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FN Hradec Králové:

Zdravotnictví není v krizi, 
máme špičkové lékaře  
a sestry
Vladimír Palička

Světový den diabetu.
Může se vás týkat

Ochrana práv pacienta  
i poskytovatele
funguje podle Ústavy
Ondřej Dostál

TCM je historický  
poklad lidstva
MA Keqing

Anna Julie Slováčková:
„Nejdůležitější je pokora a pracovitost. 

Neustále se snažit někam posouvat.“



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

Více na www.wobenzym.czVíce na www.wobenzym.cz

Dárek, který těší a pomáhá
lék Wobenzym®

Navíc 2 dárky ZDARMA až domů!!!
K Wobenzymu 800 tbl. poukaz na 2ks 

unikátní české zubní pasty 
v hodnotě cca 500 Kč

Inzerce



Fakultní nemocnice Hradec Králové 
je v posledních dvou letech v centru 
(nejen) mediální pozornosti. Kromě 

experimentálního, ale úspěšného centra 
Tradiční čínské medicíny ale zdůrazně-
me, že především poskytuje zdravotní 
péči v oblasti standardní medicíny celé-
mu kraji. Tam je také největším zaměst-
navatelem. Podrobně vám představí 
jednu z nejmodernějších a nejperspek-
tivnějších “fakultek” její nedávno jmeno-
vaný ředitel profesor Vladimír Palička.
Den diabetu je v roce jeden, nemoc 
jako taková stále přítomným ohrožením. 
Může se týkat i vás. Zajímavé poznámky 
k této civilizační hrozbě, ale i další  
materiály na téma diabetes přinášíme  
v tomto čísle. 
Experta na zdravotní právo Ondřeje 
Dostála už z našeho projektu znáte, 
tentokrát vám pomůže lépe pochopit 
zákon o léčivech a jeho novelu.  
Setkáte se s ním ale i v dalších číslech  
a na našem webu. 
Pravidelnou nabídku a informace o 
knihách Co číst v nemocnici doplníme 
dnes rozhovorem, kde vám spisovatel 
Vlastimil Vavřín představí sebe a my jeho 
novinku (S Drákulou do nebe). Je to 
příjemné čtení nejen na pobyt ve špitále!

Naše občasné Téma, zaměřené na TCM, 
dnes naplníme rozhovorem s velvyslan-
kyní ČLR, paní MA Keqing, která je pro 
tyto metody upřímně zapálená. Vyváže-
ně představíme i domácího odborníka 
na podpůrné a doplňkové metody, jakož 
i zdravý styl života, doktora Jana Hejmu 
(čerstvého absolventa 1. školy Tradiční 
čínské medicíny).
Pobyt a čas v nemocnici zpestří  
vždycky příběh celebrit - ať už na ob-
razovce, v časopise nebo na návštěvě. 
Když uslyšíte známý hlas, pookřejete  
a i lékařsko-sesterské týmy se radostněji 
usmějí! Když uvidíte slavnou tvář, potěší 
vás to. Nedávno skončená show v TV 
Nova má ale i jiný než divácký dopad - 
vítězové adresují vyhrané sumy potřeb-
ným. 
Hezké čtení a těšte se na další čísla - 
budou Vánoce!

Jan Hovorka
šéfredaktor
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pokračování ►

Na úvod snad jen ještě dopl-
ňující úvaha, že máte-li ještě 
navíc sami (přirozenou) touhu 

uspět, je to opravdu závažný pro-
blém, který vám, pokud ho příznivě 
nevyřešíte, může slušně pošramo-
tit život. Suma sumárum, zbývají 
jen dvě cesty. Buď se vrhnout na 
něco úplně jiného (třeba medicínu, 
studium ojedinělých endemických 
exemplářů hmyzu na tichomořských 
ostrovech či  astrofyziku),  nebo vyra-

zit na jeviště (před kameru, mikro-
fon…) a být minimálně stejně dobrá, 
v lepším případě nejmladší a nejlepší 
exemplář tohoto rozvětveného umě-
leckého rodu.
Anna Julie Slováčková má všechna 
výše zmíněná pozitiva, tedy celkem 
slušné genetické a edukační zá-
klady pro uměleckou kariéru. Aby 
to neměla ale ani tak jednoduché, 
osud ji tu a tam ještě ještě prubne, 
co vydrží. Ale od dětství ten krásný 

a náročný život v uměleckém pro-
středí žije, hodlá dál a pilně se na to 
připravuje.  

Je umělecká rodina a zázemí dob-
rý start pro vlastní kariéru, nebo 
zátěž? Co vám nejen rodiče lidsky 
a osobně, ale profesionálně dali?
Ano je, rozhodně je lepší když 
máte tatínka hudebníka a maminku 
herečku a chcete se tomu naplno 

Anna Julie Slováčková: 

Síla myšlenek 
je dar a nikdy nejsme sami, 

i když si tak připadáme…

Když máte talent a umělecké ambice, je to fajn. Když máte mámu, tátu, bráchu, sestru,  
dědu a babičku, kteří je měli taky a dost dlouho před vámi si je stačili úspěšně naplnit, je to…  
No, to se dozvíte. Když k tomu přidáte úvahu, jak je snadné mít komplex a blok z vědomí, 
že v přímé linii nesete slavné jméno, je to na pováženou. Když nesete ta jména rovnou dvě,  
a ještě vykukuje někde třetí, co byste s tím sakra vy dělali?
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také věnovat. Můžou vám říct své 
rady a zkušenosti a předáváte si je 
tak z generace na generaci. Rodiče 
mi vždycky vtloukali do hlavy, že je 
nejdůležitější pokora a pracovitost. 
Neustále se snažit někam posouvat 
a vyvíjet. 

Vaše hudební vzdělání, nebo 
spíš směřování, zahrnuje popu-
lární i klasické hudební vzdělá-
ní. Chtěla jste být třeba klavírní 
vituoska? Nebo operní zpěvač-
ka?
Hru na klavír miluju a stejně tak 
mám ráda i klasický směr hudby. 
Baví mě poslouchat symfonie a hrát 
klasické kusy i na klavír. O opeře jako 
takové jsem často uvažovala, ale 

přeci jen zatím zůstanu u populární-
ho směru hudby. Uvidíme, kam mě 
vítr zavane. 

Zkoušela jste někdy hrát na dě-
dečkovu harfu?
Pamatuji si, že jako mála jsem to pár-
krát zkoušela, od doby co dědeček 
umřel už ne. Harfu ale jako nástroj 
miluji. 

Patříte mezi hvězdy v populární 
show Tvoje tvář má známý hlas. 
Koho byste někdy chtěla zahrát  
a zazpívat, a koho nikdy?
Na tuhle otázku je těžké odpovět,  
ale vzhledem k tomu, že jsem si  
v show prošla spoustou proměn  
a prostřídala spoustu stylů, zpěváků 
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Pokračování 

a zpěvaček.. beru zkrátka od té doby 
všechno jako výzvu a řídím se tím, že 
je všechno možné  

Představujete si, že někdy někdo 
bude představovat vás jako zpě-
vačku?
Haha, to asi radši ne. I když by to 
bylo určitě hodně vtipný. 

Váš YouTube kanál Sushi Clips 
je populární, nicméně už teď 
se dostáváte do prostoru tvrdé 
konkurence velmi mladých, ale 
ambiciózních tvůrců v disciplíně 
řekněme nejnovějšího formátu. 
Jaké jsou vaše trumfy a zbraně,  
v čem se cítíte silná?

l Pochází z umělecké 
rodiny. Její matkou je česká 
herečka a moderátorka 
Dagmar Patrasová, otcem 
český saxofonista a hudeb-
ní skladatel Felix Slováček. 
Má také bratra Felixe 
Slováčka ml. a nevlastní 
sestru René Slováčkovou. 
Její dědeček Karel Patras 
byl profesorem AMU a 
sólovým harfenistou České 
filharmonie, babička Věra 
Patrasová byla zpěvačkou 
filharmonického sboru.

l Anna již od 4 let na-
vštěvovala ZUŠ Bajkalská, 
kde se učila na klavír 
pod vedením prof. Věry 
Svárovské a studovala zde 

i zpěv u Jany Durczákové. 
Chodila do jazykové školy 
s povinnou angličtinou a 
němčinou. Nyní studuje 
populární zpěv na Pražské 
konzervatoři a v budoucnu 
by chtěla studovat režii 
nebo scenáristiku na praž-
ské FAMU, nebo herectví 
na DAMU.

l Již od dětství navště-
vovala hodiny klavíru 
a zpěvu. Účinkovala v 
pořadech své maminky 
Dagmar Patrasové, hrála 
také v pohádce Zimní 
královna. Propůjčila hlas 
Krtečkovi výtvarníka 
Zdeňka Milera na audio-
nahrávkách. V roce 2012 

byla televizní reportérkou 
dětského pořadu KiWi Ju-
nior na TV Barrandov. Se 
svou kamarádkou založila 
Youtube kanál Sushi Clips 
CR, kam vkládají videa 
od blogů, challenge až 
po velké projekty. V roce 
2014 začala hrát v muzi-
kálu Sněhová královna, 
kde hraje hlavní postavu 
- Gerdu. V roce 2016 se 
účastní 2. řady soutěže 
Tvoje tvář má známý hlas 
(TV NOVA).

l Divadelní muzikálové 
role v představeních: 
Sněhová královna, Kapka 
medu pro Verunku, Swin-
gujeme, rejdíme.

Anna Julie Slováčková
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Nevím kam touto otázkou směřujete. 
Jestli na YT kanál nebo přímo na mě. 

O čem by byl muzikál, kdyby ho 
někdo psal pro vás a vám hlavní 
roli na tělo?
Jmenoval by se Alenka v kraji zázra-
ků a už ho od konce září uvádíme  
v divadle Hybernia. Hraju tam hlavní 
postavu, Alenku. 

A máte téma pro muzikál, který 
byste psala vy?
Rozhodně by to byl muzikál plný 
tajemna a lásky. Vážné téma se zá-
bavnými čísly. 

Relativně nedávno jste si prožila 
těžké chvilky z hlediska zdravotní-
ho stavu. Čím byste podpořila lidi, 
kteří se v podobné situaci ocit-
nou, postihne je závažná nemoc  
a připadají si na ni sami a slabí? 
Všem těmto lidem bych hlavně po-
řád omílala a otloukala o hlavu, že je 
nejdůležitější se nevzdávat a jít pořád 

dál. Mít pozitivní myšlenky a vidět už 
sám sebe zdravého. Síla myšlenek je 
ten největší dar co máme, přivolává-
me si nimi jak špatné, tak dobré věci.  
A také že sami rozhodně nejsou, 
ačkoliv jim to může tak připadat… 

Rozhodujete se o budoucí profesi, 
uvažujete o režii nebo scénáris-
tice, DAMU nebo FAMU. V čem 
vidíte atraktivitu, nebo smyslupl-
nost tohoto zaměření?
Oboje je krásná a těžká práce. 
Můžete předávat lidem něco ze 
sebe. Ukázat jim svoji práci. Je těžké 
napsat brilantní sénář jako je těžké 
zrežírovat dobrý film/divadelní insce-
naci. Jak režie tak scénáristika mají  
v sobě podle mě spoustu možností  
a rozmanitostí, které mě na práci 
baví nejvíc. Každodenní stereotyp je 
pro mě peklem. 

Text: redakce 
Foto: archiv A. J. Slováčková, 

archiv TV Nova
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interview

Nadace Nova se zaměřuje na 
podporu a pomoc dětem. Čím se 

lišíte, v čem nabízíte víc než podobně 
zaměřené subjekty?
Nadace Nova pomáhá dětem ve třech 
hlavních oblastech - zdraví, domov a 
vzdělání. Naším cílem je, aby děti měly 
takové zázemí a možnosti se rozvíjet, 
které jsou pro ně tím nejlepším startem 
do dospělého života. Velkou výhodou 
Nadace Nova je provázanost na skupinu 
Nova a tedy možnost některá závažná 
témata či příběhy více medializovat a 
upozornit tak na ně veřejnost.

TV stanice má dost velký prostor, jak 
se věnovat dětem (zábavou i pouče-
ním). Propojujete nadační aktivity i 
s pořady, tvořenými v programové 
koncepci TV Nova?
Ano, momentálně je Nadace Nova  pro-
pojená například s pořadem Tvoje tvář 
má známý hlas. Soutěžící si vybírají 
konkrétní charitativní organi-
zace, na jejichž činnost chtějí 
věnovat svou výhru. Peníze 
na výhru dává právě Nada-
ce Nova. S jednotlivými spolky jsme 
následně v kontaktu a dohlížíme, že jsou 
finanční prostředky využity smysluplně. 

Podobně je Nadace Nova propojená i se 
zábavným pořadem Hvězdná party.

Vize a cíle Nadace zastupuje 
Kristina Kloubková. Můžete 
nám je přiblížit?
Jak jsem již zmínila, máme tři 

hlavní pilíře - zdraví, vzdělání a domov, 
kam zahrnujeme i podporu volného 
času. Představíme-li si je jako pevnou 

stavbu kolem dítěte, tak my vytváříme 
jakousi ochranou střechu. Když je dítě v 
bezpečí, má možnost se rozvíjet. Bohu-
žel v Česku je dost dětí a mladistvých, 
kteří tu pomyslnou ochrannou střechu 
nad hlavou nemají.

A Kristinu?
Kristina Kloubková je moderátorka Tele-
vizních novin, publicistických pořadů a 

Z každého nadačního projektu
mám velkou radost

Anna Suchá je v náročné pracovní pozici, kdy musí sladit charitativní práci pro Nadaci Nova 
s racionálním přístupem komerční televize. Naštěstí je obklopena lidmi, kteří stejně jako ona 
cítí společenskou odpovědnost a chtějí pomáhat rodinám a dětem ve složité situaci. A jak se 
televizi daří sladit dobrý úmysl a chladný rozum, orientaci v předpisech a kreativitu, soucit 
a kázeň, vlídnost a odpovědnost, společenskou empatii i asertivitu? Na to nám odpovědě-
la ředitelka korporátní komunikace skupiny Nova a současně předsedkyně Nadace Nova. 
A odpoví i vám, pokud se na ni obrátíte v situaci, kdy potřebujete pomoc. Prostě Nadaci 
Nova pošlete žádost.
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současně maminka, která je mezi diváky 
velmi oblíbená. Již v minulosti byla tváří 
charitativních projektů televize Nova. 
Věděli jsme, že ráda pomáhá lidem  
a dětem obzvlášť, proto jsme jí oslovili  
s nabídkou, kterou nadšeně přijala.  
V Nadaci Nova není jen patronkou, ale 
je i členkou správní rady Nadace Nova. 
Podílí se na rozhodování o tom, komu 
nadace pomůže. Své role se ujala velmi 
zodpovědně a s maximálním nasazením.

Na jaký projekt jste zatím shromáždili 
nejvíc prostředků?
Vzpomenu spíš, z které pomoci jsem za 
poslední období měla největší radost. V 
srpnu 2016 jsme v Televizních novinách 
informovali o tragické autonehodě. Čtyři 
děti přišly o rodiče, kteří nehodu neza-
vinili. Nadace Nova oslovila nejstaršího 
sourozence a nabídla mu pomoc. Při 
prvním rozhovoru vyplynulo, že by mu 
nejvíc dopomohl automobil, aby  mohl 
nejmladší sestru pravidelně vozit do 
nemocnice. Je mu jenom 22 let a najed-
nou  musí zabezpečit sebe i své nejbližší. 
Při odevzdávaní zapůjčeného vozu jsme 
byli všichni dojatí. Pomoc byla na správ-
ném místě.

A který byl nejúspěšnější?
Pro nás jsou všechny úspěšné. Máme ra-
dost, když s Kristinou přijdeme odevzdat 
rodině šek, sdělíme její příběh divákům v 
televizi a na základě jedné reportáže se 
nám ozvou lidé, kteří chtějí dodatečně 
dítěti pomoct. Například nedávno rodiče 
v reportáži zmínili, že jim chybí poloho-
vací postel pro těžce nemocného syna,  
a napsala nám divačka, která jim tu po-
stel chtěla darovat. Sdílíme pak společ-
nou radost.

Blíží se Vánoce. Chystáte nějaké pře-
kvapení pro děti s Nadací v rámci TV 
programu?
Myslím, že každé dítě, ať už zdravé, 
nebo nemocné potěší klasické české 
pohádky. Věřím, že během Vánoc bude 
každé v kruhu nejbližších. Speciálně se 
těšíme na Mikuláše, kdy opět zavítá-
me do vybrané nemocnice na dětské 

oddělení a spolu s našimi moderátory 
budeme rozdávat dárečky.

Jeden z vašich projektů podporuje 
péči o zdraví dětí. Jak rozhodujete, 
kdo a jak bude vybrán?
Lidé, kteří chtějí požádat o pomoc Nadace, 
vyplní formulář na stránkách Nadacenova.
cz. U zdravotních žádostí nám žadatelé za-
sílají dokumenty o diagnóze, potvrzení od 
lékařů, případně pojišťovny. Ve správní radě 
Nadace Nova působí lidé různé odbor-
nosti a vybrané  žádosti konzultujeme i s 
odborníkem, konkrétně s lékařem z Fakultní 
nemocnice v Motole. Jeho přítomnost při 
výběru je nenahraditelná. Nechceme se 
stavět do role rozhodců, příběhy žadatelů 
jsou velmi silné. Výběr každého příbě-
hu je několikadenní proces. Je potřebné 
se  shodnout na tom, komu v dané situaci 
můžeme nejvíc pomoci.

Napovídáte nějak umělcům třeba 
z “Tváře”, kam by měli adresovat 
výhru?
Kam směřuje výhra z pořadu závisí na 
jednotlivých soutěžících. Mnoho z nich 
některým organizacím pomáhá dlouho-
době, pro ně je volba jasná. A pak jsou 
tu umělci, kteří chtějí pomoct konkrétní-
mu účelu, například seniorům, nemoc-
ným dětem, zvířatům apod., ale neznají 
konkrétní organizaci. Těm nabízíme 
výběr ze seznamu neziskovek, které svou 
pomoc soustředí právě na tyto skupiny. 
Před druhou řadou pořadu jsme vyhlásili 
pro neziskové organizace výzvu, aby 
nám zasílaly žádosti. Takto se vytvořil se-

znam, kde jsme umělcům poskytli nejen 
název spolku, ale i přímo informaci,  
na co organizace případně finance  
využije.  Je to plně transparentní proces. 
Umělec pak ze všech sil bojuje za “svou” 
neziskovku, kterou si sám zvolil.

Zkoušíte nějak pomáhat dětem  
v dlouhodobé hospitalizaci?
Právě v pořadu Tvoje tvář má známý 
hlas si herec Jan Cina vybral Mobilní 
hospic Ondrášek. Hospicová péče je pro 
rodiny velmi důležitá. Dojíždí k ní domů 
nejen lékař, ale i psycholog. Jsem moc 
ráda, že Honza byl v pořadu úspěšný, a 
tak i Nadace Nova mohla pomoct dětem 
s nevyléčitelným onemocněním. Pokud 
potřebuje pomoc někdo ze čtenářů 
a jejich rodin, doporučuji vyplnit 
žádost na stránkách Nadace Nova. 
Uděláme, co bude v našich silách.

Autor: Jan Hovorka
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interview

Fakultní nemocnice Hradec Králo-
vé patří k nejvýznamnějším zdra-
votnickým zařízením u nás. Je z 
mnoha důvodů v centru pozornos-
ti - jako nejvýznamnější zaměstna-
vatel v královéhradeckém regionu, 
z hlediska investic a perspektivy 
zajištění péče pro kraj, jistě i z 
důvodů “konkurenceschopnosti” 
- sousedící a nedaleké holdingy se 
nepochybně odborně a ekonomic-
ky poměřují. V posledních letech je 
FN i v hledáčku médií, zejména v 
souvislosti s budováním Česko-čín-
ského centra TCM, zaměřeného na 
metody tradiční medicíny, kterou 
zde na základě vládní výjimky 
praktikují čínští lékaři pod vede-
ním zkušeného MUDr. Františka 
Musila. Zdá se nám však, že trochu 
nespravedlivě je ve stínu pozor-
nosti hlavní činnost FN, standard-
ní léčebná péče, a proto jsme se 
obrátili na nového ředitele, profe-
sora MUDr. Vladimíra Paličku, CSc.
Budete mít za sebou prvních 100 
dní. Cítil jste se hájený, jak praví 
dávné rčení?

Určitě se někteří snažili a říkali „my 
přijdeme, až se rozkoukáš“ a po-

dobně. Naprostá většina záležitostí ale 
nepočká žádných 100 dní (a mnohdy ani 
méně). Bylo nutné řešit mnoho problé-
mů, navíc ve zdravotnictví v uvozovkách 
nic nepočká žádných sto dní. Některé 
problémy včetně personálních byly váž-

né – ale jak jsem 
říkal při nástupu 
do funkce, ne-
měl jsem a ani 
nemám v úmy-
slu dělat žádné 
personální ani 
jiné zemětřese-
ní. Nastupoval 
jsem do vedoucí 
pozice v dob-
ře fungující a pracující nemocnici.Měl 
jsem navíc dvě výhody. Jednak jsem 
byl členem vedení Fakultní nemocnice 
již mnoho let, takže s řadou problémů 
jsem byl obeznámen a nepřicházel jsem 
k nim jako člověk bez informací. No a za 
druhé – nemocnici nevede jen ředitel, to 
by ani nebylo možné. Mám kolem sebe 
sehraný tým kolegů, náměstků, vedou-
cích odborů a přednostů klinik a s jejich 
pomocí je vše snazší.

Naplnil jste, nebo naplnila se vám, 
první předsevzetí?
Určitě ano. Nastupoval jsem do funkce 
s tím, že se jí budu věnovat napl-
no – a to se snažím. Jak říkám svým 
přátelům – potřeboval bych, aby den 
měl 48 hodin, ale on má jen 36… To 
samozřejmě myslím ve velké nadsázce, 
měl bych jako správný manager říkat, 
že vše správně rozdělím a hladce vše 
stihnu. Chci ale dělat svou práci poctivě 
a to bez časového a duševního vypětí 
nelze. Ale s vědomím toho všeho jsem 
do funkce vstupoval.

Co je pro vás prioritou a největším 
úkolem, zadáním, výzvou z hledis-
ka další budoucnosti FN? Rozvoj 
stavební a technologický, stabili-
zace ekonomiky, vyšší komfort pro 
pacienty….?
Všechny ty body, které uvádíte, jsou 
pravdivé a potřebné. Abych demonst-
roval svůj zájem o pacienty, měl bych 
na prvním místě uvádět zmiňovaný 
komfort pro pacienty. To nejde bez 
stavebního a technologického rozvoje, 
bez dobře udržovaných budov, sluš-
ných pacientských pokojů, sociálních 
zařízení, bez perfektních a moderních 
přístrojů, diagnostických a léčebných 
technologií. Nic z toho se nedá pořídit 
bez stabilizované ekonomiky – na tu se 
naštěstí zdejší FN může spoléhat řadu 
let. Ale naprosto nezbytným předpo-
kladem kvalitní medicíny a dobré péče 
o pacienty jsou skvělí lékaři, sestry a 
všichni ostatní, kteří o pacienty pečují. 
To považuji za největší prioritu – aby 
v naší nemocnici pracovali špičkoví 
odborníci – a tím myslím špičko-
ví v odbornosti i lidskosti, přístupu 
k nemocným, empatičtí, vstřícní a citliví 
k lidem. Mou hlavní prioritou je dosáh-
nout toho, aby naše fakultní nemocnice 
měla pokud možno na všech pozicích 
špičkové odborníky, kteří budou sou-
časně hluboce lidští.

Jakou máte vizi nebo plán elektroni-
zace FN HK respektive vaší účasti na 
elektronizaci zdravotnictví – máme 

S pomocí dobrého týmu a kolegů 
je všechno snazší,

říká ředitel FN Hradec Králové 
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr. h. c.
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na mysli celou škálu, od elektro-
nických receptů, evidence, interní 
dokumentace po online komunikaci 
lékař-pacient a další oblasti
Elektronizace je nevyhnutelným dů-
sledkem rozvoje a bránit se jí by bylo 
pošetilé. My (myslím tím „my v ČR“) 
mnohdy vidíme hlavně její rizika a 
negativa a nějak podvědomě přehlíží-
me její přínosy. Vždyť to bez ní nejde a 
bude to pokračovat. Kvalitní elektroni-
zace může být pro zdravotnictví (a tím 
myslím jak pro zdravotnická zařízení, 
tak pro pacienty) obrovským přínosem. 
To, co v otázce zmiňujete, jsou jen 
jednotlivé mediálně hodně probírané 
příklady – elektronický recept, dostup-
nost informací o pacientovi v akutním 
stavu atd. Obvykle je to navíc mediálně 
spojeno s tím, jak se to dá zneužít, jak 
je to nebezpečné, kdo se všechno do-
stane k datům atd. Mluvme ale hlavně 
o přínosech a buďme si vědomi toho, 
že to bez pokroku nejde, že se tam 
pohybuje celý svět, že se pokrok dá – a 
musí – využívat. Když se podíváte do 
světa, tak zjistíte, že za největší pokroky 
posledních let v různých oborech po-
važují aplikace v mobilních telefonech 
(myslím, zdravotnické aplikace), využití 
cloudových úložišť a podobně. My 
v tom vidíme problémy, rizika, poten-
ciální zneužití. Možná se  někteří bojí i 
toho, že by „na ně bylo více vidět“. To 
vše tam opravdu může být, ale přesto 
je elektronizace nezbytná.

Byl jste 7 let děkanem lékařské fa-
kulty. Jak vidíte nastupující generaci 
lékařů, v čem se liší od předchůdců, 
v čem jsou lepší?
Potěšili jste mne zněním otázky. Ob-
vykle mají mnozí lidé tendenci zdůraz-
ňovat, že nynější generace jsou horší, 
než tomu bylo dříve, říkat „to za našich 
mladých let…“ a podobně.  Vy se správ-
ně ptáte, v čem je nastupující generace 
lepší. A ona v mnohém je – už napří-
klad v tom, že to vidí jinýma očima. 
Dnešní mladí lidé považují za samo-
zřejmost, že se mohou podívat po svě-
tě, že mají mluvit cizí řečí (a ne jen tou 

jednou, která bývala ve škole povinná), 
že je jim mnohem bližší a v mnohém 
samozřejmá i ta elektronizace, o které 
jsme mluvili před chvílí.  Jsou jiní – a je 
to dobře – vyrůstají do jiné doby. My si 
stále pochvalujeme své školství, včetně 
vysokého školství, tedy i výuky mediků. 
Máme pro to řadu dobrých dokladů 
– absolventi našich lékařských fakult 
se bez problémů prosazují v zahraničí, 
jsou tam úspěšní. A my přitom disku-
tujeme, jestli není nastupující generace 
horší. Jsem ale přesvědčen, že bychom 
i výuku medicíny měli modernizovat. 

Více praktických znalostí, méně biflová-
ní, více přemýšlení. Dnes si všechno na-
jdete na internetu (a slyším ty námitky, 
že u postele pacienta nemůže lékař 
listovat webové stránky, že to musí mít 
v hlavě). Lékař ale musí umět hlavně 
s daty pracovat, musí přemýšlet, hledat 
souvislosti. Tomu bychom měli učit 
mediky více než dosud. Je pravdou, že 
u nás z určitého pohledu klesá prestiž 
medicíny. Ne v očích veřejnosti – na-
opak, lékař a vědec je stále nejprestiž-
nější povolání. Je to vykoupeno obrov-
skou prací a obrovským úsilím, většinou 
nezbytnou ignorancí normální pracovní 
doby, prací po nocích, o víkendech. Ale 
někteří mladí lidé při volbě povolání 
raději volí pohodlnější cestu s daleko 
menším studijním a pracovním vypě-
tím, zato ale s větším množstvím pe-
něz. Doba, kdy se na medicínu hlásili ti 
úplně nejlepší, se trošku mění. Nejsem 
ale vůbec pesimista. Rozhodující větši-
na mladých lékařů má chuť do práce a 
chce dělat špičkovou medicínu. Naším 
úkolem je jim to umožnit a vytvořit jim 
pro to podmínky.

Nemocnice je jedním z největších 
zaměstnavatelů v kraji. Máte pro-
blém s obsazováním míst, potřebu-
jete nové pracovníky, lékaře, sestry? 
V jakých oborech nejpalčivěji?
Fakultní nemocnice je dokonce největ-
ším zaměstnavatelem v kraji. Problé-
my s obsazováním míst a získáváním 
nových pracovníků samozřejmě máme. 
Jsme nároční, chceme kvalitní lidi a 
práce u nás není nejlehčí. Nabízíme ale 
velmi slušné podmínky a snažíme se i 
novým pracovníkům start pracovního i 
osobního života usnadnit. Potřeba jed-
notlivých kategorií pracovníků se v čase 
mění – v současnosti jistě potřebujeme 
především kvalitní sestry, ale i lékaře, ale 
také kupříkladu radiační fyziky a další 
profese. V lékařských kategoriích je stále 
malý zájem o práci v oborech tzv. kom-
plementu, tedy v laboratořích, na pato-
logii a podobně. Chybějí ale i aneste-
ziologové a další. Situaci jistě komplikuje 

prof. MUDr. Vladimír Palička 
Narozen 1946 v Prostějově. Vystudoval Lékař-
skou fakultu Palackého Univerzity v Olomou-
ci, obor všeobecné lékařství s promocí („sub 
auspicis“) v roce 1970. Posléze dlouholetá 
praxe v nemocnici v Bruntále s praxí na 
interním, chirurgickém oddělení a následně 
na oddělení klinické biochemie. Od roku 1984 
dosud Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta 
UK v Hradci Králové.

Dosažené vzdělání:
l atestace I. a II. stupně z klinické biochemie 
(1974, 1977), atestace z endokrinologie (2001), 
atestace z klinické osteologie (2011)
l kandidát lékařských věd 1985 (Vedlejší me-
tabolické účinky hormonální antikoncepce)
l docent biochemie 1990
l docent vnitřního lékařství 2000 (habilitace)
l profesor vnitřního lékařství 2001
l Doctor Honoris Causa (Universita Pecs, 
Hungary) 2008

Členství a funkce  
ve vědeckých společnostech:
l místopředseda České lékařské společnosti 
J. E. Purkyně
l čestný předseda České společnosti klinické 
biochemie ČLS JEP
l předseda Společnosti pro metabolická 
onemocnění skeletu ČLS JEP
l člen výboru Společnosti klinické výživy  
a intensivní metabolické péče ČLS JEP
l Past-Vice-President Světového výboru 
společnosti klinické chemie a laboratorní 
medicíny (IFCC). Funkci Vice-Presidenta IFCC 
vykonával v letech 2006-2008, předtím 3 roky 
členem světového výboru
l Past-President of the Forum of European 
Societies of Clinical Chemistry (Presidentem 
Evropského fora v letech 1996-1999)
l American Association for Clinical Chemistry 
– člen
l American Society for Bone and Mineral 
Research - člen

V roce 2009 zvolen a od té doby členem Ev-
ropského výkonného výboru AMSE (Associati-
on of Medical Schools in Europe)

Zdroj: Česká lékařská společnost

Pokračování na straně 14 
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stále se měnící systém vzdělávání lékařů, 
ale i sester. Doufám, že se to v brzké 
době uklidní, pominou oborové spory a 
boje. Chtěli bychom i nadále získávat ty 
nejlepší. Připravuji si setkání s nejlepšími 
studenty naší lékařské fakulty, abych jim 
nabídl možnost práce u nás a přilákal je 
do Fakultní nemocnice. 

Ptáme se všech ředitelů na jejich 
názor – je podle vás zdravotnictví 
v krizi, hrozí krach? Jak by podle vás 
vypadala „diagnóza“ stavu českého 
zdravotnictví, metaforicky vyjádřená 
lékařskými termíny?
České zdravotnictví není v kri-
zi. Máme jedno z nejlepších 
zdravotnictví v Evropě, naši 
pacienti dostávají špičkovou 
péči.  Rozhodující většina 
našich lékařů i sester je vysoce 
vzdělaná a pečlivá. Píšu to vědo-
mě s jasným stanoviskem a současně 
s vědomím, že se samozřejmě najdou 
výjimky a že v tak exponované oblas-
ti, jakou péče o nemocné je, se vždy 
objeví nějaká chyba a že je prakticky 
vždy „mediálně velmi vděčná“. Ale 
znovu – nejsme v krizi a máme špičko-
vé zdravotnictví. Samozřejmě slyším, 
že by bylo potřeba více peněz (a chtěl 
bych je i pro naši nemocnici), že jsou 
zdravotníci přetíženi, že dostávají méně 
peněz než v Německu, že překračují 
přesčasové hodiny a jsou unavení. 
Ale kdo šel do zdravotnictví, musel to 
vědět – že bude pracovat hodně, že se 
nemá příliš ptát na to, jestli už je 15:30 
a má obrazně řečeno položit skalpel a 
jít domů. Dobrým lékařem ani sestrou 

nemůže být ten, kdo vidí jen peníze a 
volno. Nechci to přehnat – přetěžuje-
me naše lékaře i sestry někdy až nad 
únosnou míru. Někdy si to vyvoláváme 
sami nesmyslnými předpisy a vyhláš-
kami, někdy je to daň za to kvalitní 
zdravotnictví. Ale v žádné krizi nejsme. 
Finančních prostředků by do českého 
zdravotnictví mělo jít více. Jde tam 
tolik, kolik jich schválí politici, které si 
národ zvolil. Ale – na jejich obranu – 
také jen tolik, kolik si tento stát může 
dovolit. Každé zdravotnictví je schopno 
spotřebovat jakékoli množství peněz. 
Souhlasím ale s tím, že je napřed 

potřeba udělat jasné organizační 
kroky, říci si co je potřebné a co 
je nástavba, kterou si mohou 
občané připlatit nebo se na ni 
připojistit. Základní a kvalitní 

péči musí zajistit základní po-
jištění a vybudovaný systém – ten 

nám stále poněkud chybí. Jen přisypá-
vání peněz bez jasné koncepce není 
tou správnou cestou, i když jak už jsem 
říkal, jsme schopni spotřebovat jakékoli 
množství peněz a některé opravdu 
potřebujeme naléhavě.

Můžete zaměstnat, nebo zaměstná-
váte, lékaře a sestry z jiných zemí? 
Jaké mají podmínky?
Ano, můžeme a zaměstnáváme. Je to 
ovšem možné až po bedlivém pro-
zkoumání jejich vzdělání a kvalifikace. 
U lékařů, kteří absolvovali lékařskou 
fakultu v zemích Evropské unie, je vzdě-
lání uznatelné; musejí jen požádat MZ a 
složit jazykovou zkoušku z češtiny, aby 
se domluvili s českými pacienty. U absol-

ventů studia z jiných zemí je to složitější 
– musí být napřed ověřena kvalita jejich 
výuky, což dělají lékařské fakulty. Snaží-
me se získat i sestry z jiných zemí, sester 
je opravdu nedostatek. Podmínky mají 
stejné jako naši občané – nepřeplácíme 
je ani je nepodhodnocujeme – vždyť je 
potřebujeme.

Jaká je vaše spolupráce s IZS? 
Splňuje vaše představy a potřeby 
třeba letecká záchranka? Jsme jako 
magazín HOSPITALin mediálním 
partnerem Helicopter Show, je pro 
vás krajská záchranka, ale i třeba 
DSA, spolehlivým partnerem?
Fakultní nemocnice a přednemocniční 
zdravotnické služby jsou skutečně 
partnery, jejichž perfektní spolupráce 
je naprosto nezbytná a musí být plně 
funkční. Mí předchůdci se zasadili o 
vybudování oddělení akutního pří-
jmu – pavilonu Emergency, včetně 
heliportu. Takže nemáme problém 
přijmout akutního pacienta, ať již při-
vezeného sanitkou nebo helikoptérou 
a ihned mu poskytnout vše potřebné 
na místě. Jsem jim velmi vděčný, když 
čtu (a vím) že jinde je potřeba ne-
mocného v těžkém stavu po vysazení 
z helikoptéry vézt mnoho set metrů 
po areálu atd. To naštěstí u nás není 
– až následně je pacient překládán 
v případě potřeby na specializované 
pracoviště.  A spolupráce s těmi, kdo 
tu rychlou službu a péči zajišťují v 
terénu je u nás výborná a troufám si 
říci, že ukázková. 
 Text: Jan Hovorka

Foto: archiv FN HK
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V červnu byly úspěšně provedeny první 
gynekologické operace na nejnovějším 
robotickém systému daVinci ve Fakultní 
nemocnici Hradec Králové. Byly to první 
operace svého druhu v celém východočes-
kém regionu a jedny z mála v ČR. Jednalo se 
o odstranění dělohy v důsledku jejího ná-
dorového onemocnění. Hlavními výhodami 
robotických operací jsou přesnost a menší 
trauma organismu. První pacientky si šetr-
nost zákroku pochvalují.

Robotický operační systém daVinci se ve 
Fakultní nemocnici Hradec Králové in-

staloval v lednu 2016. Nejprve se využíval k 
urologickým nebo chirurgickým výkonům a 
dnes už jsou vyškoleni i lékaři z Porodnické 
a gynekologické kliniky FN HK. Schválenou 
indikací pro robotické operace v gynekologii 
je nádorové onemocnění dělohy. PGK FN HK 
plánuje 40 – 50 robotických operací za rok. 
Ve světě je nejvíce robotických operací právě 
s gynekologickou diagnózou. Výhody použití 
robotického systému jsou pro pacientky i 
chirurgy. „Za hlavní výhodu pro operatéra po-
važuji přesnost díky 3D obrazu s desetinásob-
ným zvětšením. Na druhé straně pacientkám 
tento zákrok způsobí menší trauma organis-

mu, menší ztrátu krve, menší jizvu, minimální 
riziko infekce, zkrácení hospitalizace a rychlej-
ší celkovou rekonvalescenci,“ říká MUDr. Pavel 
Kopecký Ph.D., vedoucí robotického centra 
PGK FN HK.
„Rozhodla jsem se pro robotickou operaci na 
základě doporučení lékařů. Dnes jsem ráda, 
že jsem tak udělala. Po tak náročném zákroku 
se hned druhý den cítím dobře a brzy půjdu 
domů“, říká jedna z prvních operovaných paci-
entek paní Olga D. „Na základě prvních operací 
předpokládáme zkrácení hospitalizace oproti 
klasické otevřené operaci o 2 – 5 dní, dle indivi-
duálních případů“, dodává Kopecký.

První robotické operace na gynekologii 

Nejmodernější robotický operační systém 
mohou od února pacienti z východo-

českého regionu využívat na Urologické kli-
nice ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. 
Operační systém umožňuje provádět on-
kologické operace prostaty, rekta a dělohy 
minimálně invazivně a tím snížit riziko kom-
plikací a zkrátit pooperační rekonvalescenci.
Robotický systém se používá zejména na 
složité onkologické operace prostaty, rekta 
nebo dělohy. Do budoucna přibydou ope-
race ledvin, ale i cévní a kardiochirurgické 
operace. Budoucnost má tento systém díky 
své možnosti velmi přesné a detailní prepa-
race a rekonstrukce tkání pro velmi složité 
části lidského těla, v oblasti pánve nebo 
krku.
V západních zemích EU se roboticky pro-
vádí 90 % onkologických operací prosta-

ty. Česká republika se snaží tento trend 
dohnat. V současnosti v ČR existuje 7 
robotických systémů (v HK je osmé), které 
pokrývaly oblasti severních a středních 
Čech, Vysočiny a jižní a severní Moravy. Ve 
východočeském regionu byla jednoznačná 
absence robota. Pacienti museli dojíždět do 
Prahy, Olomouce nebo Mostiště. 
Výhody použití robotického systému jsou 
pro pacienta i chirurga. „Lékař nemusí vy-
konávat velmi časově náročný výkon fyzicky 
sám a eliminují se tím negativní jevy (třes 
rukou, únava). Na druhé straně pacientovi, 
zákrok způsobí menší trauma organismu, 
menší ztrátu krve, menší jizvy, minimál-
ní riziko infekce, zkrácení hospitalizace a 
rychlejší celkovou rekonvalescenci (zkrácení 
řádově z týdnů na dny, ale je to individu-
ální),“ říká MUDr. Miloš Broďák Ph.D., před-

nosta Urologické kliniky FN HK. Robotická 
operace je sice o něco dražší než klasický 
výkon, avšak výsledný efekt je pozitivní. 
Zkrácení doby hospitalizace a minimalizace 
komplikací přináší i ekonomický efekt díky 
snížení nákladů na léky nebo na pobyt na 
nemocničním lůžku.

Nové centrum robotické chirurgie 
ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

Robotický systém daVinci je více-
ramenný operační systém, který 
simuluje pohyby lidských rukou v 
těle pacienta. Lékař sedí u ovládací 
konzoly, vidí pomocí stereoskopické-
ho zobrazovacího kanálu třírozměrně 
operační pole, ovládá pomocí joystic-
ků nástroje v „rukách” robota, které 
přes miniaturní vpichy v kůži pacienta 
velmi precizně provádějí vlastní výkon 
v těle pacienta.
Zdroj: Česká společnost robotické 
chirurgie
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Osobní kontakt pacienta s lékárníkem 
nejde nahradit, pružnější službu ale 
jistě uvítá každý. Už rok a půl proto 
využívá nemocniční lékárna FN HK 
výdejní automat, který stále rostou-
címu počtu klientů umožní rychlejší 
obsluhu. A nebojte se, i nadále uslyšíte 
pozdrav a radu - lékárníci za tárou 
zůstavají!

Posláním Nemocniční lékárny Fakultní 
nemocnice Hradec Králové je proak-

tivně předvídat a přívětivě uspokojovat 
potřeby pacientů co nejefektivnějším 
způsobem, na vysoké odborné úrovni, za 
použití moderních technologií tak, aby 
byl vytvářen přiměřený profit.
Každodenní lékárenská praxe v areálu vel-
kého zdravotnického zařízení, prokazuje, 
že investice do výdejního automatu při-
náší pacientům, lékárníkům i celé Fakultní 
nemocnici Hradec Králové reálné výhody.
Jaké?
l Otevřením druhého oddělení veřejné-
ho výdeje za použití robota se významně 
zvýšila kapacita Nemocniční lékárny, 
která je schopna vydat léčivé přípravky 
většímu počtu pacientů, zejména v nej-
více exponovaných časech mezi 9 až 13 
hodinou
l Významně se zkrátila čekací doba 
v obou odděleních veřejného výdeje, vý-
razněji právě v oddělení používajícím vý-

dejní automat. To je dáno, jednak velkým 
potenciálem preskripce, umístěním v Pavi-
lonu interních oborů, rychlostí robota
l Pacienti jsou „odbaveni“ rychleji a sou-
časně mají lékárníci více času na odbor-
nou komunikaci
l Výrobce našeho konkrétního automatu 
deklaruje schopnost vydat až 470 balení 
za hodinu, z praxe můžeme potvrdit, že 
je rychlost výdeje pro 3 výdejní místa do-
statečná a umožňuje pracovat efektivně
l Automat, stejně jako vše, má své limi-
ty - velikost balení, váhu, pravoúhlý tvar i 
těžiště léčivého přípravku
l Automat nenahrazuje myšlení a 
racionální úvahu - rychloobrátkovost 
některých přípravků je tak vysoká, že je 
efektivnější jejich umístění přímo v každé 
táře
l Použití moderní technologie QR kódu 
při vystavení lékařských předpisů je dal-
ším prvkem, spolu s použitím výdejního 
automatu významně zvyšující bezpečnost 
pacientů, přidávají navíc jednu kontrolu 
správnosti. Ta je jedním ze základních cílů 
Fakultní nemocnice Hradec Králové
l Na druhou stranu je třeba uvést, že 
výdejní automat klade vyšší nároky na 
personál lékárny. To co v oficíně vypadá 
z pohledu pacienta velmi jednoduše je pod-
míněno nutnou precizností činností v zá-
zemí lékárny, od příjmu po doplňování, od 
elektronického po fyzickou údržbu robota 

l Z  interního provozního pohledu je při 
rotaci zaměstnanců náročné přeoriento-
vat se při přechodu mezi „robotickým a 
klasickým výdejem v dispenzačním boxu“
l V souladu s konceptem Lékárny U 
Modrého robota máme dostupný širo-
ký sortiment volně prodejných léčivých 
přípravků včetně léčebné kosmetiky.  
V červnu 2015 byla do „robota“ přesunuta 
lékárenská pohotovostní služba, čímž 
je zabezpečen vyšší komfort pacientů, 
kteří navštíví lékařskou pohotovostní 
službu. V obou těchto případech výdejní 
automat přitahuje pozornost pacientů. 
Efektivnost Lékárny U Modrého robo-
ta v Pavilonu interních oborů ukazuje 
správnost původního záměru použít 
výdejní automat. Při zvolení optimální 
varianty, v místě s dostatečným poten-
ciálem, je to nejen efektní, ale také 
efektivní varianta. 
 „Spolupráce“ erudovaného ochotného 
odborníka a rychlého moderního stroje 
je ideálním řešením pro lékárny s velikým 
potenciálem preskripce.
Na druhé straně reálný život a chod lé-
kárny i nadále potvrzuje potřebu paci-
entů komunikovat s „živým člověkem“, 
jakkoli jsou zaujati moderní technologií. 
Podle našeho názoru tedy roboti v do-
hledné době lékárníky nenahradí, mohu 
jim ale velmi pomoci. A to je dobře.

Autor: Mgr. Jiří Kotlář

Nahradí lékárníky roboti? 
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Na Rehabilitační klinice FN HK po-
užíváme od roku 2012 zdravotnický 
prostředek k robotické terapii chůze 
– Lokomat. Tato technologie znamená 
jednoznačně ulehčení fyzické práce 
fyzioterapeuta. Vzhledem k mediální 
informovanosti registrujeme zájem 
širokého spektra pacientů o novou 
techniku terapie s očekáváním velkého 
přínosu, občas až trochu zázračného.

Lokomat byl pořízen s podporou pro-
středků EU s původním záměrem využití 

pro pacienty komplexního cerebrovaskulár-
ního centra FNHK. Přístroj byl nainstalován 
do bezbariérových prostor suterénu reha-
bilitační kliniky FNHK. Je využíván jak pro 
hospitalizované pacienty, tak pro pacienty 
z ambulantního sektoru.
Terapie vychází z poznatku  o míšní auto-
nomii, o plasticitě CNS aktivované inten-
zivní stimulací z periférie podporou mo-
torického učení. Cílený lokomoční trénink 
vede k supraspinální plasticitě motorických 
center CNS spojených s lokomočními funk-
cemi.
Tento přístroj spadá mezi pokročilé reha-
bilitační technologie, využívající odlehčení 
těla v závěsu při chůzi na běžícím pásu 

(Body- Weight Supported Treadmill The-
rapy; BWSTT,BWST) za asistence pohybu 
dolních končetin pomocí robotického exo-
skeletu. Systém pracuje se zpětnou vazbou 
v prostředí „virtuální reality“.
Od instalace do srpna 2016 bylo prove-
deno 2250 terapií u celkem 196 pacientů. 
Průměrně bylo provedeno za měsíc 56 
terapií. Délka trvání terapie je od 10 do 60 
minut bez vyšetření a bez zavěšení paci-
enta.
Od 1. 7. 2016 využíváme nově schválený 
výkon 21030 -  Kinezioterapie s využitím 
robotické technologie pro vertikalizaci a 
nácvik chůze.
Indikací k terapii jsou poruchy stereotypu 
chůze event.neschopnost chůze při NCMP, 
po traumatech mozku, RSM, Parkinsonova 
choroba, spinální mozková atrofie, Guillain 
– Barré syndrom, dětská mozková obrna, 
hypotrofie svalstva z inaktivity.
Kontraindikací terapie jsou akutní infekč-
ní onemocnění, febrilní stavy, závažná 
onemocnění kardiovaskulárního systému, 
nespolupracující a agresivní pacienti, těžký 
kognitivní deficit, nemožnost přizpůsobit 
ortézu pacientovi, těžké svalové kontraktu-
ry, těžká osteoporóza, osteomyleitída, vý-
razná asymetrie končetin, extrémní dyspro-

porce růstu dolních končetin nebo páteře, 
poruchy kožního krytu v oblasti trupu a 
dolních končetin, pacienti na kontinuální 
infuzní terapii a na UPV.
Naší pozitivní zkušeností je odlehčení prá-
ce fyzioterapeuta, regulace délky terapie a 
tím počtu opakování,  využití zpětné vazby 
a „virtuální reality“, motivace a aktivizace 
pacienta, měřitelnost průběhu terapie a 
aktivity pacienta. 
Negativní  zkušeností je afinita personálu k 
robotické formě kinezioterapie v porovnání 
s konvenční kinezioterapií, vysoké pořizo-
vací náklady, finančně náročný servis, náro-
ky na personál a jeho proškolení. Pacienti 
udávají snížení spasticity dolních končetin, 
aktivaci trupového svalstva, zkvalitnění 
stereotypu chůze, zlepšení peristaltiky a 
snížení infektů močových cest. Negativně 
hodnotili pacienti déletrvající zavěšení za 
pánev před zahájením terapie.
Nejednoznačné důkazy v odborné litera-
tuře a praktické zkušenosti nevedou zatím 
k jednotnému názoru na efektivnost robo-
ticky asistované terapie chůze s využitím 
přístroje Lokomat.

Autor: MUDr. Jana Bielmeierová,  
zástupkyně přednostky Rehabilitační  

kliniky FN HK pro LP

Lokomat – robotická terapie chůze
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Skutečně účinným z hlediska záchytu 
trvalého postižení sluchu je celoplošný 
screening všech novorozenců. V Krá-
lovéhradeckém a Pardubickém kraji se 
podařilo vytvořit fungující systém díky 
klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 
Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Špatný sluch u novorozenců a dětí může 
mít závažné následky. Pokud dítě neslyší, 

nemůže se mu správně rozvinout řeč. Ka-
ždému dítěti, které se narodí v Královéhra-
deckém a Pardubickém kraji, neonatologické 
sestry v porodnicích vyšetří sluch. Pokud 
vyšetření zjistí, že není vše v pořádku, tak 
si miminko převezme příslušné ORL praco-
viště. „Za pět let jsme vybudovali fungující 
systém. Na všech porodnicích ve východních 
Čechách je vyšetřen sluch u všech novoro-
zenců. Metody vyšetření sluchu jsou jedno-

duché, komfortní, nebolestivé a ekonomicky 
dostupné,“ vysvětluje profesor Viktor Chro-
bok, přednosta kliniky ORL a chirurgie hlavy 
a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Východní Čechy se mohou pyšnit tím, že v 
rámci celé České republiky jsou jediné dva 
sousedící kraje, které plošné vyšetření sluchu 
společně dokáží provést, evidovat a za celý 
rok zjistit, kolik dětí je nedoslýchavých. 
Podle celosvětových výsledků se vyskytnou 
těžce nedoslýchavé dvě děti z jednoho tisíce 
novorozenců. Jedno z nich bývá kandidátem 
na kochleární implantát. „To není zase tak 
malé číslo. Musíme jich ale vyšetřit 999 než 
se najde to jedno. Je to mravenčí práce, ale 
stojí za to, protože se dítěti začne včas vy-
tvářet řeč. Dříve se někdy bohužel říkalo (do 
pěti až šesti let věku dítěte), že dítě je ne-
pozorné nebo dokonce hloupé, ale později 
u něj byla zjištěna závažná porucha sluchu. 

V takovou chvíli je už ale pozdě, protože 
doba rozvoje řečových center v mozku 
probíhá dříve. Dítě se kvůli tomu nenaučilo 
správně mluvit nebo používat znakovou řeč,“ 
dodal Chrobok.
Dětem se sluchadlem nebo kochleárním 
implantátem lze navrátit jeden z důležitých 
smyslů a v případě úspěchu se mohou učit i 
cizí jazyky, telefonovat nebo třeba studovat 
na vysoké škole. „Dnes se říká, že sluch je 
důležitější než zrak. Je nutný pro komuni-
kaci mezi lidmi. Musíme se slyšet, abychom 
mohli komunikovat,“ řekl přednosta.
Lékaři z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 
pracují také na plošném vyšetření před-
školních dětí, které ještě v novém systému 
screeningu nebyly zahrnuty. Cílem je vyšetřit 
děti ještě před zahájením školní docházky a 
včas odhalit poruchy sluchu, které by mohly 
způsobit potíže při rozvoji řeči a vzdělávání.

Screening sluchu novorozenců a dětí 

Díky Norským fondům pořídila Fakultní 
nemocnice Hradec Králové nové moderní 
diagnostické přístroje nejenom pro před-
časně narozené děti. V první vlně se jedná 
o přístroje pro vyšetření očí a horních cest 
dýchacích a polykacích. Hlavní přínosy 
modernizace jsou pohodlí pro pacienta a 
přesnost vyšetření. Celková výše dotace je 
5 milionů korun.

Perinatologické centrum ve Fakultní nemoc-
nici Hradec Králové patří ke špičce ve svém 

oboru. Pro rozvoj a zvyšování kvality péče je 
třeba investovat do moderního vybavení. Díky 
dotaci z Norských fondů bude pořízeno celkem 
11 přístrojů pro vyšetřování předčasně naro-
zených dětí. V první vlně se jedná o zařízení 
na vyšetřování očí a horních cest dýchacích a 
polykacích. Sítnicová kamera je přístroj k vy-
šetření sítnice zejména u nedonošených dětí. 
Vyšetření se provádí z důvodu nezralosti sítnice 
a možnosti rozvoje retinopatie nedonošených. 
Do doby zakoupení přístroje byl k tomuto 
účelu používán přenosný nepřímý oftalmoskop 

(speciální brýle s lupou). „Nový přístroj přináší 
zvýšení přesnosti diagnózy díky dosahu kamery 
až do nejzazších periferií sítnice a možnosti fo-
todokumentace. Díky tomu mohu porovnávat 
výsledky v čase nebo je dále konzultovat,“ říká 
MUDr. Jana Kadlecová, PhD. – primářka Oční 
kliniky FN HK. Ročně se takto ve FN HK vyšetří 
více než 300 dětí.
Ruční autorefraktometr je zařízení k přesnému 
stanovení refrakce (dioptrií) u dětí již od naro-
zení. U předčasně narozených dětí se provádí v 
období 9 – 12 měsíců tzv. screening refrakčních 
vad, protože riziko výskytu vady je u těchto 
dětí vysoké. Dále je přístroj vhodný k vyšetření 
dětí nespolupracujících, obtížně mobilních, 
umožňuje také vyšetření vleže nebo v celkové 
anestezii. „Přístroj je velmi přesný s širokým 
rozmezím měřených hodnot a hlavně velmi 
flexibilní, což přináší komfort pro pacienty i 
lékaře,“ dodává primářka Kadlecová. 
Flexibilní videoendoskop je vhodný pro včasné 
odhalení vrozených vad a malformací v oblasti 
nosní dutiny, choan, nosohltanu, hltanu, hrtanu 
a průdušnice. Novorozené děti s podezřením 

na vrozenou anomálii či chorobu horních cest 
dýchacích bude nyní možné vyšetřit a určit 
správnou diagnózu. „Flexibilní videoendoskop 
o malém průměru umožní diagnostiku i ambu-
lantně a především bez podání celkové aneste-
zie, což může snížit riziko úmrtí a šetří náklady 
na zdravotní péči,“ říká prof. MUDr. Viktor 
Chrobok, CSc., Ph.D – přednosta Kliniky otori-
nolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN HK. 
Ročně je takových případů ve FN HK více než 
30. V rámci projektu financovaného z Norských 
fondů budou pořízeny další přístroje na vyšet-
ření očí nebo sluchu. Celkové náklady projektu 
jsou více než 6 milionů, z toho 5 milionů bude 
hrazeno z fondů.

Maminky předčasně narozených dětí 
ve FN HK mohou být o něco klidnější
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Fakultní nemocnice Hradec Králové na-
instalovala novou vzduchotechniku na 
dětské hemato-onkologické oddělení za 
2,2 milionu korun díky přispění NF Kap-
ky naděje a dalších dárců. Dne 7. 4. 2016 
uvedla nemocnice oficiálně zařízení do 
provozu a veřejně poděkovala všem, 
kteří na zlepšení kvality ovzduší pro 
dětské pacienty podíleli.

Nová vzduchotechnika na dětském od-
dělení FN HK bude zajišťovat potřebnou 

kvalitu prostředí pro léčbu v případě těch 
nejtěžších, na životě ohrožených dětských 
pacientů. „Velké nebezpečí pro oslabené děti 
představují vzduchem se šířící houbové in-
fekce, které jsou spojeny s rizikem závažných 
zdravotních komplikací a dokonce je mohou 
ohrozit i na životě,“ uvedla doc. MUDr. Sylva 
Skálová, Ph.D., přednostka Dětské kliniky FN 
HK.
Na hemato-onkologickém oddělení Dětské 

kliniky FN HK probíhá sdílená onkologická 
péče o děti s nádorovými onemocněními a 
léčba dětí s akutní lymfoblastickou leukemií. 
Je třetím největším léčebným centrem v 
České republice a zahrnuje spádovou oblast 
prakticky celých východních Čech.
Celková výše investice byla téměř 2,2 milionu 
Kč. Tento projekt by realizován díky mnoha 
dárcům, z nichž nejvýznamnější byla Kapka 
Naděje (téměř 600 tis. Kč), Opatovické elek-
trárny (600 tis. Kč), Okresní fotbalový svaz 
Hradec Králové (téměř 350 tis. Kč) nebo Mgr. 
Ema Hubáčková (téměř 150 tis. Kč). Za tato 

přispění všem dárcům Fakultní nemocnice 
Hradec Králové velmi děkuje.
Samotná realizace probíhala v měsíci únoru 
2016, trvala 29 dní, vše proběhlo bez problé-
mu a bez nutnosti navyšování rozpočtu.

Nová vzduchotechnika pro dětskou hemato-onkologii 
FN HK za pomoci Kapky naděje a dalších dárců

Dětská klinika FN HK, která v příštím roce oslaví 
60 let od svého vzniku, paří v současné době mezi 
největší pediatrická pracoviště v ČR. Klinika zajišťuje 
komplexní vysoce odbornou péči o děti od narození 
až do 19 let života. Poskytuje nejvyšší odbornou 
garanci ve specializacích kardiologie a prenatální 
kardiologie, nefrologie, endokrinologie (centrum 
pro léčbu růstovým hormonem, centrum pro léčbu 
předčasné puberty), diabetologie včetně léčby 
inzulinovými pumpami, pneumologie (centrum pro 
léčbu cystické fibrózy), gastroenterologie (speciální 
zaměření na Crohnovu chorobu), alergologie a 
imunologie, hematoonkologie (léčba dětí s lymfob-
lastickou leukémií) a sdílená onkologická péče o děti 
s nádorovými onemocněními. Nedílnou součástí 
kliniky je i neonatologický úsek, který je součástí 
perinatologického centra poskytujícího vysoce 
specializovanou péči novorozencům v rámci regionu 
bývalého Východočeského kraje. Kromě léčebné 
péče je dětská klinika výukovou základnou pro 
magisterské, bakalářské i postgraduální vzdělávání v 
rámci LF UK v HK.

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové se 
problematice sledování a kontinuálnímu 
zvyšování kvality ošetřovatelské péče vě-
nujeme již řadu let, v listopadu 2017 nás 
čeká již třetí reakreditace. 

Jedním ze sledovaných indikátorů kvality 
ošetřovatelské péče je sledování pacientů s 

dekubity a pacientů v riziku vzniku dekubitů, 
kterým se od roku 2001 podrobně zabýváme 
včetně uplatňování cílené prevence. Od roku 
2011 jsme se zapojili do sledování a vyhod-
nocování dekubitů na národní úrovni ve 
spolupráci s Národním referenčním centrem, 
které dle svých prevalenčních šetření uvádí 
roční výskyt dekubitů u hospitalizovaných 
pacientů mezi 2,8 % do 5,1%. V roce 2015 
byl výskyt dekubitů ve  FN HK 2,8 %. V rámci 
komplexní péče o pacienta provádíme náku-
py polohovacích lůžek a pomůcek, obnovu 
matrací, propagujeme a používáme moderní 

krycí materiály při prevenci a péči o paci-
enty s dekubity, byl vytvořen vnitřní předpis 
s obrazovou přílohou správného polohování 
pacientů. Zaměřili jsme se i na důslednou 
prevenci vzniku dekubitů na operačních sá-
lech. Do péče o rizikové pacienty jsou úzce 
zapojeny sestry specialistky ošetřující chro-
nické rány. Zapojujeme se do aktivit i v rámci 
mezinárodní akce STOP dekubitům. 
V rámci bezpečné péče se zaměřujeme od 
roku 2002 také na prevenci pádů u pacientů 
– byl vydán předpis Prevence pádu u pacien-
ta, informační materiál k opakované edukaci 
pacientů, pacienti v riziku pádu byli podchy-
ceni díky barevnému identifikačnímu náram-
ku na ruce se záznamem v ošetřovatelské 
dokumentaci. Od roku 2011 jsme při hlášení 
a vyhodnocování pádů s poraněním začali 
využívat Národní systém hlášení nežádou-
cích událostí, od roku 2013 touto metodikou 
sledujeme pády s poraněním i bez poranění. 

Celkově se nám díky všem zavedeným opat-
řením podařilo snížit výskyt pádů s poraně-
ním téměř o 30%. Pády pacientů s poraněním 
pečlivě analyzujeme, ale naproti všem opat-
řením určitým pádům nemůžeme zabránit. 
Jedná se především o pády pacientů, kteří 
nedodržují daná doporučení, proto je kladen 
důraz na opakovanou edukaci pacientů. Pro 
zvýšení bezpečnosti pacientů dovybavujeme 
např. WC a koupelny madly, upřednostňu-
jeme bezbariérový přístup, dbáme na to, 
aby pomůcky splňovaly zásady bezpečné 
manipulace. Velkým pomocníkem při pre-
venci pádů jsou i signalizační a protiskluzné 
podložky. V roce 2015 jsme se zaměřili i na 
klasifikaci rizika a sledování pádů u dětských 
pacientů. Nezastupitelné místo má i kontinu-
ální vzdělávání zdravotnických pracovníků, 
sdělujeme si poznatky a zkušenosti nejen 
mezi odděleními v rámci FN HK, ale i mezi 
jednotlivými zdravotnickými zařízeními. 

Ošetřovatelská péče ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
Sledování a vyhodnocování indikátorů kvality ošetřovatelské péče
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Devítiletá Tatjana utrpěla 
vážné poranění nohy 

a popáleniny po výbuchu 
granátu v ukrajinském Uh-
legorsku. Díky programu 
Ministerstva vnitra MEDEVAC 
se dostala do péče lékařů 
neurologické kliniky ve Fakult-
ní nemocnici Hradec Králové, 
kde podstoupila operaci a 
následnou rehabilitaci, kte-
rá proběhla úspěšně. Dnes 
může dívka chodit sama bez 
ortopedických pomůcek a 
po měsíční intenzivní péči se 
mohla vrátit domů na Ukra-
jinu.
Devítiletá Tatjana utrpěla v 
lednu 2015 vážné ztrátové 
poranění lýtkového svalu a 
popáleniny po celém těle po 
výbuchu granátu při jedné z 
přestřelek ve východo-ukrajin-
ském Uhlegorsku. Granát za-
sáhl dům jejich sousedů, kde 
byla dívka s rodiči právě na 
návštěvě. Holčička měla velké 
štěstí, protože přežila jako 

jediná ze tří dětí, které byly v 
blízkosti výbuchu.
Na Ukrajině proběhla operace 
včetně cévní rekonstrukce a 
dívce zachránili nohu před 
amputací. Dále se ale její 
stiuace nezlepšovala a kvůli 
poranění nervů nohu necí-
tila a přestala chodit. Také 
kvůli dalšímu bombardování 
matka vyhledala mezinárodní 
pomoc. Té se ji dostalo díky 
projektu MEDEVAC, který je 
realizován Ministerstvem vni-
tra ČR a dívka byla převezena 
do Fakultní nemocnice Hradec 
Králové. Dívka přijela ve stavu, 
kdy byla schopna se pohybo-
vat pouze na vozíku nebo o 
berlích. Po uvolnění nervů ze 
zjizevnatělé tkáně se začala 
obnovovat citlivost dolní kon-
četiny a intenzivní rehabilitací 
se podařilo rozhýbat zatuhlý 
kotník, tak že při propuštění 
mohla dívka samostatně cho-
dit bez opory. „Operace i ná-
sledná rehabilitace proběhla 

bez komplikací a to mimo jiné 
i díky pozitivnímu přístupu 
a dobré spolupráce dítěte i 
matky,“ dodává MUDr. Martin 
Kanta, neurochirurg, operující 
lékař.
Pomoc postižené matce s 
dítětem poskytla také Diecé-
zní Charita Hradec Králové a 
to především při tlumočení a 
také při výuce dívky během 
hospitalizace. O léčbu dívky, 

také projevil zájem ukrajinský 
velvyslanec v ČR Borys Zaj-
čuk, který přijel dívku osobně 
navštívit. „Mnohokrát děkuji 
za sebe i za Tatjanku všem 
lékařům a sestrám Fakultní 
nemocnici Hradec Králové za 
lékařskou pomoc a péči, bez 
které by náš další život byl 
mnohem komplikovanější,“ 
řekla Olga Černobajová, mat-
ka dítěte.

Neurologové zachránili devítiletou holčičku  
– po těžkých zraněních se vrací domu

Projekt MEDEVAC:
Experti z FN Hradec Králové  

pomáhají kolegům i pacientům
Ministerstvo vnitra ČR pomáhá zprostředkovat odbornou zdravotnickou pomoc  
v zahraničí i cizincům, kterým se jí dostane u nás. Tým z Oční kliniky pomáhá kurdským 
lékařům zdokonalit se v oboru během stáže. Působil opakovaně například v Jordánsku 
- během tří misí zde provedl celkem 410 operací šedého zákalu. Neurologové se zase  
v Hradci Králové postarali o devítiletou ukrajinskou holčičku. Seznamte s jejich příběhy.
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Díky projektu Ministerstva 
vnitra MEDEVAC proběhla 

v druhé polovině měsíce října 
stáž 4 kurdských očních lékařů 
na Oční klinice ve Fakultní ne-
mocnici Hradec Králové.
Cílem stáže kurdských lékařů 
bylo zlepšení úrovně znalostí 
oftalmologie a tím následně 
zajištění lepší lékařské péče 
v rodném Kurdistánu. V prů-
běhu stáže měli kurdští lékaři 
možnost seznámit se se všemi 
podobory oftalmologie, a to 
jak diagnostické, léčebné i 
operační. „Z mého pohledu 
stáž určitě splnila očekávání i 
přesto, že nebylo jednoduché ji 
v běžném provozu kliniky zor-
ganizovat. Věřím, že ji budou 
kladně hodnotit i kurdští lékaři,“ 
říká prof. MUDr. Naďa Jirás-
ková, Ph.D, FEBO, přednostka 
Oční kliniky FN HK.
Lékaři (dva muži a dvě ženy) 
přijeli do Hradce Králové z 
Duhok Eye Hospital, která se 
nachází méně než 100 km od 

iráckého města Mosul, kde v 
posledních týdnech neustále 
probíhají vojenské střety. Je-
jich pacienty jsou tedy vojáci, 
uprchlíci i civilisté s vážnými 
zraněními z bojů, ale i pacienti 
s dlouhodobými onemocnění-
mi. Z důvodu vážnosti zranění, 
nedostatku lékařského per-
sonálu nebo nedostatečného 
vybavení často nemohou svým 
pacientům pomoci, proto jejich 
očekávání ohledně stáže u hra-
deckých specialistů byla vysoká.
„Nejprve jsme měli strach, 
že dvoutýdenní stáž nebude 

dostatečná proto, abychom 
se něco naučili. Nakonec jsme 
pochopili, že to nejdůležitěji 
nebylo o jednotlivých postu-
pech, ale o pochopení celko-
vého fungování kliniky,“ říká 
Niwar Ameen Othman, kurdský 
oční lékař.
„Nejzajímavější pro nás bylo 
vidět systematickou organizaci 
práce na klinice a to především 
díky vysoké specializaci a sys-
tému plánování. U nás dělají 
téměř všichni všechno,“ říká 
Hind Sabah Azeez, kurdská 
oční lékařka. „Dalším viditelným 

rozdílem byla úroveň vybavení, 
kterou tu mají k dispozici,“ do-
dává doktorka Azzezová.
Celkově lékaři zhodnotili stáž 
pozitivně a byli spokojeni s 
přátelskou a vstřícnou spolu-
prací s veškerým personálem 
oční kliniky. Do budoucna by 
doporučili využití operačních 
simulátorů pro upevnění naby-
tých znalostí a dovedností. Po 
pracovní době měli možnost 
lékaři poznat i Hradec Králové 
a Pardubice a byli příjemně 
překvapeni krásou a historií 
regionálních měst.

Školení kurdských lékařů na Oční klinice FN HK

Tým z Oční kliniky Fakultní 
nemocnice Hradec Králové 

byl Ammánu celkem 3x, poprvé 
v říjnu 2015, podruhé v dubnu 
2016 a naposledy nyní na pře-
lomu září a října 2016. Celkem 
provedli 100 operací během 
první mise, 118 operací během 
druhé mise a 192 operací bě-
hem třetí mise. Dali tak šanci na 
přežití v těžkých podmínkách 
této země pacientům s velmi 
pokročilými stádii šedého zá-
kalu. Pomoc byla realizovaná v 
rámci mezinárodního projetu 

Ministerstva vnitra ČR MEDE-
VAC. Dokonce i sám premiér 
ČR všem účastníkům vyjádřil 
svůj dík.
Tým dvou lékařů a jedné sestry 
(prof. MUDr. Naďa Jirásková, 
Ph.D, FEBO – přednostka Oční 
kliniky FN HK, MUDr. Libor 
Hejsek, Ph.D, FEBO a Leona 
Kvasničková Lic.) z Oční kliniky 
FN HK se v rámci projektu ME-
DEVAC vydali na svou první misi 
do uprchlickou krizí zasaženého 
Jordánska. Ve velmi kompliko-
vaných podmínkách operovali 

pacienty s pokročilými stádii 
šedého zákalu. Přes významné 
kulturními a jazykové rozdíly 
se jim podařilo bez komplikací 
úspěšně odoperovat 100 paci-
entů za pouhých 5 dní.
„Jednalo se především o paci-
enty ve velmi těžkých životních 
situací, kteří si tak potřebnou 
operaci nemohli dovolit. Často 
se jednalo o plně nevidomé 
pacienty s oboustranným velmi 
pokročilým šedým zákalem 
nebo dokonce i o léčbu jejich 
jediného oka. Pro tyto pacienty 

bylo zlepšení zraku zásadní pro 
další přežití,“ říká prof. MUDr. 
Naďa Jirásková, Ph. D, FEBO, 
přednostka Oční kliniky FN HK.
Přesně pro tyto případy mají 
projekty jako MEDEVAC velký 
význam a díky velmi dobře od-
vedené práci se tým Oční kliniky 
FN HK do Jordánska znovu vrátí. 
Poděkování lékařům zúčastně-
ných na projektu se dostalo z 
Ministerstva zdravotnictví i od 
premiéra ČR Bohuslava Sobotky, 
který projekt podporuje a osob-
ně kliniku v Jordánsku navštívil.

Oční lékaři FN HK provedli v Jordánsku  
stovky operací šedého zákalu
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Pro imunitní trombocytopenii se 
dříve používalo označení imunitní 

trombocytopenická purpura. Přízvisko 
purpura si vysloužilo právě díky krvi, 
která se vlivem nedostatku krevních 
destiček vymyká kontrole a dere se na 
povrch v podobě drobného krvácení i 
modřinek. Jak to vypadá, když se chce 
purpura stát barvou našeho těla? 
„Imunitní trombocytopenie je středně 
vzácné onemocnění, ročně je diagnos-
tikováno asi 70–100 nových případů 
na milión obyvatel. Postihuje všechny 
věkové kategorie, nicméně polovina 
jsou děti mladší 15 let. Jedná se o tzv. 
autoimunitní onemocnění a z 80 % je  
primární, tj. bez vlivu jiné příčiny nebo 
onemocnění. Ve 20 % je vznik spojen s 
působením řady vnějších činitelů či ji-

ných chorob, jako s užíváním některých 
léků, infekcí, nádorovým onemocněním, 
jiným imunitním onemocněním nebo 
poruchami funkce sleziny. Vznik one-
mocnění může být nenápadný a po-
zvolný nebo náhlý, akutní. Onemocnění 
může být přechodného charakteru, ale 
v řadě případů přechází do chronic-
kého stavu. Závažnost onemocnění je 
dána hodnotami trombocytů a případ-
nými krvácivými projevy a podle toho 
se též odvíjí léčebná péče: od prostého 
sledování a pravidelných kontrol přes 
medikamentózní opatření až po chi-
rurgické vynětí sleziny (tzv. splenekto-
mii),“ říká plk. MUDr. Miloš Bohoněk, 
Ph.D., primář Oddělení hematologie 
a krevní transfuze Ústřední vojenské 
nemocnice v Praze. 

Boj v krvi
Imunitní trombocytopenii má na svě-
domí imunitní systém, který se k vlast-
nímu tělu otočí zády a naruší tak plně 
synchronizovaný proces našeho zdraví. 
Organismus začne produkovat proti-
látky proti vlastním krevním destičkám, 
jež jsou pro správnou funkčnost systé-
mu krve nezbytné. V krvi jsou rázem 
dvě armády, které – ačkoliv bojují za 
společnou věc, zdraví organismu – 
jsou si vzájemnými nepřáteli. Vzniklé 
protilátky totiž předčasně ničí krevní 
destičky. Pronikají i do kostní dřeně, 
kde se destičky rodí, a napadají je ještě 
dříve, než stihnou dozrát a dostat se 
do krevního oběhu. Postupem času 
počet krevních destiček nebezpečně 
klesá. 

Když krevní destičky
bijí na poplach 

Krev je dárkyní života, nerozlišuje věk, rasu nebo náboženství. Proudí v žilách 
nám všem a dodává organismu cenné látky, bez kterých by život nebyl možný. 
Onemocní-li, volá o pomoc. Takovým voláním může být například snadná tvorba 
modřin nebo malých modřinek velikosti špendlíkové hlavičky, krvácení z nosu, 
dásní atd. I tímto způsobem nám tělo může dávat najevo, že se potýká s jedním 
ze vzácných onemocnění – imunitní trombocytopenií. Tělo má důvod bít na po-
plach, jeho vlastní imunitní systém se k němu otočil zády a útočí na krevní destič-
ky, jež svými štíty chrání a zacelují naše zranění.

informace
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Krevní destičky  
– nejdokonalejší náplast 
Krevní destičky sehrávají v naší krvi, a 
tak i našem životě zásadní úlohu. Díky 
své schopnosti přilnout k poraněné 
cévě, shlukovat se a měnit tvar jsou 
schopny ve spolupráci s dalšími látka-
mi v krevní plazmě vytvořit krevní sra-
ženinu, která ucpe poškozenou stěnu 
cévy, čímž zastaví krvácení. Jsou tou 
nejpřirozenější a nejdokonalejší ná-
plastí, kterou si naše tělo samo vytváří. 
S nedostatkem krevních destiček se 
krev vymyká kontrole, není, kdo by se jí 
postavil do cesty a zacelil vzniklé rány. 

Jak vypadá nemoc krve
Vnitřní boj nepřátelských 
protilátek a potřebných 
krevních destiček po 
sobě dokáže zanechat 
stopy i navenek. Imunitní 
trombocytopenie charak-
terizovaná nedostatkem 
krevních destiček se 
může projevovat snad-
nou tvorbou modřin, 
drobným krvácením do kůže a sliznic 
nebo častějším krvácením z nosu 
a dásní. Zastavit krvácení při úrazu 
může být velmi obtížné. Příznaky se 
ale nemusí vždy dostavit. Právě imu-
nitní trombocytopenie může být často 
i zcela bez příznaků. Lékaři ji pak mo-
hou objevit v podstatě náhodně při 
preventivní prohlídce nebo předope-
račním vyšetření. Stav naší krve totiž 
umí jasně zmapovat krevní obraz. 
„Normální počet krevních destiček se 
pohybuje mezi 100–400 x 109/l, při niž-
ším počtu hematolog určí příčinu a dal-
ší postup. Léčebné možnosti imunitní 
trombocytopenie se neustále vyvíjejí, 

je však třeba se věnovat každému pa-
cientovi individuálně, abychom vybrali 
léčbu, která je pro něj nejefektivnější 
a umožňuje mu žít s co nejmenšími 

omezeními,“ dodává primář Miloš 
Bohoněk. Neignorujte vaše tělo, když 
volá o pomoc. 
 Text: redakce

Krev je tekutinou našeho 
života, protéká 100 000 km 
krevních cest našeho těla. 
Přináší kyslík a živiny k or-
gánům a tkáním a současně 
odvádí odpadní látky. Rovněž 
rozvádí hormony, pracuje na 

naší termoregulaci a udržuje 
chemickou rovnováhu. Dává 
tělu vláčnost i pevnost, sílu i 
energii. Umí vehnat červeň do 
tváří i chlad do nohou. Jejími 
základními stavebními kameny 
jsou krevní plazma a krevní 

elementy. Krevní plazma před-
stavuje 55 % krve v našem těle 
a z 90 % ji tvoří voda. Krev je 
systém s jasně danou struk-
turou i „provozním řádem“. 
Synchronizován je i počet 
krevních elementů (červené a 

bílé krvinky, krevní destičky), 
které v oběhové soustavě ne-
smí chybět, ale ani přebývat. 
Jedině tak mohou udržovat 
správné tempo naší krve, tak 
aby tekla, jak má – ani příliš 
rychle, ani pomalu. 

Systém krve

plk. MUDr.
Miloš Bohoněk, 
Ph.D.



24

V celé oblasti tehdy nebylo žád-
né zdravotnické zařízení a 

běžnou péči o nemocné přijímalo 
několik ranhojičů a jeden panský 
lékař. Vydání několika guberniál-
ních nařízení o zakládání nemoc-
nice se na Vimpersku neprojevilo 
zvlášť kladným ohlasem, a zájem 
o zřízení zdravotnického ústavu 
měli jen knížecí úředníci na zám-
ku. Poukazovali na to, že v celém 
Vimperku není k dispozici žádné 
místo, kde by se jim nebo vězňům, 
lidem posílaným postrkem, čeledi 
a služebnictvu zámeckých zaměst-
nanců v případě onemocnění do-
stalo náležité lékařské péče. 
Už tehdy bylo město Vimperk stře-
diskem širokého okolí a rozsáhlého 
velkostatku, jehož majitelem byl 
kníže Jan Adolf ze Schwarzenber-
gu. Se stavbou nemocnice na jed-
né pastvině nedaleko vimperského 
zámku se začalo na jaře roku 1848; 
10. července téhož roku byl objekt 
převzat do užívání. Budova stála v 
příjemné, zdravé a chráněné po-
loze, měla dvě oddělené místnosti 
po čtyřech lůžkách pro nemocné, 
dále pokoj, kuchyň, spíž a sklep 
pro ošetřovatele. Lékařem ne-
mocnice byl ustanoven dr. Vojtěch 

Popper. V témže roce byl, jak už 
zmíněno, ustanoven Popper šé-
flékařem vimperské nemocnice, a 
odborným zdravotníkem ranhojič 
Kellner; dalším členem personálu 
byl ošetřovatel. Pro všechny tyto 
zaměstnance vydala správa vel-
kostatku služební instrukce a pro 

nemocnici statut. Ve zprávě se 
uvádělo, že panská nemocnice ve 
Vimperku má za účel poskytovat 
zdarma péči a lékařské ošetření 
služebnictvu a čeledi v knížecích 
službách, služebnictvu panských 
úředníků, jakož i potřebným pod-
daným. Zámožnějším lidem se 
umožňoval pobyt v nemocnici za 
úhradu. Inspekcí a hospodářskou 
správou nemocnice se pověřil 
ředitel velkostatku. Odbornou lé-
kařskou péči přejal panský lékař 

za pomoci ranhojiče a ošetřování 
nemocných zajišťoval ošetřovatel 
bydlící v nemocnici. Důležité bylo 
ustanovení, že se do nemocnice 
přijímají jen vyléčitelní nemocní a 
pouze tehdy, jestliže nemají zajiš-
těno vlastní domácí ošetření nebo 
onemocní-li někdo nemocí vzbu-
zující u druhých odpor, a nebo 
nakažlivou chorobou, a nelze-li u 
nich doma zajistit jejich odděle-
né ubytování. Souhlas k přijetí do 
nemocnice uděloval podle dob-
rozdání lékaře ředitel velkostatku. 
Zámožnější lidé ošetřovaní v ne-
mocnici platili denní poplatek 3 až 
6 krejcarů, a navíc platili ještě za 
stravu a za léky. Nemocnice byla 
postavena z dobrovolných pří-
spěvků a na úhradu výdajů.  
Z různých charitativních institucí 
stojí za zmínku tzv. „špitály“, které 
sloužily pro širší veřejnost (nejen 
pro schwarzenbergské zaměstnan-
ce a jejich rodiny). Při obsazování 
uvolněných špitálských míst byl v 
prvé řadě brán zřetel na osoby ze-
stárlé v knížecích službách, ale přijí-
mány byly i osoby jiné, v prvé řadě 
opět poddaní jednotlivých panství.
Ve Vimperku se začalo o založení 
vlastní veřejné nemocnice uva-

inhistoriae Z historie špitálů:

Vimperská nemocnice
vznikla na zelené louce

Pod vrchem Honigbüschel stávala jedna z prvních vimperských skláren, huť  
Josefa Kösnera. Huť vyráběla převážně barevné pateříky a na Křesánovském  
potoce měla sklárna svoji stoupu na drcení křemene. Při zahájení výkopových 
prací u nemocnice v roce 1887 bylo nalezeno velké množství různobarevných  
korálků z pozůstatků bývalé hutě. 
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žovat hned po zániku zámecké 
nemocnice v roce 1869. O nové 
nemocnici se mluvilo jako o zá-
ležitosti, k jejímuž uskutečnění 
dojde v nejbližší době. Přesto však 
musel Vimperk čekat ještě mnoho 
let, než nemocnici založil pražský 
továrník a císařský rada – František 

Waldek – pod názvem „Chudo-
binec a nemocnice korunní prin-
cezny Štěpánky“ (Kronprincessin 
Stefanie Armen-und Krankenhaus), 
kterou roku 1887 věnoval městu 
Vimperk.
Toto byl ústav, ze kterého vznikla 
nemocnice nynější. V roce 1898 se 

podařilo poblíž postavit, díky po-
moci Waldekovy nadace, Sirotčinec 
císaře Františka Josefa. Po roce 
1945 prošla nemocnice řadou pře-
staveb, byla rozšířena a vznikaly 
nové pavilony.

Autor: Miroslav Kůs Andres
Foto: Archiv

l Postavit a vybavit vlastní nemocnici 
v režii velkostatku nebylo pro velké 
náklady možné. Během času se však 
podařilo knížecím úředníkům své 
představy o zařízení nemocnice přece 
jen uskutečnit, a to díky zvláštní udá-
losti, která přispěla k urychlenému 
řešení situace.

l V roce 1845 onemocněl jmeno-
vaný kníže Schwarzenberg nějakou 
nebezpečnou oční chorobou, kterou 
se podařilo šťastně vyléčit. Knížecí 
zaměstnanci oslavili úspěšné vyléčení 
svého chlebodárce účastí na dob-
ročinných akcích a den 14. prosince 
1845, kdy do Vimperka zpráva o vylé-
čení doletěla, označili za den založení 
místní nemocnice. Úmysl postaviti 
nemocnici sdělili knížeti v lednu 1846 
a setkali se u něho s plným pocho-
pením. Svou účast na akci zdůraznil 
tím, že na stavbu věnoval pozemek, 
potřebné stavební hmoty a jejich do-
voz v částce 2231 zlatých a osvobodil 
budovu od všech budoucích poplatků 
a dávek.

l Na krytí hotových výdajů, přede-
vším mezd, v částce 1008 zlatých se 
prostředky získávaly rozličným způso-
bem. Sbírka u knížecích zaměstnanců 
vynesla 504 zlatých, další příjem byl 
z výnosu dražby střelných zbraní za-
bavených pytlákům ve vimperských 
lesích a z poplatků za úřední výkony, 
které jinak připadaly do panské po-
kladny (např. peníze za odchodné, za 
propouštění z poddanství, za cestovní 
pasy, povolení k řemeslu apod.). Ji-
ným prostředkem, jak získat peníze, 
byla dobročinná loterie. Majitelé 
vimperské sklárny Mayer a synovec 
věnovali ve prospěch nemocnice 
sklářské výrobky v hodnotě 60 až 80 
zlatých a přišli s návrhem, aby se dar 
rozdělil na několik cen, které by se 
vydražily na plese konaném 9. února 
1848 na zámku, což se také uskutečni-
lo. Celkový příjem činil 1444 zlatých a 
15 krejcarů.
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l Podle nové farmakoekono-
mické analýzy přichází české 
zdravotnictví v důsledku nedo-
statečné kompenzace diabetu 
až o 900 miliónů korun ročně, 
které stát vydá na léčbu pozd-
ních komplikací tohoto onemoc-
nění. 
l Správných léčebných hodnot 
dosahuje podle zjištění diabe-
tologů v průměru pouze 46 % 
z českých diabetiků, kteří trpí 
diabetem druhého typu.
l Z aktuálního výzkumu mezi 
pacienty s cukrovkou druhého 
typu vyplynulo, že celá třetina 
z nich dodržuje správné léčebné 
postupy jen částečně nebo vů-
bec. 32,7 % pacientů pak nezná 
svou hladinu krevního cukru.
l S edukací pacientů a efektiv-
nější léčbou chce pomoci nový 
projekt Dialiga.cz, jehož ambicí 
je sdružit české diabetiky.

„Diabetes zatím neumíme vylé-
čit, a proto je klíčové jej správně 

kompenzovat. Z našich dlouho-
dobých šetření bohužel vyplývá, 
že uspokojivé hladiny glykova-
ného hemoglobinu neboli tzv. 
dlouhého cukru, který je hlavním 
ukazatelem správné kontroly 
onemocnění, nedosahuje ani 
polovina diabetiků s cukrovkou 
druhého typu,“ říká prof. MUDr. 
Milan Kvapil, CSc., MBA., pre-
zident Diabetické asociace ČR, 
a dodává „Pokud by hypoteticky 
všichni pacienti svůj diabetes 
správně kompenzovali, dokázali 
bychom každý rok předejít stov-
kám úmrtí, infarktů, amputací, 
selhání ledvin nebo ztrátám zra-
ku a dalším komplikacím, které 
postihují nedostatečně kompen-
zované pacienty.“
Podle aktuální farmakoekono-
mické analýzy společnosti Value 
Outcomes, kterou provedla pro 
Diabetickou asociaci ČR, ztrá-
cí české zdravotnictví špatnou 
kompenzací diabetu zhruba 
900 miliónů korun ročně na 

nákladech na léčbu komplikací 
tohoto onemocnění. Mezi nej-
závažnější komplikace diabetu 
patří zejména infarkt myokardu, 
neuropatie (diabetická noha), se-
lhání ledvin a retinopatie (a z ní 
vyplývající riziko ztráty zraku).
 „Vztáhneme-li počet pacientů 
s nedostatečně kompenzova-
ným diabetem k nákladům, které 
stát vynakládá na léčbu těchto 
komplikací a zároveň k před-
pokládanému růstu počtu ne-
mocných, můžeme predikovat, 
že české zdravotnictví na léčbu 
cukrovky vydá v následujících 
dvaceti letech o 18 miliard víc 
než by muselo, kdyby se kom-
penzace zlepšila,“ říká Tomáš 
Doležal, ředitel společnosti Value 
Outcomes.
Z reprezentativní ho výzkumu, 
který mezi pacienty s diabetem 
a diabetology v ČR realizovala 
v říjnu společnost QuintilesIMS, 
vyplynulo, že nedostatečná 
edukace pacientů a pozdní za-

informace

Cukrovka v číslech,
datech a komentářích
V ČR trpí cukrovkou takřka 900 000 lidí, správných léčebných hodnot ale nedosa-
huje ani polovina z nich. Stát kvůli tomu přichází o stovky miliónů ročně. Téma  
a nebezpečí se týká každého. Přinášíme informace, ze kterých si můžete podobu 
a příčiny možného onemocnění vyhodnotit. Odborníci k tomu poznamenají své:
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hájení léčby moderními antidia-
betiky přispívají k nedostatečné 
kompenzaci diabetu.
Nedostatečná edukace  
a malá zodpovědnost
l 32,7 % pacientů nezná svou 
hladinu glykovaného hemoglo-
binu (tzv. dlouhého cukru)
l 33,9 % diabetiků se léčebnými 
doporučeními svého lékaře řídí 
jen částečně, nebo se jimi neřídí 
vůbec. Podobně správnou ži-
votosprávu a dietní doporučení 
dodržuje jen částečně nebo vů-
bec 35,6 % diabetiků v ČR.
l Byť je změna pacientova ži-
votního stylu (zejména úbytek 
váhy) klíčovou podmínkou úspě-
chu léčby, čeští diabetici kladou 
příliš velký díl odpovědnosti za 
úspěšnou léčbu na lékaře.  
(Pacienti uvedli, že z e 46 % má  
na jejich kompenzaci podíl  
lékař a pouze z 54 % oni sami).
l Téměř polovinu pacientů  
(42,2 %) jejich lékař neinfor-
moval o nutnosti měřit si indi-
viduálně hladinu glykovaného 
hemoglobinu a tím se výrazně 
spolupodílet na léčbě.

Pozdní nasazení moderní  
perorální a inzulínové  
antidiabetické léčby 
l Většina diabetologů (78 %) 
považuje za ideální kompen-
zaci diabetu u svých pacientů 
hodnotu glykovaného hemo-

globinu na úrovni 53 mmol/mol  
a méně. 
l Každý druhý diabetolog 
(55,9 %) se cítí být omezen 
preskripčními pravidly, která ne-
umožňují poskytnout moderní 
perorální a inzulínovou léčbu 
pacientům, jejichž hodnoty gly-
kovaného hemoglobinu nepře-
kročily 60 mmol/mol.
„České zdravotnictví vynakládá na 
léčbu cukrovky zhruba 10 - 15% 
svého rozpočtu a 55 - 70 % této 
částky jde na léčbu komplikací 
diabetu. Farmakoekonomické 
analýzy ukazují, že včasnější na-
sazení moderní léčby a z toho 
vyplývající prevence komplikací 
by českému zdravotnictví mohlo 
ušetřit stovky miliónů ročně,“ říká 
profesor Kvapil. 

Dialiga.cz
„Vedle moderních antidiabetik 
je klíčovou podmínkou úspěšné 
léčby změna životního stylu pa-
cienta a jeho proaktivní přístup 
léčbě. Edukace hraje v tomto 
smyslu zásadní roli,“ říká MUDr. 
Jan Brož, předseda sdružení 
Diacentrum a dodává „Spouš-
tíme nový internetový portál a 
zároveň facebookovou stránku 
Dialiga.cz s cílem podchytit ak-
tivnější část diabetických paci-
entů a vytvořit z nich funkční 
komunitu, která bude k proak-
tivnímu přístupu a změně život-

ního stylu motivovat nejen sama 
sebe ale zejména ostatní.“ 
Dialiga.cz bude vytvářena týmem 
diabetologů ze sdružení Dia-
centrum spolu s profesionálními 
textaři a odborníky na sociální 
média z komunikační agentury 
Boomerang. Strategií  Dialigy je 
nabídnout nejen odborně rele-
vantního průvodce pro pacienty, 
kteří hledají informace o léčbě, 
ale zejména atraktivně zpraco-
vaným lifestylovým obsahem 
přitáhnout k portálu pacienty, u 
nichž není stávající kompenzace 
diabetu ideální.
„Stávající pacientské weby vět-
šinou zasahují pouze malou 
skupinu pacientů a jsou často 
psány velmi odborným jazykem, 
nesrozumitelným pro většinu 
pacientů zejména s diabetem 
druhého typu,“ říká Rudolf Král, 
senior editor společnosti Boo-
merang a doplňuje „Dialiga cílí 
na věkovou skupinu 50+, která 
mezi pacienty s diabetem dru-
hého typu dominuje a ve stále 
větší míře je také přítomna na 
sociálních sítích. Jen na českém 
Facebooku dnes najdeme takřka 
700 000 uživatelů starších 50 
let.“ Ambicí portálu je v průběhu 
roku 2017 vytvořit komunitu  
10 000+ pravidelných návštěvníků.

www.dialiga.cz
www.diabetickaasociace.cz

www.diacentrum.cz

  Všeobecná sestra - Odd. endoskopie
  Všeobecná sestra - Dialyzační oddělení
  Všeobecná sestra - JIP 
  Všeobecná sestra - Lůžkové oddělení 
  Všeobecná sestra - Operační sály  
  Zdravotnický záchranář, zdravotnický asistent
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Den diabetu si připomínáme 
opakovaně. Co bychom si k to-
muto tématu měli připomínat 
každý den?
Vždy bychom si měli připomenout, 
že je mezi námi mnoho pacientů, 
kteří o své cukrovce ani neví. Nej-
lepší prevencí je pohyb, který je 
vhodné zařadit do běžného života, 
protože se nám přirozená aktivita 
ze života díky moderní době zcela 
vytrácí. Nestačí jedenkrát týdně, je 
potřeba minimálně 4 x nebo raději 
denně. Existuje mnoho množností 
a jedním z nich je například chůze. 
V rámci projektů Praha Evropské 
hlavní město sportu jsme vytvořili 70 
krásných tras po Praze, které mo-
hou sloužit nejen Pražanům, ale  
i jejím návštěvníkům, kteří tak mohou 
poznat velmi krásná místa po celé 
Praze. Trasy jsou rozčleněny podle 
místa, ale je možné z mapky vidět i 
převýšení, délku a typ povrchu s ko-
mentářem, pro koho je trať vhodná. 
Podrobněji – viz www.praha.eu.

Je pohyb pro diabetika podpo-
rou léčby, optimalizace zdravot-
ního stavu nebo může být důle-
žitou prevencí?
Pro každého to může být jiný typ 
pohybu. Zvláště mladší diabetici 
mohou prakticky všechny pohybové 
aktivity nebo sporty s velkým důra-
zem na prevenci hypoglykémií, které 
se častěji objevují u lidí, kteří jsou 
léčeni inzulínem. Ukazuje se, že po-
hyb může nejen zlepši kompenzaci 
cukrovky, ale např. i významně zpo-
malit progresi počínající neuropatie. 
Čím je diabetik starší, tím více hraje 
roli v jeho životě zdatnost, která ve 
věku 60+ nejvíce ovlivňuje životní 
prognózu.  

A co doporučíte diabetikovi, je-
hož možnosti pohybu jsou sníže-
né?  Věkem, následkem nemoci, 
vrozeným omezením... 
Protože doporučení na dálku je 
zvláště u pacientů s diabetem velmi 
složité i díky dalším přidruženým 
onemocněním, je možné navštívit 
preventivní dny s Všeobecnou fakult-
ní nemocnicí v Praze, které probíhají 
většinou o víkendu, takže se jich 

mohou účastnit i mimopražští zá-
jemci. Projekt je podpořen grantem 
Ministerstva zdravotnictví ČR a na 
akcích je vždy přítomen lékař, nutriční 
terapeut, instruktor pohybové aktivity 
nebo fyzioterapeut. Je možné si vy-
zkoušet různé aktivity se sledováním 
srdeční frekvence, krevního tlaku 
nebo vyzkoušet i Nordic Walking.

inspirace

Rady a podněty 
pro (příští) cukrovkáře

K velmi pilným propagátorům zdravého pohybu a kombináto-
rům projektů preventivních a podpůrných aktivit, posilujících 
odolnost i následnou léčbu, patří bezesporu MUDr. Martin 
Matoulek. Přinášíme jeho rady, inspirace a impulzy pacientům, 
kterých se nebezpečí vychýlené hladiny cukru v těle týká -  
a to jsme všichni.

www.preventivnidny.cz

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. 
l Narozen 1972
l Je odborným asistentem na III. Interní 
klinice 1. LF UK a VFN Praha. 
l 10 let se věnuje obezitologii, v posledních  
5 letech se zaměřením na pohybovou aktivitu. 
l Atestace z interního lékařství I. st., endo-
krinologie a v posledních letech se věnuje i 
tělovýchovnému lékařství. 
l Je členem revizní komise České obezitolo-
gické společnosti. 
l Od r. 2006 je předsedou VŠTJ MEDICINA 
PRAHA, která organizuje pohybové aktivity 
pro různé skupiny pacientů. 
l Ze zájmů především sport, nyní spíše 
pasívně. Aktivně hraje basketbal.

Zdroj: www.obesity-news.cz
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I obuv je důležitá. 
Každý diabetik by měl velmi dbát, v 
jaké obuvi chodí. Zvláště trvá-li cuk-
rovka již dlouho nebo je-li přítomna 
neuropatie chůze v nepohodlné 
obuvi může mít pro diabetika fatální 
následky. Stejně tak ponožky, které 
by neměli zanechávat na kůži otla-
ky, aby nebránily v žilním návratu. 
Vždy po delším výletě by si měl ka-
ždý diabetik zkontrolovat nohy, zda 
nedochází ke změnám barvy, zda 
nejsou přítomny otlaky. Při senzitivní 
neuropatii totiž nemusí ani vědět, 
že boty jsou nepohodlné. V případě 
změny, by měl ihned informovat a 
navštívit svého diabetologa a roz-
hodně v dané obuvi nepokračovat v 
dalších pohybových aktivitách. Stejně 
tak je důležitý terén, chůze po lese 
může být velmi zrádná a i z drob-
ných oděrků může vzniknou syn-
drom diabetické nohy. Proto by vždy 
dolní končetiny měly být velmi dobře 
chráněny, aby nedošlo k drobným 
poraněním.

Pro chůze s holemi 
na Nordic Walking? 
Chůze s holemi má mnoho výhod. 
Především chodí člověk více narov-
naný, a může lépe ventilovat. Opře-
ním horních končetin svojí vahou o 
hole odlehčí často přetěžované klou-
by dolních končetin o několik kilo-
gramů. O hole Nordic Walking byste 
se neměli opírat silou, resp. se na 
nich vzpírat. Došlo by k přetížení ší-
jových svalů a následně bolesti v ob-
lasti krku a krční páteře. K tomu slou-
ží nikoliv nordické ale francouzské 
hole. Zapojením horních končetin se 

však pohyb stává efektivnějším nejen 
co do výdej energie /literatura udává 
navýšení o 20-25 % vydané energie), 
ale zapojením více svalových skupin 
dochází také k většímu přesunu krve 
z mozku resp. CNS ke svalům a to 
umožňuje maximální odpočinek i 
psychický. Zvláště při delších pro-
cházkách tak můžete poznat blaho-
dárný antidepresivní a protistresový 
účinek pohybu. Vezmete-li si na sebe 
k tomu ještě cca 2-4 kg batůžek, zís-
káte tak dokonce optimální zatížení 
pro osový skelet a z tohoto pohybu 
se tak stává ideální aktivita pro léčbu 
a prevenci osteoporózy. Koordina-
ce práce s holí může být poněkud 
náročná, to ale může být trochu i 
výhoda, protože nám většinou nedo-
volí zvýšit příliš rychlost, takže se jen 
málokdy přetížíte. Důsledně dbejte 
na nasazení gumových „botiček“ při 
chůzi na silnici či betonových povr-
ších, protože to brání podklouznutí 
a přeci jenom tlumí nárazy, které se 
přenášejí na ramenní a loketní klou-
by. I tak může dojít k dekompenzaci 
artrózy na kloubech horních konče-
tin. V tom případě pro vás Nordic 
Walking vhodný není nebo je třeba 
důsledně dbát na opatrné pokládání 
holí. Naopak v terénu je třeba bo-
tičky z holí odstranit, protože jejich 
ponechání může vést k podklouznutí 
a následnému zranění. S „obutými“ 
holemi nemůžete v terénu poznat 
skutečný a příjemný pocit z chůze.

Nezapomeňte vždy s sebou: 
Potravinu s tzv. rychlými sacharidy 
resp. vysokým glykemickým indexem 
– ovocný džus, hroznový cukr  pro 

rychlý efekt hypoglykémie a součas-
ně i potravinu s nižším glykemickým 
indexem (např. banán, ovoce) pro 
prevenci recidivy hypoglykémie. Při 
kolísání glykémie si vždy změřte hla-
dinu cukru před pohybovou aktivitou 
a po ní. Zvláště diabetici 1. typu by 
neměli začínat s pohybem při hla-
dinách okolo 6 mmol/mol nebo by 
ještě před pohybem měli preventivně 
sníst nějaké potraviny se středním 
nebo nižším glykemickým indexem.  

Pozor na němé ischémie! 
Pacienti s nakupenými rizikovými 
faktory ischemické choroby srdeční 
či dokonce s projevy v anamnéze si 
musí dát pozor na intenzitu zátěže. 
Je li přítomna neuropatie, nemusí 
ani cítit bolest a jen atypická duš-
nost může být projevem koronární 
insuficience. Pokud se tedy rizikový 
diabetik opravdu rozhodne začít s 
pohybem, měl by se vždy poradit se 
svým lékařem a zátěžový test jako 
ergometrie pro stanovení bezpeč-
né intenzity zátěže může být velmi 
vhodným začátkem 

Monitorujte se, sledujte. 
Kromě monitorování glykémie si 
můžete monitorovat i pohybovou 
aktivitu (přes googlefit nebo gar-
minconnect a jídlo přes aplikaci 
kaloricketabulky.cz). Obě aplikace 
zdarma se sdružují na portálu www.
casprozdravi.cz, který umožňuje zde 
zapisovat i glykémie, krevní tlak a 
hmotnost a může se tak stát vaším 
pomocníkem pro vaše snahy třeba i 
snížení hmotnosti.

www.casprozdravi.cz

Jak se efektivně hýbat?
Stručné rady pro (výhledové) diabetiky: 
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Kromě příspěvků na pohyb nabízí 
VZP nemocným s diabetem také další 
zvláštní benefity, určené výhradně pro 
ně. Příspěvky až do výše 500 korun 
mohou dostat například na nákup 

příslušenství k inzulínové pumpě, na 
diagnostické proužky pro stanovení 
hodnot glukózy v krvi, na dezinfekci 
kůže před odběrem krve či před apli-
kací inzulínu atd. Podrobnosti najde 

každý na stránkách Klubu pevného 
zdraví.  

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení  

a tiskový mluvčí VZP ČR

Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 2013/2015

Počet pacientů 530 416 534 537 541 175 +2,03 %
Náklady celkem (Kč) 6 060 613 000 6 185 127 000 6 464 319 000 +6,66 %

informace

S cukrovkou se léčí 541 tisíc klientů VZP 
Péče o ně stojí 6,5 miliardy

Těsně pod hranici 6,5 miliardy korun se 
vyšplhala částka, kterou v uplynulém 

roce zaplatila VZP za péči o své klienty s 
cukrovkou. Za poslední tři roky jde o nárůst 
výdajů o 400 milionů. Neustále také přibývá 
pacientů, kteří si od lékařů vyslechnou tuto 
diagnózu. Prevence je možná jen částečně 

a spočívá ve zdravém stravování, udržování 
normální váhy a dostatku pohybu. Pojišťov-
na proto svým klientům přispívá mimo jiné 
i na pohybové aktivity a loni jim na příspěv-
cích vyplatila rekordních 150 milionů.
Cukrovka (diabetes mellitus) je souhrnný 
název pro skupinu chronických onemoc-

nění, která se projevují poruchou metabo-
lismu cukrů. Světový den diabetu připadá 
na pondělí 14. listopadu. V uplynulém roce 
vykázali lékaři tuto diagnózu u více než 540 
tisíc klientů VZP.
Jak rostou počty klientů VZP s cukrovkou  
a náklady na péči o ně:

Více než 60 % všech výdajů za péči o 
klienty s cukrovkou připadá na léky na 
recept. Loni za ně VZP zaplatila 3,98 

miliardy korun. Nejvíce diabetiků eviduje 
pojišťovna dlouhodobě ve středních Če-
chách, v Jihomoravském kraji a v Praze. 

Největší nárůst pak zaznamenala v Libe-
reckém kraji, na Vysočině a v karlovar-
ském regionu.

Jak se vyvíjí počet klientů VZP s cukrovkou v krajích
 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 2013/2015

Praha 53 351 54 313 54 991 +3,07 %
Středočeský kraj 58 950 59 615 60 512 +2,65 %
Jihočeský kraj 34 830 35 352 35 802 +2,79 %
Plzeňský kraj 29 402 29 793 30 068 +2,27 %
Karlovarský kraj 16 834 17 232 17 486 +3,87 %
Ústecký kraj 51 024 51 080 52 627 +3,14 %
Liberecký kraj 23 846 25 038 25 775 +8,09 %
Královéhradecký kraj 29 297 29 745 29 973 +2,31 %
Pardubický kraj 32 617 32 667 33 059 +1,36 %
Vysočina 33 957 34 615 35 283 +3,90 %
Jihomoravský kraj 56 313 56 213 56 567 +0,45 %
Olomoucký kraj 28 610 28 599 28 736 +0,44 %
Moravskoslezský kraj 44 813 43 851 43 516 -2,90 %
Zlínský kraj 36 572 36 424 36 780 +0,57 %
Celkem 530 416 534 537 541 175 +2,03 %
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Diabetes mellitus patří mezi celosvětově 
nejrozšířenější civilizační choroby, v České 
republice se přímo týká již téměř 10 % 
populace a každoročně počet nemoc-
ných exponenciálně přibývá. I přes to, že 
je onemocnění takto rozšířené, lékaři se 
v ordinacích setkávají u svých pacientů 
s elementárním nedostatkem informací o 
své nemoci. A protože nejlepším diabeto-
logem je pro sebe diabetik sám, potřeba 
dobré a aktivní edukace je stále na místě 
- a to kontinuálně.

Alarmující je například 
fakt, že až čtvrtina ne-
mocných diabetem dru-
hého typu o své nemoci 
neví a tudíž ji ani neléčí! 
„Některé pesimistické 
zdroje uvádějí dokonce, 
že stejné množství jako 
je diabetiků diagnostikovaných je těch, kteří 

o svém diabetu ještě nevědí a již jej mají“, 
dodává MUDr. Iva Tomšová, diabetoložka 
z Prahy 2. 
Další kapitolou jsou potom již diagnostikovaní 
diabetici, kteří častokrát netuší, na co mají 
v rámci své nemoci nárok a jak se k sobě 
chovat. Dobrým ukazatelem je například to, 
že se – dle zkušeností z diabetologických 
ordinací – v České republice nedodržuje 
doporučená frekvence selfmonitoringu glyké-
mií, která je klíčovým nástrojem udržení tzn. 
normoglykémie. 
Edukativní kampaň s názvem „Hlídej si zdraví“ 
vznikla v reakci na dlouhodobé monitorování 
potřeb lidí s diabetem a klade si za cíl přibli-
žovat problematiku diabetu široké veřejnosti, 
zprostředkovat ucelené informace pro nově 
diagnostikované diabetiky a jejich blízké, zpří-
stupňovat diabetické pomůcky lidem, kteří 
na ně nemají od pojišťovny nárok, přinášet 
aktuality a novinky v léčbě a stát se praktic-
kou každodenní pomůckou pro opravdové 

usnadnění života lidí s touto nemocí. 
Hlavní platforma kampaně – komunitní web 
www.hlidejsizdravi.cz - má tvořit skutečně 
interaktivní nástroj, který formou zajímavých 
funkcionalit umožní každému zájemci o tuto 
problematiku nebo zdravotní prevenci obec-
ně, najít spolehlivé informace, zastřešené 
odbornými garanty širokého spektra specia-
lizací. 
Návštěvníci webu si užijí články, ankety, 
diskuse, soutěže nebo třeba interaktivní 
kalendář DIA akcí, interaktivní mapa lékařů, 
vědomostní testy, soutěže a na další nové 
zajímavé funkce se mohou těšit od listopa-
du 2016. Mezi nimi bude například nutriční 
kalkulačka, on-line poradny s odborníky a 
další. Již od samotného spuštění webu ale 
chceme, aby čtenáři měli skladbu obsahu ve 
svých rukách a prostřednictvím formulářů 
na zasílání námětů, receptů a tipů na články 
mohli sami aktivně ovlivnit, o čem budou na 
webu číst.

Hlídejsizdraví.cz – nová interaktivní platforma pro diabetiky

 Více než 860 000 osob v České republice 
se léčí s nemocí jménem diabetes melli-
tus, laicky nazývanou cukrovka. Počet ne-
mocných se navíc rok od roku trvale zvy-
šuje. Meziroční nárůst činí kolem 20 000 
osob za rok a podle odhadu odborníků 
je v Čechách dalších 250 000 diabetiků, 
kterým nebyla nemoc zatím diagnosti-
kována. Kvůli těmto alarmujícím údajům 
je toto onemocnění právem označová-
no jako epidemie třetího tisíciletí.  

Dva základní typy diabetu:
Diabetes 1. typu – projevuje se nejčastěji 
v dětství či dospívání. Vyšší pravděpodob-
nost výskytu je u dětí, které mají jednoho 
z rodičů diabetika. Charakteristickým znakem 
prvního typu je úplná absence inzulínu v těle 
nebo je jeho hladina velmi nízká. Pacient si 
v tomto případě musí inzulín injekčně apliko-
vat po celý svůj život. 
Diabetes 2. typu – propuknutí nemoci ovliv-
ňuje životní styl jedince. Nejčastěji postihuje 
osoby s nadváhou nebo obezitou a starší 
osoby (tzv. stařecká cukrovka). Léčba spočívá 
především v úpravě stravy a zařazení větší 
pohybové aktivity, dále jsou podávány léky 
v podobě tablet. V některých případech 
musí být rovněž zavedena inzulínová terapie.
Při diabetu dochází ke zvýšení hladiny cuk-
ru v krvi, což je zapříčiněno nedostatkem 
hormonu inzulínu. Ten se přirozeně tvoří ve 
slinivce a umožňuje získávat buňkám v lid-
ském těle cukr z krve. Pokud po jídle (příjem 

cukrů) nedojde i k uvolnění vyššího množství 
inzulínu, máme vysokou hladinu cukru v krvi. 
Tento stav se nazývá hyperglykemie. Naopak 
pokud je v organismu více inzulínu a málo 
cukru, k čemuž může dojít např. u diabetika 
se špatně nastavenou substituční inzulínovou 
léčbou, dostáváme se do stavu hypoglyke-
mie. Hladinu krevního cukru ovlivňuje přede-
vším složení naší stravy, rozložení porcí jídla 
během dne a pohyb a jeho intenzita.

 Sledování glykemií vede k úspěšné léč-
bě diabetu
Diabetik by měl z podstaty své nemoci na 
doporučení lékaře provádět tzv. selfmonito-
ring. Jde o pravidelné sledování hladiny cuk-
ru v krvi za pomoci glukometru a testovacích 
proužků. Díky glukometru může diabetik 
z pohodlí domova či v práci pravidelně za-
znamenávat své glykémie. Glukometry navíc 
dokáží nejen zpracovat výsledek měření, 
ale jednotlivé údaje rovněž zaznamenávají 
do paměti. Informace lze pak jednoduchou 
cestou stáhnout do počítače pro další zpra-
cování. Selfmonitoring je důležitou a nedíl-
nou součástí léčby diabetu, která pomáhá 
lékařům v nastavení vhodné a individuální 
léčby pacientům. 

Co je glukometr?
Glukometr je malý přístroj s digitálním disple-
jem, který se vzhledem ke své velikosti vejde 
i do kapsy nebo kabelky. Slouží k měření 
hladiny cukru v krvi. Kromě samotného glu-

kometru je k měření zapotřebí použít testo-
vací papírek a lancetu - ostrý nástroj sloužící 
pro vytvoření vpichu, kterým může diabetik 
za pomoci jemného tlaku získat kapku krve 
nutnou pro měření.
Testovací proužek se pak vloží do glukome-
tru, kapka krve se přiloží k vyznačenému 
místu na proužku a po vsáknutí kapky do 
proužku proběhne během pár vteřin vyhod-
nocení výsledku, který se okamžitě zobrazí 
na displeji přístroje. Kvalitní přístroje se přes-
ností svého měření blíží úrovni laboratorních 
testů.
Frekvence selfmonitoringu by měla být dle 
České diabetologické společnosti u pacientů 
na intenzivních inzulinových režimech nebo 
na inzulínové pumpě 3x a vícekrát denně. U 
ostatních diabetiků (např. 2. typu) pak indivi-
duálně dle doporučení lékaře. Význam self-
monitoringu spočívá ve správném nastavení 
léčby (dávkování inzulínu před a po jídle) tak, 
aby bylo dosaženo tzv. normoglykémie. Tím 
se významně sníží riziko rozvoje pozdních 
zdravotních komplikací (např. diabetická 
noha), které s sebou diabetes přináší. Podle 
zkušeností z diabetologických ordinací se 
v České republice selfmonitoring neprovádí 
zcela důsledně ve správné intenzitě. Důvodů 
může být několik - od neochoty pacienta 
spolupracovat při léčbě až po finanční hle-
disko, protože testovací papírky, které jsou 
pro selfmonitoring nezbytné, nemusejí být 
v dostatečném množství hrazeny zdravotní-
mi pojišťovnami.

Selfmonitoring není pojem z manažerské příručky



32

Poslední desetiletí přineslo diabe-
tologii závratné množství novinek. 
Farmakologie léčby diabetu zažívá 
obrovský boom, zejména pacienti 
nabyli dojmu, že základní pilíře léč-
by diabetu – správně vedená dieta 
a pohybová aktivita – téměř ztrácí 
smysl. Je nutno pamatovat, že tyto 
dva pilíře léčby diabetika vedou v 
praxi k zásadním výsledkům, proto 
stojí k zamyšlení doporučení léčby 
diabetického pacienta k lázeňské 
léčbě.

Cílem léčby diabetu v Sanatoriích 
Klimkovice je zejména potlačení 

inzulinorezistence pohybovou aktivitou 

a zmírnění konkrétních potíží pacienta. 
Všichni si jistě vzpomenete na doby, 
kdy nenastoupení lázeňské léčby dia-
betika při recentním záchytu nemoci 
bylo téměř nedodržením léčebného 
opatření. Po legislativních změnách z 
roku 2012 byla tato indikace vypuštěna. 
V Indikačním seznamu dle vyhlášky MZ 
267/2012 dodnes dominuje indikace 
IV/1 Diabetes Mellitus, stavy s komplika-
cí (mikroangiopatie a makroangiopatie, 
neuropatie). Tato změna vedla k mylné-
mu domnění, že pacienti s diabetem již 
nemají nárok na lázeňskou léčbu. Dle 
zkušeností, které máme, zejména tito 
pacienti profitují z komplexní lázeňské 
léčby nejvíce.

Lázeňská léčba zahrnuje komplexní 
přístup v rámci léčebné rehabilitace, 
vhodně aplikované fyzikální terapii, 
neopomenutelná je dietoterapie a sou-
částí je rovněž edukace pacientů. Pod-
mínkou lázeňské léčby je léčivý zdroj, 
kterým je v klimkovických lázních jod-
obromová solanka. V Evropě se jodob-
romová solanka vyskytuje pouze v Itálii, 
Rakousku, jižním Polsku a jedna z nejú-
činnějších s nejvyšším obsahem léčivých 
látek se nachází právě na Ostravsku.
Klimkovické lázně čerpají léčivou vodu 
ze čtyř vrtů, které se nacházejí v Polan-
ce nad Odrou. 
Jodobromová solanka má charakter 
silně mineralizované hypertonické chlo-

v Sanatoriích Klimkovice 
v klinické praxi z pohledu diabetologa

Lázeňská léčba diabetiků

informace
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ridosodné vody s vysokým obsahem 
jodidů, bromu a řady dalších prvků ve 
významném i stopovém množství.  
V rámci léčby diabetika jsou indikované 
procedury, které jsou součástí základ-
ního standartu léčby. Jedná se o pra-
videlnou individuální nebo skupinovou 
jodobromovou koupel s navazujícím 
suchým zábalem, pravidelně je apliko-
ván rovněž obklad. Při lokální aplikaci 
jodobromové vody na kůži se jód che-
micky váže na kožní kryt. Vytváří se 
přitom tzv. jodové depo, jež je vodou 
nesmyvatelné a vstřebává se do orga-
nizmu.
Terapie jsou ordinovány lékařem na zá-
kladě aktuálního stavu klienta. Dle indivi-
duálních potíží pacienta a přidružených 
nemocí je stanoven individuální léčebný 
cíl, podle kterého lékař volí komplex 
procedur. K zvážení jsou také různé fyzi-
kální metody (elektroléčebné procedury, 
magnetoterapie), vodoléčba ve formě ví-
řivek nebo individuálních léčebných kou-
pelí, měkké techniky a masáže. S cílem 
neurorehabilitačního přístupu je kladen 
důraz na pohybovou aktivitu. Možností 
je mnoho, nejčastěji se jedná o skupino-
vé cvičení v tělocvičně, v bazénu, nebo 
v přírodě. Velice oblíbený je nordic wal-
king, SM terapie, skupinové cvičení v sys-
tému Redcord a mnohé další. Nedílnou 
součástí léčby je individuální léčba pod 
vedením fyzioterapeuta, v tomto případě 
se jedná o cíleně individuální léčbu, která 
má stanovený rehabilitační plán a sleduje 
lékařem stanovený cíl léčebného pobytu. 
Zásadní v rámci komplexní léčby dia-

betiků je edukace pacientů. Již několik 
let probíhají skupinové edukace formou 
edukačních map pro pacienty s diabe-
tem. Témata konverzačních map jsou: 
Život s diabetem, Zvládání diabetu a 
jeho léčba v průběhu celého života, Jak 
funguje diabetes, Přehled o diabetu a 
jeho patofyziologii, Zdravé stravování 
a pohybová aktivita, Základní principy 
zdravého stravování a pohybové aktivity, 
Porozumění rizikovým faktorům při zvlá-
dání diabetu a Diabetes a péče o nohy.
Nejčastěji léčení jsou pacienti trpící ze-
jména diabetickou neuropatií s algickou 
složkou, poté pacienti s ischemickou 
chorobou dolních končetin (mohou 
být indikováni i v rámci indikace II/8 a 
jedná se zejména o pacienty po bypas-
su, nebo angioplastice). U pacientů s 
algickou formou diabetické neuropatie 
je možno pozorovat redukci množství 
užívaných analgetik, zlepšení stability a 
celkové zlepšení kondice. 
Zvláštní skupinu pacientů tvoří pacienti 

se zhojenou ránou v rámci syndromu 
diabetické nohy a pacienti s Charcoto-
vou neuropatií. Posledně jmenovaní pa-
cienti mají v rámci léčby i několik měsíců 
dlahu, nebo jsou odkázaní na invalidní 
vozík v rámci snahy o záchranu konče-
tiny. Následná komplexní rehabilitační 
léčba má u nich nezastupitelné místo. 
Individuálně stanovený léčebný cíl u ka-
ždého jednotlivého pacienta s pomalým 
zatížením postižené končetiny je důleži-
tý pro posílení sebeobslužnosti.
Závěrem lze shrnout, že komplexní 
lázeňská léčba diabetiků vede k dobře 
dosažitelným rehabilitačním cílům, pa-
cienti z léčby profitují a rádi se do lázní 
vrací i jako samoplátci.

MUDr. Miroslav Koliba 
- diabetolog, podiatr

člen výboru podiatrické sekce ČDS, provozující  
privátní praxi diabetologie a podiatrie ve Vratimově,
konzultant léčby diabetiků v Sanatoriích Klimkovice, 

garant kongresu Multidisciplinární přístup  
v péči o (nejen) nohy diabetiků,  

konzultant pro léčbu syndromu diabetické nohy  
Diabetologického centra MN Ostrava p.o
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interview

Ústavní mechanismus
ochrany práv 
kupodivu funguje,

říká právník Ondřej Dostál

Jedním z konstatování, která 
jste mj. na nedávné konferenci 

v rámci Pražského právnické-
ho podzimu naznačil, bylo, že 
existuje hranice, kde se zdra-
votní péče dostává do rozporu 
s právem. To zní pro běžného 
plátce zdravotního pojištění 
poněkud zlověstně. Je to vinou 
špatného systému, špatné práce 
lidí, nekompetentnosti, možného 
plánování trestné činnosti?
Zdravotní péče se nutně bude do-
stávat do rozporu s právem, protože 
financování této péče v rozporu 
s právem již je. Systém úhrad moti-
vuje lékaře a poskytovatele, aby péči 
pacientům poskytovali špatně, opož-
děně či vůbec. Pacienty chrání jen 
etické cítění lékařů a vědomí odpo-

vědnosti vedoucích pracovníků. Ne 
vždy ovšem dostatečně, jak je vidět 
na pravidelných problémech z konce 
roku, letos například v kladenské, be-
nešovské či chebské nemocnici, ale i 
mnoha dalších pracovištích.
Přinejmenším od roku 2013 víme, 
že mechanismy úhradové vyhlášky 
jsou v rozporu s ústavním právem. 
Libovůli při sjednávání individuálních 
úhradových dodatků přesně a prav-
divě popsal Nejvyšší kontrolní úřad. 
Tvorba sítě a úhrady jsou problema-
tické i pohledem práva hospodářské 
soutěže. Proč přesto nedochází 
k nápravě? Příčinu vidím v neschop-
nosti, ať nejsem osobní, politického 
vedení resortu zdravotnictví řešit 
koncepční problém rozsahu hrazené 
péče a naopak aktivní snahy téhož 

vedení zachovat existenci stávajících 
toků peněz, bez ohledu na efektivitu, 
v neprospěch pacientů a běžných 
zdravotníků. Svou roli hraje i stará 
dobrá nekompetentnost - resort 
řídí převážně lékaři nebo političtí 
nominanti, kteří jsou v oboru prá-
va přinejlepším poučenými laiky 
(rychlokurzy MBA nejsou náhražkou 
právnického vzdělání) a nedokáží 
dohlédnout důsledků řešení, která 
prosazují či schvalují. Právní předpisy 
nelze tvořit intuitivně, stejně jako by 
právník nemohl intuitivně operovat 
slepé střevo, zvlášť kdyby mu davy 
lobbyistů vedly ruku kamsi do oblasti 
hrudního koše. 

V problematice nakládání s léky 
se prolíná mnoho rovin - eko-

Skoro jako „malíř podzim“ se v médiích koncem roku vynoří téma „úhradová vyhláš-
ka“. Tak trochu zaklínadlo nebo kouzelné říkadlo, mantra, náznak naděje, strašák 
nebo výhružka... jak pro koho. Nedávná konference právníků se tomuto dokumentu, 
možná více politickému než potřebně ekonomickému, detailně věnovala. Krom jiných 
témat jsme se na program konference zeptali Ondřeje Dostála, experta na zdravot-
ní právo.
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nomická, byznysová, lékařská, 
etická a další. Jako člověk, který 
celoživotně platí ZP, mám před-
stavu, že by krizové situace 
vůbec neměly vznikat - vždyť 
lékárníci, farmaceuti, výrobci, 
obchodníci pracují s financemi, 
které pocházejí z pojištění. Jejich 
obrat a příjmy v podstatě zajiš-
ťuje státem daná daňová sazba. 
Není možné nastavit regulační 
mechanismy, které by negativa 
byznysu eliminovaly ve prospěch 
klienta, z jehož peněz kapitál po-
chází, a ten tak nebyl postaven 
do role, aby jen bezmocně čekal, 
zda to vůbec pro něj slušně do-
padne? Jde o jeho zdraví a život, 
a o jeho peníze.
Takové mechanismy nepochybně 
nastavit lze, ale není po tom politická 
poptávka. Přílepek k zákonu z roku 
2008, který dosud upravuje úhrady 
léčiv, vyřadil z účasti v řízení pojištěn-
ce i lékaře. Reálná úhrada je dále sil-
ně ovlivněna neveřejnými dohodami 
firem a pojišťoven. Co pacient reálně 
dostane, pak do značné míry záleží 
na různých bonusových schématech 
od výrobců a distributorů, které by 
správně měly narazit na více práv-
ních předpisů (regulace reklamy, ve-
řejné zakázky, hospodářská soutěž), 
v právu USA by tyto „kickbacks“  
byly dokonce trestné. Náš ministr, 
vrcholní manažeři veřejných nemoc-
nic i průmysl v rámci „Transparentní 
spolupráce“ je však společně pro-
hlašují za standardní podnikání a 
tvrdí, že jejich zveřejnění v Registru 
smluv naráží na „obchodní tajemství“. 
Ideálním mechanismem by bylo sa-
mozřejmě prostředníky odstřihnout 
zcela a zejména pro nákladné léky 
zavést přímý nákup plátcem, což by 
řešilo jak problém cen a bonusů, tak 
paralelního obchodu. Na toto řešení 
si ovšem ještě počkáme.   

Každoročně je úhradová vyhláš-
ka tématem tvrdých diskuzí pro 
lékaře, nemocnice, ZP. Existuje 

vůbec možnost, jak tento ever-
green změnit ve stabilní nástroj 
řekněme vytvoření norem? Co 
tomu brání?
Úhradová vyhláška, která je svou 
povahou cenová regulace, by ze-
jména vůbec neměla platit v oblas-
tech, kde je dostatečná konkurence 
a péči je možno soutěžit při dané 
kvalitě na nejnižší cenu. Ve zbylých 
oblastech by úhrada z veřejného 
měla být dána na úrovni skutečných 
nákladů průměrného, dobře řízené-
ho podniku, navýšené o přiměřený 
zisk – tak praví i evropské právo. 
Protože by však zavedení těchto 
pravidel zruinovalo mnohé „nedo-
tknutelné“ poskytovatele, kteří jsou 
neefektivní pro předražené nákupům 
a amortizaci předražených přístrojů, 
pro tunelování cestou paralelních 
úvazků zaměstnanců, pro vyvedení 
lukrativní péče do privátu, nebo kteří 
jsou v systému prostě nadbyteční, 
není zavedení takových pravidel na 
pořadu dne. Šanci na nápravu vidím 
spíš na úrovni moci soudní, v sou-
těžně-právních sporech iniciovaných 
znevýhodněnými poskytovateli.

Neměl by to tohoto procesu 
vstoupit státem uznaný, zdra-
votnický ekonomicko-právnický  
ombudsman? Ne vždy jsou uti-
litární zájmy rozdílných skupin 
prostě slučitelné a řešitelné, 
veřejný ochránce práv pacienta 
na léčení by tak měl mít vlivnou 
pozici.
Takovým „ombudsmanem“ má 
správně být primárně Ministerstvo 
zdravotnictví, které má být povzne-
seno nad utilitární zájmy a regulovat 
systém ve veřejném zájmu. Pokud 
Ministerstvo selže, měl by mu to 
připomenout i skutečný ombuds-
man sídlící v Brně, který to čas od 
času i činí, je však veskrze ignorován. 
Selže-li vše, měly by být „ombuds-
manem“ chránícím práva pacienta 
soudy. Pacientům a pojištěncům 
proto zpravidla radím, aby, není-li se 

možno s Ministerstvem, pojišťovnami 
či poskytovateli rozumně dohodnout 
na dodržení práva, zkusili poslat na 
soud jednoduchou žalobu na plnění. 
Totéž lze doporučit nespokojeným 
poskytovatelům. Protože jde o stan-
dardní mechanismus ochrany práv 
popsaný v Ústavě, tak to překvapivě i 
docela funguje. 

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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Wellness hotel Pohoda **** je  
situován v klidné části Luhačovic, 
nedaleko známé Pozlovické  
přehrady a letního aquaparku 
Duha. Nabízí svým hostům kom-
fortní ubytování v 90 prostorných 
pokojích, 2 apartmánech.

Hotel je dále vybaven wellness 
centrem a saunovým světem, 

relaxačním centerem, kde naleznete 
klid a harmonii duševních i těles-
ných prožitků za asistence příjemné 
obsluhy odborně školených masérů 
a masérek, restaurací, konferenčními 
místnostmi. Samozřejmostí je vlastní 
parkoviště v areálu hotelu a bezdráto-
vé připojení k internetu v celém kom-
plexu hotelu.

KONFERENČNÍ PROSTORY  
HOTELU POHODA
Hotel Pohoda disponuje konferenční-
mi a jednacími místnostmi až pro 150 
osob, má flexibilní prostory s nejmo-
dernějším audiovizuálním a technic-

kým vybavením, vynikající cateringové 
služby, restaurace, snadné parkování, 
bezplatné WiFi a specializovaný per-
sonál vyhrazený pro vaši akci.

VE WELLNESS A SAUNOVÉM  
SVĚTĚ HOTELU POHODA  
JE VÁM K DISPOZICI
l 15m dlouhý plavecký bazén  
s masážními chrliči a vývěvou
l relaxační vířivý bazén pro 12 osob  
s teplotou vody 35°C
l whirlpool pro 4 osoby s teplotou 
vody 35°C
l finská sauna
l bylinková sauna
l parní eukalyptová sauna
l tepidárium
l relaxační prostor s anatomicky tva-
rovanými lehátky a výhledem  
do zeleně

V LUHAČOVICÍCH SE LÉČÍ
l Onemocnění dýchacího ústrojí (ast-
ma, alergická onemocnění dýchacích 
cest, chronická bronichitida, poruchy 

hlasu a chraptivost, pooperační stavy 
dýchacích cest, průduškové astma, 
fibróza plic.)
l Nemoci trávicího ústrojí (poruchy 
trávení a nechutenství, klidové stádi-
um vředové nemoci žaludku a dva-
nácterníku, stavy po operacích jícnu, 
žaludku a žlučníku.)
l Nemoci z poruch látkové výměny 
(cukrovka, otylost.)
l Poruchy pohybového aparátu 
(bolestivá onemocnění šlach, svalů, 
úponů, mimokloubní revmatismus, 
bolestivé syndromy páteře.)
l Nemoci oběhového ústrojí
l Onkologické nemoci (onkologické 
případy po ukončení léčby)

HOTEL POHODA

KONTAKT:
Antonína Václavíka 203 763 26  
Luhačovice - Pozlovice
Tel.: +420 – 577 100 811
Fax: +420 – 577 100 813
E-mail: recepce@pohoda-luhacovice.cz
www.pohoda-luhacovice.cz
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Maminkám s novorozenci opět 
slouží stanice šestinedělí gyne-

kologicko – porodnického oddělení 
mostecké nemocnice, která prošla v 
letošním roce celkovou rekonstrukcí. 
Čerstvé maminky s miminky tak mají 
k dispozici šestnáct pokojů a jeden 
apartmán.  Komfortu apartmánu vy-
užila jako jedna z prvních maminka 
Veronika Hodková, které se narodil 
12. listopadu syn František. „Je to tu 
strašně moc hezké, musím pochválit 
personál, který je příjemný. Na oddě-
lení je vidět hned na první pohled, že 
prošlo velkou změnou k lepšímu. V 
minulosti jsem byla tady v nemocnici 
na návštěvě za sestřenicí, která zde 
rodila. Určitě zrekonstruovanou mos-
teckou porodnici s novým šestine-
dělím všem doporučuji, jak jsem už 
říkala, mají to tu opravdu moc hezké, 
je to úplně o něčem jiném než byly 
minulé prostory,“ nešetřila chválou 
čerstvá maminka. Jako velkou výho-
du přivítala vybudování osmi nad-
standardních pokojů a apartmánu, 

který umožňuje přistýlku pro tatínka 
nebo člena rodiny. „S komfortem 
apartmánu jsem naprosto spokoje-
ná, i cena mi přijde přijatelná. Zvolila 
jsem si ho, protože jsem chtěla mít 
soukromí. Je dobře, že tuto možnost 
mostecká nemocnice maminkám 
nově nabízí,“ dodala Veronika Hod-
ková.

Za apartmán na stanici šestinedě-
lí zaplatí maminka osm set korun. 
Využít může také některý z osmi 
nadstandardních pokojů, které se 
dělí do dvou kategorií.  Jednou je 
nadstandartní pokoj s vlastním soci-
álním zařízením, který přijde na 500 
Kč, druhou možností je hospitalizace 
na nadstandardním pokoji, kde se 
maminka dělí o sociální zařízení ještě 
s jednou maminku, zde pobyt stojí 
400 Kč. Další změnou, kterou ma-
minky oceňují po rekonstrukci stanice 
šestinedělí , jsou nové postýlky pro 

jejich miminka, které umožňují měnit 
polohy, například po krmení novoro-
zence. Výhodou jsou také termosta-
tické vodovodní baterie, na kterých 
si lze zvolit teplotu vody při koupání 
miminka.
Rekonstruované prostory stani-
ce šestinedělí jsou díky stavebně 
technickému řešení tzv. zájmových 
prostor přímo propojeny s již zmo-
dernizovaným oddělením porodnice. 
Investiční akce stanice šestinedělí si 
vyžádala částku 3,5 milionu Kč, z níž 
3,2 milionu Kč šlo z daru Vršanské 
uhelné, a. s., zbylé prostředky dodala 
Krajská zdravotní, a. s., z vlastních 
zdrojů. Na navazující projekt „Obno-
va přístrojové techniky a dovybavení 
šestinedělí a novorozenců“ poskytlo 
Krajské zdravotní, a. s., dotaci jeden 
milion korun město Litvínov. V roce 
2015 se v porodnici mostecké ne-
mocnice narodilo 957 dětí, za první 
polovinu letošního roku se narodilo 
478 novorozenců.

Krajská zdravotní, a.s.

Stanice šestinedělí se otevřela 
maminkám s novorozenci

www.kzcr.eu
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 LET KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. 
– NEMOCNICE DĚČÍN, o. z.

 « MUDr. Michal Hanauer, MBA ředitel zdravotní péče
 » Mgr. Danuše Tomášková  hlavní sestra

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – MASARYKOVA 
NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

 « MUDr. Josef Liehne  ředitel zdravotní péče
 » Mgr. Markéta Svobodová hlavní sestra 

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. 
– NEMOCNICE TEPLICE, o. z.

 « MUDr. Tomáš Hrubý  ředitel zdravotní péče
 » Mgr. Kateřina Vágnerová  hlavní sestra

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. 
– NEMOCNICE MOST, o. z.

 « MUDr. Luděk Hyka  ředitel zdravotní péče
 » Mgr. Alena Boková  hlavní sestra

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. 
– NEMOCNICE CHOMUTOV, o. z.

 « MUDr. Irena Voříšková  ředitelka zdravotní péče
 » Mgr. Anna Marie Malá  hlavní sestra 

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. 
– NEJVĚTŠÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

VZNIK KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 
2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. 
O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo Za-
stupitelstvo Ústeckého kraje. Transformace přines-
la významnou změnu zabezpečení zdravotní péče 
v Ústeckém kraji.

BudBudBudBudovaovaovaova gegegenernererrálnálnálnálníhoíhoíhoího řeřeřeředitditdditelselstvítví KZKZ

VEDENÍ SPOLEČNOSTI KZ, a. s.
 « Ing. Jiří Novák předseda představenstva KZ, a. s.
 » Mgr. Radek Scherfer místopředseda představenstva KZ, a. s. 
 » Vlastimil Lhoták člen představenstva KZ, a. s.
 » MUDr. Vladimír Emingr člen představenstva KZ, a. s. 

 « František Pelant předseda dozorčí rady KZ, a. s.
 » Ing. Jaroslav Dubský místopředseda dozorčí rady KZ, a. s. 
 » Ing. Jan Řehák člen dozorčí rady KZ, a. s. 
 » Mgr. Petr Vomáčka člen dozorčí rady KZ, a. s. 
 » Josef Macík  člen dozorčí rady KZ, a. s. 
 » MUDr. Sáša Štembera člen dozorčí rady KZ, a. s. 
 » Kateřina Křížová člen dozorčí rady KZ, a. s. 
 » Ing. Pavel Velký člen dozorčí rady KZ, a. s. 
 » MUDr. Antonín Gabera člen dozorčí rady KZ, a. s. 

 « Ing. Petr Fiala generální ředitel KZ, a. s. 
 « MUDr. Jiří Mrázek, MHA náměstek pro řízení zdravotní péče KZ, a. s. 

 » Ing. Luděk Rückl náměstek pro ekonomické řízení 
a controlling KZ, a. s.

 » Ing. Vojtěch Krump náměstek pro řízení lidských zdrojů KZ, a. s.
 » Jiří Vondra  ředitel Odboru vnitřních věcí, 

tiskový mluvčí KZ, a. s.
 » Mgr. Olga Mučicová hlavní farmaceut KZ, a. s.
 » Mgr. Milan Schoř ombudsman KZ, a. s.

PĚT NEMOCNIC ÚSTECKÉHO 
KRAJE
Pět nemocnic, spadajících 
do té doby, coby samostatné 
subjekty, pod kompetenci Ús-
teckého kraje, se z příspěvko-
vých organizací stalo odštěp-
nými závody KZ, a. s. Konkrétně 
se jedná o Nemocnici Děčín, 
Masarykovu nemocnici v Ústí 
nad Labem, Nemocnici Tepli-
ce, Nemocnici Most a Nemoc-
nici Chomutov. 

PÁTEŘNÍ OSA NEMOCNIC 
S ohledem na geografické roz-
místění v regionu tvoří nemoc-
nice Krajské zdravotní, a. s. 
páteřní osu zdravotnických 
zařízení pro celý Ústecký kraj. 
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Proti naší klasické medicíně, stavěné 
na materialistických poznáních a 

základech interdisciplinárních oborů, 
nestojí TCM v protikladu, ale jako 
vyvažující element, doplňující exaktní 
medicínu tam, kde jde již o minimální 
naději, nebo přlišnou zátěž pro orga-
nizmus pacienta. Řada metod a kom-
binací jednoznačně pomáhá, pakliže 
je ordinují zkušení diagnostici, praktici 
a lékaři. Jejich špičky přednáší na svě-
tových univerzitách, podílí se na práci 
vědeckých týmů a výsledky jejich úsilí 
se z oblasti historicky podloženého 
procesu „lidového léčitelství“ mění 
zvolna v první vlaštovky evidence-ba-
sed studies.
U nás je završením více než dvou-
letého cyklu spolupráce zatím první 
pracoviště v rámci nemocniční péče - 
Centrum TCM ve FN Hradec Králové. 
Už první statistiky a výsledky přesvěd-
čivě hovoří o pozitivních výsledcích. I 
to je důvod, proč o dalších modelech 
vážně uvažují v dalších krajích, a zřej-
mě i v oblasti nestátní péče.
Garantem a poskytovatelem know-
-how je Čína, její experti i státní in-

stituce. Česká republika by měla být 
jak organizačním centrem, tak jistým 
„think tankem“ (také v rámci působení 
Asociace 16+1). Proto jsme se  
s otázkami na toto téma obrátili na 
Její Excelenci MA Keqing, mimořád-
nou a zplnomocněnou velvyslankyni 
ČLR v ČR.

V čem vidíte hlavní hodnoty pře-
dávání TCM dalším národům a 
státům?
TCM je historický poklad čínské kultu-
ry a vědění. Můžeme být oprávněně 
pyšní na to, že po tisíce let naši před-
kové jak shromažďovali zkušenosti  
a informace, tak ověřovali a zdokona-
lovali její metody a rozvíjeli je pro  
co nejefektnější účinky pro potřeby  
co nejširšího počtu lidí. Čínský lid si 
přeje sdílet s lidmi všech zemí světa 
bohatství, jež představuje čínská me-
dicína a jež patří celému lidstvu.
 
Zemí, které přijaly a implementu-
jí TCM, jsou na světě již desítky. 
S jakým se setkáváte zájmem a 
úspěchem?

Musím zmínit, že naše obrovská  
hodnota v TCM není dogmatická  
a monopolní. I podle vnímání expertů 
WHO, včetně generální ředitelky  
Dr. Margaret Chen, má řada států 
částečně také vlastní systém a metody 
národní nebo místní tradiční medicíny. 
Vycházejí z vlastní kultury, geografic-
kých, demografických, klimatických  
a přírodních podmínek. Pokud mohou 
přijmout nebo převzít z naší nabídky, 
jsme samozřejmě rádi. My se zase 
přiučíme z jejich zkušeností.
 
Jak se projevuje podpora a spolu-
práce s WHO?
Tam, kde jsme poskytli TCM pro im-
plementaci do národních systémů 
zdravotní péče, se tak zpravidla stalo 
za partnerství a garance WHO.
 
Co vy sama považujete za největší 
přínos TCM? Nejen pro původní 
zemi, Čínu, ale i pro další národy.
Jak víte, ČLR má takřka miliardu oby-
vatel. Vypracovat a provozovat spo-
lehlivý zdravotní systém je nesmírně 
náročné, při geografické  

galerie TCM

Její Excelence MA Keqing, velvyslankyně ČLR v ČR:

„TCM je historický poklad
čínské kultury a vědění“

Lékaři a praktici, zabývající se Tradiční čínskou medicínou (TCM), přestávají u nás 
být osamělými experimentátory. Přispěla k tomu i spolupráce mezi vládami ČLR, 
ČR a dalšími zeměmi Střední a Východní Evropy, která má po dvou letech jasné 
kontury a směr vývoje. Čína poskytuje nejen tisíciletou zkušenost, ale i první  
výsledky a studie, které vznikají na univerzitách a vědeckých pracovištích,  
vybavených nejmodernějšími nástroji.
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a sociální odlišnosti jednotlivých pro-
vincií obzvlášť. Proto je TCM jednak a 
především historický fenomén, ale z 
hlediska kvality musíme přidat i dal-
ší. Dnešní metody TCM totiž nejsou 
už jen lidové recepty a návody, ale 
vědecké postupy, stále zkoumané 
a zdokonalované nejmodernějšími 
přístroji a skvělými vědeckými týmy. 
Jsme hrdí na naše experty, lékaře a 
vědce, stejně jako praktiky, kteří zužit-
kovali možnost vystudovat na našich 
prestižních univerzitách TCM zvolené 
obory a pomáhat potřebným. Rádi 
poskytujeme jejich um a znalosti na-
šim přátelům. 
V mnoha zemích už působí univerzity 
a další vzdělávací a léčebná centra, 
postavená na TCM. My samozřejmě 
respektujeme místní a národní zdro-
je - mnoho lokalit má v jistém smyslu 
podobnou historii a vývoj léčebných 
metod. Vycházeli z dávné lidské mou-
drosti a tisíce let zkušeností. Také u 
TCM je třeba respektovat jiné místní 
parametry, národnostní typy, odlišné 
podmínky vývoje a kulturní modely. 
Ale to je také jeden z aspektů našeho 
projektu předávání TCM - vzájem-
né obohacení, výměna zkušeností a 

dosažení co nejlepšího výsledku pro 
pacienty.
Musím také podotknout, že jednou 
z hlavních výhod TCM jsou nízké ná-
klady a dostupnost, možnost péče, 
která nepotřebuje složitá a nákladná 
zařízení a draze placené systémy. A to 
je jistě v každém státě zajímavé.
 
Pomoc a spolupráce ve zdravotnic-
tví má velký přesah. Mohou si vzá-
jemně prospět oba státy i v dalších 
oblastech?
Myslím, že je řada oblastí i konkrét-
ních diagnóz, kde mohou čínští i čeští 
vědci nejen svým pacientům, ale i dal-
ším miliónům lidí předat své znalosti, 
a tím i alespoň kousek zdraví a hod-
notnějšího života. Příkladem je již teď 
velmi úspěšný projekt Česko-čínského 
centra TCM ve Fakultní nemocnici 
Hradec Králové. Pokud je mi známo,  
i mnoho Čechů se velice zajímá o čín-
skou medicínu, v Česku je po rozvoji 
čínské medicíny poptávka. Doslechla 
jsem se, že někteří lidé navrhují, aby 
byly léčebné metody čínské medi-
cíny zaneseny do českého lázeňství 
nebo aby byla v různých městech 
vybudována centra čínské medicíny, 

dostupná co nejširšímu počtu občanů 
alespoň z hlediska informací, rad  
a kontaktů. Naši odborníci rádi v 
těchto případech pomohou a podpoří 
rozvíjející se projekty, pokud najdeme 
cestu k optimální úpravě možností 
práce především vzdělaných lékařů  
s dlouholetou zkušeností a odpovída-
jícím vzděláním.

Čína má mnohatisíciletou historii 
kultury a umění, podpoří rozvoj 
TCM také vzdělávání, odbornost, 
výměnný cestovní ruch, možnosti 
prevence, relaxace, lázeňství?
Myslím, že to je samozřejmé. Zdůraz-
ňujeme, že TCM není náhrada jedné 
medicíny druhou. Je to cesta, jak po-
moci v léčbě nemocí tam, kde je kla-
sická medicína již nedostatečná. A ne-
poslední řadě slouží metody TCM jako 
prevence, velmi vhodné formy relaxace 
a regenerace, mohou prospívat i neče-
kaně účinně celým skupinám, jako jsou 
například senioři. Ti mohou díky cvičení 
a stravě prožít opravdu mnohem kom-
fortnější život a po více let. Cestovat za 
zdravím, nebo jen zatím za poznáním, 
mohou lidé z obou zemí.

Autor: Jan Hovorka
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Péče o zdraví má mnoho forem, obecně bychom je mohli definovat jako preven-
tivní a následné - tedy před vyskytnuvším se zdravotním problémem, a tehdy, je-li 
zdravotní problém konkrétně řešen. (Pomyslná část uprostřed patří do gesce lékařů 
a zdravotníků.) Mimo lékařskou péči můžeme využívat metod a nástrojů, které pře-
devším upravují životní styl. Tady je nezbytné odborné vedení, erudovaný dohled 
odborníka, který ovládá metody, teorie i praxi, kde se prolíná diagnostika i terapie, 
k synergii a podpoření léčebných postupů. K odborníkům, kteří nabyté a nabývané 
znalosti podporují mnohaletou praxí, patří u nás PaedDr. Jan Hejma.

Účinek metod TCM 
je unikátní a nedoceněný

Poměrně dlouhou dobu se zajímáte 
o přírodní léčitelství. Co bylo im-

pulzem ke studiu TCM a kde jste se ho 
rozhodl podstoupit?
Čínská medicína mne zaujala  tradicí a 
hlavně komplexností, vytvářející dokona-
lou harmonii. Novými pohledy na souvis-
losti mezi tělem, duchem a myšlením  
s vlivem okolního prostředí, citů a výži-
vy na lidské zdraví. I Hippokrates „otec 
západní medicíny“  půl století před na-
ším letopočtem učil své studenty, že je 
nutné léčit člověka, nikoliv jen samotnou 
nemoc. Fascinovala mne  kombinace 
zkoumání lidského těla a okolní přírody 
jako celku s omezením na soustavu pěti 
různých systémů, na níž byly vysvětlovány 
fyziologické a patologické změny v lid-
ském těle a jeho reakce na různé metody 
včetně bylin.   
Globální přístup metod TCM a hlavně 
preventivní řešení nemoci v době, kdy 
je ještě v latentní podobě, je naprosto 
unikátní a bohužel z mnoha důvodů, i 
v současné době relativně vyvinuté zá-
padní medicíny, naprosto nedoceněné.  
Osobně jsem měl možnost při mé krát-

ké návštěvě Pekingu 
navštívit čínskou ne-
mocnici a vidět míst-
ní lékaře pracovat 
tradičními metodami. 
Okamžité výsledky 
zejména u akupunk-
tury mne fascinovaly. 
Po mém návratu jsem začínal tuina  
masáží, četbou Konfucia a dalších ta-
oistických filozofů. Následně jsem se 
odhodlal k čtyřletému studiu 1. školy 
tradiční čínské medicíny u doktorky Ben-
dové, kterou považuji u nás za jednoho 
z největších odborníků. Čím více však 
člověk proniká do tajů tohoto nádher-
ného oboru, zjišťuje, jak je složité si 
osvojit v evropských podmínkách téměř 
pět tisíc let starou teorii, která se předá-
vala z otce na syna a stále představuje 
i v dnešní době pro země Dálného vý-
chodu jednu z hlavních léčebných me-
tod a technik. 

Myslíte, že praktici a lékaři TCM mají 
odpovídající podmínky pro svou čin-
nost?

Do Evropy začala pronikat TCM zhru-
ba před 350 lety. Legalizace TCM však 
probíhá mnohem později. Ve Spoje-
ných státech je legalizována TCM od 
roku 1975 a je to opravdu znát na jejím 
vývoji. Zejména v Kalifornii je mnoho 
světových škol, kde je výuka TCM na 
vysoké úrovni. Zdejší lékařské fakulty 
mají čínské léčebné metody zařazeny 
do svých učebních plánů a jsou brány 
jako seriózní lékařský obor. Na vyso-
kých školách a klinikách se řeší výzkum-
né projekty zabývající se alternativní 
medicínou. TCM proniká do medicíny 
klasické, čímž umožňuje alternativní 
léčení mnoha komplikovaných ne-
mocí novými způsoby. Současně učí 
protagonisty západní medicíny, jak lze 
úspěšně nemocem předcházet. U nás 
jsme prakticky na začátku. Samozřejmě, 
že je zde několik opravdových odbor-
níků, kteří praktikují v oblasti TCM, ale 
jejich činnost je v podstatě ilegální. Také 
ze strany běžné populace není patřičná 
důvěra v metody TCM. Pacienti vyhle-
dávají praktiky TCM, až když neuspějí 
běžné metody západní medicíny.
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V čem nejvíc může TCM podpořit stan-
dardní metody české medicíny? Prefe-
rujete nějaké zaměření, specializaci?
Zhruba před dvěma sty lety se tradiční 
čínská medicína rozvinula do určitých 
specializací, jako např. vnitřní lékařství, 
porodnictví, gynekologie, chirurgie, oční, 
pediatrie… Tím se stává TCM cenným 
příspěvkem západní medicíny zejména 
při nemocech, na které současná moder-
ní medicína doposud nenašla vhodný lék, 
nebo používá léky s nežádoucími vedlej-
šími účinky.
Cílem praktiků TCM je změnit lidské ná-
vyky a myšlení v rámci prosazování zdra-
vého životního stylu, zaujetí pozitivního 
postoje vlivem správného stravování, cvi-
čení, vhodné duševní aktivity a koordinace 
vlivů okolního prostředí na náš zdravotní 
stav. Vyrovnání krátkodobé nerovnováhy a 
eliminace dlouhotrvající únavy.
V klinické praxi klade TCM důraz na dia-
gnózu a léčení založeném na rozboru 
příznaků. Vyhledává příčiny, které ná-
sledně léčí. Právě globální přístup TCM je 
příkladný.
Zejména v oblasti pohybového aparátu. 
Jako fyzioterapeut využívám akupunkturu 
při léčbě bolestí zad od páteře. Velmi 
účinná je akupunktura při léčbě rotáto-
rové manžety, laterální i mediální epi-
kondylitidy, syndromu karpálního tunelu. 
Akupunktura je  velmi účinná i při léčbě 
kolenního kloubu.
V říjnu jsem díky cestovní kanceláři Exci-
ting Travel absolvoval cestu po Srí Lance 
a Maledivách. Snažil jsem se pro členy  
ČAW (České asociace wellness) i zájem-
ce o zdravý životní styl domluvit možné 
zdravotně relaxační pobyty přímo v koléb-
ce Ajurvédy. Právě Ajurvédská medicína 
jakožto globální, holistický léčebný systém, 
umí pracovat s naším tělem komplexně 
a rozumí našemu tělo-duch systému, jak 
pracuje dohromady. Jedná se o nejstarší 
a nejpropracovanější léčebný systém na 
světě. Z ajurvédy postupně vznikala čín-
ská medicína, arabské léčitelské umění, 
aromaterapie, homeopatie a v neposlední 
řadě i alopatický léčebný systém (moderní 
medicína). Ajurvédská medicína stejně 
jako TCM proniká do západního světa 

a její metody jsou doporučovány již pro 
konkrétní diagnózy a nemoci. Právě na  
Srí Lance jsme nalezli nádherný rezort 
Siddhalepa Ayurveda Health Resort ve 
Wadduwě, kde tráví ročně minimálně  
čtrnáctidenní pobyt mnoho zájemců z Ev-
ropy i z celého světa.  

Vidíte nějakou cestu konsenzu mezi 
zásadními odpůrci TCM z řad lékařů,  
a jejich zastánci?
Vylepšit popularizaci TCM, jak u odborní-
ků, tak i u laické veřejnosti.

Jaká je vaše osobní zkušenost s TCM 
nestudijní, podstoupil jste některé 
metody?

Osobně jsem si pomocí akupunktury vy-
léčil dlouhotrvající radiální epicondylitídu 
(tenisový loket). Díky tomu jsem se  vy-
hnul  nepříjemné operaci, která mně byla 
ošetřujícím ortopedem doporučena.

Jak by vypadal optimální model, podle 
vás, zařazení metod TCM do systému 
zdravotnictví? Třeba schéma lékař-
-praktik-masér-fyzioterapeut, nebo 
jinak…
Legalizace metod TCM, akreditované školy. 
Zmíněné propojení TCM a západní medicí-
ny. Kvalitní akreditované školy s dostatečnou 
praxi pro studenty i na klinikách v Číně.  

Pokračování na straně 42 
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Kdo je podle vás osobnost hodná re-
spektu, autorita v oblasti metod TCM 
u nás?
Velice si vážím práce paní doktorky Ben-
dové, která dělá v oblasti propagace 
TCM opravdu hodně. V poslední době 
se mi dostala do ruky velmi dobrá kniha 
od prof. Petra Fialy - Akupunktura  ve 21. 
století. Také on dělá pro propagaci tohoto 
oboru u nás velmi mnoho.

Myslíte si, že by měli u nás více pů-
sobit čínští praktici a lékaři, posílit 
řekněme autenticitu, psychologicky 
podpořenou věrohodnost TCM?
Zcela jistě, právě odborníci ze zemí 
původu nám mají co předávat. Možná 
forma praxe našich studentů v čínských 
nemocnicích a následné zřizování klinik 
TCM. Také již zmíněná legalizace TCM 
v ČR.

Máte zkušenosti s kvalitou produktů 
a fytoterapeutik, jsou rozdíly mezi 
bylinami pěstovanými u nás a v Číně, 
nebo jinde?
Součástí TCM je léčebná masáž, aku-
punktura, akupresura, moxování, tě-
lesná a dechová cvičení, manipulační 
terapie, baňkování, čchi-kung. Kořeny 
TCM je však zcela jednoznačně fytote-
rapie (bylinkářství). Je velmi důležitou 
složkou TCM. Existuje mnoho zdrojů, 
jak získat kvalitní produkty z Číny - 
čínské byliny (kůra, kořínky, cikády, 
hadí kůže, ústřice, perlorodky, kaolín, 
síran sodný….). Je samozřejmě velmi 
důležité vyzkoušet v rámci vlastní  
praxe ty nejvíce vyhovující. Myslím, že 
bychom měli více využívat alternativ-
ních produktů z tuzemských zdrojů, 
na které je náš organismus více  
připraven. 

Končíte studium TCM, čtyřleté tuším, 
mj. u pana doktora Anda? Jaký je váš 
další plán, budete praktikem?
Absolvoval jsem čtyřleté studium TCM 1. 
školy tradiční čínské medicíny, kde učil 
i pan doktor Ando. Obdivuji jeho úžas-
nou znalost čínštiny. Navíc je i skvělý 
muzikant. Naše hudební skupiny měly  
společné vystoupení v Malostranské 
Besedě.
Chtěl bych v rámci mé praxe fyziotera-
peuta propojit tradiční čínskou medicínu 
s běžnými metodami západní medicíny. 
Již jsem měl možnost si účinek zejména 
akupunktury vyzkoušet a výsledky jsou 
neuvěřitelné. Okamžitá úleva od bolesti, 
likvidace zánětlivých ložisek a následné 
odstranění dlouhotrvajících problémů 
neinvazivní metodou s prakticky nulový-
mi vedlejšími účinky.

Autor: Jan Hovorka

za 3 denní kurz 
tejpování

4.950,- KČ

studentům a  seniorům 60+ 
poskytneme slevu 500,- Kč

KINEZIOTAPING I., II., III. 

1. den - Úvod do tejpování    
2. den - Pokročilejší techniky

3. den - Tejpování korekční  
a Cross taping  

(dle akupunkturních bodů)

Termíny a místo konání najdete na:
www.akademiewellness.cz

E-mailová adresa pro dotazy: 
kurzy@akademiewellness.cz 

telefon: 733 653 334 
Absolventi obdrží odborné certifikáty  

od České asociace wellness, 
www.spa-wellness.cz
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Tiché zprávy Tichého světa
Tichý svět již deset let svou činnos-
tí podporuje neslyšící. Na rok 2017 
vydal kalendář, který obsahuje 
portréty dvojic osobností stejných 
profesí, a stírá tak hranice mezi 
světem slyšících a neslyšících. Ka-
lendář představuje úspěšné foto-
grafy, moderátory, herce, učitele, 
kameramany, modely, sportovce, 
spisovatele… Pro volbu povolání je 
důležitá láska k dané profesi bez 
ohledu na stav sluchu.

Vytvoření kalendáře bylo tento-
krát celé v režii neslyšících za-

městnanců Tichého světa. Nafocení 
portrétů se ujala fotografka Markéta 
Maradová, pro niž byla tato zakázka 
velkou tvůrčí výzvou. „Vždycky jsem 
chtěla udělat kalendář s podobnou 
tematikou. Neslyšící jsou lidé jako 
ostatní, mohou být úspěšní v mnoha 
profesích,“ vysvětluje. „Se všemi se 
mi fotilo skvěle, s některými jsem si 
i pěkně popovídala. Před známými 
osobnostmi jsem měla trošku trému, 
protože jsou to časově zaneprázd-
nění lidé a fotografování muselo 
proběhnout rychle.“ Grafický návrh 
kalendáře připravila grafička Sandra 
Bovkunová.

Organizace Tichý svět vydává ori-
ginální kalendář již poosmé, letos 
ve variantě nástěnné i stolní. Ka-
lendář podpořily známé osobnosti 
Jitka Obzinová, Lenka Hatašová, 
Eva Samková, Iveta Vítová, Lenka 
Zahradnická, Karel Voříšek, Kaira 
Hrachovcová, Miro Olšavský, Filip 
Tomsa, Pavel Noha, cyklista Michal 
Prokop a další. Jejich neslyšícími 
protějšky jsou osobnosti: mim 
Stanislav Kleisner, fotografka Da-
niela Hyklová, moderátorka zpra-
vodajství ČT 2 Hana Wiesnerová, 
snowboardista Tomáš Pazdera, 
šéfredaktorka Tichých zpráv Marie 
Mašláňová, moderátorka a hereč-
ka Zlatuše Kurcová, atletka Tereza 
Wagnerová, cyklista Pavel Pastrnek, 
kameraman Kamil Panský, chemik 
Michal Jágr, Mister Deaf Bohuš Vla-
čucha aj.
Slavnostní křest proběhl 1. listopadu 
v restauraci Blázinec v Praze 5 za 
účasti osobností z kalendáře. Výtěžek 
z prodeje podpoří činnost Tichého 
světa, který poskytuje sociální služby 
pro neslyšící, mimo jiné např. Tichou 
linku, díky níž mohou neslyšící tele-
fonovat.

www.tichysvet.cz

O společnosti Tichý svět:
Obecně prospěšná společnost Tichý 
svět již deset let pomáhá neslyší-
cím v České republice. Poskytuje 
jim všestrannou podporu v podo-
bě komplexních služeb, které jim 
umožňují začlenit se do společnosti.  
Nabízí online tlumočení do znako-
vého jazyka a přepis mluvené řeči 
do textu v rámci služby Tichá linka, 
sociální a právní poradenství a pod-
poru při hledání zaměstnání, včetně 
programu pro žáky a absolventy 
škol. Působí v deseti krajích ČR. 
Ročně zajistí práci více než stovce 
neslyšících. Provozuje internetový 
zpravodajský server ve znakovém 
jazyce Tichezpravy.cz. Pořádá semi-
náře a přednášky o světě neslyšících 
a kurzy znakového jazyka. Zapůjčila 
stovku tabletů do nemocnic v ČR pro 
možnost spojení neslyšících s online 
tlumočníkem či přepisovatelem na 
Tiché lince. Linku využívají i někte-
ré úřady. Tichý svět založil Tichou 
kavárnu, první pražskou kavárnu s 
neslyšící obsluhou.
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interview

Vydal jste další knihu. Jaký by měl 
mít váš čtenář pocit, když ji do-

čte?
Novelu jsem psal téměř deset let, sa-
mozřejmě s velkými přestávkami. Na 
začátku byla inspirace z válečného 
Sarajeva, které stejně jako má fiktivní 
Kotlinka v textu, bylo také obklíčené ar-
mádou, uvnitř města se nesmírně živo-
řilo, páchaly se zločiny, ale také se žilo 
a milovalo a dokonce se rodily i děti. 
Pak mi došlo, že ten můj příběh není 
jen událostí někde z jihu Evropy, ale že 
se může odehrávat kdekoliv jinde, třeba 
na východní Ukrajině, v Aleppu nebo 
někde v Africe a určitě číhá i v budouc-
nosti, čeká na místě, kde by vás to ve 
snu nenapadlo. Kořeny touhy po moci a 
násilí jsou v lidstvu přehluboké. Vždycky 
se totiž najde nějaký samozvaný vůdce 
a s ním ochotná falanga prosazovat 
rádoby vznešené myšlenky, i kdyby se 
mělo za ně ve finále platit všemi životy. 
Má vymyšlená Kotlinka je bohužel velmi 
reálná a každý z nás v ní může jednou 
uvíznout….  Přesto vždycky existuje na-
děje, a tou je vůle po přežití, touha po 
přátelství a lásce…

Kniha je řekněme i podle názvu tro-
chu mystická. Kde je podle vás hrani-

ce prostoru „fantazijní reality“  
a mystiky?
Někdy se tomu taky říká magický realis-
mus. Zobrazuje příběhy z různých úhlů 
pohledu, směšuje reálné a nereálné udá-
losti, zakřivuje plynutí času…  Podle mne to 
je způsob jak působivěji příběh vyprávět a 
hranice neexistuje. Čtenář sám pak rychle 
posoudí, jestli to není nakonec jen autoro-
vo předvádění na úkor srozumitelnosti.   
 
Když píšete, máte denní penzum 
stran nebo v extatickém vytržení pra-
cujete, dokud není základ hotov?
Když to jde, když to plyne, tak je to sa-
mozřejmě radost. Ale většinou příběhy 
musím pěkně v samotě vysedět. Nevím, 
jestli jsem dostatečně pilný, vím jen, že 
často své texty několikrát upravuji a pře-
dělávám. 
 
Myslíte si, že kniha může uzdravit, 
nebo ovlivnit zdravotní stav?
Zcela určitě. Kniha je nádherný virtuální 
svět, pakliže si nevyberete ke čtení da-
ňové zákony, ale i ty mohou být při dob-
ré vůli vzrušující.
 
Co byste si vzal na týdenní pobyt  
v nemocnici za knihy?
Těžké rozhodování. Osobně mám rád 

Vlastimil Vavřín:
Vždycky existuje naděje

Do nemocnice patří čtení. Existuje víc nástrojů na ukrácení času (v čekárně, na 
pokoji, při dlouhé noční službě), ale kniha vede. Rádi proto představujeme nejen 
nové tituly, vhodné a příjemné pro ukrácení času, ale i jejich autory. Jedním z nich 
je i básník a spisovatel, mediální expert a také místostarosta Umělecké Besedy, 
Vlastimil Vavřín.

literaturu faktu. Třeba nedávno mě za-
ujala kniha Milana Baumana Pohyblivé 
obzory s podtitulem Jevy, kterým ještě 
zcela nerozumíme. Nebo bych sáhnul 
po nějakém silném příběhu, kde nechybí 
humor, toho je ve špitále vždycky třeba.
 Text: Jan Hovorka

Vlastimil Vavřín se 
sice narodil 6. srpna 
1952 ve Zlíně, ale 
většinu života prožil 
v Praze a v blízkém 
Benešově. Živil se 
jako dělník, úředník, 
novinář.   Vystudo-
val žurnalistickou 
fakultu. Na přelo-
mu osmdesátých 
a devadesátých let 
pracoval jako redaktor ve středočeském 
deníku Svoboda, ve Večerní Praze a v 
Občanském deníku. Krátce po Sameto-
vé revoluci založil malou komunikační 
agenturu Laurus Press Servis, která se 
zabývá reklamou a oborem Public rela-
tions. V dnes již zaniklém středočeském 
nakladatelství vydal dvě básnické sbírky 
Nůž do chleba a Podzemní řeku a v 
Mladé frontě román Spaste naše duše. 
V současné době se především organi-
začně věnuje Umělecké besedě. Není 
proto náhodou, že novela S Drákulou do 
nebe je doprovázena grafikami Olbrama 
Zoubka, který je rovněž členem tohoto 
slovutného spolku. Vavřín je členem PEN 
klubu a Syndikátu novinářů ČR.
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Válec stál jako nehynoucí pomník na bílé 
šotolině za všechny padlé klučičí a holčičí sny. 
Obrovský, krásně svítivě oranžový vazoun k po-
hledání.  Vrhli se na stroj jako kobylky. Max 
trůnil na sedátku řidiče, Prskoš s Čmuchalem se 
prali o páky, s nimiž se jen trochu dalo pohnout. 
To samé řešil Plachťák. Jágo a Mája se dokonce 
zmocnili volantu. Válec byl velkou odměnou. 
Co víc si přát? Slunce pralo jako na poušti a as-
falt ostře voněl.  

 Dodnes není jasné, komu se podařilo 
odkopnout speciální kovový klín a  tak odjistit 
kola. Válec se rozjel. Podezření potom padalo na 
Čmuchala, ale ten se k tomu nikdy nepřiznal. 
Monstrum se začalo zlehka rozjíždět. Pak se va-
lilo z kopce a pořád zrychlovalo. Ještěže všichni 
stačili seskočit.  Vozidlo drkotalo ulicí, přesně k 
místu, kde měli zahradu rodiče Máji. 

Prskoš řval, -průser! ale marně 
Aby se pokusili obra zabrzdit, házeli pod něj 

větve, prkna, kameny, zkrátka všechno, co se 
válelo u silnice. Válec si navzdory všemu nekom-
promisně razil cestu vlastní energií a zdálo se, že 
ho nikdo a nic na světě nezastaví.

Silniční obr se valil na zahradu. Nic netušící 
hosté tvořili malé hloučky, popíjeli pivko přímo 
z lahví a vedli nudné hovory, jimž nemohl nikdo 
z party a dokonce ani já rozumět. 

Nad otevřeným ohněm grilovali kuřátka. Na 
stole se skvěla spousta vybraných lahůdek a sa-
látů. 

Kdyby to byl sen a já uměl plachtit oblohou, 
přelítl bych živý plot zahrady, kde nebyl smrtící 
stroj vidět ani tušit, viděl bych hostitele, majitele 
zánovního sporťáku, jak rve zátku z láhve víno-
vice a rozlívá ohnivou vodu do skleniček.  Slyšel 
bych jeho patetický hlas: Přátelé, drazí, nejdražší, 
dnes je mi obzvlášť těžko, neboť náš První, hrdi-
na národa, už je v nebi. Připijme na jeho památ-
ku, ať dnešní den není pro nás tak hořký, určitě 
by si přál, abychom se bavili…

-Hezky jsi to řekl, Štefane, tak šup tam s tím,- 
pokyvoval hlavou otcův šéf.  

Jenže to už obr v barvě žhnoucího slunce 
rozhrnoval zelenou zábranu, trochu si nadskočil 

jako neposedný býček a majestátně vtrhnul do 
zahrady. Za ním v úprku dusali strůjci neštěstí. 

Někdo ještě stačil vykřiknout. -Co je to tady 
za parchanty?

Janele dobře věděl, že je to horší než Rudův 
průšvih s vanou. Strhnul ze sebe tričko a začal 
s ním mávat jako s bílou vlajkou, protáhnul 
se v plotě psí dírou, aby nezvladatelné potvoře 
nadběhl a řval, až mu přeskakoval hlas: -Všichni 
pryč, jede na vás válec!

 Dvakrát to říkat nemusel, natož zvedat 
ruce a ukazovat tam, odkud se přibližoval kovo-
vý mamut. Chytří hosté pochopili.

-Utíkejte! zavřeštěl Májin otec, když už se 
zahradní hosté rozprchli. Zůstala jen prostřená 
hostina.

-Pánové, mizíme, vrhl se k plotu Janele, - Ty 
nás zabijou. 

Golem se valil, nadskakoval po hrbolaté trávě, 
pečlivě přežehlil ostrůvek čajových růží, skousnul 
stůl, a ten křupnul jako vaječná skořápka přes 
zesilovač. Jen láhev samohonky zůstala po po-
gromu nedotčená a dokonce plná. Válec srovnal 
ohniště, slisoval kuřátka a nakonec se zarazil o 
starou rozložitou lípu. Ještěže ji tam před sto lety 
zasadili, vždyť za ní byl už jen dům. Na válci byl 
neopakovatelně, v jediném výtisku zaznamenaný 
zahradní raut. Jako obrovský surrealistický fono-
graf s obrazy místo tónů a k tomu ještě mastné 
fleky z hostiny s několika kuřaty a to vše prople-
tené růžemi.

U zkázy stál zoufalý hostitel, ruce roztahoval 
k nebi jako pohanský kněz při obřadu obětování 
a do jarního nebe sípal: - Vůdče náš, jestliže tam 
jsi, jako že tam musíš bejt, tak to přece vidíš… 
Celou hostinu jsem ti dneska obětoval. Tak ji 
přijmi tam mezi svatými revolucionáři jako můj 
obětní dar, ať nás už nic špatného nepotká.

Jenže První, to lidové dobračisko, na fotrovy 
lahůdky z nebeské výšky evidentně kašlal. Co 
jiného si myslet, když se v krátké budoucnosti 
na Kotlinku snesla kletba konfliktu a nekončící 
mizérie… Sodoma, Gomora!

K mordům je ale ještě daleko.

Ukázka z knihy

S Drákulou do nebe
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Ve čtvrtek 3. listopadu se 
v Praze uskutečnila meziná-
rodní konference na téma 

ochrany měkkých cílů i bezpeč-
nostních priorit v České republice. 
Přes dvě stě účastníků konference, 
pořádané mezinárodním sdružením 
bezpečnostních profesionálů ASIS 
INTERNATIONAL Czech Republic, 
zaplnilo do posledního místa kon-
ferenční sál Autoklubu ČR v pražské 
Opletalově ulici, kde byl představen 
nový místopředseda sdružení – Va-
dim Petrov.
Předseda ASIS CZ Jaromír Průša 
uvedl: „Všichni vidíme, co se děje 
v západní Evropě, riziko teroristic-
kých útoků zaměřených právě proti 
tzv. měkkým cílům, tedy místům 
s vysokou koncentrací lidí, je velmi 
vysoké. Pro teroristy mají tato místa 
jako obchodní a zábavní centra, 
restaurace, dopravní uzly, nemoc-
nice nebo školy přímo symbolickou 
hodnotu. Útokem lze totiž docílit 
velkého počtu obětí za současného 
šíření strachu a paniky. Navíc měkké 
cíle nejsou trvale chráněny a jsou 
snadno dostupné a my se snažíme 

v rámci podobných konferencí a 
kulatých stolů diskutovat s provo-
zovateli a majiteli o vhodných ře-
šeních k maximálnímu zabezpečení 
těchto prostor. Právě to je účelem i 
této mezinárodní konference.“
V průběhu konference vystoupili 
se svými příspěvky zástupci Ná-
rodní centrály organizovaného 
zločinu, Policejní akademie nebo 
generálního ředitelství HZS, kteří 
mimo jiné zmínili i nově schválenou 
metodiku k ochraně měkkých cílů. 
Přestože bezpečnostní složky jsou 
na zvládnutí podobných útoků cvi-
čeny a mají podrobné plány, jak při 
různých nepředvídatelných typech 
útoků postupovat, snaží se o pře-
dání svých zkušeností s ochranou 
měkkých cílů i na soukromé provo-
zovatele a majitele těchto objektů. 
Součástí konference bylo předsta-
vení technologických novinek k za-
jištění vyšší ochrany, ať už se jedná 
o zabezpečení přístupů do budov i 
jejich celkovou bezpečnost, kterou 
představili zástupci nejvýznamněj-
ších firem v oboru, jako například 
společnost ASSA ABLOY Czech & 

Slovakia s. r. o., Siemens ČR, Dorma 
Kaba nebo R.M.S. Software Ltd.
Ludvík Cimburek, externí poradce 
NGŠ AČR zmínil důležitou roli ak-
tivních záloh české armády, které 
je v době míru možné povolat pro 
posílení Policie ČR. Dakar Eilat, 
zástupce ICT Herzlya a izraelský 
bezpečnostní expert mimo jiné po-
rovnal počet teroristických útoků a 
počet obětí za dva roky v Evropě 
a v Izraeli. Zatímco na evropském 
kontinentu došlo ke 34 útokům, 
kterým padlo za oběť 422 osob, ve 
stejném období bylo pouze v Iz-
raeli registrováno 9020 útoků, nic-
méně počet obětí je výrazně nižší, 
pouhých 39 osob. Z toho je zřejmé, 
že se s tímto typem terorismu dá 
účinně bojovat, jak to dokázaly iz-
raelské bezpečnostní orgány.
Na otázku, zda by se měli na po-
dobný útok připravovat i civilisté, 
tedy běžní návštěvníci, odpověděl 
Jaromír Průša: „Rozhodně by se 
nemělo jednat o zbytečné strašení 
lidí, v ČR nehrozí bezprostřední 
nebezpečí teroristického útoku, 
přesto by si lidé měli více všímat 

informace

Zajištění bezpečnosti měkkých cílů
je povinností především

jejich majitelů a provozovatelů 
Jak zajišťují bezpečnost měkkých cílů soukromé firmy? Jakou roli hraje stát  
při ochraně míst s vysokou koncentrací osob? Jaké jsou aktuální bezpečnostní 
hrozby? Na tyto a další otázky odpovídali bezpečnostní experti ze státní správy  
i soukromého sektoru na již 12. ročníku Mezinárodní konference bezpečnostního 
managementu KBM 2016.



47

svého okolí a v případě ohrožení 
využívat únikové cesty a výcho-
dy a rozhodně dodržovat pokyny 
bezpečnostních orgánů včetně 
soukromých „ochranek“. Doporučuji 
shlédnout video americké FBI pod 
názvem RUN-HIDE-FIGHT tedy Utí-
kej – schovej se – bojuj, to je totiž 
nejrychlejší návod, jak přežít takový 
útok. 
Měkkých cílů je velké množství, 
nicméně pouze minimum například 
obchodních center bude zařazeno 
mezi ty, na jejichž přímé ochraně 
se bude podílet stát a tyto objekty 
si budou muset zajistit bezpečnost 
vlastními silami. Zde je zřejmá úlo-
ha soukromých bezpečnostních 
agentur, které by měly být schopné 
zajistit odpovídající bezpečnost za-
městnanců i návštěvníků.
Generální ředitel společnosti M2C 
- Mark 2 Corporation Czech Matěj 
Bárta uvedl: „Organizovaný tero-
ristický útok není jediné možné 
riziko, jsme svědky útoků „osamě-
lých vlků“, aktivních střelců i útoků 
duševně nemocných osob. Po úto-
cích ve Francii a Belgii se pozornost 
zaměřila do této oblasti, protože ze 
zveřejněných informací vyplývá, že 
původním terčem útoků měla být 
právě obchodní centra. Na základě 
našich zkušeností s bezpečností 
přes 150 obchodních center napříč 

Evropou je naší prioritou nejen 
zavádění nových bezpečnostních 
technologií, ale i prosazování změn 
v procesech v oblasti zajištění bez-
pečnosti. S našimi klienty jsme neu-
stále v kontaktu, provádíme kontro-
ly dodržování nastavených procesů 
i kontroly technického stavu objek-
tů, školíme zaměstnance obchod-
ních center a aktivně je zapojujeme 
do bezpečnostních procesů.“
Dalším tématem konference byl 
vládní návrh zákona o bezpeč-
nostní činnosti, který je aktuálně 
v legislativním procesu. Mgr. Marek 
Ulman, advokát a odborný konzul-
tant sekce pro legislativu ASIS CZ, 
panel zahájil představením základní 
koncepce a obsahu návrhu zákona 
a informoval o dosavadním průbě-
hu jednání poslanců ve Výboru pro 
bezpečnost a Výboru pro obranu, 
kde nad předlohou stále probíhá 
názorová diskuze a někteří poslan-
ci navrhují zákon z důvodu jeho 
koncepčních nedostatků znovu 
přepracovat Ministerstvem vnitra. 
Právě přítomný poslanec a člen 
obou výborů Ing. Bohuslav Chalu-
pa (ANO2011) ve svém příspěvku 
zdůraznil význam soukromých 
bezpečnostních služeb pro bez-
pečnostní koncepci státu, podpořil 
nutnost zvýšení odborné kvality 
služeb a vyjádřil své zklamání nad 

výslednou podobou návrhu zákona 
s ohledem na délku jeho přípravy 
více než 10 let. Diskuzi doplnil PhDr. 
Michal Bavšenkov za HK ČR, jež 
právě z důvodu nenaplnění poža-
dovaných ambicí přijetí návrhu zá-
kona v současné podobě odmítá, a 
JUDr. Jiří Kameník z USBS ČR, který 
naopak zákonu i přes jeho některé 
dílčí nedostatky vyjádřil podporu. 
Blok uzavřela netradiční výzva mo-
derátora panelu Vadima Petrova k 
hlasování auditoria o předloze zá-
kona, na základě kterého by návrh 
zákona v takovéto podobě přítom-
nými zástupci odborné veřejnosti 
přijat nebyl. 
Jedním z dalších důležitých témat 
byla kybernetická bezpečnost. Má-
lokdo si uvědomuje, jak je moderní 
digitální ekonomika vysoce zrani-
telná vůči kybernetickým útokům, 
které jsou neviditelné, neznámé a 
neočekávané, a mohou vést k fa-
tálnímu dopadu na civilizovanou 
společnost.  Kybernetická válka je 
vedena profesionály a kybernetic-
ký prostor je vojenskou zbraní a 
zároveň místem, kde se tato válka 
odehrává. Experti nastínili možná 
řešení v boji s kybernetickými útoky 
i s útoky hackerů.

Text: Veronika Weinfurtová 
ředitelka KBM 2015, 2016

Foto: ASIS CZ
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Silný zážitek, který se patrně vyrov-
ná prvnímu školnímu dni, zažili na 
začátku října nejmladší žáci ze zá-
kladní školy a předškoláci z mateřské 
školy v Jenči. 

V sále místní sokolovny totiž odstartoval 
speciální výukový projekt Zdravotnické 

záchranné služby Středo-
českého kraje (ZZS SČK) o 
základech první pomoci, se kterým budou 
záchranáři v průběhu tohoto školního 
roku navštěvovat školáky v celém kraji a 
nad jehož realizací si vzal patronát dnes již 
bývalý středočeský hejtman Miloš Petera. 
„Tento nápad a projekt záchranné služby 
vítám. Vždyť seznámit děti zábavnou for-
mou prostřednictvím filmové pohádky či 
příběhu s tak důležitými informacemi je 
nejlepším možným způsobem, jak je zau-
jmout,“ komentoval aktivitu středočeských 
záchranářů Miloš Petera.

Součástí představení bylo i premiérové 
promítání animované vzdělávací pohádky 
s opičkou a lenochodem Haló, co  
se stalo?. Tento krátký animovaný film, 
který také vznikl s podporou kraje, bude 
školám volně nabízen k užití při výuce 
první pomoci nebo k promítání na infor-
mačních panelech. Postupně se tak do 

ojedinělého edukačního pro-
gramu zapojí tisíce žáčků.  

„Z praxe mohu potvrdit, že už mnohokrát 
se o prvotní ošetření zraněné nebo jinak 
postižené osoby ještě před naším příjez-
dem dokázalo postarat poměrně malé 
dítě,“ připomněl za středočeskou záchran-
ku její ředitel Martin Houdek. 
A že se dá výuka první pomoci opravdu 
zvládnout tak, aby zaujala i malé žáky, 
přesvědčil přítomné vedoucí školitel ZZS 
SČK Marek Hylebrant, který na pódiu 
všechny diváky pobavil svými pomocníky 
– obřím plyšovým mobilem a plyšovou 

sanitkou. Nejdříve malé diváky naučil 
správně telefonovat na tísňovou linku 
155, aby přivolaná sanitka dorazila co 
nejdříve a na správné místo. Pak už při-
šel na řadu zraněný plyšový medvěd, na 
kterém záchranář dětem ukázal ošetřo-
vání rány a třeba masáž srdce. Na konci 
představení si děti mohly prohlédnout 
plyšovou sanitku a domů si s radostí 
odnesly oblíbené balonky od středočes-
ké záchranky.

Středočeská záchranka začala jezdit po školách 
s divadelním představením o první pomoci

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▼
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Prodejna zdravotnických potřeb
Od pondělí 3.10.2016 je nově otevřena prodejna  
a výdejna zdravotnických potřeb s příznačným  
názvem „ZdravONKa“ přímo v areálu Oblastní  
nemocnice Kolín, a.s.

Nabízíme široký sortiment pro veškeré věkové skupiny a 
to jak na poukaz vystavený lékařem, tak na volný prodej. 
Věříme, že u nás naleznete i vhodné tipy na vánoční 
dárky. 
Doporučujeme osobně navštívit naši prodejnu, kde Vás 
čeká příjemný a usměvavý personál, který Vám rád 
ochotně poradí. Nabízíme individuální přístup, příznivé 
ceny a možnost objednání zdravotnických potřeb do 
druhého dne.

Prodejna se nachází v Pavilonu N, v přízemí vedle Lékonky.
Otevírací doba: PO - PÁ 7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00 hodin

Telefonický kontakt: 321 756 126
E-mail: zdravonka@nemocnicekolin.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Informace a rozhled  
vám přináší 

TCM Revue 
www.tcmrevue.cz

Nadační fond na podporu 
Tradiční čínské medicíny a alternativ

IČ 043 33 799

číslo účtu:
8765458001/5500

Přispějte a prospějete sobě

Tradiční čínská medicína
Zajímají vás možnosti, jak 
l podpořit optimální fyzickou kondici
l harmonizovat psychiku
l určit celkovou nebo konkrétní diagnózu
l zkusit doplňkovou terapii
l posílit rehabilitaci a regeneraci
l informovat se, kdo vám tyto služby může kompetentně poskytovat?

Zajímá vás, jak můžete vyzkoušet s čínskými a českými odborníky,  
které kombinace metod jsou pro vás vhodné?

Zajímá vás, kdo vám zodpovědně vybere a doporučí fytoterapeutika  
a další podpůrné prostředky a metody?

Zajímá vás, kdo může a za jakých podmínek v ČR tyto metody praktikovat?
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V budově Nové radnice otevřel 
Magistrát hl. m. Prahy bistro 
s novým provozovatelem –  
obecně prospěšnou společností 
STARTUJEME. Slouží jak  
zaměstnancům úřadu,  
tak veřejnosti. 

Bistro nabízí čerstvé pečivo z vlastní 
řemeslné pekárny, fairtrade kávu i 

teplé obědy. Jako v dalších provozov-
nách i tady pracují na pomocných po-
zicích lidé se zdravotním postižením.
„Jsem ráda, že se iniciativa s novým 
provozovatelem bistra v podobě soci-
álního podniku podařila dotáhnout do 
zdárného konce. Praha jako moderní 
metropole musí k problematice inte-
grace lidí s hendikepem přistupovat 
zodpovědně a toto je jedna z cest, jak 
těmto lidem pomoci,“ uvedla radní hl. 
m. Prahy Irena Ropková. „Podle mých 
vlastních zkušeností i podle ohlasů 
od zaměstnanců magistrátu šlo evi-
dentně o správný krok. Zatím jsem na 
služby, které v bistru poskytuje obec-
ně prospěšná společnost Startujeme, 
slyšela jen chválu,“ dodala.
Jméno „Na Louži“ získalo bistro po 

původním pojmenování Mariánského 
náměstí. Jedná se o pilotní projekt, 
jehož prostřednictvím si pražský ma-
gistrát testuje způsob spolupráce se 
sociálními podniky. Dlouhodobě tento 
projekt prosazoval zastupitel Patrik 
Nacher, předseda Výboru pro výcho-
vu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. 
Prahy.
„Jsem znám tím, že podporuji aktivity, 
ve kterých se dává šance lidem se 
zdravotním postižením. Jsem pře-
svědčený, že město musí jít příkladem 
a ukázat komerčním firmám, že zapo-
jovat lidi s hendikepem do běžného 
života je přirozené a společensky od-
povědné,“ řekl Patrik Nacher a dodal: 
„Navíc, pokud nám tady Startujeme, 
o.p.s., předvede, že jde dělat gastro-
služby příjemně, atraktivně, se širokou 
nabídkou čerstvých a zdravých jídel, 
tak je to důkaz, že taková spolupráce 
a podpora sociálních podniků má hlu-
boký smysl.“ 
V nabídce je široký sortiment výrob-
ků z vlastní řemeslné pekárny firmy 
– denně přes 40 druhů pečiva, teplá 
kvalitní jídla a polévky, které ve STAR-
TUJEME připravují bez chemických 

přísad. Nechybí ani čerstvě připravo-
vané obložené bagety, saláty a fresh 
džusy. Zpestřením je „kávový týden“, 
kdy budou k ochutnání různé druhy 
kávy – jako první nabídka fairtrade 
bio kávy z Nikaraguy.
V bistru Na Louži teď pracují tři lidé 
se zdravotním postižením – roznášejí 
kávu, servírují jídla, uklízejí zázemí i 
prostory pro zákazníky. Za svojí práci 
dostávají na základě standardní pra-
covní smlouvy mzdu. 
Bistro Na Louži prodává výrobky ne-
jen z vlastní pekárny, ale spolupracuje 
například s pražírnou Fair & Bio nebo 
s Pasta Fidli, výrobcem chlazených 
těstovin, který také zaměstnává lidi 
ohrožené sociálním vyloučením.
 Text a foto: MHMP

Bistro na pražském magistrátě
provozuje obecně prospěšná společnost STARTUJEME
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Uváděno na základě exkluzivní smlouvy s Music Theatre International. www.MTIshows.com
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AMERICKÝ MUZIKÁL

DÁRKOVÝ POUKAZ 
NA PŘEDSTAVENÍ 
v Hudebním divadle Karlín
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Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, 
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, obchodním odd. 
tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: objednavky@hdk.cz 
a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok. www.hdk.cz
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