Ing. Tomáš Sláma, MSc., který  
byl jmenován předsedou představenstva a. s. Navenek jsou nemocnice Zdravotnického  
holdingu Královéhradeckého kraje spolehlivými, dobře vybavenými, klidně a s jasným  
kurzem plujícími křižníky na vzdouvající se hladině českého zdravotnictví. Pokud je nám  
známo a nakolik můžeme porovnat z našich zkušeností a návštěv v desítkách podobných 
po celé republice, žádná z nich se nepotápí. Třeba ale nevíme všechno, samozřejmě.  
Tím víc jsme stáli o rozhovor s novým ředitelem, který má značný přehled a za sebou  
dost zkušeností, nejen z Královéhradeckého kraje.

Oblastní nemocnice Jičín je rozložena 
do dvou areálů – v Jičíně a Novém 
Bydžově. Má celkem 508 lůžek, z toho 
362 akutních a 146 lůžek následných.
Areál nemocnice v Jičíně je umístěn 
severovýchodně od centra města, je 
koncipován jako volný, pavilónový 
s bohatou zelení v nemocničním par-
ku. Rovněž areál nemocnice v Novém 
Bydžově je umístěn nedaleko centra 
města v rozsáhlém parku.
Oblastní nemocnice Jičín a.s. poskytuje 
akutní péči pro celý okres Jičín, No-
vobydžovsko a v některých oborech 
i pro sousední okresy Libereckého a 
Středočeského kraje.
Kromě základních oddělení, tj. interní-

ho včetně JIP a dialyzačního střediska, 
chirurgického, dětského a gynekolo-
gicko-porodnického, je součástí ON 
Jičín a.s. oddělení anesteziologicko-re-
suscitační, radioterapeutické, neuro-
logické, oddělení ušní, nosní, krční, 
psychiatrické, rehabilitační a léčebna 
dlouhodobě nemocných. Nedílnou 
součástí jsou oddělení komplemen-
tů – radiodiagnostické s počítačovou 
tomografií, oddělení nukleární medi-
cíny, mikrobiologie, oddělení klinické 
biochemie, transfusní a hematologické 
oddělení, dopravní zdravotnická služ-
ba, lékárna. Nemocnice se postupně 
modernizuje. Od roku 1999 prošla 
zásadní přestavbou nemocnice v Ji-

číně, takže téměř všechna oddělení 
poskytují péči v nových objektech. 
Vybudované prostory splňují poža-
davky kladené na nemocnici 21. století. 
Pro pacienty jsou zde připraveny větši-
nou dvoulůžkové pokoje s vlastním 
sociálním zařízením, k dispozici jsou 
i nadstandardní jednolůžkové pokoje 
vybavené ledničkou, televizí a rádiem.
Nemocnice neustále obnovuje a zlep-
šuje přístrojové vybavení, což vede ke 
zkvalitnění léčebné péče. Je dostateč-
ně vybavena kvalifikovanými lékaři a 
nelékařským zdravotním personálem, 
většina oddělení je akreditována MZ 
pro získávání specializované způsobi-
losti lékařů.
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Jako motto nemocnice máte 
Kvalita a lidskost. Přidal byste 
třetí slovo? 
Doplním dvě, jestli dovolíte. Odbor-
nost a profesionalita. Odbornost jako 
znalost a profesionalita jako nástroj 
k tomu, aby bylo dosaženo kvality. 
 
Co pro vás bude prioritou, mezi 
prvními kroky a úkoly?
Chtěl bych se rychle seznámit s per-
sonálem a prostředím jak jičínské, tak 
i ostatních nemocnic a s celkovým 
fungováním holdingu. Do konce roku 
není moc času a podzimní měsíce  
jsou v nemocnici vždy ty „silné“, kdy, po 
utlumeném letním provozu, přichází 
do nemocnice víc pacientů. Důležité 
bude jistě zachovat trend kladného 
hospodaření a stabilizace personálu. 

Odcházejí mladí lékaři od vás  
do zahraničí, chybí vám sestry  
a personál?
Každému chybí, to je celorepublikový 
problém zejména nemocnic v men-
ších městech. Naštěstí není u nás 
situace kritická, abychom zavírali od-
dělení, jak jsme toho svědky v sou-
sedním kraji. Sestřičky a lékaři jsou 
v nemocnici vždy to nejcennější, co 
tam je, a já jsem si toho plně vědom. 
Mým úkolem a úkolem celého ma-
nagementu je vytvářet v nemocnici 
takové podmínky a klima, abychom 
stávající zaměstnance udrželi a nové 
přitáhli. 
 
Je holdingové uspořádání kraj-
ských nemocnic optimální vari-
antou? V jiných krajích se setká-
váme s kritikou a úvahami  
o osamostatnění.
Jestli je optimální, to nevím, ale je 
jistě lepší než solitérní nemocnice, 
které můžou být zejména pro men-
ší město leckdy spíše problémem, 
pokud tu nemocnici vlastní. Vždyť 
si jenom uvědomme, že rozpočet 
nemocnice je v takových případech 
leckdy významně větší, než rozpo-
čet celého města. U holdingového 

uspořádání lze dle mého názoru 
dosáhnout vyšších úspor u náku-
pů materiálu, nemocnice mají lepší 
vyjednávací podmínky u zdravotních 
pojišťoven. Holding jako zastřešující 
element nemocnic má nespornou 
výhodu v tom, že může lépe prosa-
zovat krajskou koncepci zdravotnic-
tví, zajistit lepší vzájemnou spolupráci 
svých nemocnic. 
 
Jste ekonom i technik, a záro-
veň manažer v oblasti řízení 
zdravotnictví. Jak by podle Vás 
měly vypadat nástroje typu 
IZIP, úložiště dat a informací 
o pacientech, se kterými by 
mohly nemocnice efektivně 
pracovat?
Především by měly fungovat. IZIP 
byla dobrá myšlenka, ale na to, kolik 
stála peněz, byla technicky absolutně 
nedotažená. Lékaři cosi vykazovali 
a zpětný efekt a odezva byly pro ně 
nulové. To demotivuje. Další adminis-
trativní zátěže pro zdravotníky obec-
ně jsou přímým útokem na pacienty, 
protože lékaři a sestry mají pak na ně 
méně času. 
 
Máte v letním období zajištěné 
služby pro návštěvníky vašeho 
krásného kraje, spolupracujete  
s IZS?
To je spíše dotaz na náměstka LPP, 
pokud ale vím, zajištěno to je. Co se 
týče spolupráce s IZS, podstatně by 
se zlepšila vybudováním tzv. emer-
gency, tj. centrálního urgentního 
příjmu pro pacienty, o který budu 
usilovat. 
 
Uvažujete o využití metod Tra-
diční čínské medicíny i v hol-
dingu, když nedaleko od vás je 
nejvýznamnější centrum ve FN 
Hradec Králové? Spolupracujete 
v této oblasti?
Tradiční čínská medicína je tradič-
ní v Číně, ale ne u nás. U nás je 
tradiční evropská medicína, kterou 
děláme, založená na principech 

tzv. evidence based medicine, tj. 
léčbě založené na důkazech. Tuto 
máme nasmlouvanou se zdravot-
ními pojišťovnami. Asi je dobré, že 
fakultní nemocnice prozkoumává 
alternativní cestičky. Jestli a jakým 
způsobem se budou dát jejich 
výsledky uplatnit u nás, ukáže 
budoucnost. 

 Text: Jan Hovorka
Foto: archiv

Ing. Tomáš Sláma, MSc. 
absolvoval studia na ČVUT 
v Praze (obor ekonomika a 
řízení na elektrotechnické fa-
kultě), na University of Sheffield 
(Medical and Health Sciences) 
a dále několik zahraničních 
odborných stáží zaměřených 
na management ve zdra-
votnictví. Dlouhodobě vedl 
Panochovu nemocnici Tur-
nov, aktivně spolupracoval na 
projektu fúze této nemocnice 
s Krajskou nemocnicí Liberec. 
Krátce působil také jako ředitel 
Nemocnice v Semilech, kterou 
pomáhal stabilizovat. Význam-
ně se podílel na řadě projektů 
v oblasti zdravotnictví v Libe-
reckém kraji.
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Když pomáhá Šťastný úsměv

informace

Hlavní činnost této organizace je 
směřována na podporu dětí s touto 
vrozenou vývojovou vadou se snahou 
pomoci jim dospět ve zdravě sebe-
vědomé jedince, kterým nezůstanou 
z doby dětství a dospívání jizvy na duši 
způsobené nepochopením a netole-
rancí okolí. 

O projektu
„Jelikož se stále přesvědčujeme o tom, 
že detabuizace a demýtizace  rozště-
pové problematiky jsou více než po-
třebné, rozhodli jsme se zaměřit právě 
na informovanost široké veřejnosti 
a stejně tak na informovanost nastá-
vajících i novopečených rodičů dětí 
s touto vrozenou vývojovou vadou, 
která postihuje obličej, nikoliv intelekt 
(není-li rozštěp pouze průvodním je-
vem nějakého závažného syndromu).

Ve spolupráci s uznávanou českou 
fotografkou Lenkou Hatašovou jsme 
připravili osvětový projekt – fotok-
nihu úsměvů, které byly na počátku 
přeťaty rozštěpem. Publikace, 
která dostala název Od roz-
štěpu k úsměvu, fotografie 
Lenka Hatašová, před-
staví čtenářům ty, kteří 
se s rozštěpem obličeje 
narodili. Fotografie, které 
nahradí tisíce slov, jsou 
doplněny krátkými životními 
příběhy, zkušenostmi rodičů, dětí i 
dospělých, kterým rozštěpová vada 
obličeje vstoupila do života. 
Publikace plánujeme zdarma distribu-
ovat do center prenatální diagnostiky, 
porodnic a rozštěpových center po 
celé České republice. Chceme oslovit 
knihovny i knihkupectví.“

Díky moderní zobrazovací technice 
jsou plody s rozštěpy detekovatelné 
již okolo 16.–20. týdne těhotenství. 
Často se tak typické nesyndromo-

vé rozštěpy stávají důvodem 
pro ukončení těhotenství. 

Bohužel i přesto, že léčba 
této vrozené vývojové 
vady je na stále lepší 
úrovni, rodiče podleh-
nou tlaku okolí a rozhod-

nou se nedat svému dítěti 
šanci žít… 

S rozštěpovou vadou obličeje se 
narodí průměrně každé 650. dítě.  Jed-
ná se o nejčastější vrozenou vývojovou 
vadu hlavy a krku. Přesto zůstává pro 
naši společnost TABU. 
Pomozte nám tento stav změnit.  

Text: Šťastný úsměv, z.s.
Foto: Lenka Hatašová

Všichni rodiče si přejí, aby se jejich dítě narodilo zdravé. Někdy se ale během těhotenství dozvědí, 
že se dítě narodí s rozštěpem obličeje. V této těžké životní chvíli jim nabízí již od roku 2005 po-
mocnou ruku nezisková organizace dobrovolníků – Šťastný úsměv, z. s.
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Co je to ROZŠTĚP?
Rozštěp obličeje je vrozená vývojová vada, která vzniká mezi šes-
tým a dvanáctým týdnem těhotenství nedokonalým srůstem či úpl-
ným nespojením jednotlivých částí obličeje při jeho nitroděložním 
vývoji. Asi 20 % vzniká na genetickém neboli dědičném základu.  
60 % tvoří zcela nové případy, kdy rozštěp v široké rodině nebyl  
ani v minulosti zjištěn a pravděpodobně vznikl působením někte-
rých teratogenů (vysoká h orečka, viróza, stres, špatná životosprá-
va…) a 20 % je pravděpodobně kombinací obou vlivů. 

Typické rozštěpy 
obličeje rozlišujeme na: 

Rozštěp rtu – je zasažen pouze ret 
nebo může rozštěp pokračovat na čelist 
Rozštěp patra – může zasahovat do 
měkkého nebo i tvrdého patra
Rozštěp celkový – rozštěpem je zasa-
žen ret, čelist a patro

Mohou být:
Jednostranné (pravá nebo levá)
Oboustranné 

Rozštěpy mohou být pouze nazna-
čené, kdy se jedná o špatně srostlé 
tkáně při nitroděložním vývoji, až po 
široké oddělení tkání, kdy je mezera 
mezi nimi několik milimetrů.
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galerie TCM

Jak tento aktuální stav hod-
notíte, je to úspěch, pozvolný 
vývoj, zlom?

Myslím, že se jedná o pozvolný 
vývoj. Tradiční čínská medicína 
představuje pro náš zdravotní 
systém jakési novum a je proto 
logické, že chvilku bude trvat, než 
se oba zdravotní systémy poznají. 
Nejde jenom o praktické otázky, 
ale i o legislativu a celou kom-
plexní filosofii, která s ní souvisí.

Povedete Asociace 16+1. Co je 
jejím hlavním cílem?

Asi bych měl nejdříve upřesnit, 

že název Asociace 16+1 je de 
facto zkratka pro oficiální název 
Asociace guvernérů provincií ČLR 
a představitelů zemí střední a 
východní Evropy.
Ano, byl jsem v srpnu roku 2014 
navržen a následně v rámci 
pracovního setkání představitelů 
Asociace 16+1 potvrzen do funkce 
jednoho z prezidentů této asoci-
ace, který zastává zájmy regionů 
České republiky a zemí střední a 
východní Evropy, kteří jsou čle-
ny asociace. Druhý prezident byl 
zvolen z řad guvernérů čínských 
provincií.
Úkolem asociace je aktivní pod-
pora komunikace a spolupráce v 

odvětvích, jakými jsou především 
ekonomika, doprava, logistika, 
infrastruktura, ochrana životního 
prostředí, zemědělství a moderní 
technologie. Dále má asociace 
ambiciózní plán rozvíjet vzájemné 
kulturní výměny a podporu ces-
tovního ruchu. V neposlední řadě 
nesmíme zapomenout na vytvá-
ření prostoru pro výměnu zkuše-
ností ve zdravotnictví. Toto jsou 
základní parametry spolupráce 
mezi čínskými odborníky a odbor-
níky ze střední a východní Evropy.

Jak bude vypadat spolupráce 
s dalšími státy, které jsou v 
Asociaci?

Miroslav Novák:
Základní parametry
spolupráce

jsou dány i v TCM
Po téměř dvou letech vládních, regionálních i diplomatických u nás existuje základní  
struktura využívání metod TCM. Jako ambulantní pracoviště slouží již přes rok Centrum TCM 
ve FN Hradec Králové, konkretizují se plány v Pasohlávkách u Brna, další místa, významná 
hlavně z krajského pohledu a řídících kompetencí, pozvolna přibývají. Je to dobrá zpráva  
pro investory, zdravotníky a hlavně pacienty, jinak též klienty. Vzhledem k tomu, že TCM  
se těší zájmu i v dalších evropských zemích, bude další rozvoj iniciovat a podporovat  
mezistátní, ale v jistém smyslu také interregionální, koordinační centrum. Jedním z jeho  
šéfů je Miroslav Novák, současný hejtman Moravskoslezského kraje.

http://www.tcmrevue.cz/wp-content/uploads/2016/08/Miroslav-Novak.jpg
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Spolupráci, kterou jsem popsal 
v předchozí odpovědi, bude 
zajišťovat jak na české, tak na 
čínské straně sekretariát asocia-
ce, jehož hlavním úkolem bude 
zajištění komunikace a výměny 
informací mezi regiony zemí 
střední a východní Evropy, které 
jsou členy asociace. Tento se-
kretariát je funkční od letošního 
ledna a v současné době nasta-
vil základní komunikační linky, 
přes které sdílí informace a již 
nyní vytváří více příležitostí pro 
zapojení obchodních společností 
do spolupráce v oblastech stro-
jové výroby, cestovního ruchu, 
sportu, vzdělávání a obchodu.
Sekreteriát nebude mít na sta-
rost jen výkonnou část fungová-
ní asociace. Jeho dalším, velmi 
důležitým úkolem bude připra-
vovat a organizovat Summit 
regionálních lídrů ČLR a zemí 
střední a východní Evropy, který 
se bude konat jednou za dva 
roky a jehož hlavním úkolem 
bude poskytnout prostor pro 
zhodnocení vývoje vzájemné 
spolupráce a vztahů v uplynu-
lých dvou letech a přijmout plán 
pro budoucí dva roky. Každoroč-
ně pak bude sekretariát asociace 
svolávat pracovní setkání od-
borníků, kde bude docházet ke 
sdílení a výměně informací pro 
koordinaci a realizaci plánů a 
úkolů, které vyplynou ze Su-
mmitu regionálních lídrů.

Navazujete nebo propojujete 
aktivity i se záměry Světo-
vé zdravotnické organizace 
(WHO)? Její generální ředi-
telka loni v Praze na summitu 
pozitivně hodnotila vznik spo-
lečného koordinačního centra.

Nejsem zdravotník, ale i tak vní-
mám, že i na mezinárodních fó-
rech včetně WHO dochází k velmi 
pozitivní debatě ohledně tradič-

ních medicín a to nejen té čínské. 
Ostatně i my máme svoji tradiční 
medicínu a neměli bychom se bát 
ji více propagovat.

Podpoříte optimalizaci legis-
lativy, výměnu odborníků, 
vzdělávání lékařů? Budete 
spolupracovat s Centrem TCM 
a klinikou ve FN Hradec Krá-
lové?

Myslím, že optimalizace legislativy 
je základ. Považuji za výborné, že 
se tomuto tématu ministerstvo 
zdravotnictví aktivně věnuje. Je 
evidentní, že pacienti TCM aktivně 
vyhledávají a politická reprezen-
tace by na to měla adekvátně 
reagovat.
Co se týče centra při Fakultní 
nemocnici v Hradci Králové, tak 
s tím, zcela určitě plánujeme 
aktivní spolupráci. Jde o projekt, 
za kterým stojí nejen minister-
stvo zdravotnictví, ale celá vláda. 
Ta na svém červnovém zasedání 
schválila vládní usnesení, kterým 
podpořila vznik tohoto centra a 
vedle něho stojící nadační fond na 
podporu tradiční čínské medicíny.

Máte zájem, aby se utvořil 
regulační orgán, který by byl 
partnerem jak pro A16+1, tak 
i pro ministerstva, zákonodár-
né orgány a další kompetentní 
instituce, a zároveň reguloval 
či garantoval odbornost lé-
kařů-praktiků a bezpečnost 
jejich klientů? Máme na mysli 
subjekt typu Komora TCM.

V tomto ohledu jsem konzervativ-
ní. Máme výborně fungující mini-
sterstvo i další regulační orgány, 
jako je SUKL a Státní zdravotní 
ústav. Myslím, že tyto orgány by 
se měly věnovat i tradiční čínské 
medicíně.

Autor: Jan Hovorka

Miroslav Novák
Narozen 25. 6. 1972 v Bílovci. 

V roce 1994 byl zvolen členem 
Zastupitelstva městského obvodu 
Ostrava - Poruba, kde vykonával 
funkci předsedy komise dopravy 
a veřejně prospěšných služeb. 

Po komunálních volbách v roce 
1998 se stal místostarostou porub-
ského obvodu pro finance, místní 
hospodářství a dopravu.

V roce 2002 byl zvolen starostou 
Ostravy - Poruby. Po komunálních 
volbách, v roce 2006 byl porub-
ským zastupitelstvem potvrzen ve 
funkci starosty.

Od roku 2004 je členem Zastupi-
telstva Moravskoslezského kraje, 
kde působil jako předseda kont-
rolního výboru. 

Od roku 2008 zastával funkci 
1. náměstka hejtmana kraje, kdy 
mu byly svěřeny kompetence do-
pravy a životního prostředí.

9. listopadu 2012 byl zastupitel-
stvem Moravskoslezského kraje 
zvolen do funkce hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje.

zdroj: www.msk.cz
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inspirace

NELA RYWIKOVÁ: DĚTI HNĚVU

Příběh s detektivní zápletkou zavádí čtenáře do neutěšeného prostředí ostravské 
periferie, kde je nalezeno tělo zavražděného muže. Ačkoli první stopy policejního 
vyšetřování vedou téměř neomylně k místnímu podivínovi, vyšetřovatelé začínají 
postupně rozkrývat složitě spletenou síť mezi lidmi ze zcela odlišných společenských 
vrstev. Na jedné straně tak stojí novodobá „elita“ v podobě podnikatele Daniela 
Gavly a političky Jany Bittnerové, proti nim pak gambler Pavel se svou sestrou a ot-
cem. Přestože by se mohlo zdát, že jediným pojítkem mezi těmito postavami je více 
či méně zdařilé balancování na hraně zákona, čtenář brzy začíná tušit, že je spojuje 
daleko víc. Příběh je navíc obohacen o vyprávěcí linii sahající až do předválečných 
časů a odkrývající nejen pozadí detektivní zápletky, ale především to, jak snadno se 
člověk stává obětí hněvu, dějinných událostí i promlčené spravedlnosti. Cena 299 Kč

www.hostbrno.cz

Opuštěné hradlo ostravského Přívozu, 
zohavená mrtvola a hněv. Koho a proč? Mohou 
vůbec Turková a Vejnar odhalit pravého 
viníka? Proniknout až k nejhlubším kořenům 
hrůzné vraždy? Rozplést složitou síť vazeb 
vlivných podnikatelů i sociálně vyloučených? 
Strhující detektivní příběh Nely Rywikové 
odhaluje, že kořeny hněvu, strachu a bolesti 
sahají často hlouběji, než si mnozí z nás myslí.

Nela Rywiková

(nar. 1979) pochází z Ostravy, 
po studiu konzervátorství 
a restaurátorství na brněn-
ské Vyšší odborné škole umě-
leckých řemesel se usadila 
v Brně. Pět let pracovala jako 
restaurátorka a konzervá-
torka v Ústavu archeologické 
památkové péče, působila 
také jako pedagožka na Vyšší 
odborné škole uměleckých 
řemesel a produkční ve vyda-
vatelství. V současné době 
žije a pracuje v Ostravě. 
Děti hněvu jsou její druhou 
knihou, prvotina Dům číslo 6 
vyšla v nakladatelství 
Host v roce 2013.
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Příběh s detektivní zápletkou 
zavádí čtenáře do neutěšeného 
prostředí ostravské periferie, 
kde je nalezeno tělo zavraždě-
ného muže. Ačkoli první stopy 
policejního vyšetřování vedou 
téměř neomylně k místnímu 
podivínovi, vyšetřovatelé začí-
nají postupně rozkrývat složitě 
spletenou síť mezi lidmi ze 
zcela odlišných společenských 
vrstev. Na jedné straně tak stojí 
novodobá „elita“ v podobě podni-
katele Daniela Gavly a političky 
Jany Bittnerové, proti nim pak 
gambler Pavel se svou sestrou 
a otcem. Přestože by se mohlo 
zdát, že jediným pojítkem mezi 
těmito postavami je více či méně 
zdařilé balancování na hraně 
zákona, čtenář brzy začíná tušit, 
že je spojuje daleko víc. Příběh je 
navíc obohacen o vyprávěcí linii 
sahající až do předválečných 
časů a odkrývající nejen pozadí 
detektivní zápletky, ale přede-
vším to, jak snadno se člověk 
stává obětí hněvu, dějinných udá-
lostí i promlčené spravedlnosti.

299 Kč
ISBN 978-80-7491-561-1

Z ohlasů na autorčinu románovou prvotinu Dům číslo 6  :

Rywikové se v prvotině podařilo přesvědčit o svém talentu 
vykreslit osobité charaktery, drobnými kapitolami 
posouvat děj, a podat tak portrét krajiny i lidí.

František Cinger, Právo

Příběh z ostravské periferie s atmosférou rzi, smogu 
a sedajícího prachu má intenzitu prožitého.

Petra Smítalová, Lidové noviny

MICHAEL BURLEIGH: MORÁLNÍ DILEMA: DĚJINY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

Dílo významného britského historika není jen podrobným výčtem událostí dosud největší 
války světových dějin, ale zaměřuje se i na psychologické profily důležitých aktérů tohoto 

osudového střetnutí. Nalezneme tu zasvěcené srovnání dvou totalitních režimů i rozbor pa-
radoxní situace, v níž režimům demokratickým nezbylo než volit spojenectví se stalinistickým 
Ruskem. Autor podrobně rozebírá mnohé bolestivé otázky, např. eventuální možnost letecky 

čelit probíhajícímu vyvražďování Židů, oprávněnost plošného bombardování i mnoho dal-
ších situací, ve kterých se ve válce s nelidským nacistickým režimem lidské svědomí ocitalo 

mezi dvěma mlýnskými kameny. Cena 585 Kč

www.academia.cz

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

JEAN-MICHEL GUENASSIA: NEZMAR

Je Tom Larch skutečně nesmrtelný? Žádný člověk by nemohl přežít nehody, z nichž Tom 
vyvázl. Zná snad nějaké tajemství, které ho před ranami osudu chrání? Nebo nad ním bdí 
anděl strážný? Dostane se pokaždé ze všeho náhodou, nebo díky pudu sebezáchovy? V 
osmi letech musel opustit Nové Dillí a vydat se do Londýna; Tom je odjakživa rozkročen mezi 
dvěma kulturami – kulturou indické matky a kulturou otce, anglického inženýra. Když mu je 
osmnáct roků, nastoupí ke Královskému námořnictvu a proti jeho vůli se z něj stane hrdina. 
Po návratu do civilu ho jeden z nejbohatších mužů světa požádá, aby se vydal do Indie pát-
rat po jeho ztraceném synovi – jedině Tom jej totiž dokáže najít. Cena 298 Kč

www.argo.cz

LENKA JUGMANNOVÁ, LIBOR VODIČKA: 
ČESKÉ DRAMA V LETECH 1989-2010

Brožura se zabývá původní českou dramatikou vzniklou v letech 1989 až 2010. Snaží se na-
hlédnout tento umělecký fenomén v kontextu dobové divadelní kultury a dramaturgie, jakož 

i přiblížit publikační možnosti, oborové ceny a příslušné divadelní festivaly, které se k dramatu 
té doby vztahovaly, a rovněž představit díla nejvýznamnějších poddruhů (loutkové divadlo) a 

žánrů tohoto druhu literatury (dramata s náměty z minulosti, dramata se současnou tema-
tikou, postmoderní grotesky, komedie i „nová dramata“), a čtenářům tak nabídnout souhrn 

základních informací o dramatu uvedeného období.

www.hostbrno.cz

ADRIAAN VAN DIS: JÁ SE VRÁTÍM

Po letech chladu a odmítání se osmadevadesátiletá matka otevře svému synovi ro-
manopisci. 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 zamykající minulost do staré truhly? Jako selská dcer-
ka brabantského statkáře se ke zděšení své protestantské rodiny provdala za indo-
néského 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 šílenství jejího muže, spisovate-
lova 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.
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Jaké byly důvody vzniku adik-
tologické ambulance?
JP: Ochota, odbornost, zkušenost 
a dobrá vůle, toto vše spojit do 
jednoho programu. S mladistvými 
uživateli návykových látek jsme 
se samozřejmě potkávali i dříve. 
Pracovali jsme s nimi buď individu-
álně, nebo jsme se je snažili zařadit 
do „dospělého programu“. Před pár 
lety v Kladně fungovala psychote-
rapeutická skupina pro mladistvé. 
Ta byla zrušena ukončením činnosti 
Centra drogové prevence a krizové 
intervence.  Nějaké zkušenosti tedy 
máme. Kromě podpory Středo-
českého kraje, bez které by tento 
program nemohl vzniknout, si 
nejvíc ceníme vytvoření takzvaného 
rozhraní mezi sociálními a zdravot-
ními službami, které se nám poda-
řilo nastavit.
VL: Ano, s tím souhlasím. Není 
standardní tak úzce propojovat 
sociální a zdravotní služby. My jsme 

se s uživateli návykových látek také 
před vznikem tohoto programu 
potkávali. A to především na dětské 
JIP v rámci těžkých intoxikací a ná-
sledně na dětských odděleních. Byli 
bychom rádi, aby takových pacien-
tů ubývalo, abychom potíže mla-
distvých dokázali řešit dříve, než se 
ocitnou třeba na dětské JIP. Myslím, 
že je také důležité zmínit odbornou 
spolupráci s adiktologickou klinikou 
1. Všeobecné fakultní nemocnice 
v Praze, konkrétně s panem profe-
sorem Miovským, pod jehož vede-
ním pracuje dorostová ambulance 
v Praze.

Jak je na tom Kladno a okolí s 
mladistvými uživateli návyko-
vých látek? 
JP: Asi stejně jako kdekoliv v re-
publice, to znamená ne moc dobře.  
Jedná se totiž o poměrně skrytou 
skupinu populace, která se pohy-
buje na hraně experimentování a 

škodlivého návyku.  Zároveň se jed-
ná o věkovou kategorii, se kterou 
není vždy snadné se domluvit.  Ne-
smíme také zapomínat na závažný 
fenomén, a tím je návykové cho-

inhospital

Středočeský kraj podpoří péči  
o drogově závislé teenagery

Co je ADIKTOLOGIE?
Adiktologie je věda, zabý-
vající se závislostmi, jejich 
prevencí, léčbou, výzkumem 
a poradenstvím, Každý z nás 
se ve svém životěurčitě setkal 
s pojmem „jsem závislý“  tře-
ba na čokoládě, na tvé puse, 
na počítačové hře, na pocitu 
vítězství a podobně. Jedná se 
ale vždy o závislost? Závis-
lost je stav, kdy někdo nebo 
něco je podmíněno okolností 
nebo situací, kterou potřebu-
je (si myslí, že potřebuje) ke 
své existenci. K závislostem 
rozšířeným v naší společnosti 
patří např. gamblerství, zá-
vislost na návykových látkách   
(alkohol, marihuana a jiné   
drogy), kyberzávislost (PC 
hry, četování, sociální sítě), 
workoholismus (přehnaná 
pracovní aktivita), hyperse-
xualita, chorobná žárlivost a 
jiné. Při léčbějakékoliv závis-
losti je důležitá spolupráce   
specialistů z jiných oborů: 
psychologie, zdravotnictví 
(psychiatrie), právo, epide-
miologie, sociologie či napří-
klad speciální pedagogika.

Středočeský kraj se stane prvním regionem v ČR, ve kterém 
vznikne specializovaný odborný tým zaměřený na pomoc 
mladistvým uživatelům návykových látek ve věku od 15 do 18 
let. Nová adiktologická dorostová ambulance začne fungo-
vat od 1. září. Její provoz zajistí krajská příspěvková organiza-
ce Zařízení sociální intervence Kladno (ZSI) a Oblastní 
nemocnice Kladno, které vytvořily úzce spolupracující tým, 
jehož cílem je jediné, pomoci mladým lidem s jejich závis-
lostí… Jak bude spolupráce probíhat? Zeptali jsme se ředitel-
ky ZSI Kladno PhDr. Jany Petrákové a ředitele kladenské 
nemocnice MUDr. Vladimíra Lemona.
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vání spojené s tzv. kyberprostorem, 
nebo chcete-li nelátkové závislosti.  
Zásadní bude najít takovou formu 
nabídky pomoci a spolupráce, aby 
s  námi tito mladí lidé chtěli sys-
tematicky spolupracovat, tedy byli 
ochotní ke změně. Prázdninový 
zkušební provoz naznačuje, že se 
to našemu týmu docela daří.
VL: Je těžké se v této oblasti opírat 
o statistická data, protože ty nám 
zobrazují jen „špičku ledovce“, to 
znamená ty uživatele, kteří se k nám 
nějakou formou dostali. Nejsou ne-
obvyklé situace, kdy se rodič právě 
na dětské JIP dozvídá, že je jeho 
dítě ve stavu těžké intoxikace nebo 
těžké opilosti. Není vůbec jednodu-
ché včas vypozorovat, že má dítě 
potíže s návykovými látkami.

Jak bude probíhat spolupráce 
mezi ZSI Kladno a Oblastní ne-
mocnicí Kladno? 
JP: Vycházíme z klasického bio-
-psycho- sociálního modelu závis-
losti. Znamená to, že závislý člověk, 
nebo v těchto případech je možná 
přesnější, člověk s problémovým 
užíváním nebo problémovým cho-
váním, má potíže jednak zdravotní, 
jednak psychické a také sociální, 
tudíž vztahové.  Společný odbor-
ný tým bude schopen zajišťovat 
psychiatrickou péči, psychologickou 
diagnostiku, psychoterapii, pora-
denství i sociální práci.
VL: Důležité na tomto modelu je, 
že společná týmová práce zvyšuje 
komfort klienta. Ten není v systému 
posouván od odborníka k odbor-
níkovi, ale od prvního okamžiku ví, 
že spolupracuje s celým týmem, 
který si s jeho souhlasem předává 
informace a následně spolu s klien-
tem vytváří zdravotně sociální plán 
léčby.  Pro klienta není podstatné, 
jestli spolupracuje se zaměstnan-
cem nemocnice nebo ZSI Kladno.  
Klient očekává ze strany odborníků 
podporu, pomoc a spolupráci, a tak 
by to mělo být.

Proč podle vás berou děti 
drogy, pijí alkohol? Proč roste 
počet dětí závislých na návyko-
vých látkách?
JP: Kdybychom uměli jedno-
značně odpovědět na vaše proč, 
splnili bychom patrně přání mno-
ha rodičů. Nesmíme zapomínat, 
že našimi klienty jsou mladiství, 
někdy děti. A ti se pohybují v ro-
dinných systémech a nelze je od 
těchto systémů oddělovat.  Takže 
za mě stručná i když bohužel 
poněkud zprofanovaná odpo-
věď, která je zároveň i otázkou. 

Není něco v nepořádku ve světě 
dospělých a neukazují nám naše 
děti jen to, že se jim v tomto 
světě opravdu nežije dobře? 
Opravdových patologií, které 
nemůžeme naší prací ovlivnit, je 
totiž u našich klientů opravdu 
velmi málo.
VL:  Pokusím se o optimističtější 
tečku.  Jsem rád, že si uvědomuje-
me, že naše děti potřebují pomoc, 
a že hledáme cesty, jak jim tuto po-
moc zajistit, např. prostřednictvím 
takového programu, který právě 
zahajujeme. Text: redakce

	  

	  
	  

JE	  MÉ	  DÍTĚ	  ZÁVISLÉ	  NEBO	  NENÍ	  ?	  

Ada+	  

Kontakt:	  
Zařízení	  sociální	  
intervence	  Kladno	  	  
a	  Oblastní	  nemocnice	  
Kladno	  
	  

	  
Telefon:	  
606	  770	  175	  
603	  273	  142	  
	  
email:	  	  
terapie@zsi-‐kladno.cz	  

marihuana 
počítač 
facebook  
alkohol 
vztahy 
drogy 

	  
	  

	  

Dlouhodobý	  podpůrný	  program	  pro	  
rodiny.	  Systematická	  péče	  pro	  rodiče,	  

děti	  a	  dorost.	  	  
Poradenství,	  diagnostika,	  terapie,	  
tréninkové	  a	  socioterapeutické	  

programy,	  individuální	  i	  skupinová	  
práce.	  Služba	  je	  poskytována	  zdarma.	  

Adiktologická	  dorostová	  
ambulance	  Kladno	  
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Kdy se začala psát novodobá 
historie nemocnice?  
Významný růst nemocnice zazna-
menala po skončení druhé světové 
války, rozsáhlé modernizace celého 
areálu však začaly až na počátku no-
vého tisíciletí. Spojením do té doby 
dvou samostatných zdravotnických 
subjektů Okresní nemocnice Příbram 
a Závodního ústavu národního zdraví 
(ZÚNZ Uranových dolů Příbram) 
vznikla v roce 2003 Oblastní nemoc-
nice Příbram. Jejím stoprocentním 
vlastníkem se stal Středočeský kraj.
V prvních letech po vzniku nemocnice 
se řešilo především umístění a slu-
čování některých lékařských oborů a 
pracovišť mezi oběma areály. Hlavním 
záměrem se však stala dostavba a 
rekonstrukce hlavního nemocničního 
areálu v centru Příbrami. Já jsem se stal 
ředitelem nemocnice v roce 2008 a 
vstoupil jsem do poslední etapy stavby. 

Proč se nová budova stavěla, dva 
areály přece musí být dost velké?

Nešlo o velikost areálů či počet bu-
dov. Důležitá je v každé nemocnice 
návaznost péče a optimální skloube-
ní zdravotních služeb. Cílem dostav-
by nové budovy bylo vyřešit umís-
tění akutních medicínských oborů a 
jejich přístupnosti v rámci jednoho 
nemocničního areálu, dosáhnout 
provázanosti ambulantních oborů 
s lůžkovými a obnovit zastaralé pří-
strojové vybavení nemocnice. Stře-
dočeský kraj jako zřizovatel a vlastník 
příbramské nemocnice byl v tomto 
zásadním investičním projektu  hlav-
ním partnerem pro zajištění finanč-
ních zdrojů. Celková výše investice 
dosáhla cca 1 miliardy korun. 

Co za tuto částku pacienti ne-
mocnice získali?
Dostavba nového čtyřpatrového mo-
nobloku v hlavním areálu nemocnice 
byla dokončena v roce 2009 a zahr-
novala kromě stavby samotné také 
komplexní vybavení zdravotnickými 
technologiemi a celkové urbanistické 

řešení. Nová budova navazuje na 
starší část objektu nemocnice, s nímž 
je organicky propojena a tvoří nové 
průčelí a hlavní vstup do Oblastní ne-
mocnice Příbram. Nacházejí se zde 
pracoviště akutního příjmu, centrální 
operační sály, jednotky intenzívní 
péče, operační obory, specializovaná 
centra v oborech oftalmologie, gas-
troenterologie a další. Tímto krokem 
jsme dostali nejen tyto obory, ale i 
navazující potřebná pracoviště do 
jednoho komplexu. Logistika posky-

135 let příbramské nemocnice
Stanislav Holobrada:

Záleží mi na tom, abych 
měl okolo sebe dobrý tým

MUDr. Stanislav Holobrada je ředitelem Oblastní nemocnice Příbram od roku 2008. Pod 
jeho vedením prošla nemocnice v posledních letech největšími změnami ve své historii, a to 
jak v oblasti modernizace provozů a budování nových medicínských pracovišť, tak v oblasti 
kvality zdravotní péče. Pacienti z Příbramska i širšího regionu tak mají dnes k dispozici  mo-
derní a vysoce kvalitní medicínu. Tradice v poskytování zdravotní péče je přitom v příbram-
ské nemocnici úctyhodná, nemocnice byla založena v roce 1881 a v tomto roce slaví sto 
třicáté páté narozeniny.

Na operačním sále se Stanislav  
Holobrada stále cítí jako doma
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tování akutní péče se tím výrazně 
zlepšila a pacientům to přineslo 
jednoznačně vyšší kvalitou zdra-
votní péče. V loňském roce jsme se 
stali držitelem české národní značky 
kvality a bezpečné péče – akreditace 
SAK ČR. 

Je ale medicína hlavně o techno-
logiích?
Samozřejmě ne. Dobrou medicínu 
nedělají jen přístroje, ale především 
lékaři, sestry a další zdravotníci, kteří 
rozumí své práci, jsou kvalifikovaní a 
erudovaní a umí technologie vyu-
žívat k prospěchu pacienta. Záleží 
mi na tom, abych měl okolo sebe 
schopné a chytré lidi, fungující tým. 
To se mi v příbramské nemocnici za-
tím daří. Dobrou nemocnici totiž jako 
každou firmu dělá především dobrý 
tým zaměstnanců. 
Nejenom to, pacienti dnes chtějí také 
informace o léčbě a příjemné zdra-
votníky … 
Ano, leckdy ty doprovodné aspekty 
jako je úsměv sestřičky, vlídné slovo 
od pana doktora a příjemné pro-
středí zapůsobí na pacienta více než 
sebelepší zdravotní péče. A je to 
tak správně, profesionální zdravotní 
péče by měla jít ruku v ruce s pro-

fesionálním a vstřícným jednáním. 
Myslím si, že  v této oblasti jsme 
se v posledních letech přece jen 
značně posunuli vpřed.  Já sám stále 
pracuji jako chirurg v naší nemoc-
nici, pravidelně chodím operovat a 
sloužím na akutním příjmu nemoc-
nice a tak to snad mohu posoudit. 
Učíme se všichni za pochodu, ale 
mohu s čistým svědomím říci, že 
mezi mými kolegy je naprostá větši-
na těch, kteří mají svou profesi rádi, 
snaží se pacientům pomáhat řešit 
jejich zdravotní problémy, přitom 
naslouchat jejich potřebám a při-
dat vlídné slovo. Samozřejmě se tu 
– jako všude - najdou i ti opační a 
takové případy se prostě musí řešit.   
 
Kolik oddělení v nemocnici pro-
vozujete? Na jaké oblasti medicí-
ny se především specializujete? 
Příbramská nemocnice má 39 
klinických oddělení, většina z nich 
poskytuje ambulantní i lůžkovou 
péči. V současnosti máme 455 lůžek, 
na většině oddělení s více než 80% 
využití jejich kapacity. Lékaře a sestry 
průběžně hledáme, ale zatím se 
nepotýkáme s vážnými problémy 
v jejich počtu. Naopak máme zku-
šenost, že se k nám sestřičky, které 

odešly třeba do pražských nemocnic, 
chtějí vrátit.
Jako významná regionální nemocnice 
pokrýváme samozřejmě co nejširší 
spektrum oborů, k těm vyhledáva-
ným, a to i pacienty mimo náš regi-
on, patří například ortopedie, urolo-
gie, gastroenterologie, oční medicína 
či porodnice.

Jaké jsou vaše plány pro ná-
sledující období? Co nového v 
nemocnici chystáte? 
V posledních třech letech jsme re-
konstruovali starší části nemocnice a 
letos jsme se pustili do vybudování 
nového komplexu porodních sálů. 
Tuto investici bychom nemohli reali-
zovat bez získané dotace od Středo-
českého kraje ve výši desítek milionů 
korun. Stavební práce jsou již v běhu, 
nesou s sebou i různé dočasné změ-
ny v provozu, ale věřím, že nám to 
naše maminky a miminka odpustí a 
budou si spolu s námi užívat krásné 
nové porodnice.

Text: redakce
Foto: archiv ON Příbram

Vizitka ONP
Akciová společnost ve vý-
hradním vlastnictví Středočes-
kého kraje
Páteřní spádová nemocnice 
Středočeského kraje, založena 
před 135 lety
35 tisíc obyvatel Příbrami + 
spádové území jihozápadní 
oblasti Středočeského kraje
cca 100 tisíc obyvatel, v ně-
kterých specializacích až  250 
tisíc obyvatel
Roční obrat cca 950 mil. Kč
Počet zaměstnanců 1 110, 
z toho 190 lékařů a 750 NLZP
Celkový počet lůžek 476
Rok 2015: 19 tisíc hospitali-
zací, 10 tisíc operací, 305 tisíc 
ambulantních vyšetření
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INZERCE▼

„Přestože rekonstrukce krajských 
nemocnic stále pokračují, již dnes 
mohu s hrdostí konstatovat, že co do 
prostředí, kvality, rozsahu poskytova-
né péče, odborností i dalších kritérií 
můžeme směle konkurovat renomo-
vaným klinikám v Praze,“ říká středo-
český hejtman Miloš Petera (ČSSD).

Výraznou měrou se na zlepšení 
prostředí a vybavení našich kraj-
ských nemocnic podílela Evropská 
unie. Prostřednictvím Regionálního 
operačního programu Střední Čechy 
a Integrovaného operačního pro-
gramu se od roku 2012 na nejrůz-
nější projekty investovalo téměř 730 
milionů korun z evropských peněz. 
K tomu Středočeský kraj poskytl 
dalších téměř 54 milionů korun na 
spolufinancování projektů, které 
zdravotnická zařízení realizovala.

Tyto rozsáhlé investice se nevyhnuly 
ani Oblastní nemocnici Kolín, která 
poskytuje péči a pomoc statisícům 
obyvatel z Kolínska, Nymburska, 
Kutnohorska i dalších regionů a je 
jednou z pěti akciových společností, 
jichž je Středočeský kraj zřizovatelem 
a jediným akcionářem.

V období let 2012–2015 přesáhly 
celkové investice jak do výstavby 
a rekonstrukcí nových pavilonů, 
tak i do zkvalitnění a moderniza-
ce přístrojové techniky v kolínské 
nemocnici 550 milionů korun. V roce 
2012 tu dokončili vybavení rekon-

struovaného pavilonu N, v němž 
jsou umístěna oddělení neurologie, 
ortopedie a biochemické laboratoře. 
V témže roce skončila výstavba no-
vého pavilonu pro dětské pacienty za 
237 milionů korun, který byl později 
odbornou porotou vyhlášen Stavbou 
roku okresu Kolín.

V roce 2013 Středočeský kraj pořídil 
pro kolínskou nemocnici moderní 
mamografický přístroj. O rok později 
se dočkali zlepšení péče pacienti po 
mozkové mrtvici. Na modernizaci 
a vybavení iktového centra, které 
slouží k jejich léčbě, přispěl kraj při-
bližně 17 miliony korun.  V roce 2014 
kraj pro kolínskou nemocnici rámci 
modernizace přístrojové techniky 
nakoupil za téměř 43 milionů korun 
nová datová úložiště, rentgenové 
a ultrazvukové přístroje, denzitometr 
pro měření „hustoty“ kostí a novou 
gamakameru. V roce 2015 se nemoc-

nice v Kolíně dočkala zbrusu nového 
vybavení pro endoskopické centrum 
za více než 10 milionů korun. Toto 
pracoviště, ve kterém lékaři a zdra-
votní sestry umí odhalovat raná 
stádia rakoviny tlustého střeva, patří 
nyní mezi nejvýznamnější v rámci 
celé České republiky.

„S cílem zajistit úspěšnou léčbu 
rakoviny pro naše pacienty jsme 
vloni v kolínské nemocnici vybudovali 
nové pracoviště pro ředění cytosta-
tik. Onkologickým pacientům také 
nedávno začal sloužit nový stacionář. 
Celkové náklady na jeho stavební 
úpravy a pořízení vybavení činily přes 
15 milionů korun. A nezlepšovali jsme 
jen prostředí, ale také přístrojové 
vybavení. Celkem v kolínské nemoc-
nici za uplynulé čtyři roky přibylo 367 
nových přístrojů, za jejichž pořízení 
jsme zaplatili přibližně 227 milionů 
korun,“ dodává Miloš Petera.

Péče o zdraví občanů patří k nejdůležitějším
prioritám současného vedení Středočeského kraje
Krajské oblastní nemocnice tvoří základní síť zdravotnických zařízení, poskytujících nezbytnou, akut-
ní i plánovanou zdravotní péči. Kvalita poskytovaných zdravotních služeb by ve Středočeském kraji 
nebyla možná bez značné finanční podpory ze strany kraje. V letech 2012 až 2015 Středočeský kraj 
uvolnil z rozpočtu celkem přes 1,1 miliardy korun na rekonstrukce areálů krajských nemocnic, do-
dávky zdravotnického přístrojového vybavení, zdravotnických lůžek, kancelářské techniky a dalšího 
materiálně-technického vybavení. 

Středočeský hejt-
man Miloš Petera 
(druhý zleva) při 
slavnostním ote-
vření zobrazovací-
ho centra v Ob-
lastní nemocnici 
Kolín.
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Lékařská pohotovost ve Středočeském kraji
Léto a prázdniny vrcholí, děti bezstarostně skotačí, dospělí sportují, někteří vylepšují své chaty a 
chaloupky. Večerní posezení s rodinou a přáteli si už hodně lidí neumí ani představit bez pochoutek 
z domácích grilů. Stinnou stránkou těchto letních radovánek může být úraz či trávicí potíže. A aby 
stres z toho, že chtě nechtě potřebujete vy nebo vaše dítě ošetřit lékařem, byl co nejmenší, přináší-
me vám kontakty na pohotovosti a lékárny ve středočeských zdravotnických zařízeních s celoroční 
provozní dobou.

Oblastní nemocnice Kladno
Vančurova 1548, Kladno  
www.nemocnicekladno.cz

E-mail: info@nemocnicekladno.cz

Ústředna: +420 312 606 111

Lékárna: budova CAM   
Po-Pá 07.30–17.00

Lékařská pohotovostní služba: 
Pro dospělé - CAM 
 
Všední dny: 
pondělí-pátek 17.00-22.00 
 

Dny pracovního volna, klidu:  
 sobota, neděle, svátek 8.00-20.00 
Pro děti – přízemí pavilonu „D“

Všední dny:  
pondělí-pátek 17.00-22.00

Dny pracovního volna, klidu:  
sobota, neděle, svátek 8.00-20.00 
Zubní – Niederlův pavilon

Všední dny:  
pondělí-pátek 16.00-18.00

Dny pracovního volna, klidu:  
sobota 14.00-18.00

Klaudiánova nemocnice
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, 
V. Klementa 147, Mladá Boleslav 
vwww.klaudianovanemocnice.cz

E-mail: sekretaritat @onmb.cz

Ústředna: +420 326 742 111

Lékárna: u hlavního vchodu Po-Pá 
07.00–18.00, sobota 8-16.00 

Lékařská pohotovostní služba: 
Pro dospělé 

Všední dny:  
pondělí-pátek 17.00-22.00

 

Dny pracovního volna, klidu: 
sobota, neděle, svátek  
8.00-20.00 Pro děti 

Všední dny:  
pondělí-pátek 17.00-22.00

Dny pracovního volna, klidu: 
sobota, neděle, svátek 
8.00-22.00 Zubní 

Všední dny: 
úterý a čtvrtek 15.00-18:30

Dny pracovního volna, klidu:  
sobota, neděle, svátek 8.00-13.30

Nemocnice Rudolfa a Stefanie 
Máchova 400, Benešov 
www.hospital-bn.cz

E-mail: sekretariat@hospital-bn.cz

Ústředna: +420 317 756 111 

Lékárna: pavilon A  
Po-Pá 07.00–16.00

Lékařská pohotovostní služba: 
Pro dospělé - pavilon E, přízemí

Všední dny: 
pondělí-pátek 16.00-20.00

Dny pracovního volna, klidu:  
sobota, neděle, svátek 8.00-18.00  
Pro děti – pavilon E

Všední dny:  
pondělí-pátek 16.00-20.00

Dny pracovního volna, klidu:  
sobota, neděle, svátek 8.00-18.00 
Zubní – pavilon B

Všední dny: 
pondělí-pátek 15.00-18.00

Dny pracovního volna, klidu: 
sobota, neděle, svátek 8.00-18.00

Oblastní nemocnice Kolín
Žižkova 146, Kolín III 
vwww.nemocnicekolin.cz

E-mail: info@nemocnicekolin.cz

Ústředna: +420 321 756 111 

Lékárna: pavilon N, pavilon O  
Po-Pá 07.00–21.00 (17:00-21:00 výdej 
na zvonek), sobota 8.00-18.00 (výdej 
na zvonek), neděle, svátek 8.00-20.00 
(výdej na zvonek)

Lékařská pohotovostní služba: 
Pro dospělé – pracoviště Kolín, 
pavilon CH a pracoviště Kutná Hora

Všední dny: 
pondělí-pátek 17.00-21.00

Dny pracovního volna, klidu: 
sobota, neděle, svátek 8.00-20.00  
Pro děti – pracoviště Kolín, pavilon D 

Všední dny:  
pondělí-pátek 17.00-21.00

Dny pracovního volna, klidu:  
sobota, neděle, svátek 8.00-20.00 
Zubní – pracoviště Kolín, pavilon O

Dny pracovního volna, klidu: 
sobota, neděle, svátek 8.00-13.00

Oblastní nemocnice Příbram
Areál I.: Gen. R. Tesaříka 80, Příbram 
Areál II.: Podbrdská 269, 261 95, 
Příbram V 
www.nemocnicepribram.cz

Ústředna: +420 318 641 111

E-mail: reditelstvi@onp.cz

Lékárna: Areál I., pavilon F 
Po-Čt 07.30–16:30, Pá 7:30-15:30

Lékařská pohotovostní služba: 
Pro dospělé – Areál I.,  
pavilon C, přízemí  

Všední dny:  
pondělí-pátek 17.00-21.00

Dny pracovního volna, klidu:  
sobota, neděle, svátek 9.00-18.00  
Pro děti – Areál I., pavilon N, přízemí 

Všední dny:  
pondělí-pátek 17.00-22.00

Dny pracovního volna, klidu:  
sobota, neděle, svátek 8.00-20.00 
Zubní – II., pavilon H, 1. patro

Dny pracovního volna, klidu: 
sobota, neděle, svátek 8.00-14.00

mailto:info@nemocnicekladno.cz
mailto:sekretariat@hospital-bn.cz
mailto:info@nemocnicekolin.cz
mailto:reditelstvi@onp.cz
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Z „domácích“ benešovských 
kapel se na pódiu objeví 
skupina Poprask, Czech it, 
Ruce Nohy a Sabina Lu-
dányiová. Přivítáme také 
2 „přespolní“ hosty, a to 
jihočeskou melodic metalo-
vou kapelu Garant a hlavní 
tahák celého festivalu Mirka 
Imricha se skupinou Poprvé, 
který je známý ze seskupení 
Abraxas a Tango.

Chybět nebude ani dopro-
vodný program pro malé i 
velké, jehož součástí bude 
vystoupení benešovských 
mažoretek Wild Cats, ori-
entálních tanečnic, karate 
Sanchin Dojo, Doktora 
Klauna a expozice Vojen-
ského technického muzea 

Lešany. Děti si budou moci 
vyrobit něco na památku 
v kreativní dílničce Domu 

dětí a mládeže, zaskákat si 
v nafukovacím hradu, nebo 
si nechat namalovat něco 

hezkého na obličej. Malo-
vání si užijí i dámy a slečny, 
pro které bude připraven 
stánek nezávislých kos-
metických poradkyň Mary 
Kay. Zájemci budou moci 
využít výjimečné příležitos-
ti a vstoupit do Českého 
registru dárců krvetvorných 
buněk IKEM, nebo jen získat 
více informací o transplan-
taci kostní dřeně.

Občerstvení bude zajiště-
no ve větším rozsahu než 
předchozí ročníky, takže 
hladem ani žízní nikdo trpět 
nebude.

VSTUPNÉ na festival je opět 
ZDARMA.
Dlouhodobě nemocné 
pacienty můžete na festi-
valu podpořit dobrovolným 
příspěvkem v minimální 
hodnotě 50 Kč, za který 

Open Door Hospital fest 2016
3. ročník festivalu podpoří dlouhodobě nemocné pacienty benešovské nemocnice 

Opět po roce se můžete těšit na benefiční festival Open Dor Hospital fest, který pořádá  
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., a to v sobotu 3. 9. 2016 od 13:00 do 22:00 hod.  
na louce u hematologického oddělení. Výtěžek z festivalu poputuje tentokrát na oddělení lůžek 
ošetřovatelské péče, kde jsou hospitalizováni dlouhodobě nemocní pacienti.
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OPEN DOOR
HOSPITAL fest

Czech it

Benefiční festival na podporu dlouhodobě nemocných pacientů benešovskénemocnice
3.9.2016od 13:00, louka u hematologie

VS
TU

PN
É 

ZD
AR

M
A!

Dlouhodobě nemocné 
můžete na festivalu 
podpořit dobrovolným 
příspěvkem v minimální 
hodnotě 50 Kč, za který 
získáte originální 
festivalový odznáček.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
•soutěže a kreativní dílny pro děti
•mažoretky Wild Cats a Benešovská koťata               
•nezávislé kosmetické poradkyně Mary Kay
•malování na obličej •Doktor Klaun   
•možnost přihlášení do Českého registru 
   dárců krvetvorných buněk IKEM

www.hospital-bn.cz

             
             •karate Sanchin Dojo
             •orientální tanečnice        
            •skákací hrad
          •expozice Vojenského 
    technického muzea Lešany 
a další

Klaudiánova nemocnice 
v Mladé Boleslavi, stabil-
ní a perspektivní zaměst-
navatel, neustále dbá 
nejen o zlepšování péče 
a prostředí pro pacienty, 
ale také o své zaměst-
nance. Krom toho, že se 
snaží zlepšovat pro ně 
pracovní prostředí, dbá 
i o systém zaměstnanec-
kých výhod. A do svého 
týmu hledá nové posily.

Co konkrétně nemocnice 
svým zaměstnancům nabízí? 
Kromě moderního pracovního 

zázemí na celkem 33 oddě-
leních je to například základní 
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 vzdě-
lávacích akcích. Nemocnice 
ovšem podporuje i další 
vzdělávání svých zaměstnan-
ců, včetně jeho plné či částeč-
né úhrady. Rodičům malých 
dětí nabízí možnost jejich 
umístění v mateřské školce či 
dětské skupině při nemocnici. 
Samozřejmostí je zvýhodněné 
stravování ve vlastní jídelně a 
možnost ubytování ve vlast-
ních 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 zaměst-
nanců a dětí.

Na další aktuální výhody se 
neváhejte informovat přímo 
na personálním oddělení 
nemocnice.

TRADICE
KVALITA

ZODPOVĚDNOST
již 120 let

Klaudiánova nemocnice nabízí zaměstnancům zajímavé výhody

Kontakt na personální 
oddělení: 

326 742 012 nebo 
326 742 007,  
personalni@onmb.cz
www.klaudianovanemocnice.cz

získáte originální festivalový 
odznáček. Vybrané peníze 
budou věnovány na ná-
kup věcí, které pacientům 
zpříjemní dlouhý pobyt 
na oddělení lůžek ošetřo-
vatelské péče benešovské 
nemocnice.

Oddělení lůžek ošetřova-
telské péče (LOP) vzniklo 
v r. 2003. Toto oddělení 
poskytuje léčebnou péči, 
ošetřovatelskou péči a 
rehabilitační ošetřování 
nemocným, kteří již mají 
stanovenou diagnózu s 
léčebným postupem. Lůžka 
slouží k doléčování před-
chozího akutního nebo 
zhoršeného chronického 
onemocnění na dobu do 
3 měsíců s cílem dosažení 
takového stupně kompen-
zace a soběstačnosti, který 
pacientovi dovolí návrat do 
domácího prostředí. Pokud 
propuštění domů není z ob-
jektivních důvodů možné, je 

zde snaha o bezproblémo-
vý přechod s minimalizací 
známých rizik do sociální 
instituce.

Nemocní jsou na LOP přijí-
máni většinou překladem z 
ostatních oddělení nemoc-
nice, převážně z interního 
oddělení, neurologie, orto-
pedie a chirurgie k rekonva-
lescenci a rehabilitaci nebo 
ze zařízení sociální péče, ale 
i na doporučení praktických 
nebo odborných lékařů z 
domova.
Z akutních lůžek jsou na 
LOP nejčastěji překládáni 
pacienti s těmito nemocemi: 
CMP, Parkinsonova choroba, 
vertiginózní stavy, ICHS, 
ateroskleróza mozku, se-
nioři po frakturách (nejvíce 
fraktura krčku femuru), on-
kologicky nemocní pacienti 
a pacienti s jinými choroba-
mi způsobujícími postupné 
selhávání životních funkcí.

INZERCE▼

Text: redakce
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PORADNA

Ukažme si příklad, jak to také může 
fungovat.

Zdravotnické zařízení to nemusí být, a 
často nejsou, jen ambulance. Struktura 
často bývá tato:

Nemocnice a ambulantní zařízení

 Lékárny

 Laboratoře a komplement

 Distribuce

 Neziskové organizace

 Školicí a vzdělávací zařízení

 Výzkum

  Prádelna a další

Toto vše může nést jeden zastřešující 
název, například MEDI. Pro jednotlivé 
části pak je možné používat další znač-
ky, například MEDIHOSP pro nemocni-
ce, MEDIAMBUL pro ambulantní  
zařízení, MEDISERVIS pro prádelnu,  
MEDIHELP pro neziskovku, MEDISEARCH 
pro výzkum, MEDIPHARM pro lékárnu 
atd. 
Do budování těchto značek vloží zdra-
votnické zařízení nebo zřizovatel či 
majitel nemalé částky. Ve chvíli, kdy je 
daná značka již vybudovaná, často se 
objeví někdo, kdo se domnívá, že se na 
již vybudované značce přiživí. A založí 
si lékárny s názvem MEDI-PHARMA. A 
klienti lékárny MEDIPHARM patří zdra-

votnickému zařízení, jsou zmateni. Která 
je ta moje lékárna? Proč mi neposkytli 
služby, na které jsem byl zvyklý? Proč 
tu všechno mnohem déle trvá? Proč je 
vše dražší? Proč mi najednou nechtějí 
poradit? 

A jaká bude odpověď na jejich 
otázky?
Oni sami nejspíše usoudí, že se cosi 
změnilo a ta změna byla k horšímu. 
Protože vědí, že lékárna byla součásti 
skupiny nebo zdravotnického zařízení, 
pravděpodobně usoudí, že ke stejnému 
zhoršení došlo i v jiných částech, napří-
klad v ambulantní péči a začnou hledat 
něco zcela jiného. A protože ve zdra-
votnictví více než jinde funguje doporu-
čení, pravděpodobně s sebou odvedou i 
další pacienty. 

A jaká byla pravda?
Spletli i označení MEDIPHARMA  
a MEDI-PHARMA a šli ke konkurenci, 
která neposkytovala takový standard 
služeb, o jaký se dotčené zdravotnické 
zařízení snažilo. Byli zklamáni ve svých 
očekáváních a ztratili důvěru. A jedno-
duše odešli. 

Co s tím?
Pokud by zdravotnické zařízení, zřizova-
tel či majitel měli registrovanou ochran-
nou známku MEDIPHARM, dalo se to 
jednoduše vyřešit. Nejprve návrhem na 
mimosoudní řešení, a pokud by porušo-
vatel ze svého jednání neustoupil, pak i 
soudní cestou. Porušení práv k ochranné 
známce je trestným činem, se kterým se 
často pojí i nekalá soutěž a další delikty. 
Porušení práv k ochranné známce je 

ohrožovací delikt, proto není nutné příliš 
složité dokazování. 
Majitel práva (ochranné známky) pro-
kazuje svá práva osvědčením o zápisu 
ochranné známky. Notářským zápisem 
se prokáže stav na straně porušovatele 
(webu, prezentace atp.) k určitému datu.
Mimo zákaz užívání a odstranění spor-
ného označení, můžete požadovat 
náhradu škody, vydání bezdůvodného 
obohacení a přiměřené zadostiučinění, a 
to i v penězích. 

Proč je to jednodušší než jiné  
spory?
Protože právo vlastníka ochranné 
známky je právem výlučným. Nikdo bez 
souhlasu vlastníka ochranné známky 
nesmí používat označení shodné nebo 
zaměnitelné s jeho ochrannou známkou 
pro stejné nebo podobné výrobky nebo 
služby, pro které je ochranná známky za-
psána nebo ji užívat ve spojení s těmito 
výrobky, nebo službami, zejména umis-
ťovat je na výrobky nebo jejich obaly, 
nabízet nebo uvádět na trh výrobky tak-
to označené, nebo je skladovat za tímto 
účelem, dovážet nebo vyvážet výrobky 
s tímto označením. Vlastník ochranné 
známky má právo na informaci o půvo-
du výrobků či dokladů provázejících vý-
robky nebo služby, na nichž je umístěno 
označení shodné nebo zaměnitelné s 
jeho ochrannou  známkou.

A co VY?
Jste si jisti, že máte svoji značku chráně-
nou? A máte ji chráněnou správně? Je 
zapsaná pro všechny výrobky a služby, 
pro které ji užíváte?

Zdravotnické zařízení
z pohledu ochrany značky

Často dostávám dotazy, proč by si mělo zdravotnické zařízení nebo zřizovatel takového 
zařízení chránit svoji značku. Odpověď je jednoduchá. Pacienti se orientují podle názvu – 
značky, toho kterého zdravotnického zařízení. A pokud se na trhu objeví značka podobná, 
pak může dojít k odlivu pacientů a také jiných odběratelů. 

Text: Mgr. Michaela Chytilová
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Už rok se věnujete, v našem magazínu 
tématice a dodejme - problematice 
ochranných známek, autorských, 
vlastnických a dalších práv. Jaké máte 
zkušenosti s nemocnicemi, farmaceu-
tickými firmami a produkty, zdravot-
ními službami a podobně ze zahra-
ničí? V čem by se měli naši majitelé a 
zřizovatelé poučit?
V zahraničí je podle mého názoru povědo-
mí o důležitosti ochrany značky mnohem 
větší povědomí. Ochrana značky je alfou 
a omegou jejího budování. Budovat něco 
bez řádné ochrany je velký hazard. Je to 
jako kdyby si nemocnice vybavila operační 
sál nejmodernější technikou a zapomněla 
zavřít dveře. V ČR se obecně setkávám 
se dvěma extrémy. První je maniakální 
ochrana absolutně všeho, i když to nemá 
valného významu. Zbytečně se tak dupli-
kují ochranné známky pro jednu a tutéž 
značku a vznikají zbytečné náklady. Typické 
je chránit značku ochrannou známkou ČR 
a EU. Ta evropská v sobě zahrnuje i Českou 
republiku. Duplicita mnohdy není na místě 
(někdy může mít svůj důvod), jde jen o 
plýtvání prostředky. Druhým extrémem je 
nechránit si nic. Nejčastějším a stále dokola 
omílaným argumentem je, že to přece 
nemá smysl, protože tady (myšleno v ČR) 
se stejně žádného práva nedomohu. To 
je ale naprostý nesmysl, který šíří amatéři, 
kterým v minulosti něco nevyšlo ( v lepším 
případě) nebo ti, kteří záměrně šíří poplaš-
né zprávy (v tom horším případě). Pokud 
by situace v ČR byla tak špatná, proč by se 
vůbec někdo namáhal nějakou ochrannou 
známku registrovat. Proč by si zde registro-

vali známky jak velké tak dosud malé firmy, 
když to tedy nemá smysl. Zdravý rozum mi 
říká, že pravda bude někde jinde.
Ze zkušenosti vím, že vše je o správném 
nastavení. Je třeba vědět, proč chci ochran-
nou známku, čeho s ní chci dosáhnout, co 
chci chránit a pro co. Někdy to smysl má, 
jindy ne. Fakt, že jiný neuspěl neznamená, 
že já neuspěji také. To platí obecně.
V zahraničí si moc dobře uvědomují, že 
značka je to nejcennější, co ve firmě máte. 
Proto investují do její ochrany, protože vědí,  
že se jim to vyplatí. Je to pojistka. Pojišťuje-
me nemovitosti, auta, techniku i lidi. To vše 
jde nahradit Tak proč ne značku, která je 
nenahraditelná.

Znáte nějaký naprosto jednoznačný 
případ neoprávněného užití nebo 
jiného konfliktu v této oblasti, a jeho 
výsledek?
Sporů v oblasti ochranných známek je celá 
řada. Není třeba chodit daleko. Známý je 
například spor o značku BEZPEČNÉ MĚSTO, 
kdy tuto značku užívalo s úspěchem pro 
svůj projekt město Plzeň, ale nechránilo si 
ji. Po nějaké době si tuto značku registroval 
bývalý zaměstnanec plzeňského magistrátu 
a město Plzeň muselo kvůli tomu zrušit 
jednu velmi významnou událost. O značku 
se nyní soudí. Kdyby ji měli registrovanou, 
nic z toho by se nestalo.
Známý je i spor APETITO vs. APETITTO.
A samozřejmě úsměvný pokus pana 
Němce, který si v 90. letech podal přihlášky 
všech možných světových značek, které 
ještě neměli registraci v tehdejším Českoslo-
vensku. Samozřejmě neuspěl.

Jak by měly řešit tuto situaci třeba 
holdingy, akciové společnosti a jiné 
skupiny NZZ u nás, kdy se například 
historicky zavedené nemocnice s 
tradičním brandingem ocitají v jedné 
skupině, která má jiný nebo podobný 
název, kdy se NZZ privatizují třeba jen 
zčásti a dochází k nedořešenému uží-
vání, záměně, podobnosti nebo zcizení 
předmětů autorské ochrany?
Určitě bych doporučila revizi ho, co je 
vlastně užívané, co z toho je registrované 
a kde. Pak zkontrolovat, pro jaké výrobky 
a služby jsou známky registrované. To, co 
vyhovovalo před 20 lety, může být dnes 
již nedostatečné. Nebo naopak nadbyteč-
né. Samozřejmě doporučuji zkontrolovat 
smlouvy s autory, pokud je ve hře logo. 
Kauza loga ZOO Praha ukázala, jak je to 
důležité. Samozřejmě zkontrolovat, na 
koho jsou ochranné známky zapsané. Jed-
nou z častých chyb je neaktualizování údajů 
v rejstříku ochranných známek. Pokud se 
subjekty přesouvají od jednoho vlastníka 
k druhému, nezapomenout i na přesun 
ochranných známek nebo zajištění užívání 
pomocí licenční smlouvy. Ochranná známka 
je majetek, při převodech je třeba ji mnoh-
dy nechat ocenit – zde je třeba dobře volit 
znalce se správným znaleckým oprávněním.
A co je nejdůležitější – zjistím-li, že se 
někdo snaží využít moji ochrannou znám-
ku, okamžitě zakročit. Čím déle nechám 
konkurenta zneužívat moji značku, tím horší 
škody napáchá. A nejde jen o kopírování, 
ale i o napodobování – zde je ochranná 
známka nejúčinnější zbraní.

Text: redakce

Nemocnice by se měly 
starat o vlastní značku

Naše PORADNA Mgr. Michaely Chytilové slouží již rok v našem “světě nemocnic”  
k orientaci ve složité problematice duševního vlastnictví, autorských práv a podobných  
problémů, které se - pro mnohé dost překvapivě - velmi zásadně týkají právě i nemocnic  
a zdravotnických zařízení. Zvlášť v době transformací, nebo i konkurenčního boje, je  
ochrana tohoto typu majetku, ale i znalost, co vše musí být v pořádku, dosti aktuální téma. 
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Dermatovenerologie je specializo-
vaný a zároveň široký obor. Paci-
enti jsou lidé s lupénkou a ekzé-
mem, kožními nádory se špatnou 
prognózou, HIV infikovaní lidé, 
tedy lidé s psychickými problémy 
následkem dermatovenerologic-
kých onemocnění. Patří pomoc v 
této oblasti do působnosti derma-
tologa?
Protože kůže je orgán, který je na 
povrchu lidského těla, je tedy obvykle 
prvním, co okolí zaznamená. Jakékoliv 
změny jsou obvyykle vnímány nega-
tivně a ztěžují život pacientů více či 
jinak než postižení vnitřního orgánu. 
Tedy nemoc omezuje jejich každoden-
ní život, koníčky, zasáhne do vztahů 
doma, do zaměstnání. A jak význam-
ně, to je důležité pro léčbu. Aby léčba 
byla správná, musíme tyto informace 

získat. A abychom je získali, musí nám 
pacient důvěřovat. Tak říkám, že jsem 
každodenně psycholog-amatér. Ne-
jsme ale vystudovaní psychologové ani 
specializovaní psychiatři, tedy závažnější 
poruchy musíme rozpoznat a pacienty 
poslat ke specialistům. Já se specializuji 
na léčbu pacientů se závažnou lupén-
kou. Většina z nich musí kvůli léčbě 
docházet na kontroly jednou měsíčně. 
A tak se vídáme docela často a díky 
vzájemné důvěře se z mnohých z nich 
stali za ta léta i mí přátelé. Myslím si, že 
takto to má být a musím se přiznat, že 
to mě na mé práci velmi baví a vlastně 
mi ji i ulehčuje. 
Kapitola kožních nádorů, hlavně mela-
nomu, který diagnostikovaný v pokroči-
lém stadiu má velmi nejistou a většinou 
špatnou prognózu, je stále aktuální. 
Nádorů přibývá, a bohužel stále chodí 

pacienti pozdě i přes významnou osvě-
tu, která probíhá neustále. To je smutná 
práce. Ale pacienti se snaží obvykle s 
tím prát sami.
Co se týká psychologické práce s HIV 
pozitvními pacienty, to je jednoznačně 
v kompetenci odborníků ve specializo-
vaných centrech, kam ihned po zjištění 
diagnózy pacienta odesíláme. 
Co je z vaší zkušenosti nejzávažněj-
ším problémem v oboru - nedosta-
tečná prevence, pozdní diagnóza, 
neinformovanost pacientů…?
Domnívám se, že všechny zmíněné 
situace se v určité míře uplatňují. Jak už 
jsem zmínila, provází nás stále nárůst 
pacientů s melanomem. I přes osvětu 
ze strany odborníků o ochraně kůže 
před UV zářením a hlavně spálením, 
které je považováno za největší rizi-
kový faktor zhoubného melanomu, 

informace

Nepodceňujte své kožní onemocnění  
a navštivte odborného lékaře, 

doporučuje MUDr. Jorga Fialová
Pražská nemocnice Pod Petřínem (to je lidový název oblíbeného zařízení, přesný název uvá-
díme v boxu) rozšiřuje služby. Kromě již zavedených, vysoce profesionalizovaných oddělení 
přibude ještě dermato-venerologická ambulance, kterou povede MUDr. Jorga Fialová.

Nemocnice Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského v Praze je 
nestátním zdravotnickým zařízením. 
Nemocnice je výjimečná nejen svojí 
polohou v blízkosti Pražského hradu, 
ale především historickou vazbou 
nemocnice a Kongregace Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského, jenž 
určuje duchovní rozměr a osobnější 
přístup v péči o nemocné. Nemocnice 
pečuje o pacienty nepřetržitě přes 
160 let, a v současné době je v České 

republice také jedinou církevní nemoc-
nicí s akutní péčí.
 
Nemocnice  poskytuje ambulantní a 
lůžkovou, základní a specializovanou 
diagnostickou a léčebnou péči v řadě 
oborů včetně lékárenství a doplňko-
vých služeb, a to všem pacientům bez 
rozdílu vyznání. Mimo oddělení interní, 
chirurgické, gastroenterologické, reha-
bilitační, anesteziologicko-resuscitační, 
radiodiagnostické i oddělení následné 

péče, zde naleznete Dětské a doros-
tové detoxikační centrum a oddělení 
paliativy, které pečuje o pacienty v 
terminálním stádiu jejich života. Ne-
mocnice provozuje také vlastní domácí 
zdravotní péči.
 
Ambulance:
http://www.nmskb.cz/ambulance/
dermatovenerologicka-ambulance/
dermatovenerologie-o-nas/

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Enmskb%2Ecz%2Fambulance%2Fdermatovenerologicka%2Dambulance%2Fdermatovenerologie%2Do%2Dnas%2F
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Enmskb%2Ecz%2Fambulance%2Fdermatovenerologicka%2Dambulance%2Fdermatovenerologie%2Do%2Dnas%2F
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Enmskb%2Ecz%2Fambulance%2Fdermatovenerologicka%2Dambulance%2Fdermatovenerologie%2Do%2Dnas%2F
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se lidé stále nadměrně vystavují slunci 
a způsobují si spálení pokožky. Stále 
mnozí nevědí, že přibývá UV záření 
dopadajícího na zemský povrch díky 
ubývání ozonu, že UV záření proniká i 
pod vodní hladinu, odráží se od písku, 
skla a tak se násobí. Rovněž následkem 
zvyšující se promiskuity a nedostatečné 
ochrany přibývá pacientů s přenosnými 
pohlavními chorobami jako je syfilis a 
kapavka, nově jsme v Čechách zazna-
menali pohlavně přenosné onemocnění 
lymfogranuloma venereum, a narůst 
HIV infikovaných tuto situaci potvrzuje. 
A také někteří pacienti s lupénkou stále 
nevědí, že toto onemocnění může po-
stihnout i klouby a že za posledních 10 
let se léčba lupénky výrazně změnila.
Co bude ambulance v NMSKB 
poskytovat? Mohou si lidé při-
jít zkontrolovat třeba podezřelá 
znaménka, konzultovat kosmetické 
problémy a podobně?
Budeme poskytovat komplexní péči v 
oboru dermatovenerologie s využitím 
zkušeností z téměř dvacetileté praxe. 
Zjednodušeně řečeno, s jakýmkoliv pro-
blémem týkajícím se kůže spolu s vlasy, 
nehty či venerologickým problémem 
pacienta vyšetříme. 
Máme k dispozici světloléčbu, kterou 
využíváme v léčbě lupénky, ekzémů, 
vitiliga. Budeme poskytovat lymfodre-
náže, metodu velmi účinnou v léčbě 
mízních otoků, které vznikají u žen po 
operacích prsu, po opakovaných erysi-
pelech (tzv. růžích) nebo i vrozeně. 
Co se týká znamének, tak zde platí ra-
ději přijít “zbytečně”. Máme k dispozici 
přístroj tzv. digitální dermatoskop, který 
pro nás znamená významnou pomoc. 
Vyšetření tímto přístrojem je navíc 
hrazeno ze zdravotnho pojištění jednou 
za 3 měsíce. Znaménko se pomocí ka-
mery vyfotí, zhodnotí počítačem spolu 
s okem dermatologa, a pomůže nám 
rozhodnout, zda ho můžeme ponechat 
nebo zda je lépe ho odstranit. Následně 
ho můžeme zkontrolovat s odstupem, 
zda se mění či ne, což je v případě 
mnohočetných útvarů paciena velmi 
přínosné. 

Text: Jan Hovorka
Foto: Vlastimil Blizničenko

Pracujete také v oboru estetické 
chirurgie. Je pravda, že roste zájem 
mužů o zákroky výhradně estetic-
ké? Máte s tím zkušenost?
Určitě obecně přibývá pacientů, kteří 
preferují odstranění i zdravotně bez-
pečných útvarů nebo projevů stárnutí 
kůže, které je obtěžují a působí psychic-
ké problémy. Někdy to vyřeší drobný 
výkon zmrazení dusíkem, spálení elek-
trickým nožíkem, či seškrábnutí kyretou. 
Jindy je třeba chirurgický zákrok. To 
jsou zákroky, které běžně v ambulanci 
provádíme. 
Další estetické zákroky s použitím 
botulotoxinu, výplňových materiálů jsou 
poměrně finačně nákladné a proto jsou 
obvykle vázána již na specializovaná 
pracoviště estetické dermatologie, 
stejně tak jako použití laserů a dalších 
přístrojů, jejichž vývoj zaznamenal v 
posledních letech ohromný boom a 
díky tomu jim v běžné dermatovene-
rologické ambulanci nelze poskytnout 
dostatečný prostor.  
Na vzestupu je i aktivita klíšťat. Jak 
může člověk infekci přenášenou 
klíšťaty předejít? Může se člověk 
nakazit i z klíštěte z domácího 
zvířete?
Klíšťata napadající člověka i zvířata jsou 
stejná a přenáší stejná onemocnění. 
Abychom přenosu infekce předešli, je 
zásadní nepřijít do kontaktu s klíštětem. 

Tedy jednak při pobytu v přírodě, kde se 
klíštata vyskytují (lesy, louky), se nastříkat 
repelenty a chránit se oděvem (dlouhé 
rukávy a nohavice, plná obuv, pokrýv-
ka hlavy). A jednak nemanipulovat s 
klíšťaty a neodstraňovat je zvířatům 
jinak než bez rukavic. V případě přisátí 
klíštěte se pak snažit, co nejdříve klíště 
odstranit po řádné desinfekci místa 
přisátí. A místo přisátí následně opětov-
ně ošetřit desinfekcí a potom pozorovat 
několik týdnů, zda se nevytvořil červený 
nesvědivý “flek”, který je známkou I. 
stadia boreliózy. 
Měli bychom počítat s nebezpečím, 
že se objeví s rostoucí migrací a 
pohybem migrantů méně obvyklé 
dermatovenerologické choroby?
Zcela jistě. V určité míře se s tímto pro-
blémem již několik let setkáváme. Nyní 
v důsledku cestování do exotických 
oblastí vídáme v našem oboru pacienty 
s infekcemi larva migrans, leismanió-
zou, mykobakteriózami kůže, kožními 
projevy horečky dengue, Chikungunya 
a dalších. Uvidíme, jak se bude situace 
dále vyvíjet.
Může být člověk vystaven nákaze 
kožní choroby při běžném pohybu 
ve městě, v dopravních prostřed-
cích, ve veřejných zařízeních?
Ano. Třeba běžnou houbovou infekcí 
se může nakazit například při kontaktu 
kůže chodidel s infikovanou plochou 
například v bazénu či v sauně. Svra-
bem z textilí na sedačkách ve veřej-
ných prostorách a dopravních pro-
středcích, pokud přijdou do kontaktu s 
holou kůži. 
Máte zkušenost s použitím ně-
kterých alternativných metod při 
kožních problémech?
Já používám k léčbě pacientů výhradně 
léčbu doporučenou na základě ověřené 
účinnosti v klinických studiích. Metody a 
prostředky alternativní léčby pacientům 
ale nezakazuji, obzvláště tam, kde mož-
nosti “naší” medicíny jsme již vyčerpali 
nebo pokud se nebrání ji používat v 
kombinaci s naší léčbou. 
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To potvrzuje také maminka Natali 
(7 let) Hanka Semenyšínová. Natali 
se narodila s dětskou mozkovou 
obrnou, a ač lékaři předpokládali, že 
bude navždy upoutaná na lůžko, ne-
uvidí a nebude nikdy mluvit, pomalu 
zvládá své první kroky, mluví a do-
konce i vidí. Hanka se totiž nechtěla 
se stavem své dcerky smířit, začala 
s ní aktivně rehabilitovat a dvakrát 
ročně jezdit do Klimkovic. „Zlepšení 
přicházelo pomalu, ale jistě. Měla 
jsem radost. V pěti letech Natálka 
poprvé promluvila. Dneska už pusu 
nezavře. Navíc začíná sama chodit, 
a dokonce se jí zlepšují očička. Takže 
už si může dát sama svou oblíbenou 
zmrzlinu, na kterou rády vyrážíme 
odpoledne po procedurách.“ 

Natali pomohla terapie Reha Klim, 
v rámci které intenzivně cvičí 1,5 
hodin denně s fyzioterapeutem, 
absolvuje jodobromový koupele pro 
uvolnění, multisenzorickou stimulaci 
ve snoezelenu a třeba také intenzivní 
logopedii. „O rehabilitaci se starají 
naprostí profesionálové, které jejich 
práce baví a hlavně mají k dětem 
osobní vztah. Natali tak třeba nechce 
cvičit s nikým jiným, než se „svým“ 
Honzou, který moc dobře ví, co na 
ní platí. Největší motivací a odmě-
nou v náročném cvičení pro Natali 
je, když může s Honzou cvičit chůzi 
dole ve sklepě. Je pro ni zážitek, 
jak se tam sjíždí výtahem, který si 
pochopitelně musí sama obsloužit,“ 
směje se Hanka.

 „I když bydlíme prakticky za rohem 
a do lázní bychom mohli klidně den-
ně dojíždět, nenechám si možnost 
pobytu tady ujít. Ač s Natálkou ab-
solvuji náročnou rehabilitaci, nejvíce 
si odpočinu právě tady. Vždy se tady 
sejde skupinka rodičů, se kterými 
můžeme trávit volná odpoledne, po-
bavit se a zapomenout na své běžné 
problémy. Neřešit práci, vaření, náku-
py, úklid. Je to taková psychoterapie 
pro mě i pro Nat. Personál je tady 
přátelský a i přes obrovské pracovní 
zatížení se snaží vyjít člověku vstříc. 
Hold ty naše děťátka potřebují hod-
ně individuální přístup a péči a bez 
velké trpělivosti, empatie a ochoty 
personálu, by to nešlo.“ 
 „Navíc jde vidět, že se s prostře-
dím dětské léčebny stále něco děje, 
pokaždé na nás čeká nějaká novinka. 
Teď nás tu překvapily nové poko-
je, které se zde vybudovaly. Máme 
k dispozici kuchyňky, pračku. Hodně 
se to tu mění i vizuálně, dříve jsme 
se ztrácely na typicky nemocničních 
chodbách, dnes už máme kolem 
sebe spoustu barev a světla.“ 

Právě za tímto účelem – vnést do 
interiéru dětské léčebny barvy a tep-
lo – vznikli také Ema a Pišta, maskoti 

„U nás nenarazíte na pacienty, pouze na „naše děti,“ upozorňuje na jeden ze zásadních 
rozdílů mezi standardním zdravotnickým zařízením a dětskou léčebnou v Klimkovicích ko-
ordinátorka léčebných programů Petra Moravcová. „Máme k našim dětem blízký vztah. S 
některými se známe už dlouhou dobu a víme vše o jejich zdravotním stavu, jejich potře-
bách, o tom co mají rádi. Často jsme v kontaktu i mimo jejich pobyt v lázních. Vůbec to u 
nás funguje spíše na rodinné bázi a to je to hlavní, co si spousta rodičů, pominu-li kvalitní 
rehabilitaci, pochvaluje.“ 

Pro „naše děti“ zajišťujeme domácké prostředí, 
ve kterém se mohou dále rozvíjet

PR ČLÁNEK ▼

Barvy v interiérech jsou pomocníkem 
k navodění přívětivé atmosféry
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dětské léčebny. Pomáhají tomu, aby 
se cítily děti v lázních příjemně a lépe 
chápaly, co se s nimi bude na pro-
cedurách dít, a že ve svém snažení 
nejsou samy. S Emičkou a Pištou se 
tak děti potkávají na procedurách, 
kde na ně shlížejí ze stěn, z triček 
fyzioterapeutů, ale také si je mohou 
zasloužit na různých motivačních 
dárcích, jako jsou omalovánky, pexe-
sa, pastelky. Tito dva kamarádi také 
pomáhají s lepší orientací, jelikož byli 
využiti i pro dekoraci a zútulnění ve-
řejných prostor formou malovaných 
rozcestníků. 

„I na těchto detailech velmi záleží“, 
upozorňuje koordinátorka Petra. 
„Pokud se tady mají cítit jako doma 
– o což usilujeme - a ne jako v ne-
mocnici, je potřeba přiblížit toto 
prostředí jejich dětskému vnímání. 
A přes barevné malované kamarády 

se nám to dokonale podařilo. Ohla-
sy dětí a jejich rodičů jsou skvělé! 
„Právě dnes mi jedna holčička radostí 
skákala v kanceláři, když dostala 
šitou panenku Emu, kterou si hned 
vzala sebou na cvičení. Takže Ema 
splnila svůj účel na maximum. Má 
teď partáka na cvičení, kterého může 
fyzioterapeut šikovně zapojit jako 
motivační prvek.“

Velké úsilí dětí vyvinuté na intenziv-
ních cvičebních hodinách, v bazénu 
a na dalších procedurách musí být 
vykompenzováno také příjemnějšími 
zážitky v rámci volnočasového vyžití 
dětí. Jednou týdně je tak pro děti 
připravena kino projekce oblíbené 
pohádky nebo rodinného filmu. 
Oblíbené jsou různé kreativní dílnič-
ky, kde se maluje, stříhá, lepí, pracuje 
s látkami, korálky, papírem. Děti si 
mohou pod vedením animátorů 
zazpívat nebo zahrát na hudební 
nástroje v rámci muzikoterapeutic-
kého zábavného programu. Mohou 
si zatančit a pobláznit na diskotéce 
s klauny. „Děti se totiž potřebují po 
náročném dni také odreagovat. Jsou 
úžasně spontánní, takže když je něco 

baví je to na nich vidět a proto mne 
realizace programu pro děti moc 
baví,“ říká slečna Pavlína Boháčová, 
která se v lázních stará o společenské 
a zábavné využití. „Připravili jsme 
pro děti podvečerní muzikoterape-
utické a artefiletické programy, které 
rozvíjejí jejich schopnosti a dokážou 
dokonce setřít rozdíly závažnosti 
handicapů. Každé dítě se zapojí dle 
svých možností – buď samostatně, 
nebo za dopomoci rodičů. Milují 
bubnování, chřestění, zpívání. Tyto 
naše muzikohrátky obsahují hudební 
relaxaci s uvědoměním si vlastního 
těla, dechová cvičení, rytmická cvi-
čení s hudebními nástroji, zpívání či 
napodobování zvuků za hudebního 
doprovodu. V rámci pohádkohraní 
jsme si už třeba hráli na pohádku 
o Červené karkulce, která měla velký 
úspěch hlavně mezi vlastními malými 
herci.“ 

Pro ty, kteří se nechtějí zapojovat do 
skupinových aktivit je tu možnost 
procházek, odpočinku v přírodě 
v bezbariérovém lesoparku, k dis-
pozici je také dětská zóna přímo 
u dětské léčebny s houpačkami, 
pískovišti, sprchami, brouzdalištěm, 
altánkem, venkovní cvičební zónou, 
nebo malovací stěnou. 

„Je to tady pro nás jako taková jiná 
dovolená. Sice náročná kvůli cvičení 
a další velké spoustě procedur, ale 
i tak si to užíváme,“ říká maminka 
Nikol Mozdřeňové, která se přišla 
před odjezdem z lázní rozloučit s ko-
ordinátorkou Petrou. Nikol dostala 
památeční diplom za skvělou spo-
lupráci a výdrž na terapii. „Určitě se 
zase vrátíme, je to tady super,“ loučí 
se maminka s dcerou. Už ví, že do 
Klimkovic zavítají zase po Vánocích. 
„Musíme už jít a ještě se rozloučit 
s ostatními. Je to vždycky na dlouho. 
To víte, jsme tu jako jedna rodina!“

Koordinátorka Petra se svými lázeňskými dětmi na jednom ze společných setkání

Text: redakce
Foto: archiv 
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Jak je na tom zdravotnictví? 
Ptáme se ředitelů nemocnic

Vášnivé diskuze na téma “stav českého zdravotnictví” probíhají v různých diagnostických 
oblastech a mají podobu různých “chorobopisů”. V debatě nebo monologických sděleních 
není složité vypozorovat oborové zájmy, někdy politicky, někdy lobbisticky podbarvené, 
nicméně uznejme, že zájem všech směřuje především ke zdravotnictví zdravému. Určitě by 
stálo ale za zvážení, po čem a jak voláme. Řešení krizí mají zpravidla dané modely, známé 
manažerům i politikům. Tak ať je aplikují. Jak se ale na naše zdravotnictví dívají ti nejpovola-
nější a nejdůležitější? Odpovědi uveřejňujeme na našem webu www.hospitalin.cz,  
v tomto čísle představujeme čtyři jihočeské ředitele a jejich názory.

inquaestio

Ing. Michal Čarvaš, MBA
ředitel Nemocnice Prachatice, a. s.

1. Přidáte se za Vaši 
nemocnici k “volání o 
pomoc”, které je slyšet ze 
strany lékařů a zdravotní-
ků?
K akci ČLK „voláme o pomoc“ 
se nepřidáme. Domníváme 
se, že než „planě žvanit“, je 
lepší něco pro zdravotní-
ky dělat. V naší nemocnici 
se jim snažíme zlepšovat 
prostředí a služby. Otevřeli 
jsme firemní školku, uspořá-
dali letní příměstské tábory 
pro děti zdravotníků, pře-
děláváme šatny pro sestry, 
dokončujeme parkoviště pro 
zaměstnance atd. Mzdy se 
za poslední rok a půl zvýšili o 
cca 10 procent.

2. Co by se podle Vás mělo 
ve fungování nemocnic a 
zdravotnických zařízení 
zásadně změnit?

Měla by se změnit úhrada 
za péči a sjednotit tak, aby 
za stejnou práci dostaly 
nemocnice stejnou odmě-
nu od všech zdravotních 
pojišťoven. Není důvod platit 
výuku nových lékařů z roz-
počtu veřejného zdravotního 
pojištění. Zatím zde funguje 
překopírování úhrad z minu-
losti, a to se všemi chybami, 
pseudopaušály a tím, kdo 
si co vyhádal a má nebo 
nemá.
Systém by se měl podle 
mého názoru více zaměřit na 
prevenci a vtažení pacienta 
do hry o jeho zdraví, včetně 
zvýšení jeho odpovědnosti 
a finanční účasti v případě 
nezodpovědného chování. 
Dnes je důraz kladen na 
„bonusy“ pro klienty sloužící 
často pouze k přetahování či 
udržení pojištěnců.

Velkým problémem je narůs-
tající byrokratizace zdravot-
nictví, která s sebou nese 
neefektivní náklady společ-
nosti, vynaložené zejména u 
poskytovatelů.

3. Jak by zněla Vaše dia-
gnóza českého zdravotnic-
tví, metaforicky vyjádře-
ná lékařskými termíny?
České zdravotnictví je jako 
česká fotbalová reprezen-
tace. Každý si myslí, že mu 
rozumí a mohl by dělat šéfa 
nároďáku, ale ne každý vidí 
a zná všechny souvislosti a 
pravidla. Máme skvělé hráče 
– lékaře i personál, ale sou-
hra s prostředím i pacienty 
občas vázne, přihrávky jdou 
spíše dozadu než k bráně 
soupeře a efektivita v kon-
covce by mohla být daleko 
lepší.
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Ing. Miroslav Janovský
ředitel Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.

MUDr. Jiří Holan, MBA
ředitel Nemocnice Písek, a. s.

Ing. Ivo Houška, MBA
ředitel Nemocnice Tábor, a. s.

1. Přidáte se za Vaši 
nemocnici k “volání o 
pomoc”, které je slyšet ze 
strany lékařů a zdravotní-
ků?
Ano, většinu návrhů podpo-
ruji.

2. Co by se podle Vás mělo 
ve fungování nemocnic a 
zdravotnických zařízení 
zásadně změnit?

Úhradová vyhláška - systém 
financování. Není správné, že 
zdravotní výkon
prováděný v různých ne-
mocnicích ve stejné kvalitě je 
placen rozdílnou výší
úhrady. Limitací zdravotních 
výkonů dochází k tomu, že 
výkony poskytované
nad limit nejsou placeny 
a nemocnice je poskytují 
zdarma.

3. Jak by zněla Vaše  
diagnóza českého  
zdravotnictví, metaforic-
ky vyjádřená lékařskými 
termíny?
Nejsem lékař, ale pokusím 
se. Stav pacienta uspokojivý, 
ale zcela nevyhnutelné pro 
stabilizaci jeho zdravotního 
stavu je nutné provést
neodkladně několik chirurgic-
kých zákroků.

1. Přidáte se za Vaši nemoc-
nici k “volání o pomoc”, 
které je slyšet ze strany 
lékařů a zdravotníků?
Ano. Systém v nesystému již 
v této chvíli sám sebe spo-
třebovává a všichni jsme za 
tento stav zodpovědní.

2. Co by se podle Vás mělo 
ve fungování nemocnic a 

zdravotnických zařízení 
zásadně změnit?
Některé nemocnice akutní-
ho typu by měly z mapy ČR 
zmizet.

3. Jak by zněla Vaše  
diagnóza českého  
zdravotnictví, metaforic-
ky vyjádřená lékařskými 
termíny?

České zdravotnictví je  
v této chvíli díky podhod-
nocení práce zdravotníků 
a zároveň jejich vynikající 
odborné práci velmi efektivní. 
Je zároveň ale také na cestě 
k vlastnímu uzbrojení,  
a tudíž systémovému zni-
čení, protože zmíněný stav 
je středně i dlouhodobě 
neudržitelný.

1. Přidáte se za Vaši 
nemocnici k “volání o 
pomoc”, které je slyšet ze 
strany lékařů a zdravotní-
ků?
Nevím přesně, snad jen 
symbolicky.

2. Co by se podle Vás  
mělo ve fungování  
nemocnic a zdravotnických 
zařízení zásadně  
změnit?
Zrovnoprávnit platby za stej-
né zdravotní výkony.

3. Jak by zněla Vaše  
diagnóza českého  
zdravotnictví, metaforic-
ky vyjádřená lékařskými 
termíny?
Nevím, nejsem lékař.
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MUDr. Miroslava Člupková, MBA
ředitelka Nemocnice Dačice, a. s.

1. Přidáte se za Vaši 
nemocnici k “volání o 
pomoc”, které je slyšet ze 
strany lékařů a zdravotní-
ků?
Nepřidáváme se nikam - pra-
cujeme a poskytujeme zdra-
votní služby dle aktuálně v 
ČR platné legislativy. Myslím, 
že do řízení nemocnic moc 
emoce nepatří a nestabilita 
je pro pacienty a personál 
značně nevhodná. Vedení 
nemocnice musí naprosto 
pragmaticky postupovat v 
zájmu pacientů, personálu 
a zachování ekonomické 
schopnosti existence dané-
ho zdravotnického zařízení. 
Potýkáme se se stejnými 
problémy jako řada zdravot-
nických zařízení, ať se to týká 
nedostatku zdravotnického 
personálu všeho druhu nebo 
různé výše úhrad zdravotních 
pojišťoven ve zdravotnických 
zařízeních, poskytujících 
stejný typ služeb. Něco je 
vysvětlováno dohodami 
bývalých ředitelů zdravotních 
pojišťoven něco specifiky 
geografických lokalit. Nikdo 
se však neptá, jak to máme 
vysvětlit našim zaměstnan-
cům při výplatě.

2. Co by se podle Vás mělo 
ve fungování nemocnic a 
zdravotnických zařízení 
zásadně změnit?
Fungování nemocnic a 
zdravotnických zařízení v ČR 
probíhá dle platné legislativy 
v ČR a je kontrolováno orgá-
ny výkonu státní správy dle 
téhož. To jsou naše manti-
nely, v nichž se pohybujeme. 
To, že každoročně Minister-
stvo zdravotnictví ČR vydává 

úhradovou vyhlášku, již vědí 
všichni zdravotníci, někteří 
novináři a pramálo občanů 
ČR. Myslím, že ještě menší 
procento uvedených mělo 
tu trpělivost si ji prostudovat. 
Přesto to jsou základy eko-
nomiky fungování nemocnic 
a zdravotnických zařízení u 
nás. Požadavek sjednocení 
úhrad za vykonané výkony 
v zařízeních stejného typu 
jsem uvedla již v odpovědi č. 
1 - to pokládám za nezbyt-
nost. Dále si myslím, že 
vtažení samotného občana 
do systému péče o jeho 
zdraví je nutností. Důraz 
na jeho osobní kontrolu a 
prevenci vzniku onemocnění 
je u nás oblast stále opo-
míjená. Zdravotnické služby 
poskytované v ČR na léčbu 
pacientů jsou na světové 
úrovni, zdravotnická tech-
nika je vysoce výkonná, lé-
kaři erudovaní, zdravotnický 
personál je povinen se stále 
vzdělávat, všem zdravotní-
kům jsou uloženy povinnos-
ti. A občan? Občan mnohdy 
váhá s oznámením výsledku 
svého samovyšetření léka-
ři, neuvědomuje si, že čím 
později se provede odbor-
né vyšetření, je jeho léčba 
dražší, může klesat efektivita 
léčby a doba přežití. A to 
si ani neuvědomuje, kolik 
starostí a strachu o něj jeho 
blízkým narostlo. A stačilo 
jen po prvním samovyšetření 
s nálezem okamžitě kon-
taktovat lékaře a nechat se 
odborně vyšetřit. Mysleme 
na naše blízké, nechtějme 
jim působit bolest a pečujme 
o své zdraví, je to přece tak 
jednoduché o sebe pečovat.

3. Jak by zněla Vaše dia-
gnóza českého zdravotnic-
tví, metaforicky vyjádře-
ná lékařskými termíny?
České zdravotnictví je na 
vysoké úrovni odborné 
personální i přístrojové - 
problémy osobně vidím v 
systému. Nikdo z vedení 
nemocnic a zdravotnických 
zařízení neví, jaká bude 
úhradová vyhláška a kolik 
peněz za výkony dostane-
me v nadcházejících letech. 
Dosud jsme se vždy dozvě-
děli výši a způsob úhrad 
ke konci roku (v prosinci) 
pouze na příští kalendářní 
rok. Jak mohu slíbil zvýše-
ní mezd personálu o 5 %, 
když nevím o kolik procent 
navýší smluvní zdravot-
ní pojišťovny úhradu za 
ošetřovací den pro nás v 
příštím roce. Přes všechny 
problémy a těžkosti, se kte-
rými se potýkáme, oceňuji 
přístup a trpělivost perso-
nálu Nemocnice Dačice, 
a. s., k našim pacientům 
a jejich problémům. Vždy 
mne potěší a zvedne mi 
náladu, když vidím zájem 
personálu vrátit pacienta 
domů v co nejlepší kondici, 
soběstačného a spokoje-
ného. Není to jednoduché, 
protože jsme Léčebna 
dlouhodobě nemocných, 
a tak se někteří pacienti k 
nám vrací, z důvodů jejich 
chronických onemocnění, 
která nelze vyléčit. Přesto 
se snažíme poskytovat co 
nejlepší péči všem našim 
pacientům i klientům. Za 
takový osobní přístup 
personálu naší nemocnice 
jsem vděčná.
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bez legend a mýtů

Expozice zobrazující metody TCM formou 
ukázek léčebných a výukových pomůcek, 

prostředků, léčiv, nástrojů, historických 
publikací a artefaktů, vycházejících z praxe 

čínské historické medicíny.

26. 9. - 7. 10. 2016
Staroměstská radnice Praha
Sál architektů, 4. patro, vstup zdarma

Tisícileté zkušenosti a praxe, ověřování 
na tisících případů v jedné generaci a 
zdokonalování v každé generaci následující. 
Čína si uchovala a nese dál poznatky a 
metody, jak prospět lidskému tělu a zdraví.

Mýty a legendy patří snad ke všem oborům 
lidské činnosti. V oblasti, kde lékař pomáhá 
trpícímu pacientovi, nemají místo. A hlavně 
nepůsobí, nebo jen jako šalebné placebo. 
Ale i to někdy pomáhá, jak víme z naší 
medicíny.

Co je to vlastně, historická, lidová, tradiční 
čínská medicína? 

V zemi původu po tisíciletém vývoji dnes 
stabilizovaný a  kodifi kovaný obor studia, 
vědeckého bádání a praxe, zařazený do 
systému čínského zdravotnictví. 

U nás pozvolna přejímaný soubor metod 
TCM, praktikovaných jako doplnění a 
podpora klasické léčby, a také vhodná volba 
pro regeneraci, lázeňskou péči, prevenci a 
vyšší kvalitu zdraví, například v seniorském 
věku.

O možnostech a dostupnosti metod TCM, 
lékařích a prakticích v Česku, centrech péče, 
legislativě a dalších oblastech se dozvíte 
na výstavě, magazínech TCM Revue, 
HOSPITALin a webech:

www.tcmrevue.cz
www.hospitalin.cz

Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ Vás zve na výstavu

Nadační fond na podporu TCM a alternativ              IČ0 4333799              Č. účtu 8765458001/5500



Lék Wobenzym®

urychluje hojení, výrazně zkracuje dobu léčby 
po úrazech a operacích

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

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

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. Potvrzuje to, že jsou s ním spokojeni 
a že pomáhá.

Inzerce

Po operaci a úrazech 
chce být každý v pořádku co nejdříve
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