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Vážení a milí čtenáři,
toto číslo tak trochu předznamenává, 
kam po pěti letech úspěšné existen-
ce projekt HOSPITALin míří. V příštích 
letech se naše výjimečné a nezaměni-
telné postavení v mediálním prostoru 
“světa nemocnic” ještě posílí. Díky zájmu 
prezentovat osobnosti, příběhy, hlavně 
ale nemocnice a zdravotnická zařízení, 
a tedy novou a úspěšnou strategii krajů, 
komplexů řízených státem, nebo nestát-
ních zařízení, jsme se rozhodli nabíd-
nout našim partnerům dokonalý 
a komplexní servis. V aktuálním čísle tak 
najdete první vlaštovku a rozhodně ji 
nepřehlédnete! :-) Jako čtenáři sou-
hrnnou a kompetentní koncepci jistě 
oceníte - a další (denní) zpravodajství 
pak najdete na webu www.hospitalin.cz.
Další osvěžující „nemocnič-
ní” materiály přinášíme z 
České Lípy, Trutnova, Stře-
dočeského kraje či Prahy. 
Docela k věci a hlavně zajímavě hovoří 
Ondřej Dostál, stále populárnější expert 
na zdravotní právo. (Vbrzku se s ním 
více zaměříme na pacientské organiza-
ce.) Prvně se u nás představuje i nová 
hlavní hygienička ČR. 
Stále větší zájem vyvolává Tradiční čín-
ská medicína. Už víte, že umíme vybírat 
témata i odborníky, tentokrát jsme si 
povídali s MUDr. Štefánií Ebenovou. 
Otevírá s kolegy novou kliniku.  

A možná jste měli štěstí a stihli výstavu 
na související téma na Staroměstské 
radnici v Praze „TCM bez legend  
a mýtů”. Pro úplnost přinášíme i jasnou 
informaci Nadačního fondu, který výsta-
vu pořádal. Možná se ale brzy potkáme 
na podobné akci i u vás.
Simona Postlerová vás vítá z titulní stra-
ny - s čím se setkává v oblasti medicíny 
a na odvrácené straně života, to se 
dozvíte v zajímavém rozhovoru s ní.  
A taky dál třeba co číst (avizuje zají-
mavou knihu, my přidáváme další čtení 
nejen do nemocnice v naší pravidelné 
inspiraci). 
A hlavně - sledujte www.hospitalin.cz!  
Web je nový, atraktivní, moderní, dy-
namický a responsívní, ať se díváte na 
notebooku, mobilu, nebo iPadu, či sle-
dujete facebook. Nová podoba vás jistě 
potěší a zaujme - obsahem je denně 
nový “svět nemocnic”, který tvoříte i Vy!
Tak hezké čtení přejeme.

Jan Hovorka
šéfredaktor
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Jsou však role, životem napsa-
né, ze které nevystoupí herečka 
sebelepší. A nekončí se spuštěním 

opony. A hrát je musí protagonistka 
každý den, a potlesk, ten ji nečeká. 
Možná vděk, pocit, že to zvládla -  
a láska. A to je nejvíc.
Simona vychovává syna s Aspergero-
vým syndromem. Vzhledem k tomu, 
že zdravotními problémy trpí i její 
manžel, příliš času pro sebe nemá, 
ale chvilku si našla na úlohu méně 
obvyklou - stát se kmotrou knihy A 
proto skáču, kterou vydalo naklada-
telství Paseka. Ne proto, aby souzně-
la s (další)  literární postavou. Proto, 
aby dosvědčila, že příběh v knize 
podaný je skutečný, a jako takový 
velice těžký. A taky tak trochu její, 
nepřímo, ale i ona je v něm obětova-

vší se, a přesto milující bytostí, která 
vlastní život věnovala - čemu, osudu? 
Prostě není už její celý. Potřebuje ji 
nemocný syn i manžel, dcera. A jak 
sama říká: Svou paní se stává hlavně 
na jevišti.

Vychováváte syna s Aspergero-
vým syndromem. I když se to asi 
nedá jednoduše říci – co je na tom 
nejtěžší?
Velmi důležité je pořád být tak nějak 
ve střehu, naslouchat mu, i když jste 
to slyšela po milionté, pozornost... 
A rozlišovat, kde jsou hranice, kdy 
opravdu nechápe a kde by to třeba 
chtělo upozornit silněji, aby nebyl tzv. 
rozmazlován, to by mu neprospě-
lo. Je to běh na celý život. Ale jsou 

Zkouším chápat 
jiný svět,

říká Simona Postlerová

Herečka Simona Postlerová je mnohotvářnou (dovolíme si ten výraz) osobností českého 
jeviště, stříbrného plátna, televizní obrazovky a rozhlasových a jiných reproduktorů. Herečka 
tvárná i osobitě nezaměnitelná, schopná vyzařovat autoritu, sílu i poddajnou něhu. Milující 
matka i zvrhlá hříšnice. Patří k typům, které si divák tak silně propojí s postavou, že se jen 
těžko vrací k realitě: ano, ta paní je herečka, jenom se tu roli musela naučit a když předsta-
vení skončí, je to normální žena!

Pokračování 

Pokračování na straně 36 
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Simona Postlerová
l Její otec Alexandr Postler (1937–1996) byl herec 
a režisér, matka Jana Postlerová (* 1943) je herečka, 
režisérka a hlasová poradkyně, a bratr Alexandr 
Postler ml. (* 1962) herec.

l Herectví vystudovala na DAMU, kde získala titul 
MgA. Už během studia hostovala v Národním diva-
dle, následně získala stálé angažmá (od roku 1987). 
Hrála v několika dalších divadlech, od roku 1992 je 
v Divadle na Vinohradech.

l Role např.: v televizních seriálech Chlapci a 
chlapi, Hospoda, Četnické humoresky, Nemocnice 
na kraji města po dvaceti letech, Ordinace v Růžové 
zahradě, Poslední sezona, Ošklivka Katka, ve fil-
mech Jedna kočka za druhou, Experti atd. Objevila 
se také v mnoha televizních inscenacích.

l Dabovala třeba Samanthu Carterovou v seriá-
lu Hvězdná brána, Lorelai Gilmoreovou v seriálu 
Gilmorova děvčata, Annie Hackerovou v Jistě, pane 
ministře, Audrey Hepburnovou ve filmu Snídaně 
u Tiffanyho, Persefonu (Moniku Bellucci) ve filmu 
Matrix Reloaded.

l Jejím manželem je kytarista Zdeněk Hrášek (* 19. 
února 1954), se kterým má dceru Janu Magdalénu 
(nar. 1992) a syna Damiána (nar. 1994). Zdroj: 
Wikipedia
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určité pokroky v sociálním začlenění, 
mám velikou radost, když dokáže 
sám někam zajet nebo nakoupit 
a přitom u toho netrpí a má sám 
radost, že něco dokázal. Chodí do 
chráněné dílny, kde dělá výrobky z 
hlíny a strašně rád fotí přírodu.

Co byste doporučila rodinám, 
které třeba právě zjistily u svého 
dítěte podobné onemocnění?
Strašně opatrně našlapovat, zkou-
šet se ptát, co cítí sám v sobě a jak 
vlastně vnímá okolí. Stává se, že 
dítě je agresivní, bojuje s něčím, 
takže pohladit, určitě nic nevyčítat, 
s otázkami vlastně velmi opatrně, 
mohlo by se cítit v pasti, že jsou na 
něj kladeny nároky, které nezvládá. 
Hlavně to chce obrovskou trpěli-
vost, nespěchat na odpovědi, stejně 
nemusí přijít. No a zkoušet chápat 
to, že má prostě jiný svět. Pomalu 
se s tím smiřovat. Nebát se toho. 

A dávat najevo lásku, dítě ji vycítí. 
Ale třeba jen v myšlenkách, proto-
že nějaký silnější projev přízně též 
nemusí pochopit. Samozřejmé je 
být v kontaktu s psychiatrem. Jsou 
dobří. Všichni chceme pomoct, stejně 
pořád tápeme, příčina je neznámá, 
cesty jsou náročné, ale ne tragické. 
Oni jsou totiž pořád jako děti a to je 
to krásné, ta čistota, ta bezelstnost, 
jsou nám v tomto smyslu obrovským 
mementem a vlastě příkladem...

Vzpomenete si na první okamžik, 
kdy jste si uvědomila, že v jeho 
vývoji něco nemusí být v pořád-
ku?
Vždycky strašně rád četl, ale jednoho 
dne přestal. Přestal na nějakou dobu 
mluvit, začalo kývání tělíčka, po něja-
kém čase samomluva. Ale ještě dřív 
– byl vždy velmi důvěřivý, až jsme 
se báli, aby mu někdo neublížil. Pak 
začala z ničeho nic agrese, vůči sobě 

i okolí, zároveň se za ni omlouval, že 
to samo, že za to nemůže. Nějaká 
reflexe tam tedy byla. Teď je to o 
moc lepší. Všechno to začalo mezi 11. 
a 12. rokem.

Jaká je kniha A proto skáču, kte-
rou napsal třináctiletý chlapec s 
autismem Naoki Higašida? Stala 
jste se její kmotrou.
Je to strašně silná kniha, doporučuji 
nejen těm, kdo mají něco do činění 
s touhle problematikou, ale i jiným 
lidem, tzv. normálním. Máme díky 
ní možnost trošičku nahlédnout do 
takovýchto dušiček. Je výtečně for-
mulovaná, a proto nám dává návod, 
jak se chovat, jak myslet, jak přehod-
notit věci, o kterých si myslíme, že 
jsou veledůležité. Pozorovací schop-
nosti chlapce Naoki jsou fascinující. 
Jsou vlastně strašně chytří a prozíraví, 
vidí mnoho věcí, které my ne, někdy 

Pokračování 
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dokáží vycítit myšlenky u druhého, 
jenom to nedokážou říct. A právě z 
toho jsou nervózní, alespoň nám to 
tak připadá. A chlapec Naoki to zfor-
muloval na papíře, nikoli verbálně. 
Též nám dává návod, jak se máme 
chovat, tedy bez předsudků, s láskou.

Setkáváte se i vy s nějakými před-
sudky okolí? Zlepšuje se situace v 
České republice?
Nevím, jestli se zlepšuje situace. Je to 
běh na dlouhou trať. My se setká-
váme s neporozuměním, to víte, jak 
u koho. Je to takový úkol pro nás 
pro všechny, i memento, že se může 
kdykoli cokoli stát a že nejsme páni 
nad životem.

Jaká je vaše zkušenost s českým 
zdravotnictvím?
Dobrá. Setkali jsme se s mnoha léka-
ři. Chtějí to nejlepší, někdy to máv-
nutím kouzelného proutku nejde. 
Máme dobrou zkušenost například s 
Bohnicemi.

V jednom rozhovoru jste říkala, že 
kdybyste nebyla herečkou, byla 
byste gymnastkou. Co o vaší cestě 
rozhodlo?
Tak gymnastika byla radost, ne per-
spektiva. Herectví mě chytlo, doma 
jsem si hodně povídala s mým tátou, 
skvělým hercem i režisérem a tohle 
povolání miluji. Opravdu. Je úžasné 

zabředávat do tajů různých témat a 
postav.

Začíná divadelní sezóna. Jaká role 
vám přes prázdniny nejvíc chyběla 
a na co se diváci mohou těšit?
Mám své role všechny ráda, to se tak 
nedá říct, navíc mám štěstí na různé 
žánry, to je fajn. Na zájezdech hraje-

me komedie, od října budu zkoušet  
u nás na Vinohradech M. Gorkého  
a v březnu, to se těším velmi, budu 
zkoušet v divadle Ungelt hru o po-
sledních létech života Marlen Dietrich. 
Je to autobiografická hra, napsala ji 
její dcera Maria Riva, tu budu hrát. 
Marlen si zahraje moje paní profesor-
ka ze školy Regina Rázlová.

Jste známá tím, že se hodně věnu-
jete dabingu. V čem vás baví a na 
jakou roli ráda vzpomínáte?
Moc miluju svou Lorelai Gilmorovou 
v seriálu Gilmorova děvčata, dále 
jsem teď natočila Cate Blanchet ve 
filmu Carol. Od Pána prstenů tuto 
skvělou herečku dabuji pravdelně  
a ráda vzpomínám na Audrey  
Hepburn ve Snídani u Tiffanyho.

Jak se vám daří jako úspěšné 
herečce, ale samozřejmě hlavně 
mamince, nacházet čas pro sebe, 
odpočívat...?
Tak to nevím. Čas pro sebe vlastně 
nemám, ale když jsem na jevišti, 
tam jsem svou paní. Je to někdy 
dřina, když máte velikou roli, ale 
také to může být relax. Záleží, 
z jakého úhlu pohledu se na to 
díváte.

Máte nějakou roli, kterou byste si 
ráda zahrála, a stále se to nepo-
dařilo?
Ani ne, takhle nad tím nepřemýšlím, 
ale preferovala bych u nás v divadle 
víc anglosaské literatury jako Albee, 
Wiliams nebo Simon.

Náš časopis je distribuován  
do nemocnic. Vy máte  
s nemocnicemi bohaté zkuše-
nosti, ale jakou pacientkou jste 
vy sama?
Nevím, musím zaťukat, ale byla jsem 
snad jen v porodnici. Pak také kvůli 
zlomenině, to všichni byli laskaví a já 
byla poslušná.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv

Naoki Higashida
A proto skáču
Mladý spisovatel, 
básník a bloger z Ja-
ponska trpí tak silnou 
formou autismu, že 
nedokáže mluvit. 
Jeho vidění světa je 
však neuvěřitelně 
bohaté, citlivé a 
inteligentní. Dokázal 
to v bestselleru A proto skáču, který 
ve svých třinácti „sepsal“ za zcela mimo-
řádných okolností. Metodou ukazování 
znaků na abecední tabulce odpověděl na 
osmapadesát otázek, jež mu ostatní často 
kladou: Proč nemůžeš být chvíli v klidu? 
Proč se učíš nazpaměť jízdní řády? Co je 
nejhorší, když má člověk autismus? Unikát-
ní knihu v Japonsku objevil britský spiso-
vatel David Mitchell, sám otec autistického 
syna, společně s manželkou ji přeložil do 
angličtiny a Higašidu a jeho niterné svě-
dectví proslavil po celém západním světě. 
„Představte si, že se nacházíte v místnosti  
s dvaceti radiopřijímači. Všechny jsou 
spuštěny a naplno se z nich linou hlasy 
a hudba. Nejde je vypnout ani ztlumit 
a místnost nemá okna ani dveře, takže 
jedinou úlevu vám přinese až naprosté 
vyčerpání,“ přibližuje v sugestivní předmlu-
vě Mitchell pocity lidí s autismem.
www.paseka.cz
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„Není to jediná aktivi-
ta, kterou směrem 

k řešení situace nemocnic 
a zdravotních zařízení 
vedeme. Všechny poskyt-
nuté prostředky jdou na 
vybavení, o které nemoc-
nice samy požádaly. Mám 
tedy jistotu, že přispějí ke 
zlepšení péče o pacienty i 
k usnadnění práce lékařů, 
sester i dalších pracovníků. 
Těší mě, že hlavní město 
mohlo pomoci alespoň 
tímto způsobem.”

Měla u vás některá  
nemocnice prioritu,  
když nechceme říkat 
“protekci”?
„Takhle my ani nemůžeme 
uvažovat, Samozřejmě 
se dlouhodobě snažíme 
dotáhnout zásadní projekty, 
jako je metropolitní ne-
mocnice pro hlavní město, 
centrální a hlavně odpoví-
dající moderním parame-
trům evropské metropole, 
nebo základnu Záchranné 
služby. V tomto případě 

ale nemocnice samy musí 
předložit žádost a výši část-
ky se specifikací. Naší prací 
je jim peníze zajistit. A to se 
podařilo.”

Kolik tedy jednotlivé  
nemocnice dostanou  
a na co?
„Celková částka je 9 250 
000 Kč, jedná se o účelovou 
investiční dotaci na moder-
nizaci lůžkového a dalšího 
vybavení. Každá nemocni-
ce potřebuje něco jiného, 

samozřej-
mě, takže 
poskytnutá 
částka je 
součet 
nákladů na 
jednotlivá 
zdravotní 
zařízení, 
převážně technická a pro-
vozní, obnovení a pořízení 
nového nezbytného vyba-
vení, specializovaných lůžek 
a podobně. 

informace

Praha: Nemocnicím pomohou 
 magistrátní dotace

Zdravotní péče má z hlediska vedení hlavního města mnoho rovin a průniků. Struktura nemocnic  
a zdravotnických zařízení je řešena na území hlavního města podle zřizovatelů, velké (fakultní) ne-
mocnice řídí ministerstvo zdravotnictví, část dalších NZZ patří městským částem. To ale neznamená, 
že se úroveň péče a zajištění provozu metropole netýká. Rada hlavního města Prahy před pár dny 
schválila pro nemocnice, které sídlí na území hlavního města, významnou pomoc formou dotací. 
Rozhodnutí musí ještě odsouhlasit Zastupitelstvo, nicméně už teď je jasné, že pomoc nemocnicím 
bude významná a konkrétní. Radní pro zdravotnictví ing. Radek Lacko nám řekl:

Nemocnice
na Bulovce
Z dotace 
1 000 000 Kč  
bude pořízeno dvanáct 
elektrických lůžek, 26 me-
chanických lůžek, 38 matrací, 
dvanáct stolků bez jídelní 
desky a osm stolků s jídelní 
deskou.

Thomayerova  
nemocnice
Požádala o úče-
lovou investiční 
dotaci v celkové 
výši 1 000 000 Kč  
na pořízení nezbytného 
vybavení, konkrétně kolenní 
motodlahu za 130 000 Kč, 
ramenní motodlahu za 
220 000 Kč, stavěcí zvedák 
za 120 000 Kč a bariatrické 
lůžko za 530 000 Kč.

Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze 
Požádala o úče-
lovou investiční 
dotaci v celkové 
výši 3 750 000 Kč 
k zajištění neodkladné péče 
na pracovištích nepřetržité-
ho provozu, kterou poskytují 
převážně občanům hlavního 
města. Konkrétně o pořízení 
přístrojového vybavení 
v hodnotě 2 550 000 Kč a 
jednoho vybaveného sanit-
ního vozu za 1 200 000 Kč.

Ústřední vojenská 
nemocnice
V rámci revita-
lizace zdravot-
nické techniky je 
potřebný nákup 
třech monitorů a centrální 
monitorovací jednotky v cel-
kové částce 950 000 Kč,  
nákup transportního lůžka 
typu Stretcher v částce 
150 000 Kč, defibrilátoru 
s monitorem a stimuláto-
rem v částce 350 000 Kč 
a tří kusů transportních 
ventilátorů pro umělou plicní 
ventilaci v celkové hodnotě  
750 000 Kč. Celkem by tedy 
nemocnice měla obdržet 
2 200 000 Kč. 

Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady 
Požádala o úče-
lovou investiční 
dotaci v celkové 
výši 1 300 000 Kč,  
která bude použita na 
modernizaci lékařské 
pohotovostní služby, kterou  
FNKV poskytuje. Jedná se o 
pořízení jednoho přenosné-
ho ultrazvukového přístroje 
v částce 1 000 000 Kč  
na zkvalitnění diagnosti-
ky při vyšetření pacientů 
a k urychlení stanovení 
diagnózy a dále o pořízení 
tří převozových lehátek typu 
Strecher v částce 300 000 
Kč, které nahradí stávající již 
opotřebená lehátka.

Dotace pro pražské nemocnice

Text: redakce
Foto: archiv MHMP
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Nedávno proběhlo médii, že 
jste přijali mladé lékaře. Kde 

se vzali? Vyřešili jste jednorázově 
personální krizi, nastavili dobrý 
personální marketing, nalákali lidi 
na zajímavé bonusy?
Upřesním to: Lékařů bylo celkem 
dvanáct, tým jsme doplnili ještě 
několika zdravotnickými pracov-
níky. My se snažíme hledat hlavně 
mladé, perspektivní lékaře, ale je to 
obecně u nás dost těžké. Ti zkuše-
nější už mají místa, dlouhodobou 
práci, tak jen neradi takové pod-
mínky mění. A co si budeme po-
vídat, všechny nemocnice nabízejí 
prakticky totéž, nemají se v čem 
lišit. 
My nabízíme náborový příspěvek, 
pro lékaře 100 000, pro sestry  
20 000, týden dovolené navíc pro 
zaměstnance, a tradiční benefity - 
poukázky, slevy, centrum zdraví, atd. 
Samozřejmě se nemůžeme zavděčit 
všem, ale snažíme se dělat to nej-
lepší a nejlépe, co v našich podmín-
kách lze. Můžu říci, že za dobu, co 
vedu nemocnici, jsme všechny krize 
přestáli, aniž bychom museli omezit 
provoz.

Máte lékaře také z ciziny. Prezident 
ČLK zdůrazňuje povinnost, že tito 
musí ovládat češtinu, splňujete to?
Všichni naši lékaři to splňují. Samo-
zřejmě jsou případy, kdy třeba lékař z 
Ukrajiny je evidentně dobrý, ale jazyk 
prostě neovládá, tak ho nemůžeme 
bohužel přijmout. A to je leckdy škoda.
Nemyslím, že by se měl tenhle pokyn 
nějak rozvolnit, je to spíš na úvaze 
managementu. Ale hlavně jde o ko-
munikaci pacienta a lékaře, a ten by 
tedy neměl mít nějaké nedostatky, tím 
spíše jazykové.

Jsou zahraniční lékaři tedy okamži-
tý přínos, nebo musíte počítat s 
určitou aklimatizací?
Samozřejmě jsou zpočátku řekněme k 
ruce, musí se zapracovat. Na to dohléd-
ne vedoucí příslušného oddělení. My se 
tomu nemůžeme vyhýbat, noví lékaři, 
i zahraniční, jsou prostě budoucnost, 
a na ní musíme pracovat. A taky před-
cházet logickému vývoji - když se dobře 
zapracuje u nás, hned po něm hrábne 
jiná nemocnice, krajská nebo okresní.

Jsou rozdíly mezi domácími a za-
hraničními absolventy?

Nedá se říci, že nějak zásadní. Všude 
jsou medicínská studia v podstatě 
vyrovnaná, ale české studium je české 
studium. Třeba Ukrajinci třeba roz-
hodně projevují větší snaživost. 

Co umíte nabídnout sestrám?
Jak už jsem řekl, náborový příspěvek, 
a další pomoc. Sice vlastní ubytovnu 
nemáme, ale jsme například schopni 
sehnat jim bydlení.

Jaká je vaše pozice v kraji?
Paradoxně jsme jediná 100% krajská 
nemocnice v kraji. KN Liberec má po-
díl města, jablonecká taky. Českolipská 
je jediná plně krajská, spádově pro 
120 000 lidí. Samozřejmě KN Liberec 
je pro nás vyšší pracoviště, kam po-
síláme případy, které lépe zvládnou 
jejich odborníci.

Většina krajů se snaží o nějaký sva-
zek nemocnic, holding, akciovku. 
Je to pro vás cíl, uvažovaný model, 
v něčem přínosný?
Je to asi v každém kraji nějak jinak. U 
nás se tvoří Aliance nemocnic, měli 
bychom být jako KN Liberec a ON 
Jablonec její součástí, ale co to při-

interview

Lékařů je málo
a nemocnic moc

Nemocnice Česká Lípa patří ke třem pilířům zdravotnictví Libereckého kraje.  
Podobně jako řada dalších zdravotnických zařízení v republice prochází  
obměnami, které odrážejí potřeby a podmínky kraje v rámci dlouhodobé  
koncepce. Po čtvrtročním “krizovém záskoku” a jmenování generálním ředitelem, 
respektive předsedou nového představenstva, se zhruba před rokem ujal  
vedoucí pozice Ing. Jaroslav Kratochvíl, MBA.

Ing. Jaroslav Kratochvíl, MBA:
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nese, to ukáže až čas. Nemyslím si, 
že existuje nějaký spolehlivě fungující 
model. Zdravotnictví je specifická ob-
last, není to fabrika, kde se vyrábějí 
auta podle plánu. Máme pacienty 
a jejich problémy, lékaře… To jsou 
zvláštní osobnosti, chovají se po 
svém, leckdy to samozřejmě musíme 
respektovat, a to se do celkového 
fungování promítne. I ekonomicky. 
Když třeba vybíráme šicí materiál, mu-
síme dát na názor odborného lékaře, 
který s ním bude pracovat. Podle 
někoho se určitý typ víc trhá a není 
tak kvalitní, a podobně. Musíme se 
shodnout, a prvořadý přitom vždycky 
nemůže být ekonomický aspekt.

Některé kraje zvažují nebo zkoušejí 
propojit nestátní, soukromá zaří-
zení s provozem státních subjektů. 
Uměl byste si představit tento mo-
del v České Lípě?
Pracoval jsem jak v soukromé sféře, 
tak jinde. Samozřejmě, že je rozdíl v 
přístupu, kdy se soukromník pečlivěji 
stará. Doplácíme prostě na 40 let to-
tality. V propojení bych asi perspektivu 
moc neviděl, fungovat by měla buď 
jedna, nebo druhá varianta.

Je české zdravotnictví v krizi?
Nevím, co k tomu říct… Myslím, že 
nemocnice se dají efektivně řídit. 
Máme finance, a kdybychom nebyli 
řekněme vybydlení, nemáme vlast-
ně problém. Ale to není jen o tom, 
pořád dávat peníze. Jednak by bylo 
lepší prostě nechat management 
pracovat. A také připomínat lidem, 
že zdraví prostě nikde na světě není 
zadarmo. Co je zadarmo, je prostě 
špatné. V tomto ohledu byly výborné 
poplatky u lékaře. Co se zrušily, inter-
na nám přetéká, protože lidé nemají 
motivaci se o sebe starat a vážit ces-
tu k lékaři.

Jak byste formuloval jeho stav lé-
kařskými termíny?
Nejsem lékař, ale formuloval bych 
to tak, že lékařů je málo a nemocnic 

moc. Redukovat jejich počet nezna-
mená, že by zase všechno řídil stát s 
větším přehledem, ale vytvořily by se 
spádové podmínky, lépe odpovídající 
regionu. Vznikl by odpovídající pra-
covní trh. Tady máme málo lidí, jsou 
unavení, protože musí zastat péči o 
pacienty.

Má kraj jasnou představu, podpo-
ruje rozvoj a fungování nemocnic 
odpovídajícím způsobem?
Já si myslím, že jsme tady na tom 
stejně jako jinde v kraji. Ten nám, když 
může, pomůže, nemůžu si stěžovat.

Trochu do pozadí ustoupily úvahy 
o centrálních nákupech. Jaký je 
váš názor, měly by mít NZZ toto 
řešení, nebo vidíte jako efektivnější 
vyjednávání konkrétní nemocnice s 
dodavateli?
Z naší zkušenosti se dohadujeme na-
přímo, víme co potřebujeme. Podle 
mé zkušenosti není centrál úplně to 
optimální. Samozřejmě obecně platí, 

nebo se spíš říká, že čím větší nákup, 
tím lepší ceny. Ale ve zdravotnictví to 
neplatí vždycky.

Co nemocnice potřebuje nejvíc, 
jako zařízení, z hlediska provozu, 
stavebního a technického?
Naše nemocnice asi nejvíc klid. Tady 
je problémem dost velkým řekněme 
nejistota. Kraj nás tak jakoby chce a 
nechce, územně patříme do Liberec-
kého, českolipská spádová oblast je 
ale dost velká. Potřebujeme vědět, jak 
to bude dál, a pak budeme v klidu 
léčit. A samozřejmě potřebujeme další 
lékaře a sestry. 

Co děláte, když odjedete z nemoc-
nice, ve volném čase, když prostě 
na špitál nemusíte myslet?
Tak to se mi úplně nedaří, ale když 
to vyjde: kolo, lyže, brusle, plavání, a 
závodně běhám - tak 7 závodů ročně.

Text: redakce
Foto: archiv

Ing. Jaroslav Kratochvíl
předseda představenstva 
generální ředitel NsP Česká Lípa, a.s. 

V roce 2013 nastoupil jako organi-
zační pracovník s úkolem zvládnout 
krizový management. V čele nemoc-
nice je od roku 2015. Nemocnice s 
poliklinkou Česká Lípa, a.s. připra-
vuje modernizaci za 160 000 000 Kč, 
největší v historii, převážně z pro-
středků IROP Ministerstva pro místní 
rozvoj. Část 15% pokryje nemocnice 
a vlasník, Liberecký kraj.
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LEDEN
l Centrum zdraví  
má vlastní webové stránky
Nové webové stránky spouští v těch-
to dnech českolipské Centrum zdra-
ví, které sídlí v areálu českolipské 
nemocnice. Zájemci je naleznou na 
adrese www.centrumzdravicl.cz . 

ÚNOR
l Díky efektivnímu hospodaření 
rozdělí českolipská nemocnice 
mezi své lidi 1,4 mil. Kč
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa 
měsíci rozdělila mezi svůj zdravotnický 
personál mimořádné odměny v cel-
kovém objemu 1,4 mil Kč. V loňském 
roce se do ekonomicky efektivního 
hospodaření nemocnice promítly tři 
základní ukazatele. Jedná se o plnění 
plánu provozních nákladů jednotlivých 
zdravotnických úseků, dále plnění 
výkonových ukazatelů daných úhra-
dovou vyhláškou a v neposlední řadě 
také plnění plánu celé organizace. 

BŘEZEN
l Zaměstnanci českolipské  
nemocnice si v letošním roce  
polepšili o více než 10%
Zaměstnanci Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa mají od letošního roku opět 
vyšší mzdy. Platí pro ně nové mzdové 
tabulky, které navyšují ty původní o 
5%. Vzhledem k tomu, že byly také 
uvolněny časové postupy v jednotlivých 
mzdových stupních, je celkové navýšení 
mezd ještě vyšší, a to o více než 10%.

l Nové řídící jednotky tepla pro 
pacienty na operačních sálech 
Dvě nové řídící jednotky tepla pomo-
hou udržovat tělesnou teplotu u pa-
cientů Nemocnice s poliklinikou Čes-
ká Lípa, kteří zde podstupují operace. 
Přístroje slouží na operačních sálech 
a vzhledem ke své mobilitě mohou 
posloužit i pacientům při předává-
ní na lůžková oddělení nemocnice, 
ARO nebo multioborovou JIP.

l Celoústavní konference  
v českolipské nemocnici  
v roce 2016
První konferenci pro rok 2016 za-
měřujeme na oblast ortopedie a 
traumatologie pohybového aparátu. 
Konference, kterou připravuje místní 
Ortopedicko-traumatologické oddě-
lení v čele s vrchní sestrou Martinou 
Černou, se uskuteční 16. března. Bu-
dou se jí kromě zdravotních sester 
z českolipské nemocnice účastnit také 
zdravotní sestry z jiných nemocnic, 
pro které je dané téma zajímavé. Kro-
mě jiného zde proběhne například 
přednáška na téma syndromu karpál-
ního tunelu, poranění kotníku, zlome-
nin, dále péče o pacienta s poruchou 
vědomí nebo prevence proleženin. 

l Nemocnice s poliklinikou  
v České Lípě opět skončila  
v plusu 
Nemocnice s poliklinikou v České 
Lípě opět ukončila své hospoda-
ření s kladným hospodářským vý-
sledkem. Za období od 1. ledna do 
31. prosince 2015 vykázala zisk ve 
výši 21,7 mil. Kč, což je roční zlep-
šení o více než 8 mil. Kč.

DUBEN
l Nové přístroje na Oddělení 
klinických laboratoří, výsledky  
již po 4 hodinách
Celkem se 3 novými přístroji začalo 
v těchto dnech pracovat Oddělení 
klinických laboratoří Nemocnice 
s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Hlav-
ním cílem nákupu nových přístrojů 
bylo zejména zefektivnění a zrych-
lení získávání laboratorních výsledků 
pro ošetřující lékaře a pro pacienty. 
Velký přínos pro Oddělení klinických 
laboratoří představuje zejména nový 
diagnostický zdravotnický přístroj, 
močový analyzátor Uroquattro, kte-
rý slouží k bakteriálnímu vyšetření 
moči a svými parametry výrazně 
ovlivní dobu čekání na výsledek. Ta 
se do současné doby pohybovala 
kolem 24 hodin, nově však budou 
moci lékaři znát první předběžné 
výsledky již po 4 hodinách.

KVĚTEN
l Centrum zdraví slaví  
1. narozeniny
Přesně před rokem otevřela česko-
lipská nemocnice ve svém areálu 

inhospital

PŘEHLED UDÁLOSTÍ 2016 v NsP
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
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prodejnu zaměřenou na zdravé žití a 
zdravý životní styl s názvem Centrum 
zdraví.

l Začátek rekonstrukce  
Dětského oddělení
Dlouho očekáváná rekonstrukce 
vnitřního pavilonu Dětského oddělení 
českolipské nemocnice startuje. Na 
malé pacienty ve finální podobě čeká 
zcela nové dispoziční řešení oddělení  
a kompletně zrekonstruované interi-
érové prostory. 

l Prezentace služeb  
Oddělní LDN
Zástupci Oddělení Lůžek následné 
péče českolipské nemocnice se zú-
častnili 1. ročníku  „Dne sociálních 
služeb města Česká Lípa.“

ČERVEN
l Canisterapie nově  
na oddělení DIOP
Českolipská nemocnice rozšířila 
canisterapii i na další oddělení 
nemocnice. Oddělní DIOP, Oddělení 
dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské 
péče, je po Oddělení Lůžek následné 
péče další, kde se tímto způsobem 
pracuje s pacienty. 

l Pediatrie - konference  
ošetřovatelské péče 
Českolipská nemocnice pořádá další 
velkou konferenci ošetřovatelské 
péče, tentokráte na téma pediatrie. 
Proběhne 8.června v popoledních 
hodinách v zasedací místnosti 6. pat-

ra budovy polikliniky a podílí se na ní 
zejména Dětské oddělení pod vede-
ním vrchní sestry Jitky Jelínkové. 

ČERVENEC 

l V českolipské nemocnici  
léčí bolest novou technologií, 
jako druzí v republice
Zcela nový přístroj moderní techno-
logie v podobě Výkonového indukč-
ního systému využívající účinky vy-
sokoindukčního pole začalo v těchto 
dnech používat Oddělení léčebné 
rehabilitace českolipské nemocnice. 
V České republice se jedná teprve 
o druhý přístroj tohoto druhu, který 
léčí pacienty. Mezi stěžejní účinky 
moderní terapie patří zejména úleva 
od bolesti, podpora kloubní mobili-
zace nebo podpora hojení zlomenin 
či svalová relaxace.

l Vojtova metoda  
pomáhá i dospělým 
Specialistku na Vojtovu metodu má 
nově Oddělení léčebné rehabilitace 
českolipské nemocnice. Dospělým 
zde pomáhá certifikovaná fyziote-
rapeutka. Vojtova metoda je systém 
diagnostiky a léčby hybných poruch 
člověka.

SRPEN
l Personální posílení
Zatímco nedostatek zaměstnanců 
ve zdravotnictví je otázka, kterou 
řeší nemocnice v celé republice, ta 
českolipská dokázala během léta 
personálně posílit oddělení napříč 
celou nemocnicí. Od června do srp-
na nastoupila do českolipské nemoc-
nice více než desítka nových lékařů 
a přibližně stejný počet zdravotních 
sester a ošetřovatelského personálu. 
Lékaři posílili Interní oddělení, ARO, 
Oddělení léčebné rehabilitace, Gy-
nekologicko-porodnické oddělení, 
Chirurgické oddělení i pediatrii. 

ZÁŘÍ 

l Cévní poradna 
Novinku v podobě znovuotevření 
cévní poradny spustila pro své paci-
enty českolipská nemocnice. Pomoc 
zde najdou všichni, kteří mají jakýkoli 
problém v širokém spektru onemoc-
nění cévního systému. 

l Otevřeno nově  
zrekonstruované moderní  
oddělení pro dětské pacienty  
i nová páteřní komunikace
Nemocnice v České Lípě 12.9. 
otevřela zrekonstruovaný  pavilon 
Dětského oddělení. Hlavní dispoziční 
změnou Dětského oddělení 
je vytvoření nové vstupní haly 
v prostoru před výtahy, dále došlo 
k přebudování veškerých lůžkových 
pokojů pro pacienty, vybudování 
nového sociálního zázemí nebo 
herny pro děti. Zcela novou podobu 
má i dětská JIPka. Náklady na 
rekonstrukci Dětského oddělení si 
vyžádaly celkem cca 6,7 mil. Kč. Více 
než 70 % nákladů pokryly dotace 
Ministerstva pro místní rozvoj, návrh 
na jejich čerpání muselo schválit 
Ministerstvo zdravotnictví.  
Dalším úspěšným projektem byla 
rekonstrukce páteřní komunikace. 
Ta ve finální podobě zahrnovala 
zejména položení zcela nového 
povrchu, odstartovala přesně  
1. srpna a trvala necelý měsíc. 
Náklady na rekonstrukci komunikace 
byly vyčísleny na 1,6 mil. Kč, dotace 
Ministerstva zdravotnictví České 
republiky dosáhla téměř 70%.
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V Nemocnici Na Bulovce 
vybavila nadstandardní pokoje 
pro onkologické pacienty soukromá klinika

Nemocnice Na Bulovce patří k největším zdravotnickým zařízením v Praze. Současná ředitelka 
MUDr. Andrea Vrbovská provedla řadu inovativních opatření, aby provoz nemocnice ještě více 
zefektivnila. Od Protonového centra v Praze získala dokonce věcný dar v podobě nového vy-
bavení dvou pokojů včetně moderních lůžek na onkologickém oddělení. Náklady na vybavení 
dosáhly 225 tisíc korun. „Zvyšování efektivity a komfortu pacienta je naší prioritou. Zavedli 
jsme manažerský informační systém, který umožňuje sledovat produkci a ekonomickou efek-
tivitu jednotlivých klinik a díky transparentním výběrovým řízením jsme ušetřili jen v loňském 
roce přes 90 milionů korun“, dodává paní ředitelka.

inhospital
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Špičkově vybavené oddělení diagnosti-
ky Protonového centra, jehož budova 

sídlí v těsném sousedství Nemocnice Na 
Bulovce, nabízí nejen onkologickým pa-
cientům možnost komplexního vyšetření 
pod jednou střechou včetně nejmo-
dernější zobrazovací metody PET/CT. 
Většina pacientů, kteří potřebují  PET/CT 
vyšetření si na něj mnohdy musí počkat 
i několik měsíců. Příčinou dlouhých če-
kacích lhůt je nedostatek těchto přístrojů 
v ČR. Přitom PET/CT je nejpřesnější mož-
ná zobrazovací metoda, která umožňuje 
stanovit přesný rozsah onemocnění 
před zahájením léčby. Výsledky vyšetře-
ní dokonce ve třetině případů vedou k 
přehodnocení volby léčebného postupu. 
„ Pacienti Nemocnice Na Bulovce mají 
v případě potřeby přístup k vyšetření 
PET/CT zajištěn prakticky okamžitě, bez 

čekacích lhůt. “, dodává Iva Taťounová, 
ředitelka PTC. 
Metoda se uplatňuje v diagnostice 
zánětlivých, resp. autoimunitních one-
mocnění, v neurologii a v kardiologii, ale 
nejčastěji je využívána v onkologii - u 
pacientů s podezřením na nádorové 
onemocnění, nebo s již potvrzeným 
nádorovým onemocněním. 
Nemocnice Na Bulovce je součástí největ-
šího Komplexního onkologického centra 
v České republice. To vzniklo součinností 
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, 
Thomayerovy nemocnice a Nemocnice 
Na Bulovce jako koordinační onkologické 
centrum zajišťující komplexní léčebnou, 
preventivní a vzdělávací činnost v oboru 
onkologie na špičkové úrovni. Díky tomu-
to spojení dosahuje Komplexní onkologic-
ké centrum vynikajících výsledků v léčbě 

a u některých diagnóz jako jsou zhoubné 
nádory prostaty, vaječníků, průdušnice 
a plic nebo Non Hodgkinův lymfom. U 
těchto diagnóz dosahuje pražské KOC 
dokonce statisticky významně delšího 
přežití pacientů, než je mediánová hod-
nota České republiky.
Nemocnice na Bulovce disponuje špič-
kovým radioterapeutickým pracovištěm a 
její odborníci mají přehled o posledních 
trendech v různých modalitách léčby, 
včetně protonové radioterapie. Prioritou 
všech odborníků je totiž správně indiko-
vaný pacient. Odborníci tak i ve spolu-
práci s PTC mohou v multidisciplinárních 
týmech prodiskutovat navržené plány 
léčby a individuálně vybrat pro pacienta 
tu nejefektivnější.  NNB tak prostřed-
nictvím spolupráce s PTC nabízí všem 
svým pacientům vskutku komplexní péči. 
K protonové léčbě totiž pacienta indikuje 
právě multidisciplinární tým KOC.

PTC léčí pacienty už od roku 
2012 a jejich celkový počet se 
blíží k 2000. Pokud je indikována 
radioterapie, protonová léčba je 
první volbou pro nádory u dětí. 
U dospělých je protonová léčba 
vhodná pro mozkové nádory, 
nádory CNS, nádory hlavy a 
krku, lymfomy, nádory plic a 
prsu a celosvětově rozšířená je 
i pro léčbu rakoviny prostaty. 
Protonové centrum v Praze je 
nejmodernějším evropským 
centrem, které navíc disponuje 
technologií PBS tzv. skenováním 
tužkovým svazkem, což umož-
ňuje lékařům a fyzikům ozářit 
nádor s přesností milimetru. 
Od minulého roku je protonová 
léčba v ČR pevně ukotvena v 
zákoně o úhradě protonové 
terapie z veřejného zdravotního 
pojištění i ve Vyhlášce MZ a PTC 
má uzavřeny smlouvy se všemi 
zdravotními pojišťovnami včetně 
VZP ČR.

Text: redakce
Foto: archiv
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interview

Pacient má právo se léčit

Myslíte si, že mají smysl, sílu 
a význam různě zaměřené a 

zakládané pacientské organizace?
Rozhodně ano. Veřejný systém zdra-
votnictví není nic jiného, než stroj na 
přeměnu peněz zdravotních pojiš-
těnců v solidární péči o pacienty. Aby 
pracoval dle očekávání a aby z něj 
nemizely pohonné hmoty či dokonce 
součástky, musejí se pojištěnci i pa-
cienti aktivně zajímat o jeho údržbu. 
Důležité jsou zejména pacientské 
organizace zaměřené na konkrétní 
diagnózu, které nemocným i jejich 
blízkým zprostředkovávají informace 
o metodách léčby a pomáhají jim 
s přístupem k hrazené péči.
 
I mezi lékaři se začíná objevo-
vat názor, že zejména mladší z 
nich vnímají své povolání velmi 
povrchně, nemají zájem o bliž-
ší kontakt a chápání pacienta. 
Setkáváte se s podobným hodno-
cením?
Ano, ale nejsem si jist, zda je plně 
spravedlivé.
Vezměte specimen mladé idealistické 
lékařky, třeba takové, jakou v první 
Nemocnici na kraji města hrála Eliška 

Balzerová. Podřiďte ji systému atestací 
vytvořenému doktory Cvachy z fakul-
ty, kvůli kterému si na samostatnou 
činnost, vlastní praxi či pořízení rodiny 
počká do středního věku a do té doby 
bude vykonávat podřadnou a špatně 
placenou práci. Dejte jí šéfy nemocni-
ce, kteří pod „kvalitou péče“ chápou 
vyplnění všech formulářů infosouhlasu, 
kdežto za lidský pohovor s pacientem 
o možnostech léčby dávají nula bodů, 
protože poučený pacient by leda chtěl 
medicínsky vhodný lék či pomůc-
ku, namísto toho z pozitivního listu 
s největším bonusem od dodavatelů. 
Vštěpujte jí pravidla hry: Dodrželas 
ekonomické limity pojišťovny? Výbor-
ně. Léčíš dle potřeb pacienta? Tumáš 
pokutu. Lze čekat, že z ní v takovém 
prostředí jednou vyroste primář Sova 
nebo doktor Štrosmajer, osobně 
odpovědný za nemocnici a za paci-
enty až na úroveň sebezničení? Nebo 
je pravděpodobnější, že buď odejde 
s poděkováním do zahraničí, nebo se 
přizpůsobí a přestane „býti strážcem 
pacienta svého“?
Obávám se, že toto je primární zdroj 
krize ve zdravotnictví, která v pod-
statném rozsahu teprve nastane, 

pokud bude promarněno současné 
období relativní prosperity k nápra-
vě groteskních pravidel úhrad, zbylí 
lékaři-altruisté vyhynou a žádní noví 
nevzniknou.

Co je vaše hlavní, nejfrekventova-
nější téma ze strany pacientů?
Nepochybně právo pacienta léčit 
se.  Na rozdíl od obecného přesvěd-
čení, to podstatné ve zdravotnickém 
právu nejsou žaloby na doktora, že 
operoval levou nohu místo pravé. 
Hlavní náplní zdravotnického práva 
jsou spory pacientů proti pojišťovnám 
a zdravotnickým podnikům o to, aby 
mu řádně a včas zajistily či poskytly 
medicínské služby, které si jako pojiš-
těnec předplatil.
S tím úzce souvisí ekonomicky i práv-
ně zásadní téma vypořádání plateb 
mezi pojišťovnami a poskytovateli 
péče – co není zaplaceno, zpravidla 
nebude reálně poskytnuto, bez ohle-
du na zákonné sliby.
 
Dá se definovat hranice mezi 
postupem nebo zákrokem, který 
neskončil úspěšně a takovým, 
kdy lékař poškodil pacienta?

V diskuzi o stavu zdravotnicví je zatím jen slabě, nebo jako bez ozvěny, slyšet hlas těch,  
 o které se jedná především. A za jejich peníze. Pacienti. Přestože vytvářejí organizace, kte-
ré hájí jejich práva a dodejme, i představy, společně se podporují a zajišťují vzájemně po-
moc při diagnózách, zasahujících hluboko do života celých rodin, člověk se nemůže zbavit 
zvláštního dojmu - že by vlastně neměly vznikat. Ale tak to chodí, lékaři, sestry a zdravotníci 
všechno nezvládnou. Tak jako neziskovky vykrývají tyto skupiny obětavých, poctivých lidí ob-
last, kam zdravotnictví dosahuje jen formálně. Jaké jsou jejich možnosti a podmínky, v jakém 
prostředí vznikají a působí? Pronikavě přesné názory má přední český expert na zdravotní 
právo, známý obhájce pacientů - JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D.
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Určitě ano, soudy se rozsáhle zabýva-
ly pojmy lege artis či vitium artis. Bylo 
jasně řečeno, že nepříznivý výsledek 
léčby či chybná diagnóza nemusí 
automaticky znamenat odpovědnost. 
Ta je ovšem na místě v případě, že 
lékař nevyužil či zanedbal postupy, 
které byl povinen znát a ve prospěch 
pacienta použít. Ve stručnosti, po-
skytování péče není „závazkem na 
dosažení výsledku“, ale „závazkem na 
odborně správné konání“.  
 
V čem by měly více vycházet 
vstříc klientům zdravotní po-
jišťovny? Měla by existovat jen 
jedna, centrální, národní…?
Není zas tak podstatné, zda bude 
více pojišťoven, jedna pojišťovna či 
státní fond. Podstatnější je, že zdra-
votní pojišťovna či fond musí správně 
plnit funkci „převodní páky“ zájmů 
svých pojištěnců – tedy zejména 
efektivně nakupovat či zajišťovat při-
slíbené zdravotní služby. Pokud jsou 
peníze na zdravotnictví odváděny po-
vinně, jako u nás, musí též zdravotní 
fond poskytovat pojištěncům zpět-
nou vazbu, co s penězi dělá. Zásada 
„žádné zdanění bez zastoupení“ by 
měla platit i pro povinné zdravotní 
pojištění.

Jak má postupovat pacient, který 
zjistí, že na jeho účtu v ZP jsou 
vykázány úkony a náklady, které 
se s jeho vědomím nikdy nerea-
lizovaly, i třeba nad rámec péče, 
která mu byla poskytnuta?
Měl by na nesrovnalosti upozornit 
svou zdravotní pojišťovnu. Může jít 
o omyl, ale také může jít o podvod, 
jehož „obětí“ jsou solidárně vybrané 
peníze na léčbu, které budou chybět 
jinde. Pokud pojišťovna nijak nezare-
aguje, měl by pojištěnec přejít k jiné, 
která o svěřené prostředky pečuje 
lépe.
 
Objevují se nové medicínské 
postupy, biotechnologie, léčba 
kmenovými buňkami a podobně. 

Může pacient podobné metody 
požadovat, pokud je o nich in-
formován, a co všechno by měl v 
tom případě vědět?
Pacient má právo dozvídat se o no-
vých metodách léčby, zejména jde-li 
o léčbu dosud neléčitelných chorob. 
Je-li pacient příkazcem, jak říká nový 
občanský zákoník, má plné právo si 
takovou léčbu zvolit a zaplatit. Rolí 
státu je hlídat dvě věci – aby nebyly 
nabízeny metody nebezpečné, a aby 
informace o účinnosti nabízené me-
tody byly pravdivé a přesné. Nemám 
právní ani etický problém dokonce 
ani s tím, pokud si pacient „kupu-
je naději“, je-li pravdivě a poctivě 
seznámen s tím, že to, za co platí, je 
skutečně jen naděje, nikoliv záruka 
vyléčení. Svéprávný občan má právo 
sám se informovaně rozhodnout, jak 
použije své vlastní peníze, nejen při 
nákupu auta či dovolené, ale i zdra-
votních služeb.
Zcela něco jiného ovšem je, požadu-
je-li úhradu ze solidárních zdrojů. Zde 
už jsou používány „cizí“ peníze, proto 
musí být pečlivě zkoumáno jejich 
správci, zda je příslušná metoda do-
statečně účinná a nákladově efektivní.

Začíná se u nás systémově řešit 
doplňková terapie metodami Tra-
diční čínské medicíny. Je možné 
právě ošetřit výkony, podpořit v 
zájmu pacientů jejich zařazení do 
úhrady ZP, usnadnit jejich prakti-
kování v nemocnicích a zdravot-
nických zařízeních?
Pokud „čínské“ metody nejsou ne-
bezpečné, pokud si je pacienti budou 
platit sami a pokud budou pravdivě 
poučováni o míře jejich prokázané 
účinnosti (či absenci účinku), nic proti. 
Ovšem zařazovat tyto metody do 
úhrad či podporovat jejich poskyto-
vání ve veřejných nemocnicích by se 
mělo jen za předpokladu, že již ob-
stály v exaktním vědeckém zkoumání.
V tomto kontextu rád cituji: „U alter-
nativní medicíny buď nebylo prokázá-
no, že funguje, nebo bylo prokázáno, 

že nefunguje. Víte, jak se říká alter-
nativní medicíně, jejíž účinnost byla 
prokázána? Medicína.“

Spolupracujete i s neziskovkami, 
které se na určité okruhy nemocí 
zaměřují?
Ano, úzce spolupracuji s pacientskými 
sdruženími zaměřenými například na 
onkologické, neurologické či mnohé 
další choroby, věnujeme se i malým 
sdružením pro vzácná onemocnění. 
Jejich úlohu považuji za důležitou a 
nezastupitelnou, mnozí pacienti by 
bez obrovského množství dobro-
volnické práce těchto sdružení byli 
v systému zdravotnictví zcela ztraceni.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D.
právník mezinárodní advokátní 
kanceláře PwC Legal na pozici 
Of Counsel, se specializací  
na zdravotnické právo, litigace  
a analytiku připravované legislativy

Text: redakce
Foto: archiv
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interview

Vzpomínáte si, jak a kdy jste se 
stal ředitelem trutnovské ne-

mocnice?
Takové okamžiky se nezapomínají. 
Skončil jsem ve funkci ředitele Státních 
léčebných lázní v Janských Lázních 
a přihlásil se do výběrového řízení 
na ředitele této nemocnice. To jsem 
vyhrál a nastoupil. Jsem rád, že jsem 
to místo získal, protože jsem tady po 
škole před mnoha lety začínal. 

Rozhodovaly o vašem nástupu 
politické vlivy, nebo výhradně 
vaše profesní kvality?

Jistě tam určité politické vlivy byly, ale 
ty jsou všude. Nemyslím si však, že 
byly rozhodující. Spíše rozhodovaly 
moje zkušenosti a celý můj profesní 
život ve zdravotnictví. 

Jak dlouho jste působil v lázeňské 
sféře? Je rozdíl vést tuto instituci 
a nemocnici?
Bylo to více než pětadvacet let. Když 
jsem nastoupil do nemocnice, mu-
sel jsem se učit nové věci, ale to je 
u manažera běžné. Přešel jsem do 
segmentu, který se od toho lázeň-
ského liší zejména v oblasti financo-

vání a samozřejmě také v odborných 
oblastech. Financování lázeňství je 
mnohem jednodušší, než je tomu ve 
zdravotnickém zařízení, jako je toto. 
Tam je to přesně dané, kdežto  
tady vše řídí složitá úhradová  
vyhláška, v níž je řada nelogičností.  
V nemocnici například vytvoříte ur-
čitou nadprodukci a od pojišťovny ji 
podle zákona nedostanete zaplace-
nou, ale pacienty nemůžete odmít-
nout. A proto, když nesplníte daná 
kritéria, tak vám ty peníze strhnou 
znovu.  To není normální. V této ob-
lasti by mělo dojít ke změnám. 

Je lepší, 
když nemocnici 

řídí lékař
Čtvrtstoletí vedl Státní léčebné lázně v Janských Lázních, nyní je MUDr. Roman Koudele, MBA dva  
a půl roku ředitelem Oblastní nemocnice v Trutnově. Stejně jako jeho kolegové v jiných zdravotnic-
kých zařízeních v zemi, i on musí zápolit s nedostatkem personálu. „Lékaři odcházejí do odborných 
privátních ambulancí, protože tam jsou ekonomické podmínky mnohem lepší než v nemocnici,“ říká.

MUDr. Roman Koudele, MBA:
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V jaké kondici byla nemocnice 
po vašem nástupu v únoru roku 
2014?
Myslím si, že byla ve velmi dobré 
kondici. Byla dobře zainvestova-
ná, fungující, měla velmi dobré 
hospodářské výsledky, byla pouze 
personálně poddimenzovaná. 
Nedostatek zdravotnického perso-
nálu, který se ještě prohloubil, se 
dnes ukazuje jako velký problém. 
Zatím ale nehrozí uzavření něja-
kého oddělení, ale některá jsou na 
hraně. 

Co všechno jste musel po nástupu 
změnit?
Neudělali jsme žádné drakonické 
změny. Kromě několika personálních 
k ničemu zásadnímu nedošlo. Sna-

žíme se, aby vedení nemocnice bylo 
přívětivé, aby se u nás zaměstnanci 
cítili dobře.

V dubnu letošního roku krajský 
zastupitel Pavel Trpák žádal vaše 
odvolání, ale neuspěl. Čím tehdy 
argumentoval a proč nebyla jeho 
žádost vyslyšena?
Nevím, proč nebyla vyslyšena. Je to 
záležitost vedení kraje, které hodno-
tilo moji práci. Začalo to tím, že jsme 
tady udělali jednu závažnou perso-
nální změnu, která je zcela prokaza-
telně k dobru nemocnice. Ozval se 
anonym a napsal cosi k mému povo-
lání. Pan doktor Trpák to podle mého 
soudu vytrhl z kontextu a porovnával 
neporovnatelné. Samozřejmě, že 
lázeňské zařízení, které jsem předtím 
vedl, má jinou potřebu marketingu, 
reklamy, tisku prospektů a podobně. 
On porovnával náklady a dával mi 
za vinu, že jsem nebyl dobrý hospo-
dář. Z Janských Lázní jsem ale roz-
hodně neodcházel kvůli špatnému 
hospodaření. Když jsem odcházel, 
měli jsme na účtech 40 milionů ko-
run, což tahle nemocnice nikdy mít 
nebude. Ty peníze šly převážně do 
osobních nákladů, protože jsme dr-
želi větší počty zaměstnanců a snažili 
se, aby pojišťovny a ministerstvo 
uznaly Janské Lázně jako odborný 
léčebný ústav. Důvod mého odcho-
du byl zcela jasný: Tehdejší ministr 
vydal vyhlášku, která drasticky ome-
zila přístupnost pacientů do lázní až 
o osmdesát procent. Ten výpadek 
nebylo možné dohnat.  

Jak jste tu dubnovou kauzu pro-
žíval? Nechtěl jste to zabalit nebo 
se jen tak nevzdáváte?
Bylo to nepříjemné a chtěl jsem to 
zabalit. Ten tlak byl velký, ale obraceli 
se na mě lidé, kteří mě podpořili, a 
zůstal jsem tady s tím, že není důvod 
odejít a že to nevzdám. 

Pletou se politici do chodu vaší 
instituce?

Aby se přímo pletli do chodu ne-
mocnice nebo něco prosazovali, to 
se neděje. 

Jak si vede nemocnice za vašeho 
ředitelování? V čem je dobrá a 
kde má naopak větší rezervy?
Ekonomicky si vede velmi slušně, 
loni jsme hospodařili s vyrovnaným 
rozpočtem. Letos se to asi nepoda-
ří, na vině je nárůst osobních nákla-
dů. Po ekonomické i zdravotnické 
stránce nejsou časté stížnosti. Za 
mého působení byla jedna opráv-
něná stížnost a týkala se špatně 
napsaného telefonního čísla. Běží 
také jedna soudní pře. Pacient si 
myslí, že nemocnice nefungovala 
tak, jak měla, my si myslíme opak. 
Máme tady řadu oddělení, která 
poskytují vynikající léčebnou a ošet-
řovatelskou péči. Je těžké jmenovat 
konkrétně jenom některá z nich. 
Zlepšit se dá ale vždycky něco. Rádi 
bychom například zrychlili přijímání 
pacientů. Na to je ale potřeba více 
personálu. 

O nedostatku nejen nižšího zdra-
votního personálu, ale i lékařů 
se mluví stále. Proč je ho obecně 
málo?
Lékaři odcházejí do odborných 
privátních ambulancí, protože tam 
jsou ekonomické podmínky mno-
hem lepší než v nemocnici. Nelze 
se jim tedy divit. Domnívám se, 
že ten systém je v tomto ohledu 
disproporční.

A jak je to u vás?
Máme věkový problém, několik léka-
řů se chystá do důchodu. Potřebovali 
bychom je nahradit. Kvůli nedostatku 
lékařů je větší jejich migrace. Primáři 
na odděleních nemají čas si svého 
zástupce vychovat, přestože na ně-
kom pracují hodně let. Volných míst 
je totiž hodně a lékaři potom ode-
jdou jinam. Hraje v tom roli i femini-
zace zdravotnictví. Je hodně lékařek,

Pokračování na straně 20 
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které mají pochopitelně své normální 
životní úkoly, které plní a odcházejí. 
Problémů je více, jako třeba složitost 
vzdělávání. Teď se upustilo od toho, 
aby zdravotní setry musely mít sedm 
let studia, což je šílené a není to nut-
né. 

Vidíte řešení, jak by se tyto situa-
ce mohly, kdy už ne úplně změnit, 
tak alespoň stabilizovat?
Myslím si, že by pomohlo, kdyby vy-
cházelo z lékařských fakult více me-
diků. Samozřejmě, když sousedíme 
s Německem a Rakouskem, kde jsou 

platy nesrovnatelné, těžko se zabrání 
odchodů lékařů do zahraničí. Proto 
by měli mít platy, které by se těm u 
sousedů aspoň blížily. Je zapotřebí 
také zjednodušit postgraduální vzdě-
lávání, aby si ho lékaři většinu mohli 
odbýt přímo na oddělení mateřské 
nemocnice. 

Máte zpětnou odezvu od pacien-
tů?
Pacienti mají možnosti psát na od-
děleních do sešitu své připomínky. 
Mohou poslat mail, zřídili jsme funkci 
ombudsmanky. Musím říci, že převlá-
dají pozitivní reakce, než stížnosti, i 

když občas také zazní. Někdy nestí-
háme, ale pacienty to po právu ne-
zajímá. Zlobí se, že některá oddělení 
mají dlouhé objednací lhůty, musejí 
čekat a podobně. 

Byl jste původně neurolog a reha-
bilitační lékař. Nechybí vám bílý 
plášť?
Někdy ano, ale řízení zdravotnictví je 
také zajímavé. Kdyby bylo více těch, 
kteří zdravotnictví opravdu umějí ří-
dit, tak by se ti v bílých pláštích mohli 
mít lépe.

Je výhodnější vést nemocnici jako 

A výsledek? Způsob přijetí do ne-
mocnice v roce 2015 hodnotilo  

87 % pacientů jako velmi dobrý a 
profesionální. Spokojenost s informo-
vaností pacientů o svém zdravotním 
stavu a o průběhu léčby byla na 86 %.  
Ošetřovatelský personál se pacientovi 
představil nejčastěji ve skupině lékařů 
– v 67 procentech, u sester bylo před-
stavení méně časté - 40 %.  Všíma-
vost a dosažitelnost sester i lékařů  
se dle mínění pacientů pohybovala  
až u 87 %. Čistota a hygiena pokojů 
byla hodnocena velmi dobře u 73 % 
dotázaných. Jednání a chování léka- 
řů bylo hodnoceno velmi kladně  
u 65 % pacientů, u sester v 70 %. Dů-

věra k sestrám byla potvrzena u 85 % 
respondentů. Jednoznačné zlepšení 
zdravotního stavu při propuštění 
uvedlo 80 %. Po zkušenosti z hospi-
talizace by 96 % pacientů doporučilo 
nemocnici svým známým.
Při slovním hodnocení pacienti 
uváděli, že by uvítali připojení wi-fi 
a bankomat v areálu nemocnice. 
Na tyto podněty reagovalo vedení 
nemocnice, wifi pro pacienty bude 
zajištěno v podzimních měsících. 
Pacienti chválili stravu, zároveň po-
žadovali větší pestrost jídelníčku, 
mléčné výrobky a ovoce. Vyjádřenou 
nespokojenost s lůžky už začínáme 
napravovat – v letošním roce jsme 

nakoupili lůžka na interní oddělení, 
neurologii a na hemodialýzu. Pacien-
ti chválili personál oddělení jako ce-
lek i jednotlivé pracovníky - nejčastěji 
na ortopedii a dětském oddělení. 
Spokojeni byli i se žákyněmi střední 
zdravotnické školy. Porodnici by ma-
minky doporučily svým přátelům.
Z oddělení porodnice se nám vrátilo 
134 dotazníků. Maminky, které dotaz-
ník vyplnily, byly nejčastěji ve věku 31 
- 40 let a odpovídaly na 28 otázek ke 
kvalitě péče o matku a dítě na gyne-
kologicko-porodnickém oddělení naší 
nemocnice. Potěšilo nás, že po vlastní 
zkušenosti z naší porodnice by ji 92 % 
matek doporučilo svým přátelům, což 

 Pokračování ze strany 19

Nemocnice Trutnov
Kvalitu poskytované péče můžeme zlepšovat

díky zpětné vazbě od pacientů
Hodnocení kvality poskytované péče prostřednictvím názorů pacientů je pro nás velmi důležité, 
abychom na základě srovnání vývoje jednotlivých let mohli zlepšovat poskytovanou péči. Proto mají 
všichni naši pacienti možnost během hospitalizace vyplnit dotazník. V roce 2015 jsme sjednotili do-
tazníkovou metodu do jednoho typu dotazníku, který zahrnuje 31 otázek. Ne všechny sledované 
položky jsme tak mohli porovnat s rokem 2014. Z celé nemocnice jsme vyhodnotili 237 odevzdaných 
dotazníků (spokojenost maminek hospitalizovaných v porodnici jsme hodnotili zvlášť).
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lékař, nebo je spíše výhodou eko-
nomické vzdělání?
Osobně si myslím, že je lepší, když 
nemocnici řídí lékař. Zároveň ji ne-
musí řídit sám. Celý svůj profesní 
život jsem byl zvyklý vždycky vést 
zdravotnickou instituci v úzké spo-
lupráci s ekonomem, respektovat 
ho a zároveň ho žádat, aby on re-
spektoval medicínu a zdravotnictví. 
Zdravotnický podnik je třeba řídit 
v symbióze. 

Peníze jsou vždy až na prvním 
místě. Máte jich dostatek?
Vždycky by bylo příjemnější mít pe-

něz více. Ono to ale nejde a myslím 
si, že to nepůjde nikdy, protože vývoj 
v medicíně jde strašně rychle dopře-
du, přístroje i léky se zdražují. Je to 
boj o kompromis. Lékaři samozřejmě 
chtějí co nejlépe léčit, s těmi nejlep-
šími přístroji a dávat pacientům co 
nejlepší léky. To ale něco stojí. Žádný 
systém na světě neumožňuje mít 
všechno.

Jaké máte plány? Přál byste si 
něco změnit?
Byl bych rád, kdyby se nemocnice 
příliš nezmenšovala a nezanikala od-
dělení. Trutnov je druhé nejlidnatější 

město kraje a zaslouží si dobrou ne-
mocnici s kvalitní zdravotnickou péčí. 
Bylo by také dobré vytvořit urgentní 
příjmy, ale tady pro to zatím nemá-
me prostory a bude to stát hodně 
peněz. Kvalita ale vždycky stojí pení-
ze.    
Co byste chtěl vzkázat vašim ny-
nějším i budoucím pacientům?
Aby byli rádi, že v tomto městě ne-
mocnice je, aby byli spokojeni s péčí 
a měli někdy trochu více trpělivosti, 
protože dnešní časy pro zdravotnic-
tví nejsou úplně nejrůžovější.

Text: Hynek Šnajdar 
Foto: Miloš Šálek

je o 4 % více než v roce 2014. Svého 
ošetřujícího lékaře znalo jménem  
81 % pacientek, což je o 70 % více, 
než rok před tím.  
Způsob přijetí do nemocnice byl 
u 99 % pacientek ohodnocen jako 
velmi dobrý a profesionální. Velmi 
spokojeno s podáním informací o 
probíhajícím porodu bylo 69 % re-
spondentek. Spokojenost s péčí po-
rodních asistentek na porodním sále i 
v průběhu šestinedělí byla v rozmezí 
95 - 97 %. O 26 % lépe hodnotily 
maminky oproti roku 2014 dosažitel-
nost ošetřovatelského personálu –  
98 % jich ji hodnotilo kladně. Důvěra 
v dětské sestry, porodní asistentky a 
lékaře nás také těší, protože je taktéž 
velmi vysoká (93 - 97 %). Informo-
vanost o zdravotním stavu dítěte od 
lékařů dětského oddělení se zlepšila 
o 6 % - na 92 %. Matky měly dosta-
tek informací a podpory ke kojení  
v 91 %. V 81 % byly spokojeny s vy-
světlením, jak pečovat o sebe  
a o dítě po propuštění domů.
Čistota a úklid oddělení byla dotáza-
nými hodnocena v 94 % velmi klad-
ně. Intimita při vyšetření, porodu byla 
zachována v 95 % případech. Kvalita 
stravy byla hodnocena nejčastěji (53 
%) formulací, že většinou jídlo bylo 
chutné, a u 50 % byla spokojenost s 

velikostí porcí. Právě podněty ohled-
ně stravy se objevovaly nejčastěji ve 
slovních sděleních pacientek; uvítaly 
by místo knedlíků brambory a těsto-
viny, častěji tmavé pečivo a jogurty, 
přesnídávky a sýry.
Zkvalitnění stravy se nyní věnuje náš 
nutriční tým. Nyní pomocí cíleně 
zaměřeného dotazníkového šetření 
zkoumáme potřeby maminek a na 
základě výsledku budeme na pod-
zim specifikovat vyhovující skladbu 
jídelníčku. Máme v úmyslu rodičkám 
nabídnout možnost výběru stravy 
ze dvou jídel. V blízké budoucnosti 
plánujeme rozšířit skladbu stravy pro 

ostatní pacienty i zaměstnance ne-
mocnice.
Uvedené hodnocení spokojenos-
ti pacientů je také součástí splnění 
standardů požadovaných k akreditaci 
Spojenou akreditační komisí. 
Pacienti letos hodnotí i ambulance.
Letos jsme nově přistoupili k zavede-
ní hodnocení spokojenosti pacientů 
na ambulancích. Od konce prázdnin 
může i ambulantní pacient vyplnit 
anonymně sdělení k poskytnuté péči 
na ambulanci, kterou navštíví. U dveří 
jsou umístěny schránky, kde si pacient 
vyzvedne kartičku k vyplnění. 
Budeme rádi, pokud pacienti vyjádří 
své názory, ať již na ambulanci či bě-
hem hospitalizace – napomáhají nám 
tak zvyšovat kvalitu námi poskytované 
péče.  
Dalším krokem bude průzkum spo-
kojenosti našich zaměstnanců, který 
by se měl uskutečnit závěrem roku. 
Pravděpodobně bude zaměřen na 
skupinu nelékařských zdravotnických 
pracovníků, kterých nyní máme nedo-
statek. Výsledky tohoto průzkumu by 
mohly přispět k zlepšení pracovních 
podmínek a ke zvýšení spokojenosti 
našich zaměstnanců.    

Mgr. Jarmila Ročková,
Manažerka kvality  

Oblastní nemocnice Trutnov
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Praha představila mapu 
přístupnosti budov a veřejných prostor

Projekt si na pražské radnici vzali pod patronát 
náměstek primátorky pro dopravu a sport 

Petr Dolínek, radní pro školství a evropské fondy 
(dříve i sociální věci) Irena Ropková, předseda 
výboru pro výchovu a vzdělávání (dříve také 
sociální politiku) Patrik Nacher a Komise Rady hl. 
m. Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou. 
Ke spolupráci byla přizvána Pražská organizace 
vozíčkářů, která vytvořila metodiku pro 
mapování budov a této činnosti se dlou-
hodobě věnuje a Sekce prostorových 
informací Institutu plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy.
Výsledkem jejich spolupráce je mapa, která tzv. 
semaforovým způsobem (zelená, oranžová, 
červená) kategorizuje jednotlivé objekty na 
přístupné, částečně přístupné a nepřístupné. 
Za tuto mapu přístupnosti budov a veřejných 
prostor bylo hlavní město Praha nominováno 
na pozitivní cenu soutěže Otevřeno x Zavřeno.
„Vytvoření mapy chápu jako další splátku dluhu 
hendikepovaným, ale třeba i rodinám s kočárky, 
kterým při pohybu po Praze stále ještě brání 
spousta bariér, i když se je daří třeba ve veřejné 
dopravě postupně odstraňovat. Je třeba si 
uvědomit, že tento projekt musí být komplexní 
a dlouhodobý, protože Praha se neustále mění 
a vyvíjí. Stejně se musí doplňovat a aktualizovat i 
tato mapa,“ uvedl Petr Dolínek.
Praha v první fázi nechala zmapovat oblast 
Pražské památkové rezervace, kde bylo zma-

pováno zatím 150 budov a veřejných prostor 
(úřady, památky, parky atd.). „Každý zmapovaný 
objekt je označen doplňujícími piktogramy a 
popisem, takže zájemce najde přesné informace 
o tom, jaká úskalí zde na něj čekají. Mapa nabízí 
možnost vyhledávání dle typu objektu či lokality 
a možnost filtrace,“ vysvětlil tiskový mluvčí IPR 
Adam Švejda.

Vedle mapování, které zadalo hlavní 
město, využily nabídku k zapojení i 
mnohé městské části, které mohou už 
druhým rokem od Magistrátu hl. m. 
Prahy čerpat dotace na mapování (až 50 

tis. Kč ročně), a mapují objekty na svém území. 
Celkem tak v současné době mapa obsahuje 297 
zmapovaných objektů.
„Odezvu městských částí považuji obecně za 
velmi dobrou, i když v přístupu jsou rozdíly. 
Věřím, že ty městské části, které zatím zaostávají, 
budou chtít rychle dohnat ostatní a k mapování 
se připojí. Důležité také je, aby se mapování řídilo 
jednotnou metodikou a prováděli jej skutečně 
profesionální mapovači, kterými disponuje Praž-
ská organizace vozíčkářů. V opačném případě 
mají totiž výsledná data rozdílnou kvalitu a 
relevanci, což je škoda,“ řekla radní Ropková.
Důležitost správného mapování vysvětlila koor-
dinátorka projektu Přes bariéry Pražské orga-
nizace vozíčkářů Marie Málková. „Při mapování 
podmínek přístupnosti budov je třeba skloubit 
odborné znalosti a uživatelské zkušenosti: je třeba 

pochopit provoz a funkce v konkrétní a mnohdy 
složité budově, její členění a propojení vertikální-
mi a horizontálními komunikacemi, sledovat roz-
místění hygienického zázemí a současně hledat i 
možnosti řešení úprav a odstraňování bariér. Za-
znamenaná měření a poznámky z práce v terénu 
je pak třeba pečlivě vyhodnotit a nastává neméně 
důležitá práce - objekt zařadit podle kritérií do 
příslušné kategorie a vypracovat uživatelský popis 
podmínek přístupnosti,“ uvedla Málková.
Mapa je veřejnosti přístupná na adrese www.
mapapristupnosti.cz a je optimalizovaná i pro 
tablety a mobilní telefony. Podle předsedy výboru 
Patrika Nachera je nyní klíčové, aby se projekt 
správně vyvíjel do budoucna. „Jsem nesmírně 
rád, že se podařilo projekt dotáhnout a my dnes 
můžeme prezentovat unikátní mapu Prahy z po-
hledu přístupnosti pro lidi s omezenou schopností 
pohybu. Nicméně je to jen první fáze projektu a 
první vrstva informací. Dále nás čeká mapování 
zastávek, dalších prostor a budov, přechodů a do-
poručených tras, oslovení soukromých společností 
jako jsou banky, lékárny apod.,“ uvedl Nacher.
V budoucnu by se mapa měla aktualizovat jak 
prostorově, tedy bude zmapováno větší území, 
tak i z hlediska vrstev. Zmapována by měla 
být třeba přístupnost autobusových zastávek, 
osloveny budou také soukromé subjekty. V plánu 
je i vytvoření doporučených historických tras či 
anglické mutace stránek.

Hlavní město zmapovalo  
na základě schválené metodi-
ky Pražská organizace vozíčkářů 
(POV) objekty a na základě toho 
představilo digitální mapu přístup-
nosti budov a veřejných prostor 
pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. Samotnou mapu potom 
vytvořil Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy (IPR).

www.mapapristupnosti.cz

PR

Text: MHMP
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SPECIÁL časopisu Infolisty 

 LET KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

Vejprty Most

Louny

Zahražany

Teplice

Děčín

Ryjice

Ústí nad Labem

Chomutov

Tato speciální příloha Vás seznámí s významnými momenty z devítileté historie Krajské zdravotní, a. s., 
od založení po současnost. 
V roce 2007 nově vzniklo unikátní zdravotní zařízení, jehož prostřednictvím je pro občany Ústeckého 
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Nadační fond na podporu Tradiční 
čínské medicíny a alternativ se 

představil veřejnosti první velkou 
akcí. Během a formou výstavy “TCM 
bez legend a mýtů” souhrnně poskytl 
veřejnosti i médiím základní informa-
ce a řekněme rozcestník. Tím zcela 
samozřejmě  převzal roli mediátora a 
koordinátora - byla už velmi potřeba. 
Z úspěšně realizovaných a připravo-
vaných projektů budou různé výstupy 
- synergie však prospěje všem.

Výstavu zaštítily významné instituce -  
za Magistrát hlavního města Prahy  
radní Radek Lacko (oblast zdravotnictví  
a bydlení) a Jan Wolf (oblast kultury  
a cestovního ruchu), ministr zdravotnic-
tví Svatopluk Němeček a velvyslanectví 
ČLR. Stovky lidí ji za pár dnů shlédly a 
seznámily se s hlavním sdělením: Tradiční 
čínská medicína nežije z legend a mýtů  
(i když má krásné příběhy!), ale je obo-
rem, který provádějí vysoce erudovaní 
a certifikovaní lékaři (!), ve spolupráci s 
nelékařskými praktiky, stejně zkušený-
mi a zkoušenými, a nabízejí společně 

možnost využití. Nikoli náhrady, výměny 
jedné školy, západní, za druhou, východ-
ní. I v Číně se TCM praktikuje v těsné 
spolupráci s nejmodernějšími poznatky, 
ale i technologiemi, medicíny západní.
Nadační fond na podporu Tradiční čínské 
medicíny a alternativ vznikl dlouho před 
projektem Česko-čínského centra TCM 
ve FN Hradec Králové. Zakladatelé a 
partneři mají vlastní historii, zkušenosti  
i možnosti, nezávislé na vládních pro-
jektech nebo politických rozhodnutích. 
Přesto, nebo právě proto, se většina 
“hráčů” shoduje na tom, že může být 
ideálním mediátorem dalšího dění. Ex-
perti, oslovení fondem, mohou připravo-
vat odborné analýzy, pomáhat zájem-
cům v menších centrech, doporučovat 
Komoru TCM, konzultovat zajímavé 
nápady, iniciovat projekty zcela nové.
Nadační fond je přesně tím, co má v ná-
zvu a záměru. Podporovat, propojovat, 
a v tomto konkrétním případě sdružovat 
a analyzovat informace, tvořit srozumi-
telné výstupy, moderovat diskuze, prostě 
kultivovat komunikační prostředí.
Ano, potřebuje pro tuto činnost pod-

poru a spolupráci. Všichni zúčastnění 
by ji měli poskytovat. Kvalitní komuni-
kační prostor je základem pro jakoukoli 
další činnost, vzdělávací, obchodní a 
další. Instituce v oblasti TCM jsou dnes 
většinou privátní,  soukromě podnikají-
cí, ať už formou provozování léčebných 
praxí, škol, lékáren nebo kombinova-
ných center. Z principu tedy přijímají 
roli nadačního fondu jako roli partne-
ra, důležitého jak pro všechny dnes 
působící, tak pro všechno, co se bude 
dít dál.
TCM je pro milióny lidí pozitivní zku-
šenost a pomoc při záchraně zdraví a 
(kvality) života. Leckdy i tam, kde selha-
la medicína západní, ale určitě tam, kde 
se obě prolnou.

Nadační fond na podporu TCM a alternativ jako mediátor:

Rozvoj, zkoumání a implementace  
metod TCM potřebuje nezávislého 
koordinátora a synergii

Fotografie, rozhovory  
a další informace najdete  
na www.tcmrevue.cz
dotazy:
tcmrevue@tcmrevue.cz
info@hospitalin.cz

Zleva: Jan Wolf (radní MHMP), Markéta Zelinková (členka správní rady NF),  
MA Keqing (velvyslankyně ČLR), Jan Hovorka (zakladatel a místopředseda správní 
rady NF), Radek Lacko (radní MHMP), Lenka Ptáčková (náměstkyně MZ ČR)

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv MHMP
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Máte slogan “live well, live long”, 
jaký prostor v tomto sdělení 

zabírá TCM, respektive vámi vybrané, 
nebo preferované, metody? Prostupu-
je i rovinou sociální, psychologickou, 
kulturní a dalšími, ze kterých se skládá 
život člověka?
Dle mého, právě takové „rozebírání“ na 
jednotky, části, pohledy, roviny a další je 
TCM cizí. Je to metoda celostní – a to se 
vším všudy. Naše motto odpovídá touze a 
nastavení člověka v každé době. Žít dlouhý 
a spokojený život... Jediné, co by se k tomu 
dalo ještě dodat, je Užitečnost. Tak, jako 
tomu bylo v konfuciánském císařství, tak 
by tomu mělo být i dnes, i když se na to 
někdy v honbě za zážitky a sebeuspoko-
jením zapomíná. Jenom když je náš život 
užitečný i pro jiné, můžeme být plně šťastní 
– člověk je společenský tvor a bez sociál-
ních vazeb nikdy nemůže být spokojený. A 
v tom spočívá i naše snaha – být užiteční 
našim pacientům na jejich cestě spokoje-
ným a dlouhým životem.

Dvacet let jste byla lékařkou, zabývající 
se čistě klasickými, řekněme konvenč-

ními metodami, v oblasti především 
kardiologie. Co vás přimělo rozšířit 
toto pojetí medicíny o TCM?
Osobní zkušenost. U mě to začalo aku-
punkturou. Moje kolegyně a kamarádka  
z IKEMu (a dnes i z TCM Institu a Komory 
TCM) paní doktorka Lenka Gluvňová mi 
při zvládání různých zdravotních  potí-
ží pomocí jehliček ukázala, jak úžasně 
akupunktura funguje. Když tohle chirurg, 
zvyklý věřit tomu, co vidí, zažije – myslím, 
že nemůže nechtít se dozvědět víc. To 
bych byla úplný ignorant. A navíc, když 
jsem obhájila doktorandskou práci, a moje 
atestace v kardiochirurgii byla z různých 
„objektivních příčin“ pořád v nedohlednu, 
ztratila jsem tak trochu motivaci pokračo-
vat ve „vědě“ v konvenční medicíně. Šla 
jsem studovat TCM, i když jediné, co jsem 
o ní tehdy věděla bylo to, že funguje... Je 
to dostatečně dobrý důvod? 

Co je pro vás největším objevem, mag-
netem, čím si vás TCM získala?
Pro mne je tím největším objevem právě 
čínská medicína jako taková. Především 
její schopnost pomoci pacientovi velmi 

přirozeným a přírodním způsobem s mini-
málním rizikem nežádoucích účinků. A na 
druhé straně, nebo především, také její  
schopnost předcházet nemocem dříve, 
než se objeví – dlouhodobým účinkem na 
posílení zdraví. Léčiva konvenční medicíny 
jsou nesmírně účinná, ale při chronických 
nemocech se častokrát kumulují jejich 
nežádoucí účinky, takže pak vytloukáte 
klín klínem. Použitím metod TCM se vám 
to nestane.

Jste v čele Akreditační komise Komory 
TCM. Co je náplní činnosti, v čem jste 
pro obec lékařů a praktiků TCM nepo-
stradatelní, čím můžete prospět? 
Akreditační komise stojí například za 
přijetím každého člena do Komory TCM. 
To je důležité především při přijímání 
profesně vázaných členů – kandidátů a 
praktiků TCM. Tím, že je přijmeme do 
svých řad, garantujeme jejich profesní 
zralost – požadované ukončené vzdělání 
včetně absolvovaných zkoušek, délky 
a rozsahu praxe. Jedním z důležitých 
dokumentů komory je její akreditační řád, 
který určuje také to, jak by mělo vypadat 

galerie TCM

MUDr. Štefánia Ebenová:

Nemocnice a zdravotnická zařízení v ČR z principu fungují poněkud industriálně. Nejen 
pacienti, ale i lékaři a zdravotníci žehrají na nedostatek času, který mohou věnovat jednomu 
pacientovi. Logicky se pak nedostává trpělivosti, vyhodnocení souvislostí, i pozitivních poci-
tů. Jakákoli forma odlehčení, doplnění klasického procesu, kterým pacient prochází, musí být 
přínosem. Jistě to jsou, a mnohem výrazněji mohou být, centra TCM, která se začínají u nás 
častěji objevovat. Příkladem je Česko-čínské centrum TCM, působící již rok ve FN Hradec 
Králové. Odtud mohou pocházek data a výsledky pro další studie a podporu TCM. Stejně 
významná jsou ale nezávislá a nestátní zařízení, jako například Klinika Meridian. Patří k nej-
mladším u nás a vede ji MUDr. Štefánia Ebenová.

Být užitečný pacientům 
na jejich cestě spokojeným a dlouhým životem
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vzdělávání v TCM, tak, aby zabezpečova-
lo fungující bezpečnou a kvalitní praxi tak, 
jak to v podobných profesních sdruže-
ních bývá. U nás odpovídají standardům 
doporučených ETCMA – Evropskou 
společností pro tradiční čínskou medicínu. 
I když samozřejmě uznáváme přínosnost 
čínských odborníků především ve vzdě-
lávání a vědě, praxi v České republice by 
vzhledem k plnému porozumění našemu 
pacientovi měli vykonávat především naši 
praktici.

Co je z vašeho pohledu hlavním, aktu-
álním cílem Komory TCM?
Propagace metod TCM v rámci ucele-
ného oboru, který je schopný fungovat i 
na akademické úrovni. Rozsáhlý výzkum 
posledních desetiletí potvrzuje jeho účin-
nost v jeho svébytné podobě. Věříme, že 
Komora TCM by se v budoucnu měla stát 
dozorujícím a samoregulačním orgá-
nem tak, jak to v profesních organizacích 
tohoto typu (např. u nás Lékařská nebo 
Advokátní komora) bývá, a je už i v mno-
ha evropských zemích (Německo, Velká 
Británie, Španělsko, Švýcarsko...). Nezbyt-
né je současné partnerství s kontrolním 
orgánem, v našem případě Ministerstvem 
zdravotnictví. Jenom tak může komora 
adekvátně plnit své funkce a stát se ga-
rantem kvalitní a bezpečné péče v rámci 
TČM. Posloupnost je ale taková, že nejdří-
ve se musí uzákonit legislativní rámec, pak 
může komora adekvátně plnit své funkce. 
Dnes potřebujeme především pomoci při 
vytvoření a stabilizaci povolání praktik, 
případně doktor tradiční čínské medicíny.

Otevřeli jste novou kliniku, předpoklá-
dáte, že zájem klientů bude stoupat? 
Shledáváte TCM jako komplex metod, 
které mohou pomoci nebo odlehčit 
českému (tradičnímu) zdravotnictví?
Předpokládáte, že bychom ji otevírali, 
kdybychom si to nemysleli? K tomu, 
aby TCM byla skutečně schopná od-
lehčit, pomoci, doplnit, podpořit české 
zdravotnictví v systému péče vede 
ještě dlouhá cesta. Potřebujeme k tomu 
všichni tak trochu „dospět“, ale věřím, 
že jsme na dobré cestě. Upozorňuji na 

MUDr. Štefánia Ebenová, Ph.D.
stefania.ebenova@klinikameridian.cz

Vedoucí lékařka
l Lékařská fakulta UK v 
Hradci Králové
l postgraduální doktor-
ské studium na LF UPJŠ 
Košice ukončeno obhajobou 
doktorské disertační práce v 
oboru cévní chirurgie
l sedmnáctiletá praxe v oborech všeobecná 
chirurgie, cévní chirurgie a kardiochirurgie, 13 
let na Klinice kardiovaskulární chirurgie IKEM
l bývalá terapeutka Mostu ke zdraví a TCM 
Clinic
l nyní vedoucí lékařka kliniky Květ zdraví, 
následně Kliniky Meridian

Škola a další vzdělání v TCM
l absolventka Školy tradiční čínské medicíny 
při TCM Institutu, pregraduální a opakované 
postgraduální stáže na Universitě TCM  
v čínském Nanjingu, taoistická akupunktura 
podle kmenů a větví, akupunktura dle  
Dr. Tao, akupunktura 12-ti kloubů, Master 
Classis Mazina Al Kafaji, léčebný Qi-gong atd.
l absolventka Kurzu lékařské akupunktury 
při IPVZ Praha a členka České lékařské aku-
punkturistické společnosti při České lékařské 
společnosti J. E. Purkyně

Další
l lektorka TCM Institutu: praktika – akupunk-
tura, přednášky – fytoterapie, základy TCM
l předsedkyně akreditační komise Komory 
tradiční čínské medicíny

časopis Science. 2014, 361. ISSN 6216-
2014. Celé  issue je věnované TCM dnes 
a její integraci do systému zdravotní 
péče. Nová klasifikace nemocí, která má 
vyjít příští rok, by měla obsahovat i část 
zahrnující diagnózy podle tradiční čínské 
medicíny a dalších tradičních východních 
medicínských nauk, které z ní vychází. 
Věřím, že když lékaři budou brát knihu 
MKN (mezinárodní klasifikace nemocí) a 
uvidí tam vedle klasických diagnóz i ty 
naše, pochopí, že není zapotřebí zapa-
lovat hranice nebo argumentovat kozími 
bobky (které se v TCM nepoužívají, i když 
například ty poletuší, nebo bource moru-
šového ano).

Existuje ve světě klinik, center TCM, 
která působí v ČR, rozdíl mezi způso-
by, pojetím, filozofií léčby? Jsou řekně-
me školy určitého typu a podobně?
Čínská medicína je jenom jedna a má 

jasně vymezené své teoretické a filozofic-
ké základy. Existuje ale mnoho způsobů 
jejího praktikování. Na jedné straně v pa-
desátých letech minulého století v Číně 
vznikly novodobé univerzity tradiční 
čínské medicíny podporované režimem, 
na straně druhé vedle nich se do popředí 
nyní dostávají i staří profesoři, jako nosi-
telé starobylých rodinných tradic, kterým 
ale po dlouhá desetiletí nebylo v domo-
vině umožněno ani učit své následovníky, 
natož pak přednášet nebo publikovat. 
Naštěstí mnoho nositelů těchto tradic pře-
žilo také na Taiwanu, ve Vietnamu, USA, 
Austrálii, Velké Británii nebo ve Francii.
Co se týče škol, v České republice jsou 
dvě Komorou TCM akreditované školy:  
1. škola tradiční čínské medicíny a TCM 
Institut v Praze. Obě splňují doporučení, 
které školám svých členů doporučuje 
ETCMA. Student, který z jedné nebo 
druhé vyjde, umí ohledně tradiční čínské 
medicíny vše, co k provozování dobré 
praxe umět má. Komora toho času pracu-
je na systému postgraduálního vzdělávání, 
který je pro zachování kvality a rozvoj 
oboru rovněž nepostradatelný. Snažíme 
se také kontaktovat a navázat spolupráci 
i s dalšími subjekty, které se u nás o vzdě-
lávání v TČM pokouší, abychom umožnili 
studentům studovat v kvalitních studijných 
programech a dali jim tak možnost stát se 
jednou praktiky v rámci Komory TCM.

Nabízíte dnes trochu módně vyhlíže-
jící obory – redukční program, beauty 
akupunturu. Je to součást metod 
léčby, nebo řekněme nabídka kondiční 
péče, nebo marketingový tah, aby byla 
TCM pro veřejnost srozumitelnější a 
lákavější?
K tradiční čínské medicíně metody Jang 
Šeng Fa – pěstění života neodmyslitelně 
patří. Tak je tomu i u nás. Nejdřív pět 
pilířů TCM, potom i beauty akupunktura 
nebo redukční program. V obou pří-
padech ale na začátku stojí stanovení 
obrazu nerovnováhy (ev. nemoci), jenom 
tak může být použita největší devíza TCM 
– přesnost daná individuálním a celostním 
přístupem.

Text: redakce
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inspirace

ONDŘEJ FIBICH: UPOUTAT MRAČNA  
(BÁSNICKÝ OBRAZ SIDONIE NÁDHERNÉ)

Je to jen pár slov úvodem, avšak je mi poněkud úzko z tíhy významu, kdy po opakova-
ném čtení výjimečné sbírky jsem se pustil tam, kam nás Ondřej Fibich napoprvé vedl, k 
obrazům ženy „ztracené v zeleni“. A při svém jinotajném hledání jsem si uvědomil zcela 
konkrétní fakt, že ze Strakonic do Janovic vede cesta kolem nás. Janovice jsou přes kopec, 
asi tak „hodinu chůze“. A do Janovic šel básník na své cestě z jihu „rozvrácenou branou 
krajiny u Počepic“, kde jsou sochy sv. Jana a sv. Vojtěcha, nyní již restaurované a snad 
dosud neukradené.
Na Sidonii Nádhernou, kolem jejíhož bývalého panství jezdím téměř denně do Benešo-
va, často myslím, vnímám ji jako obraz naší země. S její evropskou kulturou a tragikou 
vývoje. Rodina, vzdělání, smysl pro estetiku a poezii, první velká válka, rozpad monarchie, 
pozemková reforma, sláva první republiky, druhá velká válka, německá okupace, ona vy-
hnána esesáky ze zámku do statku za koleje sedlčanky, odkud mohla jen pozorovat zkázu 
své pěstěné zahrady. Poté osvobození s tanky na dvoře a zanedlouho příval rudé lůzy a 

rozkradený či rozbitý interiér. Nakonec útěk do Anglie, záhy její smrt a po delší době návrat jejích ostatků — při vzpomí-
nání po převratu a návratu demokracie.

Cena: 199,-
www.druhemesto.cz

PHILIP K. DICK: MUŽ Z VYSOKÉHO ZÁMKU

Píše se rok 1962 a patnáct let po americké kapitulaci v Kalifornii vládne japonská okupač-
ní správa. Po Spojených státech ale za japonského pobaveného přihlížení a německého 
běsnění koluje podivná kniha, v níž Spojenci druhou světovou válku neprohráli. Pravda o 
světě naruby se snad skrývá v narážkách věštební Knihy proměn I-ťing, jejíž náznakovou 
řeč se snaží rozluštit okupanti, kolaboranti i zahořklí vlastenci.
Philip K. Dick získal za jednu ze svých nejpřístupnějších a zároveň nejmnohoznačnějších 
knih v roce 1963 svou jedinou cenu Hugo za nejlepší vědeckofantastický román, dnes jde 
o obecně uznávanou klasiku alternativní historie a jako taková se nedávno dočkala rovněž 
zdařilého seriálového zpracování. Nové ilustrované vydání je opatřeno obsáhlou předmlu-
vou věhlasné spisovatelky Ursuly K. Le Guinové.

Cena: 298,-
www.argo.cz

Co číst v nemocnici
Dlouhé dny, které pacient musí zůstat na lůžku v nemocnici, nebo třeba hodiny strávené 
čekáním 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 
novinky našich nakladatelství tak, aby si vybral opravdu každý. 
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ZDENĚK SVĚRÁK:  
PŮLSTOLETÍ S CIMRMANEM

Unikátní knížka, která vychází při příležitosti padesáti let Divadla Járy Cimr-
mana, přibližuje obrazem i textem neznámou tvář nejslavnějšího českého 
divadelního souboru. Zdeněk Svěrák bilancuje jeho historii formou soukro-
mého dopisu Ladislavu Smoljakovi a každý člen divadla přidal svou nejži-
vější vzpomínku. Čtenář se tak dozví, jak se přihodilo, že se Petr Brukner na-
rodil ve dvou městech současně, čeho nejhoršího se dopustil Miloň Čepelka 
a jaký je největší herecký problém Miroslava Táborského. Pro fanoušky Járy 
Cimrmana bude překvapením, že souborem prošla řada známých osob-
ností jako Jiří Menzel, Jiří Stivín nebo Jaroslav Uhlíř, a že v tomto zdánlivě 
ryze mužském divadle nechybějí ani ženy. Nepřeberné množství fotografií 
zachycuje herce v jejich výrazných rolích, ale většinou je objektiv namířen 
do zákulisí, a odkrývá tak dění, které zůstává publiku utajeno. Svazek obsa-
huje DVD se záznamy raritních vystoupení.                             Cena: 329,-

 www.paseka.cz

ZUZANA BRABCOVÁ: VOLIÉRY

Málokdo z české literatury se dokázal hlídat tak důsledně, aby nepsal zbytečně. A málo-
kdo do svého psaní investoval tolik ze svého života jako Zuzana Brabcová. Dokladem je 
i její finální kniha Voliéry — intimní deníková výpověď o neuroticky přecitlivělém vnímání 
světa kolem nás. Jako v jejích předchozích dílech, i zde uhrančivě působí práce s jazykem, 
pulzujícím od strohého záznamu po výsostnou metaforičnost, od lyrických poloh až po 
vulgárnost, obnažujících motivy osamění a ztracenosti ve světě, který přestal dávat smysl. 
Záznamy každodennosti se tu posouvají k obecným, symbolickým, výpovědím. Nefilozo-
fují, ale šokují obnažováním grotesknosti — jako by přítomnost generovala už jen černý 
humor, bizarnosti, nadutost a prázdnotu. Poutník provedl inspekci světa a nemá se kam 
uchýlit. Ráj srdce, vlastního nitra, už není. Voliéry jsou černou perlou.

Cena: 236,-
www.druhemesto.cz

PAT HACKETTOVÁ, ANDY WARHOL:  
POPISMUS

Šedesátá léta znamenala zemětřesení, které navždy proměnilo tvář moderní kultu-
ry. Jedním z jeho epicenter byl New York – a jednou z jeho vůdčích osobností byl 
Andy Warhol. V jeho studiu, legendární Factory, se pravidelně scházela společenská 
a kulturní smetánka té doby, od Lou Reeda a jeho Velvet Underground po Eddie 
Sedgwickovou či Boba Dylana. Kniha Popismus, již s Andym Warholem napsala jeho 
dlouholetá spolupracovnice a přítelkyně Pat Hackettová, je věrným a upřímným zá-
znamem oné vzrušené doby a zároveň kaleidoskopem drbů, anekdotických historek 
i niterných zamyšlení, které ocení každý, koho zajímá pop-art, popkultura i šedesátá 
léta jako taková.

Cena: 398,-
www.argo.cz

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv
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Úroveň hygieny i životního 
prostředí tvoří lidé

interview

Po několika týdnech ve vrchol-
né pozici můžete snad hodno-

tit, zda se Vaše představy shodu-
jí se skutečností. Nakolik tomu 
tedy tak je?
Vzhledem k tomu, že jsem na minis-
terstvu, na hygieně, před tím již pra-
covala, tak určitý reálný základ mé 
představy měly – o rozsahu práce 
apod. Jak již to však bývá, některé 
z osobních představ se nenaplnily 
a jiné naopak předčily očekávání, 
ale to pokládám za v životě zcela 
běžnou věc, se kterou je třeba se 
vyrovnat. 

Co bylo největším hygienickým 
problémem léta?
Pominu-li téma žloutenky typu A 
v Brně a odpovím-li v lehčím letním 
duchu, tak to bylo léto samotné. 
Letos charakterizované poměrně 
teplým a zároveň vlhkým počasím, 
ve kterém se daří jednak klíšťatům, 
ale hojně i různým alimentárním 
nákazám – salmonely a podobně. 
V kombinaci s tím, že obzvláště 
v létě rádi zapomínáme na dodržo-
vání základních hygienických návyků 
a pravidel bezpečného zacházení 
s potravinami. Výsledek se pak sám 
nabízí.

Myslíte si, že systém a struktu-
ra hygienických stanic zajišťuje 
dnes odpovídající službu, ochra-
nu a stabilitu podmínek vyme-
zených lokalit, na úrovni potřeb 
a podmínek 21. století? Co byste 
navrhla jako potřebné, naléhavé 
vylepšení?
Systém a struktura krajských hygi-
enických stanic respektující krajské 
uspořádání podle mého vyhovující je. 
Co se však jeví, že by mohlo být pro-
blematické, je občasná nejednotnost 
postupů a v rozhodování jednotlivý-
mi stanicemi. Subjekty s celonárodní 
působností občas poukazují na roz-
dílnost v rozhodování v záležitostech 
téměř totožného věcného charak-
teru. Tato skutečnost určitě bude 
vyžadovat pozornost a péči. 

Propracováváte koncepci inten-
zívnějších kroků proti šíření viru 
HIV? Zdá se podle posledních 
mediálních komentářů, že pre-
vence má poměrně malý efekt  
a lidé jsou k nebezpečí nebezpeč-
ně lhostejní.
Česká republika patřila a dosud patří 
k zemím s velmi nízkým výskytem 
HIV/AIDS. Právě proto je vnímán 
nárůst v těchto číslech se značným 

znepokojením. Mezi nejrizikovější 
skupiny patří promiskuitní lidé, zejmé-
na v homosexuální komunitě. Navíc je 
nárůst HIV spojen i s nárůstem dalších 
sexuálně přenosných onemocnění, 
jakými jsou žloutenka typu B či syfilis. 
Za příčiny nárůstu počtu případů HIV 
pozitivních považuji to, že se lidé této 
nemoci přestali bát. Celosvětově se 
hovoří o fenoménu vyvanutí pocitu 
nebezpečí. Efekt intenzivních kampaní  
z 90. let už jednoduše vyvanul  
a přišla nová generace, která už 
nebyla s následky tak tvrdě konfronto-
vána. Je nutné o problematice inten-
zivně mluvit a vyvracet mýty. Řada 
mladých lidí se například domnívá,  
že je před nákazou HIV ochrání 
hormonální antikoncepce, nebo žije 
v přesvědčení, že na AIDS existují 
účinné léky a je tedy vyléčitelné. 

Výraznější je i ohrožení klíšťaty,  
a to i ve městech, kde jsme se cítili 
bezpečněji, než ve volné přírodě. 
Jak je možné právě v zastavěných 
městských aglomeracích klíšťové 
infekce eliminovat?
V první řadě pamatováním na to, 
že nejen ve volné přírodě se vysky-
tují klíšťata. Při pobytech a pohybu 
v parcích pamatovat i na toto nebez-

Hygiena je ve smyslu státní, resp. krajské instituce pojem mnohem širší a obsažnější, než 
bychom si mysleli. Kromě případů přímého ohrožení většího množství obyvatel akutní infek-
cí sleduje i problémy dlouhodobé, hluk, kvalitu vody, i nová, zatím nenápadná nebezpečí, 
které vývoj civilizace, zejména života ve městech a migrace obyvatel, přináší. V rámci celo-
republikové působnosti plní tuto roli Hlavní hygienik ČR, jehož úřad spadá pod Minister-
stvo zdravotnictví ČR. Nedávno nastoupila do této funkce Mgr. Eva Gottvaldová.
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pečí a přijmout náležitá preventivní 
opatření – to je obléci si vhodné 
oblečení, použít repelent a po ná-
vratu domů se zkontrolovat. Sou-
časné středoevropské klima je pro 
klíšťata velmi příznivé a jejich aktivita 
je nejvyšší v teplých vlhkých dnech. 
Dobré je také sledovat předpověď 
aktivity klíšťat, které připravuje Český 
hydrometeorologický ústav a na jejíž 
prezentaci se podílíme. Na interneto-
vých stránkách Státního zdravotního 
ústavu je pak možno nalézt řadu 
dalších užitečných informací k pre-
venci a výskytu klíšťat.

Jak mohou k optimalizaci hygi-
enických podmínek přispět sami 
obyvatelé měst?
Velmi jednoduše: být slušným k sobě 
i svému okolí, ohleduplným chová-
ním respektujícím své okolí – to jest 
jak lidi, tak i životní prostředí kolem 
sebe. 

Vedení obcí a měst se začíná 
více starat o vodní zdroje, jejich 
návrat do veřejné správy. Může 
hygienik ovlivnit nebo podpořit 
větší kontrolu vodních zdrojů, 
zabezpečení pitné vody i tam, 
kde jsou rozvody v soukromém 
vlastnictví? 
Hygienická služba primárně kon- 
troluje kvalitu vody. Tu samozřejmě 
může ovlivnit technický stav vodovo-
dů, avšak kontrola technického stavu 
vodovodů je úkolem provozovatele 
vodovodní sítě. Koncem loňského 
roku byla po dohodě členských států 
s Evropským parlamentem novelizo-
vána směrnice EU o pitné vodě, kte-
rou musíme do konce příštího roku 
převést do našeho právního řádu. 
To bude znamenat i určité zpřísnění 
požadavků na provozovatele vodo-
vodu. 

Jsou hygienické stanice připrave-
ny na krizové situace, jako třeba 
nekontrolovaný příliv migrantů, 
epidemické ohrožení neznámými 

nebo méně obvyklými původ-
ci, poskytování péče a informací 
třeba cizincům?
Česká republika se zavázala imple-
mentovat Mezinárodní zdravotnic-
ké předpisy (IHR), to je de facto, 
jeden ze dvou právně závazných 
dokumentů Světové zdravotnické 
organizace. Na jejich implementaci 
se podílí jednak na úrovni EU, ale i 
na úrovni národní - i na stránkách 
ministerstva lze dohledat přísluš-
né dokumenty a směrnice, včetně 
algoritmů, jak postupovat při zavle-
čení vysoce nakažlivé nákazy. Jinak 
samozřejmě spolupracujeme s ostat-
ními orgány státní správy a dalšími 
subjekty, a to jak na centrální, tak i na 
krajské úrovni. Je však třeba pozna-
menat, že implementace samotných 
IHR a komplexní připravenost přesa-
huje kompetence nejen hygienické 
služby, ale i resortu zdravotnictví jako 
takového.

Letos se poměrně často objevily 
problémy na dětských táborech 
se zabezpečím hygieny. Nejde 
jen o příliš zpohodlnělé účast-
níky, zvyklé na “laboratorní”  
a komfortní prostředí, které ne-
zvládají v přirozených podmín-
kách? Neměly by děti posilovat 
imunitu přirozeným kontaktem 
se zdroji?
Jak jsem již uvedla, letošní léto bylo 
poměrně teplé a zároveň vlhké. Mů-
žeme sice uvažovat i o vámi zmí-
něných aspektech, že jsme obecně 
poněkud zpohodlnění. Zde bych 
však spíše tyto problémy opravdu 
připsala zejména nedodržování 
zásad bezpečného zacházení s po-
travinami.

Na jak dlouho odhadujete své 
působení? Váš předchůdce odešel 
zhruba po třech letech.
Netroufám si v této chvíli předpoví-
dat. 

Autor: Jan Hovorka
Foto: archiv

Mgr. Eva Gottvaldová
Hlavní hygienik ČR 
Sekce ochrany a podpory veřejného 
zdraví MZ ČR

l Absolvovala Lékařskou fakultu MU 
Brno - obor Výživa člověka.

l Od roku 2003 pracovala ve státní 
správě (obecní a komunální hygiena, 
prevence vzniku chronických onemoc-
nění).

l Od roku 2012 pracovala pro Stálé 
zastoupení ČR při EU v Bruselu, na 
starost měla veřejné zdraví a far-
maceutické produkty, zabývala se i 
právními a správními předpisy v rámci 
projednávání směrnice EP a Rady Ev-
ropy zaměřené na výrobu, obchodní 
úpravy a prodej tabákových a souvi-
sejících výrobků.

l Hlavní hygieničkou je od července 
2016.
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Čas adventu, vánočních svátků 
a příchodu nového roku býval 

tradičně dobou, kdy se lidé drželi 
rodinného kruhu. Nyní se tento trend 
postupně mění, tušíte proč?
V současné době již není obvyklé vícegene-
rační soužití rodiny, jako tomu bývalo dříve. 
Spousta lidí, nejen seniorů, žije odděleně a 
kontakt se svou blízkou rodinou a příbuzný-
mi není bohužel tak intenzivní. Navíc i pojetí 
tradičních Vánoc se posunulo jinam. Lidé 
jsou zvyklí období zimních svátků využívat 
pro cestování, poznávání a odpočinek. A 
někteří ten odpočinek ještě svědomitě roz-
šíří o péči o vlastní zdraví. 

Proč se lidé rozhodují strávit vánoce 
třeba právě v lázních?
Pro osoby, které žijí o samotě, nebo pro ty, 

kteří jsou zvyklí na svátky někam vyrazit, je 
možnost prožití nejkrásnějších svátků v roce 
v lázních ideálním řešením.
Vyeliminují předvánoční stres, nakupování a 
chystání, protože pro ně bude všechno při-
chystáno a bude o ně špičkově postaráno. 
Stráví svátky ve společnosti, mohou se sezná-
mit, pobavit se, kulturně se vyžít. Zažít naprosto 
neopakovatelnou a zvláštní atmosféru oslav 
Vánoc. A současně udělají něco pro své zdraví.

Jací hosté k vám nyní na svátky jezdí a 
jakým způsobem si vánoční pobyt v láz-
ních zajistí?
Významnou částí naší „vánoční“ klientely 
jsou lidé, kteří přijíždějí do lázní přes zdra-
votní pojišťovnu na komplexní lázeňskou 
péči, a kteří se rozhodli vánoční termín vyu-
žít z mnoha výše uvedených důvodů. Spe-

cifickou skupinou jsou pak také klienti v pro-
duktivním věku, čerstvě po ortopedické 
operaci, kteří využívají volné sváteční dny 
ke své pooperační rehabilitaci a rekonvales-
cenci, aby se mohli po svátcích co nejrych-
leji vrátit zpět do pracovního procesu. 
A pak jsou to také hosté, kteří si zakoupili 
jeden z komerčních pobytů a jedou si do 
lázní odpočinout a nabrat nové síly do 
nového roku. Často jde o hosty, kteří se 
k nám vrací opakovaně.
Lázeňský návrh na pobyt hrazený pojiš-
ťovnou vypisuje praktický lékař. Komerční 
pobyty si může zakoupit kdokoli i bez do-
poručení lékaře. 

Vánoční provoz Sanatoria Klimkovice 
zavedla teprve 3 roky zpět. Proč jste 
takové rozhodnutí učinili? 

Na Vánoce do lázní!
Nový trend láká stále více lidí.

Podzimní čas je tady a mnozí už přemýšlí nad tím, jak stráví letošní  
vánoční svátky. Někteří se vydají do lázní. A právě o tom, jaké  
mohou být Vánoce v lázeňském prostředí, je rozhovor s obchodní 
ředitelkou Sanatorií Klimkovice Ing. Martinou Raizlovou.

informace
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V posledních dvou letech evidujeme během 
celého roku převis poptávky na komplexní 
lázeňskou léčbu nad kapacitními mož-
nostmi lázní. Abychom poptávku alespoň 
částečně uspokojili, rozhodli jsme se pro 
nepřetržitý celoroční provoz. 
Současně se projevil velký zájem o krátko-
dobé komerční samoplátecké pobyty, a my 
jsme velmi rádi vyšli této poptávce vstříc.

Jak vlastně takové vánoce v lázních vy-
padají? Co lázeňské hosty o Vánocích 
a s příchodem nového roku v lázních 
čeká?
Čeká je určitě neopakovatelná atmosféra. 
Překrásné pohádkové prostředí na kopci, 
kdy má člověk pocit, že je na konci světa, 
přičemž tento pocit se několikanásobně 
umocní v případě, kdy lázeňský areál zasy-
pe bílá sněhová pokrývka. Čekají je krásné 
kulturně-společenské zážitky protkané 
tradicemi, které znají z domu a špičkový 
gastronomický servis. Domácí cukroví, 
nadílka pod stromečkem, tradiční štědro-
večerní menu, půlnoční mše, vánoční punč, 
štěpánská zábava, operetní koncert, divadlo 
a velkolepá silvestrovská zábava. Pak také 
stylové přivítání nového roku.
Klienti lázní Klimkovice mají samozřejmě 
možnost setkat se ve svém volném čase 
s rodinou, posedět společně v lázeňské 
kavárně, či restauraci, anebo spolu strávit 
přímo štědrovečerní večeři. Paradoxně se 
pak může stát, že se svou rodinou, která 
přijede na návštěvu, klient stráví více času, 
než kdyby byl o svátcích doma. 

Ovlivní sváteční doba nějak průběh lé-
čebného plánu?
I sváteční dny v lázních jsou stále hlavně 
o léčení a profesionální rehabilitační péči. 
Je zajištěn standardní provoz bez omeze-
ní. Léčebný plán je tak dodržen na 100%. 

Klienti, kterým pobyt hradí pojišťovna tak 
absolvují procedury 6 dní v týdnu a 7 den 
odpočívají. Takže sváteční doba ovlivní lé-
čebný plán „pouze“ krásnou atmosférou.
Hosté, kteří se rozhodli pro krátkodobé 
samoplátecké pobyty také nepřijdou zkrát-
ka. I jejich pobyt je nasycen celou škálou 
relaxačně-léčebných procedur. Navíc si mají 
možnost dokoupit přímo na místě další 
procedury. 

Co vše zajištění vánočního provozu ob-
náší? Určitě to má nějaká specifika opro-
ti provozu v jiných ročních obdobích.
Kromě nejdůležitějšího bodu, jímž je zajiš-
tění chodu procedur, cvičení, 
bazénu a lékařské péče je 
třeba zajistit spoustu nároč-
ných, ale o to radostnějších 
detailů. Lázeňská cukrárna 
musí napéct desítky kilogramů cukroví, ku-
chyň pak zajistit všechny tradiční vánoční 
dobroty. Zabalit téměř čtyři sta vánočních 
dárků hostům pod stromeček. Celé lázně se 
převlečou do vánočního hávu a rozsvítí se 
stovkami světel. Je třeba se postarat o ne-
přetržité společenské vyžití, které je určeno 
nejen ubytovaným hostům, ale také široké 
veřejnosti. 
Vše obnáší náročnou koordinaci celého 
týmu zaměstnanců, samozřejmě s ohledem 
i na jejich potřeby strávit část svátečních dní 
se svými blízkými.

Zavedli jste pro toto sváteční období 
nějaké speciální služby? V čem se Sana-
toria Klimkovice liší od jiných lázní, které 
také nabízí vánoční pobyty? 
Jednou z nesporných výhod našich lázní, 
a to nejen pro období Vánoc je to, že zde 
klienti najdou vše pod jednou střechou, bez 
potřeby přecházet z budovy na budovu. 
Což jistě ocení hlavně klienti s pohybový-

mi obtížemi. Právě tento fakt si naši klienti 
velmi oceňují. 
Speciální služby se pochopitelně váží ke 
specifikům svátečního zimního času a hovo-
řila jsem o nich již výše. 

Existují v novodobém lázeňství nějaké 
zajímavé trendy, které tady dosud ne-
byly? Snažíte se takovým trendům vy-
cházet vstříc? A můžete nám představit 
nějakou novinku, kterou chystáte do 
nového roku? 
Trendů je spousta. My se v současné době 
odkláníme od trendu „wellnesového“. Své 
úsilí směřujeme hlavně směrem vysoce od-

borné komplexní neuroreha-
bilitace, která pomáhá dětem 
i dospělým s pohybovým 
handicapem, který vznikl na 
základě neurologického po-

škození. Jsou to osoby po cévních mozko-
vých příhodách, po těžkých nehodách a 
úrazech, děti s dětskou mozkovou obrnou a 
vývojovými poruchami. Investujeme hlavně 
do nejmodernějšího přístrojového vybavení 
a zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců. 
V roce 2017 chceme intenzivně pracovat na 
propojení všech složek neurorehabilitace, 
jejímž základem je samozřejmě odborná 
pohybová terapie, ale také multisenzorická 
stimulace, kognitivní trénink, klinická logo-
pedie, ergoterapie.
Navíc i v roce 2017 budou Sanatoria Klim-
kovice pokračovat v odborné studii, která 
má prokázat efektivitu intenzivní rehabili-
tace u dětí s dětskou mozkovou obrnou, a 
která by mohla v budoucnu změnit pohled 
zdravotních pojišťoven na rozsah úhrad za 
péči o tyto děti.
Věřím, že i v následujícím roce se k nám 
budou naši klienti rádi vracet!

Text: redakce
Foto: archiv AquaKlim
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V prostorách Zařízení sociální inter-
vence Kladno v ulici Jana Palacha od 

začátku září nabízí služby adiktologická 
ambulance pro mládež. Středočeský kraj 
se tak stal prvním regionem v republice, 
který se může pochlubit specializovaným 
odborným týmem zaměřeným na pomoc 
mladistvým uživatelům návykových látek 
či ohroženým jiným typem závislosti. V 
projektu organizovaném a zaštiťovaném 
odborníky z 1. lékařské fakulty Všeo-
becné fakultní nemocnice Praha v čele 
s profesorem Michalem Miovským spojili 
síly psychologové a psychiatři zaměření 
na sociální intervenci a lékaři z Oblastní 
nemocnice Kladno.

„Naší snahou je nabízet občanům co nej-
kvalitnější a nejširší služby. Proto jsem rád, 
že jsme prvním regionem v republice, který 
přichází s adiktologickou ambulancí pro 
mladistvé. Náš kraj se velmi rychle rozvíjí, 
přibývá v něm obyvatel, mezi nimiž je i hodně 
mladých lidí. Roste i životní úroveň našich 
obyvatel a s tím je bohužel spojený i nárůst 
případů drogové i jiné závislosti. Je dobře, že 
jsme otevřeli specializované pracoviště, které 
tyto problémy dokáže nejen včas podchytit, 
ale také efektivně řešit,“ konstatoval středo-
český hejtman Miloš Petera (ČSSD). 
Podle ředitele Oblastní nemocnice Kladno 
Vladimíra Lemona dochází k žádoucímu 
propojení zdravotních a sociálních služeb pro 

mladé narkomany. „My jsme se s mladistvý-
mi uživateli návykových látek samozřejmě 
setkávali už před zahájením tohoto programu 
jakožto s pacienty. Lékař ale v tomto případě 
řeší jen důsledky. Příčiny musí řešit psycho-
logové a psychiatři, k čemuž dochází právě 
teď,“ poznamenal.
Podle Jany Petrákové, ředitelky Zařízení 
sociální intervence Kladno, příspěvkové 
organice Středočeského kraje, je cílem nové 
služby včasná intervence a systematická péče 
o problémové uživatele návykových látek 
mezi dětmi a dorostem s ohledem na jejich 
věkovou kategorii. „Dětští klienti potřebují ji-
nou formu práce, jiný přístup. Jejich problémy 
je třeba řešit včas, ještě než se problémové 
užívání návykových látek změní v závislost 
jako chronickou chorobu. S dětskými pacienty 
už zkušenosti máme, setkáváme se s nimi už 
mnoho let v souvislosti s řešením závislostí u 
dospělých osob v jejich rodině. Pracovali jsme 
s nimi buď individuálně, nebo jsme se snažili 
zařadit je do dospělého programu,“ říká. I 
teď bude podle Jany Petrákové nejdůležitější 
spolupráce s celou rodinou.
O nově nabízenou službu už je zájem. Pro-
gram v Kladně zkušebně funguje od červen-
ce bez nějaké větší propagace a už v den 
oficiálního zahájení pracoval s osmi rodinnými 
skupinami. Odborníci se kromě běžných 
drog, alkoholu a cigaret zaměřují například 
i na gambling či patologickou závislost na 
počítačích.

V Kladně byla otevřena první krajská  
adiktologická ambulance pro mládež v ČR 

Středočeský kraj se rozhodl, že podpoří péči 
o drogově či jinak závislé teenagery.  
Hejtman Miloš Petera v prostorách nově 
vzniklé ADIKTOLOGICKÉ DOROSTOVÉ 
AMBULANCE symbolicky otiskl na zeď svoji 
pomocnou ruku.

V  roce 2016 proběhlo v Oblastní 
nemocnici Kladno (ONK) externí 

hodnocení kvality a bezpečí poskytované 
péče, kdy akreditační společnost (Česká 
společnost pro akreditaci ve zdravot-
nictví s.r.o.), pověřená Ministerstvem 
zdravotnictví, konstatovala, že Ob-
lastní nemocnice Kladno naplňuje 
veškeré legislativní požadavky, 
týkající se kvality a bezpečí posky-
tované péče, péče o pacienty, péče o 
zaměstnance i bezpečného prostředí pro 
pacienty i zaměstnance, a to na velmi 
vysoké úrovni.

Na základě tohoto externího hodnocení 
kvality a bezpečí poskytované péče ONK 
uspěla mezi několika desítkami hodnocených 
zdravotnických zařízení a byla vyhlášena jako 

absolutní vítěz celorepublikového projektu 
Kvalitní a bezpečná nemocnice 2016. Tento 
projekt byl vyhodnocen na konferenci Kvalita 
a bezpečí poskytované péče a akreditace 
2016. V praxi to znamená, že nemocnice patří 

ke špičkovým nemocnicím v ČR a proka-
zatelně poskytuje kvalitní a bezpečnou 
péči a tuto kvalitu a bezpečí řídí a 
kontinuálně zvyšuje.

„Zdravotnická zařízení, kladenská 
nemocnice nevyjímaje, musí čím dál tím 

víc do svých dlouhodobých strategií a plánů 
zohledňovat měnící se prostředí, potřeby 
a očekávání pacientů, technický pokrok, 
konkurenční tlaky, ale i požadavky zřizovatelů 
a plátců, konkrétně zdravotních pojišťoven. 
Rovněž musí dodržovat velmi mnoho legisla-
tivních požadavků, týkajících se např. vedení 
zdravotnické dokumentace, manipulace s 

léčivy, léčebné výživy, zdravotnické techniky, 
prevence infekcí, BOZP, PO a mnoha dalších. 
To vše musíme absolvovat, abychom dosáhli 
našeho hlavního cíle, kterým je neustále 
zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných 
služeb, aby byli spokojení pacienti i zaměst-
nanci,“ dodal ředitel Oblastní nemocnice 
Kladno MUDr. Vladimír Lemon.

ON Kladno vítězem celorepublikového projektu 
kvalitní a bezpečná nemocnice 2016

INZ
ERC

E



49

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

INZERCE▼

Dne 5.10.2016 ve 
13:30 hodin pro-

běhlo za přítomnosti 
náměstkyně ministra 
zdravotnictví paní 
JUDr. Lenky Tesky 
Arnoštové, Ph.D., zá-
stupců Středočeského 
kraje radní pro oblast 
zdravotnictví paní 
Jiřiny Fialové a Ing. 
Zuzany Moravčíkové, 
náměstkyně hejtmana 
pro oblast investic a 
veřejných zakázek a ředitele společ-
nosti Siemens Healthcare, s.r.o. Ing. 
Vratislava Švorčíka slavnostní zahájení 
provozu nového CT přístroje Siemens 
Somatom Definition Edge v Oblastní 
nemocnici Kolín, a. s., nemocnici Stře-
dočeského kraje. 

Počítačový tomograf vyšší  
kategorie s příslušenstvím
Oblastní nemocnice Kolín, a. s., ne-
mocnice Středočeského kraje dispo-
nuje novým počítačovým tomografem 
(CT) vyšší kategorie s příslušenstvím, 
s vysokou propustností, vyšetřová-

ním dvojí energií a s možností 
vytvářet virtuálně nativní obrazy. 
Přístroj umožňuje zkvalitnit dia-
gnostickou péči a výrazně snížit 
dávky záření.
Díky nové zdravotnické tech-
nologii splňuje Oblastní ne-
mocnice Kolín, a.s., nemocnice 
Středočeského kraje legislativní 
požadavky pro zdravotnické 
zařízení oblastního typu, včetně 
požadovaných evropských 
standardů. 
Počítačový tomograf byl dodán 

společností Siemens Healthcare s.r.o. 
v celkové částce 26.146.890,- Kč.
Ministerstvo zdravotnictví ČR poskytlo 
na přístroj dotaci ve výši 20.039.000,- 
Kč a Oblastní nemocnice Kolín, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje uhra-
dila 6.107.890,- Kč z vlastních zdrojů.

Slavnostní zahájení provozu nového CT 
přístroje Siemens Somatom Definition Edge

ředitel nemocnice  
MUDr. Petr Chudomel,  
náměstkyně min. zdravotnictví 
JUDr. Lenka Teska Arnoštová
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  Všeobecná sestra - Odd. endoskopie
  Všeobecná sestra - Dialyzační oddělení
  Všeobecná sestra - JIP 
  Všeobecná sestra - Lůžkové oddělení 
  Všeobecná sestra - Operační sály  
  Zdravotnický záchranář, zdravotnický asistent

ROZŠIŘUJEME NÁŠ TÝM!

www.kariera.ikem.cz

Na konci září se akcí „Den včasné diagnó-
zy“ připojilo ORL oddělení Nemocnice 

Rudolfa a Stefanie Benešov k Týdnu osvěty 
rakoviny hlavy a krku, jehož cílem  bylo  
apelovat na důslednou prevenci, která je 
spjata s rizikovými faktory jako je kouření, 
alkohol a infekce HPV. 

V rámci Dne včasné diagnózy se mohli všichni 
zájemci nechat zdarma preventivně vyšetřit na 
ORL ambulanci benešovské nemocnice nebo na 
Masarykově náměstí v Benešově, tam vyrostla 
„mobilní“ ORL ambulance. Tam dorazili také dva 
pacienti, kteří povyprávěli o svém onemocnění. 
„Jednoho večera jsem jedl polévku a najednou 
jsem ucítil jako by mi něco uvízlo v krku. Drobná 
kůstka nebo kus zeleniny. Ráno jsem se probudil 
a už jsem žádný problém neměl. Vydal jsem se 
na ORL ambulanci do benešovské nemocnice. 
Lékařka mě prohlédla a řekla, že v krku nic 
nemám, ale že vidí nějaký nález na hlasivkách. Z 
polypu odebrali vzorek a nasadili mi antibiotika. 
Když přišly výsledky z odebraného vzorku, lékaři 

zjistili, že mám na hlasivkách rané stádium karci-
nomu. Za 3 měsíce jsem tak podstoupil další 
zákrok, kdy mi byl polyp zcela odebrán. Jelikož-
šlo o včasný záchyt, nemám žádné problémy, 
jen docházím na kontroly. Nebylo potřeba žád-
né ozařovaní, ani další zákrok,“ řekl pan Pinkas, 
bývalý řidič z povolání, který kouřil 45 let 10 a 
více cigaret denně. Před 10 lety přestal. 
„Pan Pinkas je  jedním z mála případů včasného 
a navíc náhodného záchytu karcinomu v oblasti 
krku, v tomto případě hlasivek. Spadá i do rizi-
kové skupiny kuřáků ve vyšším věku. 4 roky má 
kardiostimulátor, jinak se u něj žádné jiné obtíže 
neobjevují. Díky včasnému rozpoznání nemusel 
podstupovat ozařování. Dochází samozřejmě 
na pravidelné kontroly a je sledován,“ doplnila 
MUDr. Lucie Benešová z ORL oddělení Nemoc-
nice Rudolfa a Stefanie. 
Lékařky a sestřičky ORL oddělení vyrazily při pří-
ležitosti Dne diagnózy také do terénu. Navštívili 
benešovské Nízkoprahové denní centrum pro 
osoby bez přístřešku a Domov seniorů. 
„Velice nás překvapil zájem o vyšetření přede-

vším u klientů Nízkoprahového denního centra. 
Vyšetřili jsme 18 klientů. Velký zájem jsme 
zaznamenali i v Domově seniorů, kde se nás 
klienti ptali i na jiné zdravotní problémy. V naší 
mobilní ambulanci na Masarykově náměstí jsme 
se pak vůbec nezastavili. Kolemjdoucí projevo-
vali aktivní zájem o problematiku karcinomu v 
oblasti hlavy a krku a  o možnost preventivního 
vyšetření. Mohou  se  nechat  kdykoliv  preven-
tivněvyšetřit na ORL ambulanci naší nemoc-
nice,“zhodnotila úspěch Dne včasné diagnózy 
MUDr. Lucie Benešová, která s nápadem na 
uskutečnění akce přišla.
Na preventivní vyšetření zaměřené na možný  
výskyt karcinomu hlavy a krku by měli každý rok 
dorazit především kuřáci a osoby, u kterých se 
objevuje jeden z následujících příznaků trvající 
více než  tři  týdny: bolestivost jazyka a nehojící 
se vřed v ústech, bolest krku, dlouhodobě trvají-
cí chrapot, bolest při polykání, bulka na krku a 
jednostranná nosní neprůchodnost s hlenovým 
výtokem. Včasný záchyt karcinomu totiž může 
zachránit život.

inhospital

V rámci Dne včasné diagnózy 
se nechalo vyšetřit přes 100 lidí

INZERCE▼
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konzultace na tel.:800 160 000 , MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43  Průhonice
Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů pro vnitřní užití. Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.

Inzerce

Podpořte 
imunitu

Více na  www.wobenzym.cz

Lék Wobenzym®

posiluje oslabenou imunitu
snižuje nemocnost

proti chřipce 
a nachlazení

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 opa-
kovaně. Potvrzuje to, že jsou s ním spokojeni a že pomáhá.


