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Editorial
Závěrečné dvojčíslo u vás stále  
oblíbenějšího magazínu  
HOSPITALin uzavírá letošní ročník  
a rádi bychom řekli, že velmi 
slibně předznamenává příští, už 
šestý. Témat ve světě nemocnic, 
na který se zaměřujeme, přibývá. 

Poměrně přesně naznačuje vývoj 
v příštím roce nový ministr zdra-
votnictví Miloslav Ludvík. Středem 
jeho zájmu jsou pacienti,  
a často to zdůrazňuje. Zcela 
jiným “nováčkem” je lékař MUDr. 
Oto Košta, nový hejtman olo-
mouckého kraje. Má přehled, 
zkušenosti i ambice. Trochu klidu 
a rozjímání patří k atmosféře 
Vánoc a konce roku. Jak se o 
zdraví i duchovní prostředí starají 
v Nemocnici Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského? O tom 
hovoři jedna ze sester borome-
jek-ošetřovatelek, i jejich matka 
představená. 

Nejlepší nemocnice 2016 (soutěž 
vyhlašuje a profesionálně dobře 
připravuje HC Institute) zná své 
vítěze, naše anketní mozaika 

vás seznámí s tím, jak umístění 
vnímají šéfové nemocnic z první 
pětice v kategorii Absolutní 
vítěz. 

Denní život světa nemocnic  
zobrazujeme na našem webu  
www.hospitalin.cz, výběr ze světa 
nemocnic najdete i v tomto vy-
dání. Také nabídku, co číst, když 
nejste třeba v nemocnici v Kyjově 
či Uherském Hradišti, kde hlavně 
dětem zpříjemní hospitalizaci 
členové klubu Kiwanis. A když už 
jsme u obětavé a nezištné po-
moci - před dvaceti lety založila 
Tereza Maxová jednu z prvních 
českých nadací. Taky o ní si s ní 
povídáme. Tak hezké čtení,  
a hlavně hodně zdraví, milí  
přátelé, i v roce 2017.

Jan Hovorka 
šéfredaktor
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Jsou to už dnes stovky miliónů  
korun, stovky tisíc hodin,  
kilometrů, nemluvě o invenci, 

nápadech, trpělivosti, odolnosti. 
Schopnost nikoli rozdávat peníze, 
ale řídit tým, který smysluplně plní 
koncepci, realizuje plány, které dá-
vají vzniknout a rozvíjet se novým 
osudům. 
Sloučit tuto obětavou činnost  
s životem vlastním, vlastní rodiny  

a dětí, předpokládá velkou duševní 
sílu, morální základ a čistý charak-
ter. S dobročinností se neobchodu-
je, ta se tvoří a dílčí výsledky věnují 
potřebným. Odměna? Možná po-
hled nebo slzy, tiché poděkování 
a úspěšný, šťastný život, profesní 
nebo umělecká kariéra, zdraví.  
A vědomí, že ten, kdo daruje, je ne-
méně obohacen, jako obdarovaný.
Tereza Maxová je pro mnoho dětí 

“stvořitelkou” jejich osudů, a pro nás 
příkladem. Jistěže ne každý má mož-
nosti a schopnost získat významné 
finanční částky, ale každý se může 
zamyslet, zda na dohled od něj není 
někdo, kdo může jeho pomoc, ma-
lou a nenápadnou, ale životadárnou, 
přijmout. Děti Terezy Maxové to 
štěstí potkalo - přispějte k lepšímu 
osudu dalších i Vy. Možná najdete 
inspiraci i v našem rozhovoru.

Tereza Maxová:
Každý z nás může

něco udělat
Tereza Maxová, aniž by o to samozřejmě usilovala, se stala symbolem. Je to  
už dvacet let, kdy její nadace začala pomáhat dětem. Nebylo to u nás ještě  
ani obvyklé, ani moc populární, a počet nadačních institucí byl proti dnešku  
minimální. Vlastně šlo o určitý průkopnický model - úspěšná modelka, světově 
slavná, se zaměřila na pomoc maličkým dětem, zpočátku z kojeneckých ústavů, 
které měly celý život před sebou. Ale jaký? To se rozhodla Tereza ovlivnit. 





6

Začínala jste před dvaceti lety po-
mocí dětem v Kojeneckém ústavu. 
Potkáváte se s některými z nich, 
dnes, když jsou dospělé?
Ano, to určitě. Dokonce jsem dostala 
dojemný svatební dar od nadace – 
krátký film, kde vystoupily a nechaly 
vzkazy dnes už dospělé „děti“, které 
znám z dob začátků nadace. To 
mě fakt potěšilo. Stejně jako další 

překvapení, kdy vystoupila dnes už 
pětatřicetiletá Bohunka, kterou jsme 
podporovali na konzervatoři a která 
zazpívala árii z Dvořákovy Rusalky. 
 
Čí osud vás nejvíc zaujal?
Každý osud stojí za pozornost. 

Myslíte, že nadace a neziskovky 
mají i dnes své místo na slunci, 

že stále mohou pomoci tam, kde 
je třeba? Nemělo by to být tak, 
že nadace jsou vlastně nepo-
třebné, protože funguje systém 
péče ze strany státních a veřej-
ných institucí?
V ideálním světě je vše nastaveno 
perfektně. Ale asi se shodneme, že 
v něm nikdo z nás nežije. Denno-
denně v nadaci suplujeme stát a 
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vykrýváme bílá místa, která by jinak 
zůstala bez podpory. To je zkrátka 
fakt. Na druhou stranu, vždy to 
bylo tak, že komunita pomáhala, 
starala se o potřebné a charita byla 
její součástí. To je podle mě přiro-
zené. Každý z nás může něco udě-

lat – nemusí jít vždy jen o finanční 
pomoc. 

Jaké nové programy a projekty 
NTMd chystá teď koncem roku, 
a co je hlavní projekt na 2017?
V příštím roce chceme nadále pod-

porovat oblast vzdělávání a také 
prevence, protože do této oblasti 
je věnováno málo finančních pro-
středků. Kromě Krizového fondu 
pomoci, který nabízí okamžitou 
pomoc rodinám, kterým hrozí ode-
brání dětí, podporujeme i terénní 

Jak můžete podpořit 
Nadaci Terezy Maxové dětem:
1. Dárcovská sms 
ve tvaru DMS 
TEREZADETEM či 
DMS ROK TERE-
ZADETEM na číslo 87 777. Cena DMS je 
30,- Kč, nadace získává 28,50 Kč, které 
může použít na podporu svého poslání.
2. Pravidelná podpora formou věno-
vání libovolné částky na účet nadace.  
(2323232323/2700)
3. Brigády a pracovní zkušenosti  
mladým lidem z dětských domovů.
4. Zakoupení výrobků TERIBEAR   
www.teribearshop.cz (http://www.pg.cz) 
www.trendybrandy (http://www.trendy-
brandy)

Kontakt:
info@terezamaxovadetem.cz
tel: 257 474 529
Bankovní spojení:
2323232323/2700
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práce, pomoc matkám v azylových 
domech a mnoho dalších projektů 
pro ohrožené biologické rodiny.

Často se dnes vedou diskuze  
o formách péče o opuštěné děti 
- zda zrušit ústavy, posílit pěs-
tounskou péči a podobně. Jak 
to s dvacetiletými zkušenostmi 
vidíte vy?
Asi se mnou budete souhlasit, že pro 
dítě je nejvíc, mít svou láskyplnou 
funkční rodinu. Místo, kde je bezpečí, 
přijetí, podpora a vzory.  Bohužel 
ne všem dětem je to dáno. Někdy 
se narodí do prostředí, které je pro 

ně hrozné. Proto pro některé může 
být dětský domov, svým způsobem, 
vysvobození. Toto někdy slyšíme od 
dospělých, kteří ústavní výchovou 
prošli a dnes stojí na vlastních no-
hách. Oproti tomu, jiní by dali nevím 
co, aby se vrátili domů. Takže ústavní 
výchova není jen a pouze špatná. 
Ale měla by být co nejkratší a děti by 
měly vyrůstat spíš v rodině. 

Které z institucí, se kterými spo-
lupracujete, si vážíte řekněme 
trochu víc?
Jde srovnat třeba činnost Armády 
spásy s poradenským centrem?

Tereza Maxová 
l Narodila se 31. 8. 1971 v Pardubicích. 
V roce 1975 se s rodinou přestěhovala do 
Ústí nad Labem, kde v roce 1985 ukončila 
základní školu se sportovně-atletickým 
zaměřením.
l Po úspěšných přijímacích zkouškách 
nastoupila na gymnázium Budějovická 
v Praze. Po maturitě, v roce 1989, byla 
přijata ke studiu na Právnické fakultě 
Univerzity Karlovy.
l S vidinou cestování a nových zkušeností 
se zúčastnila ve svých sedmnácti letech, 
v době stále trvajícího komunismu, kon-
kurzu francouzské modelingové agentury 
Madison. Její profesionální kariéra za-
počala v roce 1989, kdy odjela do Paříže 
krátce po Sametové revoluci.
l Tereza vždy byla a stále je ideální mo-
delkou. “Nebyl to jen její úchvatný vzhled, 
který z ní učinil tvář devadesátých let. 
Fotografové a stylisté, kteří s ní po léta 
spolupracovali, vždy velmi oceňovali její 
profesionální přístup, energii a odhodlá-
ní”, říká Juergen Wagner z agentury Next 
Models. Spolupracovala snad se všemi 
velkými fotografy od Patrika Demarchelie-
ra, až po Maria Testina a Petera Lindberga.
l Její tvář byla na titulní straně britského 
Vogue, stejně jako na předních stranách 
Elle, Marie Claire a Glamouru. Prošla se po 
všech významných přehlídkových molech 
– Dior, Chanel, Prada, Gucci, YSL, Ralph 
Lauren a byla tváří pro reklamní kampaně 
takových značek jako jsou Karl Lagerfeld, 
Donna Karan, Hermés, La Perla, Vichy 
a L’Oreal.
l Ani na vrcholu své kariéry neztratila 
kontakt se skutečným světem. Návštěva 
pražského kojeňáčku v roce 1996 se změ-
nila v dlouhotrvající pomoc opuštěným 
dětem. Nyní má Nadace Terezy Maxové 
dětem pod patronátem 24.000 tisíc dětí 
vyrůstajících v ústavní péči v České repub-
lice a bezpočet dětí umístěných v sociálně 
slabých biologických a náhradních rodi-
nách.
l Maminka tří dětí (Tobias Joshua *2000, 
Mína *2009 a Aiden *2011) a tvář dvou 
desetiletí - to může být jen Tereza Maxo-
vá, která si během své neuvěřitelné karié-
ry v módním průmyslu vysloužila mnoho 
uznání.
l Člověk by očekával, že po tak dlouhé 
a závratné kariéře, založení rodiny a téměř 
dvaceti lety strávenými ve světe módy 
bude Tereza zpomalovat své životní tem-
po, ale opak je pravdou. Stále věří, že to 
nejlepší na ni teprve čeká.

Zdroj: nadaceterezymaxove.cz
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Takto to nemám, proto na to ne-
umím odpovědět. Neziskovek, 
s nimiž spolupracujeme a jejichž 
projekty podporujeme, si vážíme a 
známe jejich reálný přínos. Někdy 
se liší regionálně, jindy v metodi-
ce, ale vždy jsou to důvěryhodné 
organizace, které svou práci dělají 
dobře a srdcem. Když se bavíme o 
globálně působících organizacích, 
které mě inspirují a kterým fan-
dím – pak jsou to např. Lékaři bez 
hranic, kteří působí v místech, kde 
zuří války, přírodní katastrofy či 
epidemie…. a nasazují vlastní živo-
ty pro ostatní. 

Kde vidíte nedostatky v sociální péči 
státu o děti, mladistvé a rodiny?
Třeba v nedostatečné prevenci a 
práci s biologickou rodinou, ale jsou i 
mnohé další. Nedávno jsem s nadací 
podnikla cestu na sever Moravy, kde 
jsem navštívila rodiny, žijící v nuzných 
poměrech, přesto v předražených 
bytech. Sociální bydlení je další z té-
mat, které by se mělo seriózně řešit.

Myslíte si, že v naší kultuře stan-
dardní model rodiny zaniká?
Chci věřit, že ne. Pravdou je, že 
doba je hodně uspěchaná, což 
může mít vliv na standardní model 

rodiny, který se proměňuje a vyvíjí, 
ale myslím, že nezaniká. 
 
Vdala jste se před pár týdny – 
jaká byla svatební cesta?
Nebyla do Jiljí, ale do Dillí. Nicmé-
ně, Indie mě okouzlila a chci se to 
této země neskutečných kontrastů 
rozhodně vrátit. 

Jak vidíte Nadaci (a taky sebe)  
za dalších dvacet let?
To se přiznám, že takto daleko nedo-
hlédnu. Vždyť ani nevím, co bude zítra. 
 Text: Jan Hovorka

Foto: Goran Tačevski a archiv NTMd
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interview

Nový šéf zdravotnictví MILOSLAV LUDVÍK posouvá hranice  
a zdůrazňuje poslání resortu: Jde o veřejnou službu

Ministr bez stetoskopu:
Budeme více naslouchat

hlasu pacienta
Je to pár dnů, kdy se stal ministrem zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, 
dosavadní ředitel Fakultní nemocnice Motol. Po šestnácti letech v čele  
největší středoevropské nemocnice přichází tak do čela úřadu velice schopný  
manažer, který není původním povoláním lékař. Přiznejme si, že je v tom určitá 
šance na racionální, exaktně chladnou správu resortu, který se těší vskutku  
všelijaké pověsti. Od “černé díry na peníze” po rejdiště mafiánských loupeživých 
houfů, od krizí smrtelně ohroženého oboru po nuzáckou práci, z které se exituje 
do zahraničí, od přeplácených oblíbenců po vysávané oběti arogance zdravotních 
pojišťoven, od pokojů protekčních prominentů po chmurné prostředí LDN…  
ale nedramatizujme. 

Nový ministr má jistě vhled do vnitřních poměrů, dost odvahy a kreativity, a hlav-
ně - málo času. Zhruba deset měsíců do voleb proběhne, pokud můžeme soudit 
z předchozího řízení FN Motol, podle dobře připravené koncepce, nekompromis-
ních rozhodnutí a s jasným záměrem. Uvidíme, jak prospěšným pro lékaře, sestry, 
pacienty, dodavatele, odběratele, poskytovatele a všechny další zúčastněné. Zda 
se zlepší prostředí, podmínky a fungování systému, hlavně pro pacienty - neboť  
o to, a o ty tu hlavně jde.
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Ujistil jste veřejnost, že budete 
ministrem pacientů. Znamená 

to například i výraznější podporu 
ministerstva pacientským organi-
zacím, posílení role zdravotních 
ombudsmanů (i nemocničních), 
případně zaměření veřejného 
ochránce práv na zdravotnictví ve 
prospěch pacientů?
Byl bych rád, kdyby se činnost 
Ministerstva zdravotnictví orien-
tovala ještě více na naplňování 
konkrétních potřeb těch, kterých 
se zdravotní péče týká nejvíce – 
pacientů. Poskytování péče, kde je 
pacient ve středu zájmu, je nejen 
trendem moderní zdravotnické 
politiky, ale i přirozeným poža-
davkem, pokud nám leží na srdci 
kvalita a efektivita poskytování 
zdravotních služeb. 
V rámci plánovaných aktivit Mini-
sterstva zdravotnictví se budeme 
snažit o posílení role pacienta jako 
odpovědného aktéra vlastního 
zdraví znalého nejen svých práv, 
ale i svých povinností. Informovaný 
pacient je pak skutečným vlastní-
kem svého zdraví a může se od-
povědně rozhodovat o své léčbě. 
Pro nás je ale neméně důležitá i 
rovina systémová – je potřeba, aby 
hlas pacienta byl slyšet při tvorbě 
zdravotních politik. 
V první řadě proto usilujeme o 
větší podporu pacientských or-
ganizací jako zástupců pacientů 
a důležitých hráčů v oblasti pre-
vence a managementu onemoc-
nění. Náměstkyně Lenka Teska 
Arnoštová se této problematice 
již dlouhodobě věnuje. Zásadními 
kroky nyní budou legislativní za-
kotvení pacientských organizací, 
nastavení stabilního financování, 
zajištění podmínek pro jejich pro-
fesionalizaci a v neposlední řadě 
nalezení funkčního způsobu ko-
munikace a spolupráce mezi nimi 
a státní správou. Proto nyní na 
Ministerstvu vzniká oddělení, které 
se této problematice bude přímo 

věnovat. V jeho působnosti bude 
i obnovení Pacientské rady jako 
poradního orgánu Ministerstva 
zdravotnictví.  
Věnovat se budeme i působení 
nemocničních ombudsmanů. Ti 
by měli fungovat především jako 
zprostředkovatelé komunikace 
a místo, kam se pacienti mohou 
obracet v případě problémů či 

i sporů ohledně poskytované léč-
by. Řada problémů vyvstává zcela 
zbytečně z nedostatečné komuni-
kace. Věřím, že posílením subjektů, 
které přispívají porozumění a in-
formovanosti v poskytování péče, 
zajistíme lepší prostředí pro paci-
enty i lékaře a zdravotníky. 
  

Pokračování 
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Jedním z deklarovaných cílů je 
mj. dokončení zákona, zaměře-
ného na činnost hospiců. Jaké 
budou konkrétní kroky ze strany 
ministerstva, důležité pro zřizo-
vání a provoz těchto institucí, 
většinou úzce lokálních a nestát-
ních?
V medicíně platí princip primum 
non nocere (především neškodit). 
Musíme podrobně analyzovat, které 
legislativní a další překážky brání 
v současné době hospicům vyko-
návat jejich velmi důležité poslání 
a budeme se snažit tyto překážky 
odstranit legislativní cestou. V hos-
picích je poskytována jak péče zdra-
votní, tak péče sociální. Financování 
obou typů služeb je u nás oddělené, 
přestože je velmi složité oddělit, kdy 
jde ještě o péči zdravotní a kdy už 
o péči sociální. O přímé propojení 
těchto systémů se pokusilo již mno-
ho mých předchůdců a nebyli příliš 
úspěšní. Jako pragmatická cesta se 
proto jeví spíše odstranění součas-
ných překážek k hladkému fungo-
vání hospiců, a to bude mým cílem. 
Do funkce jsem nastupoval s tím, že 
středobodem zájmu zdravotníků a 
dalších profesionálů má být pacient, 
nikoli papír. Tímto prizmatem budu 
přistupovat i k přípravě nové legis-
lativy. 
Je důležité si uvědomit, že paliativní 
péče je daleko širší pojem, je druhem 
zdravotní péče, která může být po-
skytována jak v hospicích, tak záro-
veň i v rámci mobilní paliativní péče 
a především v nemocnicích, kde umí-
rá kolem 75 % pacientů. V současné 
době má ministerstvo zdravotnictví 
dva dotační tituly, v rámci kterých 
podporuje paliativní péči a tím i její 
implementaci do systému poskyto-
vání zdravotní péče. Samotné tvorbě 
nového nebo možná lépe změno-
vého zákona, který by zahrnoval 

všechny oblasti paliativní péče,  
musí nutně předcházet příprava  
tezí a východisek, které napoví ja-
kou cestu zvolit. V paliativní péči je 
zainteresováno tak velké množství 
aktérů, jejichž návrhy bude třeba 
zapracovat, že jakákoliv ukvapenost 
v této oblasti by nebyla ku prospě-
chu pacientům ani odborníkům.

Plánuje MZ nové strategické kro-
ky v oblasti, kde se zdravotní péče 
prolíná s péčí sociální, jak v ob-
lasti například následné, preven-
tivní apod., třeba i ve spolupráci s 
MPSV? Jde o pacienty v  následné 
péči, postižené, seniory s dlouho-
dobým nebo trvalým onemocně-
ním apod.
V současné době je nejdůležitější 
aktivitou Ministerstva zdravotnictví 
v této oblasti spolupráce s MPSV na 
přípravě novely zákona o sociálních 
službách, jehož součástí je i tzv. zdra-
votně-sociální pomezí. Cílem této 
novely je právě lepší propojení po-
skytování a financování zdravotních 
a sociálních služeb, lépe řečeno od-
stranění překážek hladkého fungová-
ní služeb pro pacienty, kteří potřebují 
oba typy služeb. Hlavním úkolem 
tak bude dotažení tohoto zákona do 
podoby, která skutečně práci v této 
oblasti ulehčí a zlepší její kvalitu pro 
pacienty a uživatele sociálních slu-
žeb; navrhovanou úpravou zákona 
by měla vzniknout nová pobytová 
sociální služba – ošetřovatelský do-
mov. Zmíněný zákon by měla vláda 
projednávat začátkem roku 2017.
Další důležitou agendou je spoluprá-
ce MZ a MPSV v pracovní skupině 
pro koordinovanou rehabilitaci, jejíž 
hlavní náplní je vylepšení životní situ-
ace dlouhodobě nemocných a zdra-
votně postižených osob ve smyslu 
jejich dalšího pracovního uplatnění a 
zvýšení kvality jejich života. 

Mezi konkrétní činnosti, které MZ 
naplánovalo a bude realizovat pro-
střednictvím Evropských fondů pro 
osoby bez domova, osoby žijící 
v sociálně vyloučených lokalitách 
a osoby ohrožené chudobou, je 
vybudování nových ordinací pro 
tyto osoby. Ordinace v Brně, Ost-
ravě a Praze budou zaměřeny na 
základní zdravotní péči a prevenci 
infekčních a civilizačních onemoc-
nění pro tuto skupinu osob. Zajiš-
těna bude i péče v terénu včetně 
transportu do uvedených ordinací 
či zdravotnických zařízení. Součástí 
plánovaných služeb jsou i služby 
sociální (tedy hygienická péče, po-
moc při zajištění osobních dokladů 
apod.). Úkolů na tzv. zdravotně-so-
ciálním pomezí je mnoho, zmiňuji 
zde tedy jenom ty, jimiž se zabývá-
me aktuálně.

Jaký má MZ názor na dohody o 
pronájmu především krajských 
NZZ soukromým subjektům? 
Například v Olomouckém kraji, 
Karlovarském aj. zajišťují provoz 
krajem zřizovaných NZZ soukro-
mé subjekty takřka stoprocentně 
(mimo FN a VN). Je to deficit 
státní péče (potenciálu) nebo 
delegace činnosti na profesioná-
ly, s výrazným zefektivněním a 
úsporou nákladů?
Není úlohou státu, aby byl výhrad-
ním poskytovatelem zdravotní péče 
pro občany. Úlohou státu je dle 
mého názoru to, aby zajistil vhodné 
institucionální prostředí pro to, aby 
poskytování zdravotních služeb fun-
govalo. Jsou oblasti, ve kterých je 
naprosto běžné, že poskytovatelem 
zdravotních služeb jsou soukrom-
níci – praktičtí lékaři, ambulantní 
specialisté, gynekologové apod. 
V některých oblastech si ale privátní 
poskytování zdravotních služeb neu-

interview
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mím moc představit – například velká 
traumacentra, další specializovaná 
centra. Zkrátka infrastruktura, která je 
velmi důležitá i v případě krizových 
stavů. Problém je v tom, že pokud 
jsou tyto strategické služby mimo 
kontrolu státu nebo samosprávy, 
hrozí, že si podnikatel jednoho dne 
řekne, že se mu již z různých důvo-
dů v této oblasti podnikat nechce 
a provoz uzavře. Do doby, než se 
zdravotním pojišťovnám, které mají 
povinnost zajistit místní a časovou 
dostupnost zdravotních služeb, po-
daří nasmlouvat jiného poskytovate-
le, hrozí velký problém. Proto si mys-
lím, že v případě nemocnic a hlavně 
velkých centrových nemocnic není 
jejich privatizace možná a je nutné jí 
všemi prostředky bránit. Poskytování 
zdravotních služeb nemůže být zá-
vislé na podnikatelském záměru. Jde 
o veřejnou službu.

Rádi bychom se zastavili u čás-
tečně kontroverzního, hodně 
diskutovaného tématu, využití 
metod Tradiční čínské medicíny 
(TCM) jako podpory léčebné nebo 
následné péče. Projdou analýzou 
a vyhodnocením projekty zamě-
řené na podporu, které se řeší na 
mezivládní nebo meziregionální 
úrovni? Především FN Hradec 
Králové, ale i připravované další, 
ve spolupráci s odborníky-lékaři 
z ČLR, případně zda se připravují 
zcela nové.
Výstavba centra tradiční čínské me-
dicíny je projektem, který vychází 
z vládního usnesení a je realizována 
prostřednictvím nadačního fondu, kde 
má ministerstvo zdravotnictví přímé 
zastoupení v dozorčích a správních 
orgánech. Vlastní projekt již byl pod-
roben analýze jednou z nejprestižněj-
ších světových univerzit Univerzitou 
v Cambridge a její akademičtí pracov-

níci ho shledali naprosto životaschop-
ným po obsahové i ekonomické 
stránce. Pilotní projekt je rovněž prů-
běžně hodnocen ve vztahu k léčeným 
pacientům s ohledem na úspěšnost 
léčby a spokojenost pacientů. Ostatní 
případné projekty mohou vznikat na 
bázi bilaterálních aktivit, avšak mi-
nisterstvo zdravotnictví zde nehraje 
žádnou roli.  

Uvažuje MZ o nějaké podpoře 
vzdělávání a výuky pro lékaře-zá-
jemce o metody TCM, podporu-
jící standardní léčbu v NZZ? ČLK 
nedávno v rámci celoživotního 
vzdělávání tyto aktivity vyloučila, 
nakolik je to v rozporu s plány MZ 
a vlády v této oblasti?
Tradiční čínská medicína v dohledné 
době bezpochyby nebude vyučová-
na na českých lékařských fakultách, 
jistě však není možno vyloučit, že 
nějaký vzdělávací program může 
vzniknout mimo lékařské fakulty. 
Ministerstvo zdravotnictví o vzdělá-
vacích aktivitách v oblasti TCM zatím 
neuvažuje. Na druhé straně ovšem 
nesdílíme názor ČLK, že vše zahra-
niční je naprosto špatné a je nutné 
před tím českého pacienta „ochránit“ 
za každou cenu. Ministerstvo chce 
nabídnout pacientům i doplňkové 
metody, které jsou založeny na dů-
kazech a přinášejí pozitivní dopad na 
jejich zdravotní stav.

Mohlo by MZ iniciovat vznik kon-
trolního a regulačního orgánu, 
např. Komory TCM, se souvisejí-
cím řekněme certifikačním nástro-
jem (oprávnění, licence apod.) k 
praxi v TCM?
Nepochybně mohlo a bylo by to i 
správné. Naprosto nemohu souhla-
sit s názorem, že když zavedeme 
regulaci, tak vlastně připustíme, 
že tyto metody legitimně existují. 
V současné době existuje nespočet 
center ve větších městech, která 
nikdo nekontroluje, protože se 
všichni tváříme, že neexistují. To je 
vrcholně pokrytecké a měli bychom 
regulaci nejen v oblasti TČM, ale 
i tzv. alternativních metod zavést, 
aby nemohlo docházet k poškozo-
vání pacientů. 

Text: Jan Hovorka
Foto: Jan Branč

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA

ministr zdravotnictví České republiky
Narozen: 5. 9. 1963
Rodinný stav: ženatý, 3 dcery 
Vzdělání: 

Dosavadní zaměstnání:

Oblast veřejného života:
Člen Zastupitelstva Magistrátu Hl. města 
Prahy, kde pracoval v různých výborech, v 
současné době je předsedou Finančního 
výboru a místopředsedou Výboru pro 
zdravotnictví a bydlení.
Oblast stranického života:
člen ČSSD 
Zájmy: sportovní létání, historie
Jazyky: angličtina, ruština - aktivně, němčina, 
španělština - pasivně

2004 Prague International Business 
School – dosažený titul MBA

2002 obhajoba rigorózní práce na 
PF UK – dosažený titul JUDr.

1989-95 Univerzita Karlova  
Právnická fakulta

1983-87 
Vysoká škola ekonomická 
– obor zahraniční obchod, 
dosažený titul Ing.

2000-16 Fakultní nemocnice v Motole 
– ředitel

1998-99 ČS Factoring a.s.  
– výkonný ředitel

1994-98
Apotex (ČR) s.r.o.  
– generální ředitel 
pobočka Apotex Inc. Toronto

1991-94
Wellcome East Europe 
Ltd. – od r. 1992 obchodně-
ekonomický ředitel

1988-91
Chemapol Group  
– od r. 1990 zástupce 
vedoucího obchodního 
referátu

1987-88 SPOFA absolventská pozice
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Dne 15. prosince převzali Cenu 
ministra zdravotnictví za mimo-
řádné výsledky ve zdravotnickém 
výzkumu a vývoji řešitelé projektů, 
které byly podporovány Interní 
grantovou agenturou Ministerstva 
zdravotnictví z veřejných zdrojů.

Zásadní změnou, která se udá-

la během uplynulých dvou let 
v oblasti podpory aplikovaného 
zdravotnického výzkumu v resor-
tu Ministerstva zdravotnictví, bylo 
úspěšné završení transformace 
Interní grantové agentury Minis-
terstva zdravotnictví, jejíž aktivity 
postupně přešly do kompetence 
samostatně fungující Agentury pro 

zdravotnický výzkum České repub-
liky. Ta bude nadále kompletně za-
bezpečovat veřejné soutěže ve vý-
zkumu, vývoji  a inovacích, zejména 
pak hodnocení a výběr projektů a 
následnou kontrolu při jejich řešení, 
což by mělo vést k ještě efektivněj-
šímu řízení resortního výzkumu a 
vývoje. 

Slavnostní předávání Ceny ministra zdravotnictví 
za výzkum a vývoj pro rok 2016

Ocenění byla za účasti zástupců Mini-
sterstva zdravotnictví a odborné veřej-
nosti slavnostně předána v Lobkowicz-
kém paláci, kde se letos konal již 24. 
ročník těchto ocenění. Předávání cen 
se již tradičně koná v blízkosti termínu 
výročí narození Jana Evangelisty Purkyně 
(17. prosince).

l doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. z Endo-
krinologického ústavu za projekt „Studium 
genetických změn u nádorů štítné žlázy“
l doc. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. z 1. lékař-
ské fakulty Univerzity Karlovy za projekt „Vyu-
žití nových metod analýzy genomu ve studiu 
molekulární podstaty vzácných geneticky 
podmíněných onemocnění“
l doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. z Masa-
rykovy univerzity – Středoevropského tech-
nologického institutu za projekt „Vytvoření 

diagnostické sady cirkulujících mikroRNA pro 
neinvazivní časnou diagnostiku a sledování 
pacientů s kolorektálním karcinomem“
l prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. z 1. lékař-
ské fakulty Univerzity Karlovy za projekt „Pa-
tofyziologické mechanismy neuromodulační 
léčby u dystonií“
l RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D. z Endokri-
nologického ústavu za projekt „Vlivy prostředí 
a individuálního chování ve vztahu k abdomi-
nální obezitě a kardiometabolickým rizikovým 
faktorům u českých adolescentů“ 
Dále byla udělena pětice čestných uznání:
l prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. z 
Masarykovy univerzity – Středoevropského 
technologického institutu za projekt „Moleku-
lární charakterizace B buněčných receptorů 
a jejich vztah k evoluci genetických změn u 
chronické lymfocytární leukémie“
l doc. MUDr. Robert Holaj, CSc., MBA 

ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 
za projekt „Vliv specifické léčby primárního 
hyperaldosteronismu na ústup subklinického 
orgánového poškození“
l doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. z Lékař-
ské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni za projekt 
„Analýza mobilních genetických elementů 
nesoucích geny metalo-beta-laktamáz v Čes-
ké republice“
l prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. z Far-
maceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci 
Králové za projekt „Design a enzymové cílení 
nových antibakteriálně účinných sloučenin vůči 
multilékově rezistentním kmenům“
l prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. z Fakulty 
biomedicínského inženýrství Českého vyso-
kého učení technického v Praze za projekt 
„Nanovlákenné nosiče s řízeným uvolňováním 
léčiv pro regeneraci osteochondrálních de-
fektů“.
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Nejdůležitější změny od 1. 1. 2017: 
l 10% navýšení tarifních platů a analo-
gické navýšení mezd zdravotníků pro 2017 
– koaliční shoda i na vládní úrovni; dohoda 
s kraji o 10% zvýšení platů i v krajských ne-
mocnicích. 
l Navýšení platby za státní pojištěnce 
z 870 Kč za osobu a měsíc na 920 Kč za 
osobu a měsíc od 1. 1. 2017, což v příštím 
roce přinese systému veřejného zdravotního 
pojištění cca 3,5 mld. Kč
l Úhradová vyhláška pro rok 2017 ( již 
schválená) – celkové příjmy systému veřej-
ného zdravotního pojištění v roce 2017 se 
odhadují na 274,2 miliard korun, oproti roku 
2016 budou vyšší o 13 miliard. Díky úhradové 
vyhlášce budou mít nemocnice dost peněz 
na zvýšení platů zdravotníků. 

Opatření připravovaná  
v průběhu roku 2017: 
l Zvýšení příplatku pro sestry ve směn-
ném provozu (metodika je aktuálně v řešení) 
– změnu předpokládáme k 1. červenci 2017
l Úhradová vyhláška pro rok 2018 
(bude připravována a schvalována na pod-
zim 2017) by měla zajistit finanční prostředky 
na další navýšení tarifních platů zdravotníků 
o 10 % 
l Pokračování v podpoře pacientských 
organizací, které si vzala na starost ná-
městkyně Lenka Teska Arnoštová. Pacienti 
již na ministerstvu mají své přímé zástupce 
a pravidelně mohou přímo mluvit s vedením 
resortu na setkáních v prostorách MZČR.
l V následujících čtyřech letech budou vy-
brané nemocnice moci využít 8,4 mld. 
Kč, které vláda vyčlenila na rekonstrukci 
a modernizaci svých areálů, kde pacienti 
naleznou přívětivější prostředí.

Zákony v legislativním procesu:
l Novela zákona o léčivech č. 378/2007 
Sb. (návrh zákona projednal Senát a vrátil jej 
s pozměňovacími návrhy do Poslanecké sně-
movny, ta by měla o návrhu hlasovat v lednu 

2017; různé části zákona nabývají účinnosti 
v rozdílné časy, opatření proti reexportům 
nabydou účinnosti již pravděpodobně 1. břez-
na 2017, změny v oblasti klinických hodnocení 
léčiv až v návaznosti na související předpisy 
Evropské unie, tedy nejspíše až v roce 2018)
Jejím primárním cílem je zamezení reexpor-
tům léčiv a snížení cen centrových léků (tj. 
léků pro pacienty trpící rakovinou, roztrouše-
nou sklerózou a dalšími závažnými choroba-
mi), čímž se zlepší dostupnost léků pro české 
pacienty.
l Tzv. protikuřácký zákon (zákon o ochra-
ně zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek – návrh zákona schválila Poslanecká 
sněmovna, v lednu 2017 jej projedná Senát, 
účinnosti by měl nabýt dne 31. května 2017 
na Světový den bez tabáku). Zákon má za cíl 
ochránit zdraví nekuřáků před účinky tabáko-
vého kouře, ale i omezit dostupnost alkoho-
lických nápojů pro děti a mládež; věnuje se 
také např. organizaci protidrogové politiky.
l Novela zákona č. 95/2004 Sb. o vzdě-
lávání lékařů (o návrhu zákona bude po 
vrácení Senátem v lednu 2017 znovu hlaso-
vat Poslanecká sněmovna, pokud jej opět 
schválí lze očekávat účinnost od 1. června 
2017)
Cílem je stabilizovat, zkvalitnit a zjednodušit 
systém specializačního vzdělávání lékařů, 
novela upravuje obory, délku i podmínky 
specializačního vzdělávání. 
l Novela tzv. zákona o vzdělávání 
sester č. 96/2004 Sb. (návrh zákona pro-
jednává Poslanecká sněmovna, v lednu 2017 
by mělo být tzv. druhé čtení, účinnost je 
navržena od počátku příštího školního, resp. 
akademického roku, tedy od 1. září 2017) 
Záměrem je zjednodušení a racionalizace 
systému vzdělávání sester a dalších nelékař-
ských zdravotnických pracovníků. 
l Zákon o neziskových nemocnicích 
(návrh zákona byl předložen k projednání 
vládě, avšak t. č. je ještě předmětem koalič-
ních jednání, pokud by na návrhu byla sho-
da, nabyl by účinnosti 1. ledna 2018)

Hlavním smyslem tohoto zákona bude vy-
tvořením nové právní formy podpořit exis-
tenci páteřní sítě nemocnic, tedy lůžkových 
zdravotnických zařízení, primárně na nezis-
kové bázi, která pacientům zaručují kvalitu 
a dostupnost veškeré potřebné zdravotní 
péče. Návrh obsahuje i speciální úpravu 
univerzitních nemocnic, na které by se trans-
formovaly současné fakultní nemocnice.
l Novela zákona o pojistném na ve-
řejné zdravotní pojištění č. 592/1992 
Sb. (návrh zákona byl projednán v druhém 
čtení v Poslanecké sněmovně, čeká jej tak 
ještě třetí čtení v prvních měsících roku 2017, 
většina navrhovaných změn by měla nabýt 
účinnosti 1. ledna 2018)
Zavede spravedlivý model přerozdělení po-
jistného a ulehčí tak pojišťovnám financování 
zdravotních služeb pro nadstandardně ná-
kladné pacienty se závažnými diagnózami. 
l Novela zákona o veřejném zdravot-
ním pojištění 48/1997 Sb. (návrh je po 
meziresortním připomínkovém řízení a měl 
by být v řádu několika málo týdnů odeslán 
vládě k projednání)
Návrh zahrnuje snížení ochranného limitu na 
doplatky za léky pro seniory a děti do 18 let. 
Pacienti tak ušetří na doplatcích. 
l Zákonná úprava dlouhodobé a pali-
ativní péče (přípravy započnou jednáními 
hned na počátku ledna 2017)
Cílem je jasné zakotvení hospicové péče, 
podmínek jejího poskytování a souvisejících 
práv pacientů v našem právním řádu.
l Zavedení pravidelné valorizace plateb 
za státní pojištěnce v zákoně o pojistném 
na veřejné zdravotní pojištění (projednávání 
návrhu bylo na vládě přerušeno za účelem 
vyřešení rozporu s Ministerstvem financí, 
které valorizaci zcela odmítá, přepokládá se 
projednání na začátku ledna 2017)
Cílem návrhu je zajistit předvídatelnost vý-
voje příjmů systému veřejného zdravotního 
pojištění od roku 2018 a posílit solidaritu 
v systému veřejného zdravotního pojištění.

zdroj: www.mzcr.cz

Rok 2017 ve zdravotnictví
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Myslíte, že po změnách, které se 
v řízení zdravotnictví odehrály, 

nadchází optimistická etapa pro 
medicínské profesionály i pacien-
ty?
Nejsem o tom tak úplně přesvědčen, 
protože pokud máte na mysli změny 
ve smyslu výměny ministrů, pak se do-
mnívám, že se jednalo spíše o tah poli-
ticko-populistický, nikoliv systémový.

Jak hodnotíte, jako nový hejtman, 
situaci nemocnic a zdravotnických 
zařízení v Olomouckém kraji? Na 
co jste pyšný a co byste pokud 
možno rychle změnil?
Domnívám se, že zdravotní péče je 
v Olomouckém kraji poskytována 
na velmi dobré úrovni. Vysoce spe-

cializovaná je zajištěna Fakultní ne-
mocnicí v Olomouci, která má velmi 
dobré jméno a v mnoha oblastech 
disponuje skvělými odborníky. Po-
dobně je tomu i u Vojenské nemoc-
nice v Olomouci. V kraji je pak dále 
šest nemocnic menších, které zajišťují 
poskytování lůžkové zdravotní péče 
v plném rozsahu základního spektra 
výkonů, přičemž kraj není vlastníkem 
žádné z nemocnic, ale spoluprá-
ce s nimi je na velmi dobré úrovni. 
V současné době se ojediněle  
objevují problémy s chybějícími  
lékaři první linie a to jak v oboru vše- 
obecné praktické lékařství, praktické 
lékařství pro děti a dorost, a zubní 
lékařství včetně zajišťování služeb 
v některých lůžkových zařízeních. 

Krajské NZZ jsou většinou z hledis-
ka provozu v kraji pronajatá sou-
kromému provozovateli. Považuje-
te to za optimální formu zajištění 
zdravotní péče krajem?
V této chvíli – po šesti týdnech 
nástupu do funkce – nejsem ještě 
schopen odpovědně posoudit, zda 
se jedná o optimální formu zajištění 
zdravotní péče krajem či nikoliv.

Považujete možnou nebo případ-
nou, kauzální, privatizaci nemocnic 
za řešení, zlepšení provozu?
Nevím, co máte konkrétně na mysli, 
neboť v tuto chvíli kraj nevlastní žád-
né nemocnice a tudíž už nemá co 
být privatizováno. Pronájem majetku 
soukromému poskytovateli je poně-

interview

MUDr. Oto Košta, Ph.D., hejtman Olomouckého kraje

Medicínské vzdělávání a věda?
V Olomouckém kraji  

na evropské až světové úrovni
Krajské volby postavily do čela regionálního zdravotnictví řadu nových tváří. 
Osobností, které jsme znali z jiné oblasti, než je politika. Tím víc zaujmou, tím víc 
bude veřejnost zvědavá, jak situaci hodnotí a co hodlají příští čtyři roky dělat. Na 
Olomoucku to ale vlastně tak velké překvapení nebylo: Lékař, který vystudoval na 
Palackého univerzitě a od počátku profesní kariéry v krajském městě působil, měl 
nejen tady už dlouho renomé. Věnoval se tenistům a plavcům, fotbalistům Sigmy 
Olomouc i popularizaci zdravého způsobu života, řadě zdravotních projektů, vyso-
koškolské výuce. Absolvoval vědecké stáže ve Švýcarsku, Německu a Izraeli, teď ho 
vítězné hnutí ANO 2011 postavilo do čela kraje: MUDr. Oto Košta, Ph.D.
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kud odlišná záležitost, ale obecně si 
troufám tvrdit, že provozování sub-
jektu soukromým vlastníkem může 
v mnoha případech skutečně vést 
ke zlepšení provozu a to jak kvality 
péče, tak ekonomické efektivnosti. 

Jaká je ve vašem kraji úroveň 
medicínského vzdělávání, vědy, 
výzkumu, aplikace výsledků do 
praxe? Máte vědecká centra, pod-
porujete studenty?
Úroveň medicínského vzdělávání, 
vědy, výzkumu i aplikace výsledků  
do praxe je na velmi vysoké úrovni  
a to především v porovnání, kolik 
prostředků do této oblasti plyne, 
s výsledky. Mnohdy jsou tyto ukaza-
tele lepší než evropské či dokonce 
světové. Vědecká centra se na území 
kraje nachází, studenti jsou pak kra-
jem podporováni jak na úrovni střed-
ního, tak vysokého školství.

Odcházejí z Olomouckého kra-
je mladí lékaři a sestry pracovat 
do ciziny? Myslíte si, že případná 
úprava zákona o vzdělávání sester 
(zkrácení studia) je dobrý krok?
Ve zcela ojedinělých případech a 
tudíž tento odchod není nikterak 
dramatický. 
Vhodnost či nevhodnost úpravy 
zákona o vzdělávání sester potvrdí 
nebo vyvrátí teprve praxe, nicméně 
se domnívám, že návrat zdravotních 
sester do oboru a navýšení prestiže 
tohoto povolání je především dáno 
finančním ohodnocením této práce. 

Hlasitě se ozývá především ČLK, že 
zdravotnictví je v krizi. Vnímáte to 
tak, jako lékař a jako hejtman?
Kroky ČLK vnímám především jako 
lékař, ale i jako hejtman. Nedomní-
vám se však, že vedení ČLK je ve 
všech svých krocích vedeno jen a 
pouze zájmem o prospěch lékařské-
ho stavu.

Formou publikací a mediálních 
výstupů i osobních konzultací pod-

porujete zdravý životní styl, ne-
zastíráte, že jste se hodně zabýval 
průzkumem a vývojem řekněme 
alternativních, na bázi přírodních 
složek připravených produktů, 
doplňků stravy a terapie, objevil 
jste nějaké zajímavé kombinace a 
přípravky?
Rád se na tomto místě pochlubím 
potravinovým doplňkem Lancelot 
přinášejícím energii, sílu a vitalitu, 
který byl vyvíjen špičkovými odbor-
níky. Jedná se o vyváženou směs 
extraktů plodů, kořene, semene, 
listů rostlin spolu s aminokyselinami, 
vitamínem E a zinkem. Je vhodný 
pro všechny věkové kategorie a jeho 
účinky obzvlášť ocení ti, kterým díky 
přirozenému vývoji (stárnutí) začínají 

ubývat síly a energie. Povzbudit do-
káže i ty, kteří jsou naopak na vrcholu 
sil, ale jejich práce je natolik psychic-
ky a fyzicky vyčerpávající a stresující, 
že tento energetický výdaj musí 
kompenzovat dodáním složek, které 
jsou právě obsaženy v Lancelotu.  
Zároveň po třech měsících pravidel-
ného užívání Lancelot zvyšuje imu-
nitu, čímž způsobuje větší odolnost 
proti například virovým epidemiím  
a obecně tak snižuje nemocnost. 

Myslíte si, že je dobré podporovat 
implementaci Tradiční čínské me-
dicíny do systému zdravotnictví, 
doplňkové, následné a lázeňské 
péče pod dohledem lékařů? 
Rozhodně ano, a to především právě 
jako doplňkovou, následnou a lázeň-
skou, pochopitelně aplikovatelnou 
odborníky v tomto oboru.

Měla by být TCM součástí medi-
cínského vzdělání, případně kon-
trolována kompetentní institucí, 
například Komorou TCM, a prak-
tikována státně certifikovanými 
absolventy řádných vzdělávacích 
kurzů?
TCM by mohla být i součástí medi-
cínského vzdělání a to pro konkrétní 
zájemce, tedy jako tzv. předmět ne-
povinný. Ti, kdo by ji pak provozovali, 
by měli být kontrolováni kompe-
tentní institucí např. Komorou TCM 
podobně jako absolventi klasického 
vzdělání spadají pod supervizi ČLK.

Jste lékař, přes sport a popularizaci 
životního stylu jste dlouho v jistém 
smyslu veřejně působil, jaké byly 
Vaše důvody pro přímý vstup do 
politiky?
Především jsem byl já aktivně oslo-
ven hnutím ANO, a to v době kdy 
jsem si zřetelně uvědomoval, že po-
kud mám mít sílu a energii ovlivňovat 
politické dění v regionu a republice, 
pak je to právě nyní. 

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv

MUDr. Oto Košta, Ph.D. 
Narodil se 14. prosince 1956 ve Vysokém 
Mýtě. Po absolvování tamního gymnázia 
studoval v letech 1976 – 1982 na Lékařské 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 
Poté vykonával funkci vedoucího 
Závodního zdravotního střediska a 
oddělení zdravotní výchovy ve Fakultní 
nemocnici v Olomouci. V roce 1993 
otevřel soukromou praxi Všeobecného 
praktického lékaře pro dospělé, dále 
působí jako odborný asistent na Lékařské 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 
a Lékařské fakultě Ostravské univerzity. 
Pracuje jako konzultant Mezinárodního 
centra klinického výzkumu ICRC v Brně 
Je ženatý, má jednoho syna.
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Jako by člověk spočinul v náruči 
Všemohoucího. Takový můžete mít 
pocit, když se ocitnete v areálu Ne-
mocnice Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského v samém srdci Prahy. 
Mezi dvěma návršími, podél uličky, 
která jako by vedla do nebe, jsou 
rozloženy budovy, stavěné již před 
staletími. Nemocnice Milosrdných 
sester svatého Karla Boromejské-
ho, nejen domácími krátce zvaná 
Pod Petřínem, je zde za účelem 
špitálským již 160 let, kdy zdejší 
domky zakoupily sestry řádu, kte-
ré původně přišly z Francie. Vnější 
vlnobití civilizace, ruch velkoměsta 
a dramatická doba jako by tady, za 
zdmi, utichly. Je to místo stvořené ke 
kontemplaci a přemýšlení o vyšším 
smyslu bytí na tomto světě.  
A někdy také o tom, proč jsme se  
dostali sem, do péče řádových ses-
ter, ošetřujících spolu s lékaři a civil-
ními spolupracovníky své pacienty.

Zřizovatelem nemocnice je Kongre-
gace Milosrdných sester sv. Karla 

Boromejského a pracují tu na dvě de-
sítky řádových sester. Zastávají odborné 
pozice lékařské, specializované sester- 
ské na odděleních, i ošetřovatelskou 
péči. A samozřejmě se podílejí na tvor-
bě milieu, prostupujícího celý areál. Em-
patie, ochota, vlídnost a zdvořilost jsou 

na straně členek řádu řeholního spole-
čenství předpokladem, u převážné části 
osazenstva civilního samozřejmostí.  
My jsme, tentokrát jako hosté, byli při-
jati s pohoštěním v podvečerním čase 
nejvyšší autoritou českých boromejek, 
Generální představenou Kongregace 
S.M. Bohuslavou Kubačákovou,  
a povídali si.

Péče o pacienty má ve vaší nemocnici 
široký záběr. Od interních a chirurgic-
kých oborů až po paliativní péči nebo 
dětský detox. Nejnověji ještě rozšířená 
o spolupráci s pražskou záchrannou 
službou, která tu má svou výjezdní 
základnu. Poslání řádových sester ob-
náší službu všem, kdo strádají, tedy 
i nemocným, a souběžně duchovní 
podporu, spolupráci při resocializaci, 
doprovázení pacientů na konci života. 
Jak jste sladěny, jako řádové sestry-
-odborné pracovnice, s civilním zdra-
votním personálem, kolegy zdravotní-

ky, lékaři? Dala byste přednost tomu, 
aby všichni, kdo v nemocnici působí, 
byli blíže církevnímu řádu?

Péče o bližní jako
volba i poslání

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je oázou, 
kde najdete pomoc lékařů, blízkost sester i cestu k víře

S. M. Bohuslava 
Marie Kubačáková, SCB
12. 6. 1956 Čeladná
Vzdělání: 

1971 – 1975 Střední zdravotnická škola  
ve Frýdku - Místku

1992 PSS v Interních oborech

1995 – 1996 Management v českém  
zdravotnictví (Projekt Hope)

1975 – 1979 Zdravotní sestra na ARU  
a dialýze FN Strahov v Praze

1984 – 1990 LDN Brno, Polní

1990 – 1993 FN Pod Petřínem,  
interní ambulance

1992 – 1994 Vrchní sestra interní oddělení, 
FN Pod Petřínem

1994 – 1996
Hlavní sestra Nemocnice 
Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského v Praze

1996 – 2000
Představená - Statutární zá-
stupce Domova sv. Karla Boro-
mejského v Praze - Řepích

Praxe:

Kurzy: 
Průběžně kurzy pro vedoucí pracovníky,  
komunikaci, mediaci 
Kurz dialog pro pastoraci
2009 – 2011 Psychoterapeutický výcvik NEST
Řidičský průkaz skupina B 
Zájmy: 
Četba, lyžování, turistika, vaření



inhospital



19

Co bychom si bez nich, našich kolegů 
a spolupracovníků, počali? Nás řádo-
vých sester je jen okolo dvaceti a všech 
zaměstnanců nemocnice čtyři stovky. 
Myslím ale, že je to dobré spojení, vě-
řím, že ku prospěchu všech.
Možná nevíte, že v naší nemocnici 
pracují také řeholní sestry jiných Kon-
gregací: 4 Křížové sestry, 2 Šedé sestry 
sv. Františka, 1 sestra Těšitelka. Jsem jim 
za to velmi vděčná. 
Ale napadá mě, že vaše otázka není 
tak marná. Péči o nemocné začala  
v historii provozovat právě církev.  
Hospitálské řády ji vynesly do odbor-
ného světa medicíny jejich členové  
a příslušníci se obětavě starali o ne-
mocné a zraněné. V polovině XIX. sto-
letí byly v nemocnicích převážně řá-
dové sestry. Naše boromejky působily 
ještě v roce 1945 na 120 místech v ČR, 
například v jižních Čechách téměř  
v každé nemocnici. 

Politický zvrat tedy změnil podmín-
ky?
Nástupem a dobou totality se přede-
vším ztratila kontinuita. Postupně se 

ošetřovatelství stalo krásným vědním 
oborem. Péči o nemocné postupně 
převzal stát. Církev jakoby už svou 
práci odvedla. Navíc v té době totality 
nebylo možné mnoho let přijímat nové 
členky, několik nás bylo přijato tajně. 
Ostatně dnes religiozita také není pří-
liš velká. Doba je, jaká je, společnost 
je orientovaná na spotřebu, konzum. 
Řádových sester je málo. My se v naší 
nemocnici snažíme uchovat křesťan-
ského ducha, a jsme rády, že máme  
i civilní spolupracovníky.

Co může být impulzem pro volbu 
vstupu do církevního řádu, a jeho 
prostřednictvím služby lidem?
Jak bych na tohle mohla odpovědět. 
Zeptejte se třeba nějaké své známé, 
proč si vzala svého manžela? Musela 
tam „přeskočit“ jiskra. Musí tam být lás-
ka. Tak je to i u nás. Dívka se nestane 
řádovou sestrou jen tak, musí jí to být 
dáno, musí se zamilovat…do Boha.  
A z této lásky vzniká její vize, poslání. 
A mít obojí v srdci. Pak to má hodno-
tu věrnosti, závazků, odevzdání. Tak 
to chápeme. A samozřejmě musíme 

i tady v nemocnici naplnit své poslá-
ní v reálných, skutečných situacích a 
případech, kdy jen láska a upřímnost 
nestačí. Krásně to jednou vyjádřil bratr 
Marek, náš nemocniční kaplan: Když 
jsme nemocní a potřebujeme zdra-
votní pomoc, hledáme odbornost. Ale 
hledáme také srdce. Hledáme člověka. 

Vím, že moje vyptávání je vstupem 
do velmi intimní, osobní sféry, ale 
mám pocit že bych tomu měl rozu-
mět tak, že v té tisícileté komunitě, 
kontinuálním duchovním prostře-
dí, se cítíte silnější, i proto, že jste 
vlastně součástí čehosi věčného...
To je moc krásně řečeno. Ano, pociťuji, 
že moje povolání není ze mě, ale bylo 
mi to dáno a já jsem pocítila ono vy-
zvání, povolání Bohem, že takto mám 
žít. Mám z toho v sobě pokoj, víru, 
základní jistotu vztahu s Bohem - On 
tady je a vede mě, vede nás. Pociťuji 
radost z toho, že můžeme alespoň 
kapičku Jeho světla zprostředkovat 
a předat těm kolem nás, vytvořit jim 
podmínky a prostředí, aby mohli Jeho 
světlo přijmout. 
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Podmínky pro vás i pro nemocné 
máte tady, ve vaší nemocici, na tak 
atraktivním místě v srdci hlavního 
města, dobré...?
Takové hodnocení má více úrovní. 
Dnes se hodně mluví o církevních res-
titucích a majetku. Chci připomenout, 
že my nejen vlastníme budovy a po-

zemky jako církevní právnická osoba, 
ale také nemocnici zřizujeme a jsme za 
ni odpovědné. A to je velmi náročné. 
Ale hned musím znovu poznamenat 
i to, co jsem říkala před chvílí - právě 
za tím jsou naše životy, oběť ve smyslu 
lásky, celoživotní kontinuita, věrnost, 
generace před námi. Je v tom osobní 
odevzdání, dání se. Jsme samozřejmě 
také zaměstnanci nemocnice.

Jak prožíváte s kolegy i pacienty 
Vánoce?
Silně si uvědomujeme skutečnost,  
a nejen teď v období Vánoc, že Bůh  
se stal v Ježíši Kristu člověkem. Mě 
k tomu inspirovala slova biskupa Cam-
phause z Limburgu, který zakončil 
svou vánoční homilii slovy „ Buďte jako 
Bůh, staňte se člověkem.“
Hodnoty člověka, lidské hodnoty jako 
je dobro, spravedlnost, láska, krása 
jsou v našem srdci, stále po nich  
toužíme, hledáme je. 
Bůh neváhal vstoupit do lidské přiroze-
nosti, stát se člověkem. K lidství patří i 
křehkost, slabost a omezenost, a zvláště 
v nemoci na ně člověk naráží. A právě 
s tím zdravotníci pracují. Letos jsem to 
takto říkala při vánočním setkání našich 
primářů a staničních sester. Přála jsem 
jim úspěch v jejich práci i radost z práce.

Co výjimečného nabízí vaše  
nemocnice pacientům?
Myslím, že především osobní a celistvý 
přístup. Celistvý v tom že poskytujeme 
nejen péči o tělo a sociální potřeby, ale 

i o duši, ducha. Máme dobrý lékařský 
a ošetřovatelský personál, velmi dob-
rou sociální pracovnici, pokud je třeba, 
působí zde i psychoterapeuti z Gaudie. 
Oddělení duchovní péče nabízí pomoc 
nejen věřícím, ale každému - v nesení 
obtíží nemoci nebo života jako takové-
ho, už svým zájmem a nasloucháním. 
Součástí je samozřejmě i kostel, pří-
stupný čtyřiadvacet hodin. A nezřídka 
lidé vyslovují, že u nás cítí zvláštní klid, 
pokoj. To vidím jako specifikum - zřejmý 
plod víry, modlitby. Pomáhá tomu i to, 
že máme menší stanice, menší kolektivy, 
ve kterých se snažíme o dobrou spolu-
práci, vzájemnou toleranci, důvěru. 

Zmíním trochu víc světské téma - 
máte i vy nedostatek sester a léka-
řů, je podle vás české zdravotnictví 
v krizi, jak slyšíme z médií i vyso-
kých míst?
Ano, asi tak jako v dnešní době každá 
jiná nemocnice, chybí lékaři, ale více 
chybí ošetřovatelský personál. Poslání 
zdravotníka je náročné. Řekla bych, 
že ano, naše zdravotnictví je v určité 
krizi. Nemyslím si ale, že ta spočívá jen 
v nedostatku personálu, lékařského 
nebo nelékařského. Vidím krizi i v tom, 

Kongregace Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského
Vznikla po třicetileté válce v Nancy (Francie), 
z podnětu advokáta Josefa Chauvenela, který 
se při ošetřování nakazil morem, před smrtí 
odevzdal své jmění chudým a požádal otce, 
aby založil dům milosrdenství. Kongregace tedy 
nemá vlastního zakladatele v osobě světce, ale 
mladého advokáta. Její počátek vytryskl z oběti 
milosrdenství mladého muže a dobrovolného 
ošetřovatele nemocných. 
Zakládací listina nového společenství byla vyho-
tovena 18. června 1652, kdy začalo pět mladých 
dívek společně žít a pracovat ve prospěch 
nemocných a opuštěných. Společenství přijalo 
název „Služebnice Svaté Rodiny Ježíše, Marie a 
Josefa“, lidé je však brzy začali nazývat Milosrd-
né sestry. Na domě, kde bydlely, byla socha sv. 
Karla Boromejského - tak vyšel definitivní název 
kongregace z lidu. Sv. Karel Boromejský byl v 
16. století milánský arcibiskup a kardinál, který 
v době morové epidemie stavěl špitály, zaváděl 
hygienická opatření a svůj majetek věnoval k ná-
kupu ošacení a potravy pro chudé a nemocné. 
Patří k nejvýznamnějším italským světcům. 
Sestry boromejky jsou specifické tím, že vedle 
obvyklých řeholních slibů, které mají ostatní 
společenství, skládají slib milosrdenství. 
Boromejky přišly do Prahy v roce 1832 na 
pozvání Aloise Klára, zakladatele Slepeckého 
ústavu. V roce 1842 koupily sestry dva domky se 
zahradou pod Strahovským klášterem. Tak daly 
základ nemocnici a mateřskému domu s koste-
lem sv. Karla.
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Dvě desítky řeholnic, patřících  
ke Kongregaci Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského, slouží  
v nemocnici, která nese jméno 
jejich řádu. Mezi nimi také mladě 
a křehce působící sestra Anita, 
která je v nemocnici od počátku 
své pracovní, ale i duchovní, pou-
ti. Uvedla nás do domku, bydliště 
ošetřovatelek-sester, prostě, až 
stroze zařízeného. Je ale nedale-
ko hlavních objektů nemocnice  
a ona i její družky jen přeběhnou 
zahradu pěšinkami, nebo svažují-
cí se úzkou ulicí k Petřínu seběh-
nou dolů, za svými pacienty.

Jak začala vaše cesta, kde jste 
sbírala zkušenosti a působila 

před nástupem do zdejší nemoc-
nice?
Studovala jsem střední zdravotnickou  
školu a už během ní se stala členkou 
kongregace. Po maturitě byla tedy 
cesta jasná, nastoupila jsem v naší ne-
mocnici na traumatologii, pak na sep-

tické chirurgii, na CHIPU a dnes pracuji 
na oddělení ARO, kde jsem už třináct 
let. Ráda bych zmínila,  že zdravotní 
sestrou je i moje mamka a rodná ses-
tra, která působí na novorozeneckém 
oddělení. Tato práce je vlastně samo-
zřejmá součást mého života.

Byla to od začátku vaše volba?  
Je to trochu drsné povolání  
i prostředí…
Musím říci, že mě chirurgie přitaho-
vala. Bylo to oddělení ráznější,  
s větší potřebou odborné péče. Kro-
mě potřeby řekněme profesní mne 
k rozhodnutí přivedlo i mé vnitřní 
přesvědčení. Během práce jsem 
absolvovala  specializační studium, 
zaměřené na chirurgii. Asi po deseti 
letech jsem přešla na oddělení ARO 
a dodělala si ARIP. 

Péče a komunikace s pacientem 
je dnes diskutované téma. Čím je 
pro vás pacient, jak k němu při-
stupujete?

Protože pracuji na ARU, je pro mě 
důležité uprostřed složitých přístrojů, 
kabelů a hadiček především člověka. 

Sestra Anita:
Empatie a milosrdenství
jsou duší naší služby

SM Anita Jana Kundrátková 
SCB
20.3. 1976 Valašské Meziříčí

Vzdělání: 
1990-1994 Střední zdravotnická škola v Praze
2001 PSS v chirurgii
2002-2005 CMTF bakalářské studium Teologie 
a spiritualita zasvěceného života
2009 ARIP

Praxe: 
1994-2002 NMSKB, zdravotní sestra
2002-2003 Charitní domov pro řeholnice 
Znojmo, zdravotní sestra 
2003 dosud NMSKB, zdravotní sestra

Kurzy: 
2007 certifikovaný kurz Intenzivní péče  
na koronárních jednotkách
2008 COMM-ON-LINE rozvoj komunikačních 
kompetencí ve zdravotnických zařízeních
2014 Komunikační dovednosti pro pracovníky 
v přímém kontaktu s klientem
Řidičský průkaz skupina B 

Zájmy: 
Meditace, Turistika, zpěv, pečení

Pokračování na straně 22 

že se zdravotnictví stává byznysem. 
Prodáváme zdravotní péči. Hledá se, 
jaké diagnózy přinesou nemocnici díky 
různým podmínkám pojišťovny více 
peněz, a tak se může zapomenout 
na člověka jako takového. Myslím, že 
dnešní doba klade na zdravotníky vel-
ký nárok - zůstat věrný svému poslání, 
zůstat lékařem či sestrou nemocnému, 
být charismatickým zdravotníkem.

Sídlíte v centru Prahy, mezi Hradča-
ny a Petřínem, máte ze strany vede-
ní města podporu, formy konkrétní 
spolupráce?
Řekla bych dokonce, že sídlíme na nej-

krásnějším místě v Praze. Na Malé Stra-
ně, v tichu přírody Strahovských zahrad 
a Petřína, s výhledem na chrám sv. Miku-
láše a Pražský hrad. Toto místo vybraly 
naše předchůdkyně již před 160 lety. 
Sloužíme veřejnosti a samozřejmě  
v největší míře občanům hlavního města. 
Proto máme i z jeho strany podporu., 
takovou, jakou umožňuje legislativa  
nestátnímu zdravotnickému zařízení.  
Z dotací magistrátu Hlavního města Pra-
hy jsme před časem získali částku, která 
umožnila pokrýt zhruba třetinu našich 
nákladů na rekonstrukci oddělení pro 
paliativní péči. Z pravidelně vypisova-
ných grantových programů nemocnice 

čerpá pro Dětské detoxikační centrum, 
lůžka následné péče, paliativu, do-
mácí péči. Zapojuje se i do dotačních 
programů, které vypisuje Městská část 
Praha 1 a Praha 6. Oceňujeme i zřízení 
autobusové linky 192, kterou mohou z 
centra města využít naši pacienti, jejich 
blízcí i zaměstnanci. Potřeby nemocnice 
jsou ale vždy větší, než může město 
pokrýt. Jsme rádi, že máme i další pod-
porovatele, sponzory a donátory, jako 
jsou například Ministerstvo zdravotnictví 
ČR, Úřad vlády ČR, se kterým spolupra-
cujeme v protidrogové politice. Děkuje-
me i dalším firmám a mnoha drobným 
dárcům.
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Člověka, s jeho lidskou důstojností, 
jedinečností, příběhem, jehož se na 
určitý čas stáváme součástí. Cítíme, 
že potřebuje nejen odbornou péči, 
která je na našem oddělení nezbytná 
a předpokládána, ale stejně tak i pro-
fesionální lidský přístup. Řekla bych 
to takhle: Naše odbornost a profesní 
zdatnost je tělem služby, přístup, 
empatie, porozumění, milosrdenství, 
to je duše služby. Jazykem moder-
ního ošetřovatelství bychom mohli 
vyjádřit, že jde o holistický pohled na 
člověka, prolnutí biopsychické, soci-
ální i spirituální oblasti.

Bála jste se někdy, že nějaký  
případ nezvládnete, že vás něco 
zaskočí?
To ne, spíš jde o situace, které ne-
mám ještě osahané, kdy nabírám 
nové zkušenosti. Například před 
několika lety se nám trochu změ-
nil provoz, máme navíc o víkendu 
i anesteziologickou službu. Prošly 
jsme odborným zácvikem a pokud je 
potřeba, o víkendu figuruji také jako 
anesteziologická sestra. Ale cítím, že 
tam ještě nejsem úplně jako ryba ve 
vodě, lépe je mi ve službě u lůžka.

Pracujete s civilními zaměstnanci, 
nepanuje mezi vámi něco jako 
pracovní rivalita? 
Jsme prostě pracovní tým a kolego-
vé, dobře se nám společně pracuje, 
tedy za  sebe to potvrzuji. Na některé 
civilní kolegy, se kterými jsem se se-
tkala, velmi ráda vzpomínám. Hodně 
jsem od nich, zvlášť v začátcích, pře-
vzala. Dnes je to na úrovni vzájem-
ného předávání zkušeností, a někdy 
bych skoro řekla - obdarovávání.
Po dvaceti letech praxe můžu říci, 
že model propojené civilní a řá-
dové péče vnímám jako optimální. 
Společně se umíme lépe postarat 
o pacienty. Jsme součástí toho, co 
i tak funguje dobře. Pokud jako 
řádové sestry pracujeme v civilním 
prostředí, určitě nám to rozšiřuje 
obzory, vyvádí nás to ze stereotypů 
- a myslím, že i já mám co nabíd-
nout těm, se kterými spolupracuji. 
A taky těm, o které se starám. 

Máte v nemocnici nově zřízené 
pracoviště záchranné služby. 
Znamená to, že budeme mít 
práci v první linii ještě dramatič-
tější?

Zčásti se to tak dá říci, ale přede-
vším můžeme přijímat pacienty, 
kterým jsme schopni zde péči po-
skytnout. Takovou, jakou potřebují. 
Neočekávám, že by se nám roz-
šířil příjem pacientů tím, že k nám 
budou převážet polytraumata. Ta 
směřují na odpovídající, odborně 
zaměřená traumatická centra, stej-
ně jako jsou třeba koronární a další.

Chtěla byste někdy přejít jinam, 
na jiné oddělení?
Zatím jsem tady velmi ráda. Dokud 
mám sílu a zdraví, neměnila bych. 
Ale v případě nezbytnosti jiné vol-
by, nebo pokud bych musela uva-
žovat o jiném oboru, pak by to byla 
paliativní léče. Máme tady kvalitní 
oddělení, spolupracujeme i s mo-
bilními hospicy. To by mě jistě také 
naplnilo. Ale já jsem spíš typem 
člověka, který neuvažuje nahlas  
o podobných věcech. Chtěla bych, 
aby za mne mluvila kvalita mé  
služby, ne slova v médiích. Moje 
povolání mi bylo dáno do vínku,  
a neměnila bych.

text: Jan Hovorka
foto: archiv NMSKB
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Pražská záchranka vyjíždí nově také
z Nemocnice Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského v Praze

V pondělí 21.11. 2016 byla  
v Nemocnici Milosrdných sester  
sv. Karla Boromejského otevřena 
historicky první výjezdní základna 
Zdravotnické záchranné služby  
hl. m. Prahy mimo její vlastní 
objekty.Slavnostního otevření se 
zúčastnila primátorka hl. m. Prahy 
Adriana Krnáčová a radní hl. m. 
Prahy pro zdravotnictví a bydlení 
Radek Lacko. 

„Je to poprvé, co otevíráme vý- 
jezdové stanoviště v nemocnici. 

Slibujeme si od toho, že bychom 
mohli zkrátit dojezdové vzdálenosti,“ 
řekla primátorka Adriana Krnáčová. 
„Jsem velmi potěšen, že jsem se 
mohl zasadit o novou výjezdní zá-
kladnu, díky které se zkrátí dojezdové 

časy k pacientům. Budeme se i nadá-
le snažit vyjednávat s nemocnicemi 
o otevření dalších takovýchto zákla-
den“, říká radní pro zdravotnictví a 
bydlení Radek Lacko a pokračuje: „za 
tento vstřícný krok zaslouží Nemoc-
nice Milosrdných sester velké podě-
kování. Je to další krok ke zlepšení 
pražského zdravotnictví.“ Výjezdní 
základna Zdravotnické záchranné 
služby hl. m. Prahy dostala do vínku 
cca 70 metrů čtverečních, v nichž 
hlavní část zabírá prostor dispečinku 
a také sklad zdravotnického materi-
álů a technologií. Samozřejmostí je 
zázemí pro záchranáře a sociální za-
řízení. Veškeré stavební rekonstrukce 
hradila Kongregace Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského.

Text a foto: archiv MHMP

Nemocnice Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského v Praze
l NMSKB je jednou ze tří církevních 
nemocnic v České republice a jedinou 
církevní nemocnicí s akutní péčí. Je 
nestátním zdravotnickým zařízením, je 
zřízena Kongregací Milosrdných sester 
svatého Karla Boromejského, která ji 
založila v roce 1842. V roce 1948 byla 
nemocnice zestátněna a Kongregace 
ji získala zpět až 1. října 1993. NMSKB 
je výjimečná svou historickou vazbou 
na Kongregaci Milosrdných sester, 
která určuje duchovní rozměr a osobní 
přístup v péči o nemocné.

l V současné době nemocnice  
poskytuje ambulantní i lůžkovou péči  
v základních i specializovaných obo-
rech medicíny, a to všem pacientům 
bez rozdílu vyznání, rasy či politické 
příslušnosti. Vynikající pověsti mezi 
odborníky i pacienty se těší především 
zdejší pracoviště gastroenterologie  
a rehabilitace, kromě toho má nemoc-
nice internu a chirurgii včetně obou 
druhů JIP a ARO.

l V tuto chvíli zcela jedinečnými služ-
bami ve zdravotní péči v Čechách jsou 
Oddělení paliativní medicíny s péčí  
o terminálně nemocné pacienty a Dět-
ské a dorostové detoxikační centrum 
s akutní péčí o pacienty intoxikované 
návykovými látkami.

l Nemocnice má kapacitu cca 190 lů-
žek včetně lůžek intenzivní péče, počet 
ambulantních ošetření činí ročně cca 
50 tisíc, počet hospitalizací necelých  
10 tisíc.

l Celkové příjmy nemocnice ve výši 
cca 270 miliónů Kč jsou tvořeny více 
než z 90% příjmy ze zdravotního po-
jištění, o dalších cca 10% se dělí příjmy 
z vedlejších činností, grantů a dotací, 
příspěvků od dárců, apod. Kongregace 
přispívá každoročně na velké opravy 
budov a investice částkou ve výši cca  
5 miliónů Kč.
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V kategorii ABSOLUTNÍ ví-
těz projektu Nemocnice ČR 

2016 jste se umístili na prvním 
místě. Kritéria jsou exaktní, jaký je 
ale váš pocit?

Nebudu zastírat, že nás hodnocení 
pacientů velmi těší. Výsledek pova-
žuji za uznání každodenní trpělivé, 
obětavé odborné práce našich zdra-
votníků a zaměstnanců. Patří jim za 
to velké poděkování. Profesionalita, 
vlídnost, empatie, vřelý vztah k lidem, 
v tom je náš velký potenciál a je pro 
mě je ctí mít tak skvělé spolupracov-
níky. Často se při setkání s pacienty 
dozvídám, že na naší nemocnici 
oceňují lidský přístup, snahu vnést 
do pokojů alespoň kousek domova, 
že u nás dokážeme i v nemocnič-

ním prostředí zachovat plně lidskou 
důstojnost. A o to nám jde přede-
vším. Aby se u nás pacient cítil v těch 
nejlepších rukou, bezpečně, aby se 
na nás obracel s důvěrou. 

Dozvědí se o vítězství vaši pacien-
ti a klienti? Jak?
Určitě se to dozvěděli z médií. 
Symbol Nejlepší nemocnice budeme 
mít na webových stránkách. Ale to 
hlavní, tedy že v ÚVN poskytujeme 
vysokou kvalitu péče, by měl vnímat 
pacient každý den v našich ambu-
lancích, v léčbě i ve chvílích, kdy se 
navrací z nemocnice domů. 

Kdo vám blahopřál, především 
ze strany zřizovatele? Jaká bude 
odměna, uznání?

Blahopřání byla spousta. Vlastně i 
díky nim si člověk uvědomí, kolik lidí 
se o naši nemocnici zajímá. Osobně 
mně a naší nemocnici poblahopřál 
a poděkoval ministr obrany Martin 
Stropnický, náčelník Generálního 
štábu AČR generál Josef Bečvář 
nám zaslal blahopřejný dopis, přání 
k úspěchu zaznělo také od děkana 
1. LF UK profesora Šeda, a tak bych 
mohl ještě dlouho pokračovat. Co 
nás těší je, že byla veliká odezva 
pacientů. Na facebookových strán-
kách, v mailech i dopisech nám přáli, 
aby se nemocnici i nadále dařilo, 
děkovali. Dovolím si tu odcitovat dva 
facebookové příspěvky. „Opravdu 
musím říct, že s takovým profesionál-
ním a hlavně milým přístupem všech 
od sestřiček po doktory jsem se ještě 

inhospital

Nejlepší nemocnice
ÚVN: Za vším najdete skvělou práci lidí

Organizace Health Care Institute (HCI) vyhlásila výsledky celostátního  
projektu Nemocnice ČR 2016, který byl realizován od 1. února  
do 31. srpna 2016 ve 155 zdravotnických zařízeních České republiky. 
Na základě hodnocení ambulantních a hospitalizovaných pacientů  
i zaměstnanců nemocnic se stala Ústřední vojenská nemocnice –  
Vojenská fakultní nemocnice v Praze absolutním vítězem soutěže.  
To byl důvod, proč jsme oslovili jako prvního z kategorie absolutních 
vítězů ředitele tohoto zařízení, prof. MUDr. Miroslava Zavorala, Ph.D.:

2016
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nesetkala. Pobyt v nemocnici není 
žádná hit...paráda, ale moc děkuji 
hlavně sestřičkám konkrétně na JIP a 
Chirurgii A, které mi to vše zpříjemni-
ly, jak nejvíc to šlo“... „Také naše dcera 
tam (míněno v ÚVN) už víc než 
dvacet let pracuje. Jsme moc rádi . 
Nemohla si vybrat lépe. Ocenění pro 
nemocnici je naprosto oprávněné. 
Byla jsem tam na operaci s krční pá-
teří, tak jen mohu tuto profesionalitu 
potvrdit. Jen tak dál!“  ... Tak toto je 
pro nás uznání a velká odměna.

V čem si Vy osobně myslíte, že 
jste lepší než ostatní?
V České republice je dostatek zdra-
votnických zařízení, která jsou na vy-
nikající úrovni. S mnohými velmi úzce 
spolupracujeme. Nedovolil bych si 

hodnotit, v čem jsme lepší. Máme 
ale výjimečnost v tom, že jsme jediná 
fakultní vojenská nemocnice. 
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Které z oddělení, klinik a dalších 
pracovišť ke skvělé pověsti UVN 
přispívá nejvýrazněji?
Možná by někdo očekával, že 
vyzdvihnu věhlasná pracoviště 
neurochirurgické kliniky, urgentní 
péči, břišní chirurgie, onkochirurgie, 
gastrointestinální onkologie, kardio-
logei, ortopedie, komplexní cerebro-
vaskulární centrum, traumacentrum 
a další. Jsou to sice nosné obory naší 
nemocnice, ale dovolím si říci, že ke 
skvělé pověsti ÚVN přispívají všechna 
naše odborná pracoviště. Důležité 
je, abychom drželi vysokou úroveň 
všech oborů a pracovali týmově. 
Jedině díky vzájemné spolupráci a 
provázanosti je možné poskytovat 
komplexní péči od okamžiku, kdy 
je k nám pacient dopraven nebo 
přichází se zdravotním problémem, 
až po jeho vyléčení a návrat k běž-

nému žitotu. Svůj podíl na úspěchu 
nese urgentní příjem, operační sály, 
jednotky intenzívní péče, lůžková 
oddělení, následná péče i odborné 
ambulance, stejně jako například 
laboratoře či nemocniční lékárna. 

Je něco, co byste pro příští ročník 
ještě přichystali jako trumf?
Stále je co zdokonalovat. Chceme jít 
zase o kus dál - znamená to investo-
vat do přístrojového vybavení, roz-
šiřovat portfolio péče, podporovat 

vzdělávání našich zdravotníků.  
To, co připravujeme, nepovažuji  
za trumfy, ale za přirozený rozvoj 
služeb a péče. Na rok 2017 například 
plánujeme zahájit projekt společný  
s 3. LF UK zaměřený na etické pora-
denství, dalším projektem se zaměří-
me na otestování kvality komunikace 
našich zdravotníků v ambulantní 
péči, významnou pozornost budeme 
věnovat rozvoji v poskytování palia-
tivní péče. Rádi bychom také pořídili 
neuroradiochirurgické zařízení, které 
významně přispěje k zajištění kom-
plexní léčby u pacientů s onkologic-
kým onemocněním zejména v oblasti 
centrální nervové soustavy. Chys-
táme obnovu přístrojů operačních 
sálů. Rozšíříme urgentní péči, budou 
zřízeny nové ambulance, jako je 
například ambulance poresuscitační 
péče či  adiktologická ambulance. 

 

 ABSOLUTNÍ VÍTĚZ 
Kategorie: 

 

1. místo 
 

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE –  
VOJENSKÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE PRAHA 

Hlavní město Praha 
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V únoru letošního roku si vy-
slechla svou diagnózu: karcinom 
tlustého střeva. Připadá jí to už 
velmi dávno a cítí se, jako by to 
ani nebylo. 

Co člověk prožívá, ať už v 
nitru, nebo reálně, svolila 
odkrýt pacientka Kateřina.  

Je několik měsíců po robotické 
operaci rekta a znovu pracuje a žije 
naplno.  Jak vypráví, před rokem 
bylo všechno jinak -  sledovala krev 
v stolici, léčila se s hemoroidy. Pak 
přišla kolonoskopie a bylo jasno. 
Na co myslela, když se dozvěděla 
diagnózu? „Nejvíc jsem řešila, a stá-
le řeším, co jsem dělala špatně, kde 
byla chyba. Stres? Strava? Nevím. 
Máme tu nemoc v rodině, takže 
částečně je příčina určitě v genech. 
Ale nikdo z rodiny neonemocněl 
tak brzo jako já, ve čtyřiceti letech,“ 
popisuje Kateřina. Na chvíli se 
odmlčí a pokračuje: „Po stanovení 
diagnózy naštěstí člověk nemá 
moc času nad něčím dumat. Už 
z kolonoskopie jsem odcházela se 
seznamem vyšetření, která mám 
absolvovat. No a pak co nejrychleji 
na operaci.“  
Objednala se v pražské Ústřední 
vojenské nemocnici. „Rozhodující 
pro mě bylo, že nemocnice má vý-
bornou pověst a velmi důležitá také 
byla nejkratší čekací doba na tento 
typ operací. Objednali mě na výkon 
za 3 týdny. Asi po 14 dnech mi 
volal pan doktor Langer, který mi 
nabídl možnost robotické operace, “ 
pokračuje paní Kateřina.
 „K nám do ÚVN byla paní Kateřina 
objednána prostřednictvím naší 
chirurgické ambulance k ope-
rační léčbě karcinomu rekta. Po 
posouzení stavu pacientky jsme 

se rozhodli nabídnout možnost 
robotického výkonu. Indikace k 
robotickému výkonu je identická 
jako k výkonu laparoskopickému. 
Roboticky asistovaný výkon ve 
vztahu k organismu pacienta lze 
označit za významně ohleduplnější. 
V současnosti je zdravotními pojiš-
ťovnami limitovaně hrazena pouze 
chirurgická léčba karcinomu rekta 
(nikoliv však tlustého střeva). Mohli 
jsme tedy tuto miniinvazivní meto-
du pacientce nabídnout,“ přibližuje 
doktor Langer. 
Do té doby o robotických operacích 
paní Kateřina nevěděla vůbec nic. 
Věděla jen, že existují laparoskopic-
ké operace. Dozvěděla se podrob-
nosti a s provedením výkonu za 
asistence robotiky souhlasila. Den 
výkonu se přiblížil. 
„Moje bezprostřední příprava 
na operaci byla velmi jednodu-
chá, ve čtvrtek jsem nastoupila 
do nemocnice, vyčistila střeva a 
v pátek ráno šla na to. Večer před 
operací si se mnou sednul doktor 
Langer a podrobně mi vysvětlil, jak 
operace probíhá.  Informoval mě 
nejen před operací, navštěvoval 
mě také každý den po ní. Vyzařuje 
z něj veliké nadšení pro jeho práci, 
to je pro pacienta povzbuzující,“ 
vypráví paní Kateřina. „Příprava 
nemocného s karcinomem rekta 
před operací spočívá v  ortográdní 
střevní přípravě.  Ta je prováděna 
u nemocných s karcinomem rekta 
u všech provedení výkonů – tedy 
u robotického, laparoskopického i 
otevřeného - stejně. Není třeba pa-
cienta připravovat jinak, ani se nijak 
neliší příprava operatéra,“ vysvětluje 
doktor Langer, který paní Kateřinu 
s celým chirurgickým robotickým 
týmem operoval.

Když ji vezli na sál, nebála se: „Cho-
vání všech bylo velmi profesionální 
a sebejisté, což je nesmírně uklid-
ňující. Když ale člověk vjíždí přímo 
na sál, přece jen se cítí trochu jako 
malý králíček, všechno je takové 
obrovské a sofistikované, popisuje.“ 
Výkon proběhl bez komplikací. „Da 
Vinci systém poskytuje operatérovi 
3D obraz, umožňuje jemné pohyby 
instrumentů, jejichž koncové části 
jsou ohebné, fungují jako zápěstí, 
což dokonale eliminuje třes rukou a 
vytváří lepší ergonomické podmín-
ky. To všechno vede k bezpečněj-
šímu a šetrnějšímu výkonu, což je 
ocenitelné především u výkonů v 
anatomickém omezeném prostoru, 
jakou je oblast pánve,“ vysvětluje 
doktor Langer. 
Po operaci se pacientka, jak popisu-
je, cítila jako každý, kdo podstoupí 
nějaký náročnější výkon: „Člověk 
leží, nic moc příjemného to není, 
už jen těch hadiček, co vedou do 
člověka a z něj! Naštěstí pooperační 
rekonvalescence u mě probíhala 
velice rychle. Za pět dní jsem šla 
domů a za týden, po vyndání 
stehů, už jsem se cítila, jako bych 
na žádné operaci nebyla,“ vzpo-
míná paní Kateřina. Na robotické 
operaci oceňuje především rychlou 
rekonvalescenci a téměř žádné 
jizvy. 
Cílová páska - návrat k běžnému 
životu a do práce však ještě ne-
byla v dohlednu: „Po operaci ještě 
následovala onkologická léčba. Ta 
je poměrně zdlouhavá, chemote-
rapie a ozařování trvaly celkem pět 
měsíců,“ popisuje paní Kateřina a 
pokračuje, „s mým nástupem do 
práce to bylo trochu komplikované, 
neboť diagnóza přišla ve chvíli, kdy 
jsem končila v jednom zaměstnání 

a měla nastoupit do druhého, ale 
už nenastoupila. Po skončení léčby, 
v září, jsem si začala hledat práci 
a od začátku listopadu pracuji jako 
inspektorka u SZPI. 
Jaké je ohlédnutí paní Kateřiny 
za uplynulým obdobím? „Neby-
lo jednoduché. Naštěstí je můj 
manžel člověk do krizových situací. 
Ví přesně, kdy potřebuji pomoct 
a kdy politovat, kdy postrčit a kdy 
obejmout. Mimochodem – byl 
to on, kdo mě nasměroval do 
Střešovic. Kromě něho mám dva 
skvělé syny a širokou rodinu, na 
kterou je spolehnutí. Můj život 
se v posledním roce výrazně 
zpomalil, což bylo fajn. Ale teď 
už se zase rozjíždím, a to je taky 
dobře. Budu si dávat pozor, abych 
se tolik nestresovala, pokud to lze. 
Udělala jsem výbornou zkušenost 
s naším zdravotnictvím. Po celou 
dobu jsem měla pocit, že mám 
tu nejlepší možnou péči a všichni, 
od zaučujících se sestřiček až po 
mého zkušeného operatéra, se 
ke mně chovali skvěle. Můj vzkaz 
je jasný: Nezanedbávejte první 
příznaky, nebojte se doktorů ani 
ošklivých diagnóz, když přijdete 
včas, je to snazší,“ uzavírá paní 
Kateřina.

ÚVN: Příběh se šťastným koncem
„Už se zase rozjíždím“

„Nezanedbávejte první příznaky, nebojte se doktorů ani ošklivých 
diagnóz, když přijdete včas, je to snazší.“

Paní Kateřina K., pacientka

Ročně se v Centru robotické 
chirurgie ÚVN provádí přes 
200 roboticky asistovaných 
výkonů, z toho je 25 robo-
tických operací rekta. Za více 
než desetiletou historii robo-
tiky v ÚVN se zde uskuteč-
nila téměř 100  robotických 
operací rekta. Více o Centru 
robotické chirurgie ÚVN
www.uvn.cz
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Nejlepší nemocnice 2016

Jihočeské nemocnice dominují
mezi absolutně nejlepšími

Každoroční žebříček nejlepších nemocnic, který metodicky exaktně připravuje  
HC Institute, letos vynesl do čela kategorie absolutních vítězů Ústřední vojenskou  
nemocnici v Praze. Za ní ale následuje docela zajímavá skupinka - od 2. do 5. místa  
pozice zaujaly nemocnice, které patří do úspěšné, krajem zřizované skupiny  
Jihočeské nemocnice, a.s. Takové umístění mezi 155 hodnocenými subjekty, to byl jistě 
pochopitelný důvod, proč jsme se na jejich vedení obrátili s třemi otázkami.  
A přinášíme jejich odpovědi:

Ing. Martin Bláha, MBA 
ekonomický ředitel společnosti

Ing. Miroslav Janovský 
předseda představenstva a ředitel

V kategorii ABSOLUTNÍ vítěz 
projektu Nemocnice ČR 2016, 
projektu HC Institute, jste se 
umístili na krásném 2. místě. 
Kritéria jsou exaktní, jaký je ale 
váš pocit?
Máme samozřejmě dobrý pocit, 
protože je to jeden z indikátorů 
dobré práce.

Dozvědí se to vaši pacienti  
a klienti? Jak?
Jde o žebříček nemocnic s největší 
publicitou v České republice, takže 
úspěch v této anketě je poměrně 
velmi dobře veřejně známý.

Kdo vám blahopřál, především 
ze strany zřizovatele?
Tento úspěch samozřejmě neunikl 
panu hejtmanovi, Jiřímu Zimolovi, 
a ani paní náměstkyni hejtmana, 
Ivaně Stráské, ale úspěch s námi 
sdílí celá řada dalších kolegů, 
spolupracovníky a kolegy  
z ostatních jihočeských  
nemocnic nevyjímaje.

V kategorii ABSOLUTNÍ vítěz 
projektu Nemocnice ČR 2016, 
projektu HC Institute, jste se 
umístili na krásném 3. místě. 
Kritéria jsou exaktní, jaký je ale 
Váš pocit?
Pocit je to skvělý, skončit ze 155 
nemocnic na třetím místě. Velmi 
si vážíme hodnocení pacientů jak 
hospitalizovaných, tak i ambu-
lantních. Důvodem úspěchu je 
dlouhodobá snaha zvyšovat kvalitu 
poskytované péče i snaha zlepšo-
vat prostředí nejen pro pacienty, 
ale i pro personál. 

Dozvědí se to vaši pacienti a 
klienti? Jak?
Informace o našem umístění v ce-
lonárodní soutěži získali pacienti z 
tisku a z Facebooku. Další informa-
ce pro pacienty budou na našich 
stránkách nemocnice a na jednotli-
vých vstupech do nemocnice.

Kdo vám blahopřál, především 
ze strany zřizovatele?
Za zřizovatele nám blahopřála 
náměstkyně hejtmana Mgr. Ivana 
Stráská s tím, že počátkem roku 
2017 nám bude poblahopřáno 
celým novým vedením Jihočeského 
kraje. Velice si vážíme gratulace od 
pana starosty Jindřichova Hradce 
Ing. Stanislava Mrvky. Dále nám 
blahopřála řada manažerů nejen 
z Jihočeského kraje, ale z celé 
České republiky. Velice si vážíme 
blahopřání, kterých se nám dostalo 
od našich pacientů!
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Ing. Michal Čarvaš
ředitel 

MUDr. Jiří Holan
ředitel

V kategorii ABSOLUTNÍ vítěz 
projektu Nemocnice ČR 2016, 
projektu HC Institute jste se 
umístili na krásném 4. místě. 
Kritéria jsou exaktní, jaký je ale 
váš pocit?

Pocit je to příjemný. Navázali 
jsme na loňské celkové druhé 
místo. Vnímáme to jako ocenění 
každodenní práce zaměstnanců i 
managementu nemocnice. Záro-
veň je to potvrzení toho, že cestu, 
kterou jdeme jsme zvolili správně 
a změny, které děláme, mají po-
zitivní odezvu. Jsme malá rodinná 
nemocnice, proto nám záleží na 

pozitivním ohlasu od našich pa-
cientů, ale i od zaměstnanců. V 
letošním roce jsme pro ně otevřeli 
firemní školku, nové parkoviště, 
knihovnu či zrekonstruovali cent-
rální šatny pro střední zdravotnic-
ký personál.

Dozvědí se to vaši pacienti  
a klienti? Jak?
Tato anketa a její výsledky mají 
velký mediální zásah. Naši paci-
enti a klienti se o výsledcích dozví, 
nejen z médií, ale i z našich zdrojů 
- internet, obrazovky v čekárnách, 
časopis Jihočeské zdraví, výroční 
zpráva nemocnice atd.

Kdo vám blahopřál, především 
ze strany zřizovatele?
U zveřejnění výsledků byla s 
námi i paní náměstkyně Ivana 
Stráská, která byla pyšná, že 
má 4 nemocnice mezi prvními 
pěti. Blahopřání jsem dostal i 
od hejtmana Zimoly, ale i od 
kolegů ředitelů z jiných krajů. 
Myslím, že vnímání naší práce v 
holdingu jihočeských nemocnic 
je vnímáno velmi pozitivně a 
jsme v řadě oblastí dáváni za 
vzor. To nás těší, ale i zavazuje 
k další práci, prosazování no-
vých věcí i zdravého selského 
rozumu.

V kategorii ABSOLUTNÍ vítěz 
projektu Nemocnice ČR 2016, 
projektu HC Institute, jste se 
umístili na krásném 5. místě. 
Kritéria jsou exaktní, jaký
je ale váš pocit?

Místo je to krásné, ale jak se to 
stalo, opravdu nevím. Jsme nej-
spíš opravdu hodně, ale opravdu 
hodně dobří. Přitom kriteria jsou 
poměřováním hrušek a jablek 
napříč nemocnicemi např. v hod-
nocení tzv. finančního zdraví. Že 
budou vpředu jihočešky (nemoc-
nice) je jasná věc, protože jsou 
opravdu finančně zdravé. Ale to 
jestli prga, druhá, pátá, tak to 
nevím, jestli je to více objektivní 
nebo více souhrou náhod a růz-
ných parametrů. V každém přípa-
dě jsem rád, že jsme dlouhodobě 
mezi deseti nemocnicemi ČR, 
protože jsem opravdu přesvěd-
čen, že nemocnice v Písku je 

opravdicky tzv. zdravá, bezpečná 
a s dobrým renomé. Na druhé 
straně bych byl nejradši, kdyby 
soutěže tohoto typu v medicíně 
neexistovaly. Medicínu nezavřete 
do excelovských tabulek, anket, 
průměrných mezd a vychechta-
ného personálu.

Dozvědí se to vaši pacienti  
a klienti? Jak?
My jsme si v regionu natolik vě-
domi silou zdravotníků a ostatních 
v nemocnici, že výsledky netřeba 
nikterak dramaticky medializovat, 
než přiměřeně. Medicína v Písku, 
vezmu-li parametry jako rehospi-
talizaci, reoperace, úmrtnosti, jsou 
v objektivizovaných srovnáních tak 
vysoko, že tato firma nepotřebuje z 
tohoto ohledu reklamu.

Kdo vám blahopřál, především 
ze strany zřizovatele?
Tak blahopřáli nám samozřejmě 

vlastníci nemocnice, Jihočeský kraj, 
pan hejtman, jeho paní náměst-
kyně, vždyť já doma také chválím 
své holky za vynikající známky ve 
škole. Blahopřáli nám důchodci 
z řad bývalých zaměstnanců na 
každoročním vánočním posezení. 
Všichni jsou právě ale zvyklí, že 
jsme téměř nejvíc nejlepší a tak to 
již všichni v Písku bereme tak jako 
něco obvyklého a vědu z toho 
neděláme.
Prostě nemocnice běží, péče 
se posunuje s technologiemi a 
kumštem lidí dopředu, máme na 
mzdy i jejich růst, pracujeme na 
benefitech pro zaměstnance, aby 
tady chtěli pracovat, pro mamky, 
aby tady chtěly rodit a pacienty, 
když už to musí být, aby tady 
chtěli stonat. Není v tom, ale žádný 
kouzlo, svět je prostě nastaven, 
že Vše směřuje k dobrému. Tím 
se držím a otravuju s tím všechny 
kolem sebe :)!
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NADACE KŘIŽOVATKA
VYBAVUJE NEMOCNICE KROMĚ MONITORŮ 
DECHU TAKÉ SPECIÁLNÍMI PŘÍSTROJI 
Text: Mgr. Štěpánka Pokorníková, Mgr. Kateřina Grofová            Foto: Nadace Křižovatka / Shutterstock.com

NEJMODERNĚJŠÍ RESUSCITAČNÍ PŘÍSTROJ ZACHRAŇUJE ŽIVOTY NOVOROZENCŮ
Nadace Křižovatka v rámci svého projektu “Maminko, dýchám” pomáhá vybavit každé novorozenecké 
lůžko v ČR unikátním monitorem dechu Babysense. Ten nepřetržitě hlídá dech těch nejzranitelnějších 
- novorozených dětí.

Kromě toho nadace také pomáhá zprostředkovat finanční dary pro nákup těžko dostupných, velmi 
cenných zařízení. Tím je např. resuscitační přístroj Lullaby Plus T-piece. Výhodou tohoto přístroje je 
nová technologie, díky které při resuscitaci nemůže dojít  
k poškození plic novorozence, neboť dodává do plic přesně tolik 
směsi, kolik potřebuje,” uvedl Martin Kohlman ze společnosti, 
která přístroj dodala. Navíc je snadno přenosný a může být 
použit na porodních sálech, jednotkách intenzivní péče či  
novorozeneckých odděleních.

Nadace Křižovatka pomohla získat tento přístroj v celkové  
hodnotě 82.845 Kč pro dětské oddělení nemocnice v Čáslavi.  
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CHCETE-LI PODPOŘIT NADACI KŘIŽOVATKA, MŮŽETE:

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

l
l

l

NADACE POMOHLA ZÍSKAT NEMOCNICI NYMBURK DVA PULZNÍ OXYMETRY
Dva pulzní oxymetry, přístroje, kterými se měří nasycení krve kyslíkem, v hodnotě 57.886,40 Kč 
získalo od Nadace Křižovatka novorozenecké oddělení nymburské nemocnice.

Pulzní oxymetry jsou přístroje, které umožňují neinvazivní monitorování kyslíkové saturace, která 
poskytuje informaci o problémech s transportem kyslíku do tkání. Je to důležitý parametr využívaný 
například na jednotkách intenzivní péče, ambulantních pracovištích, operačních sálech či novo-
rozeneckých odděleních. Nymburská nemocnice se díky jejich pořízení řadí mezi deset procent 
zdravotnických zařízení v celé České republice, která taková vyšetření provádějí.

* Nákup resuscitačního přístroje a dvou pulzních oxymetrů finančně umožnila firma ERIELL Services.
* Předávání v Čáslavi i v Nymburku se osobně zúčastnil i jednatel společnosti Ing. Karel Chmelík

„Po tomto přístroji jsem toužil skoro dva roky  
 a jsem velmi rád, že se jej prostřednictvím Nadace  
 Křižovatka pro naše oddělení podařilo získat.“ 

~ MUDr. Petr Havlovic 
   primář dětského oddělení Nemocnice v Čáslavi. 

„Asi málokdo si dovede představit, jaké to je, resuscitovat dítě o váze 900 gramů pomocí ambuvaku, 
který musíte opatrně mačkat dvěma prsty,” řekl Petr Havlovic. Podle něj byla dosavadní resuscitace 
zejména předčasně narozených dětí nesmírně náročná nejen fyzicky, ale také psychicky.
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interview

Stav českého zdravotnictví
dává obrovský prostor  

pacientským organizacím

Myslíte, že pacientské organizace 
plní potřebnou společenskou úlo-

hu, nebo je to obrana bezbranných? 
Pacientské organizace jsou důležité pro 
správný chod zdravotnictví. Účelem 
jeho veřejně financované části totiž není 
zajišťovat provoz nemocnic, platy lékařů 
nebo vývoj nových léků, jeho účelem je 
z peněz pojištěnců a daňových poplat-
níků zajistit efektivně léčbu nemocných a 
zlepšování zdraví populace. Rolí paci-
entských sdružení je starat se, aby se 
vědomí tohoto účelu zcela nevytratilo 
z politických debat, a pomáhat nemoc-
ným, aby se v systému neztratili.      
Pacientská sdružení jsou nutnou proti-
váhou zdravotních pojišťoven i zdravot-
nického průmyslu, aby se na rozdělení 
vybraných peněz nedohodli „o nás bez 
nás“, neefektivně a na úkor zajištění do-
stupnosti péče. Potřebnost této protiváhy 

je zřejmá z podoby recentních úhra-
dových vyhlášek, ve kterých je zájem 
pacientů až to poslední, co je zohled-
ňováno, byť se pacienty všichni účast-
níci jednání zaklínají - první jdou vždy 
zájmy silných segmentů poskytovatelů či 
průmyslu a pokud z toho, že si vymo-
hou více peněz, mají prospěch i někteří 
pacienti, jde spíše o vedlejší efekt. Dalším 
příkladem jsou řízení o úhradách léčiv, z 
nichž byli pacienti nešťastnou novelou 
z roku 2008 zcela vyloučeni. Nemocní, 
pro které je životně důležité, zda bude 
jejich lék hrazen, či ne, mohou tak jen 
pasivně vyčkávat, jak dopadnou jednání 
mezi pojišťovnami a lékovými firmami. 
Kdyby se základní pravidla systému, jako 
je tvorba sítě poskytovatelů, rozsah a 
podmínky úhrady, atestační předpisy, 
nebo administrativní povinnosti typu 
informovaných souhlasů, vytvářely vý-

hradně podle potřeb pacientů, vypadaly 
by výrazně jinak než nyní. A myslím, že i 
mnoha zdravotníkům by se líbily o dost 
víc než současné regulace, už proto, že 
by z lidského hlediska dávaly smysl.  

Setkáváte se s tím, že ve sporu lékaři 
nebo zřizovatelé nemocnic zkreslují 
skutečnost, tzv. drží při sobě? 
Jak kdy. Každý, kdo zastupoval pacien-
ty ve škodních sporech, zažil situace, 
kdy znalci podávají velmi, velmi mírná 
hodnocení lege artis postupu kolegů, 
zejména je-li souzeno prestižní pra-
coviště nebo společensky významný 
lékař. Opačná situace nastává, když jde 
o dotace, peníze od pojišťovny či jiné 
prebendy. Setkal jsem se třeba s tím, 
že významný lékař jako člen komise ve 
výběrovém řízení zablokoval zasmluvně-
ní konkurenčního pracoviště ve vedlejším 

Pacient může mít subjektivní pocit, že není léčen efektivně, odpovídajícím způsobem, 
nebo je dokonce poškozen. Doktor mu to snadno vymluví. Pokud jde ale o doktora 
práv, začíná být řeč vážnější, a zastupuje-li navíc jako expert klienty zdravotnictví  
a jejich organizace, zbystřete. 
Pacientské organizace se stávají významnějšími partnery už i pro ministerstvo zdra-
votnictví. Můžeme snad doufat v lepší komunikaci s nemocničními ombudsmany,  
a hlavně je třeba vyznat se v právech, která pacienti už mají. Pak můžeme uvažovat 
o těch, která by mít mohli a měli. Otevírá se tak dost obsáhlý prostor, kde subjektiv-
ní dojmy rozhodně nestačí. Osobností, která dnes z hlediska odbornosti, přehledu a 
orientace jednoznačně může stát v čele těch, kteří se jako plátci zdravotního pojištění 
potřebují vyznat, je náš spolupracovník JUDr. Ondřej Dostál Ph.D.
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okrese jako „přebytečného“. Nebo kdy 
převážně pražská odborná společnost 
zaujala názor, že regionální pracoviště 
jsou velmi nepotřebná, zatímco všechna 
pražská jsou velmi potřebná, pročež v 
Praze bylo specializovaných center pět, 
v regionu s dvoumilionovým spádem 
žádné a tamní pacienti dojížděli do 
Prahy. Specialisté s oblibou dávají SÚKLu 
odborná stanoviska, že praktici jsou 
hloupí a nesmějí předepisovat dražší léky 
na pojišťovnu - na to, že je to špatně, 
máme nyní krásný názor od Nejvyššího 
správního soudu. Oblíbenou zábavou 
lékařů v komisi pro Seznam výkonů je 
pod „odbornými“ záminkami blokovat 
vznik nových výkonů jiným specializacím, 
sestřičkám či lékárníkům, aby rozpo-
čtem daný objem zelíčka nebyl dělen 
mezi zbytečně moc slimáčků. Aspekt 
nekolegiality je zjevný i na aktuálních 
vzdělávacích zákonech - jeden poněkud 
cynický kolega popsal politické debaty o 
atestačních oborech a vzdělávacích po-
žadavcích tak, že ti, kteří už vylezli naho-
ru, se snaží kolegům za sebou skopnout 
žebřík, aby jim nedělali konkurenci.  
Toto vše nemohou napravovat paci-
entská sdružení. Ve znalectví by měl 
nejhorší případy řešit trestný čin křivého 
znaleckého posudku, dále pak dlouho 
očekávaný zákon o znalcích přinášející 
vyšší expertné, ale také přísnější tresty 
za podjatost. Nepotismus při tvorbě 
smluvní sítě by správně mělo řešit právo 
hospodářské soutěže a lépe popsané 
procesy rozhodování pojišťoven. Řízení 
zdravotnictví pomocí různých poradních 
komisí by mělo nahradit fungující úřed-
nictvo pod Služebním zákonem - vůle 
pro to se bohužel dosud hledá. Pacient-
ská sdružení mohou na vzniklé důsledky 
pouze upozorňovat a jednotlivým pa-
cientům pomáhat, aby přes to všechno 
nepřišli o rovný přístup k hrazené péči. 

Má úlohu ombudsmama plnit stát, 
resp. zákonem zřídit tuto pozici, 
nebo je to právě protiváha, nezávis-
lý ochránce, který by ani se státem 
neměl mít nic společného?
Zákon už přece nezávislého ombudsma-

na neboli veřejného ochránce práv zřídil. 
Sídlí v Brně, a kdo se o jeho činnost za-
jímá, ten zjistí, že v oblasti zdravotnictví 
dělá v mezích svých kompetencí dobrou 
práci. Často je neoprávněně kritizován, 
protože upozorňuje na témata, o kte-
rých zdravotnický establishment nerad 
slyší a nechce je řešit, jako například 
dodržování práv duševně nemocných 
nebo seniorů v léčebnách, protizákonné 
omezování nároků na hrazenou ošet-
řovatelskou péči, nebo recentně neo-
chotu pojišťoven zveřejňovat informace 
a důsledně uplatňovat regresy. Institut 
ombudsmana vznikl v zemích s vysokou 
politickou kulturou, kde výkonná moc 
na doporučení ombudsmana reaguje, i 
když nejsou právně závazná. To se naše 
ministerstva a pojišťovny bohužel musejí 
teprve naučit. 

Myslíte, že funguje dostatečná ochra-
na pacientů v případě praktikování 
alternativních metod, homeopatie, 
Tradiční čínské medicíny a podobně? 
„Alternativní metody“ jsou široká skupina 
mezilidských interakcí, zahrnující kon-
tinuum od méně obvyklé, ale legitimní 
zdravotní péče až po vyložené podvo-
dy. Může jít též o služby z oblasti, kde 
zdravotní péče hraničí s lifestylovým 
poradenstvím, nebo výkonem práva na 
náboženské přesvědčení. Platné zákony 
umožňují dostatečně postihnout jedná-
ní podvodná (poskytovatel za účelem 
sebeobohacení uvádí  klienta v omyl 
tvrzením o účincích, které nelze nijak 
doložit) i nebezpečná (poskytovatel 
nabízí postup prokazatelně poškozující 
zdraví). Mimo tento rámec je zákazník 
svého štěstí strůjcem, koneckonců jde 
o jeho peníze. Pokud je ovšem metoda 
nabízena registrovaným poskytovatelem, 
například fakultní nemocnicí v případě 
čínské medicíny, měla by být dodržena 
stejná pravidla jako u jakékoliv jiné léčby. 
ČLK upozorňovala správně na problém, 
že zahraniční (čínský) lékař musí splňovat 
pravidla pro výkon profese v ČR, mimo 
jiné řádné a uznané vzdělání, bohužel 
úřady alespoň dle dostupných zpráv na 
tento podnět dostatečně nereagovaly.  

Můžou pacientské organizace ovliv-
ňovat i rozhodování a postupy zdra-
votních pojišťoven? 
„Ovlivňovat“ nikoliv, neboť rozsah hra-
zené péče i procesní rámec zajišťování 
tohoto nároku může stanovit jedině 
zákon. V platném právu existuje nulový 
prostor pro to, aby různé konzultační 
skupiny, třeba i pacientské, ovlivňovaly, 
co se zařadí či nezařadí do úhrad. Dů-
ležitou rolí pacientských sdružení je ale 
zajišťovat plnou vymahatelnost toho, co 
již do hrazené péče zařadil zákonodárce, 
a to pro každého jednotlivého pacienta, 
i bezprizorného chudáka z Horní Dolní, 
který si sám nezařídí ani tramvajen-
ku. Zde je vzhledem ke stavu českého 
zdravotnictví pro pacientská sdružení 
obrovský prostor.

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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Po téměř ročním prověřování kvality a 
bezpečnosti poskytované péče udělili 
inspektoři Spojené akreditační komise 
(SAK) Oblastní nemocnici Trutnov přísluš-
ný certifikát.

„Certifikát o akreditaci je doklad, který 
potvrzuje neustálý rozvoj v přístupu 

k pacientům a klientům s ohledem na jejich 
bezpečí, úctu a respekt a na rozvoj příjemné-
ho prostředí v nemocnici,“ uvedla manažerka 
kvality Jarmila Ročková.
Akreditační komisaři se při prověřování za-
měřili na nejrizikovější oblasti zdravotní péče 
pro pacienta i personál. Prozkoumali stohy 
nejrůznějších dokumentů, které dávají základ 
k provádění kvalitní péče. „Dlouhodobě v 
nemocnici již funguje předpis k prevenci pádů 
a nemocničních nákaz, k zamezení záměny 
pacienta, k předoperačnímu bezpečnostnímu 
procesu či k podávání rizikových léků,“ říká 
Jarmila Ročková. Avšak bez nastavení v praxi 
by samotné předpisy příliš význam neměly, 
proto je jejich dodržování ověřováno opako-
vanými interními audity. Mnoho času letošního 
roku proto tým pro přípravu akreditace pra-
coval na úpravě mnohých stávajících či úplně 
nových předpisů. „Jsou teď srozumitelnější, 
pro personál přívětivější a pomáhají pracovat 
s pacientem pro jeho nejlepší pohodu v době 
hospitalizace a léčby,“ uvedla manažerka. 

Míru bolesti vyjadřují těžce nemocní 
pacienti a cizinci pomocí obrázků 
„Nové předpisy jsme vytvořili například k lé-
čbě bolesti,“ říká Jarmila Ročková a vysvětluje: 
„Do nemocnice obvykle přicházíte, když máte 
bolest; je to jedna z častých obtíží. A lékař při 
příjmu má povinnost vyhodnotit míru této vaší 
bolesti. Mnozí pacienti se ale nemohou slovně 
vyjádřit; například jsou po mozkové příhodě a 
nemohou mluvit, ale vnímají nás. Nebo malé 
dítě či cizinec. Pro jejich vyšetření jsme proto 
vytvořili šestistupňovou obrázkovou škálu 

bolesti, na které nám nemocný může ukázat 
míru své bolesti. Těmito podklady jsme vybavili 
jednotlivé ambulance i lůžková oddělení a 
odstranili tak závažnou bariéru v komunikaci.“ 
S bolestí u pacienta se dále pracuje při jeho 
hospitalizaci, kdy zdravotníci zaznamenávají 
míru bolesti v průběhu 24 hodin. „Sledujeme, 
jak dlouho trvá či jak se mění po podání anal-
getik, zda používáme podpůrné metody, jako 
je přiložení obkladu, úprava polohy pacienta. 
Na obrázku zaznamenáváme, kde je bolest 
lokalizována a jak postupuje.“ 

Sledování výživy u pacientů  
a nutriční konzília 
Další důležitou oblastí nastavenou nově 
předpisy je oblast výživy pacientů. V trut-
novské nemocnici posílili nutriční tým a od 
července letošního roku provádějí pravidelný 
nutriční skrínink, díky kterému se snaží za-
chytit riziko podvýživy pacienta. „Nejde jen o 
hledisko preventivní, ale stejně tak reaguje-
me, když nastane u pacienta závažná změna 
stavu, například 
po operaci, při zásadní změně léčby a po-
dobně,“ dodává Jarmila Ročková. Vše je 
sladěno s mezinárodními kritérii, která tvoří 
například věk pacienta, BMI index; přihlíží se k 
jeho obvyklým stravovacím návykům, faktoru 
stresu a dalším. 

Novými opatřeními v oblasti výživy jsou také 
nutriční konzília - když sestra či lékař zjistí 
u pacienta problém s výživou, nahlásí jej 
nutričnímu terapeutovi. Ten pacienta vyšetří 
a zváží další opatření, která pro pacienta 
nastaví. Pokud je riziko vyšší, nastupuje lé-
kařské konziliární vyšetření, které již působí 
na léčebné úrovni, například podáváním 
speciální výživy sondami, do žíly a další. 
„Všemi těmito opatřeními v oblasti nutriční 
výživy zajišťujeme, že by se nikomu z paci-
entů neměl zhoršit zdravotní stav z důvodu 
poruch výživy.“ 

O průběhu přípravy na akreditaci SAK 
V průběhu uplynulých měsíců komisaři pro-
věřovali všechna klinická i neklinická pracovi-
ště Oblastní nemocnice Trutnov a zaměřovali 
se na oblast vedení zdravotnické dokumenta-
ce, dodržování platné vnitrostátní legislativy a 
práv pacientů. Konzultanti posoudili způsoby 
skladování, předepisování a podávání léků, 
rovněž kontrolovali provozní a hygienické 
podmínky některých pracovišť, nakládání 
s odpady, oblast informačních technologií. 
Hodnotili také oblast personální – rozsah 
kompetencí pracovníků. 
„Postupy, které jsme si pod dohledem ko-
misařů v mnoha případech nově stanovili, 
musíme neustále dodržovat a po třech letech 
je znovu obhájit,“ uzavírá manažerka kvality 
Jarmila Ročková. 

Text: red

inhospital

Trutnovská nemocnice je čerstvě prověřená 
z hlediska kvality a bezpečí péče
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Nemocnice Rudolfa  
a Stefanie 

Benešovská porodnice  
má za sebou 1000 porodů

S 1. prosincem si mohli zdravotníci gyneko-
logicko-porodnického oddělení Nemocni-

ce Rudolfa a Stefanie zapsat do svých statistik 
jubilejním 1000. porod roku 2016, díky které-
mu přišla na svět holčička Ema Říčařová.
Malá Ema se narodila jako první potomek 
maminky Simony Říčařové z Chocerad 1. 
prosince ve 13 hodin a 10 minut a vážila 3 
580 gramů.
„Zajímavostí je, že paní Říčařové se holčička 
narodila v den jejích narozenin. Maminka i 
dcera tedy budou slavit narozeniny ve stejný 
den,“ prozradil MUDr. Stanislav Matoušek, 
primář gynekologicko-porodnického odděle-
ní benešovské nemocnice.
V pátek 2. prosince předal náměstek ředitele 
nemocnice Mgr. Jan Kolbaba narozené Emě 
a její mamince květiny a drobné dárky a 
společně s primářem gynekologicko-porod-
nického oddělení jim popřál do života hlavně 
pevné zdraví.

Nemocnice Kladno

Nemilé následky Vánoc  
a jiná nebezpečí

Zřejmě každého člověka během jeho života 
potkají nějaké zažívací problémy. Nemusí jít 

hned o onemocnění, na vině může být špatná 
kvalita stravy nebo její množství. A to je téma 

velmi aktuální každý rok před vánočními svátky.
O nich sice tvrdíme, že jsou to svátky rodiny a 
klidu, ale jsou to i svátky bohatě prostřených 
stolů a kalorické stravy. A tak jsme položili 
několik otázek MUDr. Tereze Straňákové z 
gastroenterologické ambulance Oblastní ne-
mocnice Kladno.

O Vánocích se bojíme hlavně rybí kosti 
zapíchnuté v krku, ale mnohem častější 
jsou případy těch, kteří skončí v nemocni-
ci se žlučníkovým záchvatem, protože se 
prostě přejedli. Co byste jim poradila? 
Kdo je zdravý a dlouhodobě žije podle zásad 
zdravého životního stylu, v dobré kondici a 
s dostatkem pohybu, ten se pravděpodobně 
ničeho nemusí bát, protože jeho tělo si s oje-
dinělým dietním prohřeškem poradí. Obecně 
však platí všeho s mírou a není zcela od věci 
vědět, že existují i zdravější varianty tradičních 
vánočních pokrmů.
Naproti tomu pacienti nemocní, kteří trpí 
cukrovkou, mají problémy se slinivkou, játry či 
žlučníkem a podobně, ti by měli svá příslušná 
dietní omezení dodržovat stále, i o svátcích.
Většina lidí namítne, že zdravé varianty 
cukroví nebo salátu nejsou tak chutné jako 
nezdravé. 
Záleží na způsobu přípravy. Když se například 
do bramborového salátu dá více zeleniny a 
vynechá se uzenina, když místo majonézy 
přidáme bílý jogurt nebo polovinu jogurtu a 
polovinu majonézy, nemusíte poznat velký 
rozdíl. Existuje i spousta receptů na zdravé 
cukroví. Místo pšeničné mouky lze na pečení 
použít špaldovou či celozrnnou a tak dále. 
Silvestrovské obložené chlebíčky je vhodnější 
připravit z celozrnného pečiva místo z bílé 
veky a spíše se šunkou, sýrem či rybou, než 
s majonézou a uherákem. Stejně tak po-
mazánka je vhodnější tvarohová spíše než 
vyrobená z majonézy. Také bychom to neměli 
přehánět se solí, zvláště pacienti, kteří se léčí 
s vysokým krevním tlakem.
Léta odborníci varovně zdvíhají prst kvůli 
rostoucím problémům s obezitou. Existu-
je spousta receptů, jak zhubnout, ale má-
lokterý funguje. Máte nějaký osvědčený?
Hubnutí je často pro dotyčného poměrně 
obtížné. Těžko doporučit jednotný postup. 
Velmi dobrou zkušenost mám s naší nemoc-
niční dietní sestřičkou, která vytváří pacien-

tům jídelníček „na míru“. Obecně lze říci, že 
člověk by měl jíst pravidelně, tři až pětkrát 
denně, nepřehánět to s porcemi, ale ani 
nehladovět. Jíst dostatek zeleniny, vynechat 
uzeniny a kalorické potraviny, preferovat 
celozrnné pečivo. Zcela zásadní je vynechat 
slazené nápoje, namísto nich pít obyčejnou 
nebo minerální vodu, či neslazený čaj. Slaze-
né nápoje vypadají nenápadně, ale jsou to 
většinou právě ony, které způsobují nabírání 
váhy. Ovšem strava není samospasitelná, 
nutný je i pohyb.
Říkáte pohyb, ale co si pod tím ale před-
stavit? 
Je mi jasné, že ne každý začne navštěvovat 
fitness centrum, nicméně pohybovat by-
chom se měli všichni a optimálně v každém 
věku. Svým pacientům doporučuji portál 
www.6000kroku.cz, který založil profesor 
MUDr. Aleš Linhart, DrCs. a MUDr. Jan Hugo 
s cílem propagovat význam chůze pro 
kvalitu života. Denně bychom všichni měli 
minimálně ujít oněch šest tisíc kroků, z toho 
alespoň čtyřicet minut nepřerušované chůze, 
nejsou-li k tomu kontraindikace. Není třeba si 
hned pořizovat krokoměr, potřebujete pouze 
vhodnou obuv, začít s procházkami a zátěž 
postupně přiměřeně navyšovat na oněch 
40minut souvislé chůze denně, optimálněji 
pak na hodinu souvislé chůze denně. Další 
možností je stáhnout si zdarma krokoměr 
jako aplikaci do mobilního telefonu. Chůze 
v tomto rozsahu má význam nejen jako pre-
vence kardiovaskulárních chorob, ale také 
zlepšuje duševní kondici. Chůze je tím nejpři-
rozenějším pohybem a můžeme ji vykonávat 
kdekoliv, nejsme odkázání na žádná náčiní a 
nestojí ani žádné peníze. Vyžaduje však čas, 
který je třeba si najít, zejména lidé se seda-
vým zaměstnáním. A tak bych doporučila, o 
Vánocích si po přiměřeném obědě nelehejte 
k televizi, ale zajděte si na delší procházku.
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Nemocnice Jihlava

Čekárna pro nejmenší paci-
enty se oblékla do veselých 
barev

Čekárna odborných ambulancí a dětské 
pohotovosti v jihlavské nemocnici dostala 

nový kabát. Stěny jsou plné barevných posta-
viček, děti by se tak i při čekání na vyšetření 
měly cítit příjemně.
Ambulance samotná je opravená již několik 
měsíců. Nyní dostala nový kabát i čekárna. 
Zdobí ji tapety se Snoopym, sponzorem 
změny je pojišťovna MetLife. „Jsme rádi, že se 
mohlo pro děti vylepšit i zázemí čekárny, které 
je vstupní branou do ambulance,“ říká vrchní 
sestra dětského oddělení Simona Hájková.
Do ambulance míří nejenom děti na poho-
tovost, ale třeba také malí diabetici. V těchto 
chvílích je opravena polovina zázemí pro 
nejmenší pacienty. 
Ročně je na dětském oddělení jihlavské ne-
mocnice hospitalizováno až pět tisíc dětí a 
necelé dva tisíce doprovodů. Odbornými 
ambulancemi projde za rok až pět tisíc ma-
lých pacientů. Text: nemji.cz

FN Brno

Ojedinělý preventivní  
program pro děti  
na KDCHOT v Dětské  
nemocnici pokračuje

Klinika dětské chirurgie, ortopedie a trau-
matologie FN Brno pokračuje v projektu 

preventivního programu pro žáky středních, 

základních a mateřských škol, jehož podsta-
tou je setkání zdravých a hospitalizovaných 
dětí. Žáci se seznámí s dětskými úrazy a jejich 
léčbou přímo v nemocnici od svých vrstev-
níků, ošetřujících lékařů a sester. Jedná se o 
vůbec první takto koncipovaný preventivní 
program v České republice. Dětskou nemoc-
nici už od jara letošního roku, kdy projekt 
začal, navštívilo celkem patnáct tříd vždy ve 
třech preventivních programech.
Každá návštěva je spojena s velkým zážitkem, 
protože děti na vlastní oči uvidí svého vrs-
tevníka, který je v nemocnici se zlomeninou 
nebo jiným úrazem, mnohdy vidí jizvu po 
operaci nebo dokonce zevní fixační aparát. 
Vrstevníci si předávají informaci o tom, jak 
k úrazu došlo, a děti pochopí, že je třeba vy-
hýbat se rizikům. Ta jsou dětem předškolního 
věku předváděna na názorných pomůckách 
před-stavujících nebezpečné předměty, pro 
starší děti jsou připraveny modely kostí po 
zlomenině nebo informační brožury. Součástí 
programu bývá i povídání o první pomoci a 
návštěva odborných provozů traumacentra. 
Děti si během těchto preventivních programů 
vyzkoušejí, jaké je to nosit sádru, vidí operač-
ní sál a nástroje, které se používají, a zkusí si 
například, jak se vrtá do kosti při osteosyn-
téze. Projekt má rovněž své vlastní webové 
stránky www.detibezurazu.cz, na kterých se 
mohou zájemci registrovat do jednotlivých 
kurzů. 
Přednosta Kliniky dětské chirurgie, ortopedie 
a traumatologie prof. MUDr. Ladislav Plánka, 
Ph.D., shrnul dosavadní výsledky projektu a 
informoval o nejčastějších úrazech dětí.  

Text: fnbrno.cz

Nemocnice Česká Lípa

Ředitel Jaroslav Kratochvíl 
předvedl nový rodičovský  
pokoj

Nemocnice zlepšuje komfort pro nastá-
vající rodiče. V části Gynekologicko-po-

rodnického oddělení byl vybudován nový, 
v pořadí již druhý, tzv. rodičovský pokoj.
„První rodičovský pokoj u nás slouží přibliž-
ně dva roky a v naší republice představuje 
stále relativně raritu,“ vysvětluje generální 
ředitel českolipské nemocnice Ing. Jaroslav 
Kratochvíl. „Tento speciálně vytvořený pokoj 
pomáhá našim rodičkám a jejich doprovodu 
navodit pocit domova a zachovat bezpečí 
poskytované zdravotní péče lůžkového zaří-
zení,“ vysvětluje dále ředitel pro ošetřovatel-
skou péči MUDr. Vladimír Trenčiansky.
Pacientky na novém rodičovském pokoji 
naleznou veškerý komfort, který u porodu 
lze nabídnou. Mají k dispozici porodní po-
lohovatelné lůžko, dále ribstole, vak, míč i 
další pomůcky. Samozřejmostí je hygienické 
zázemí. Ze zdravotnického vybavení pokoje 
je důležité termolůžko pro ošetření novoro-
zence a moderní LED operační osvětlení. Z 
nezdravotnického zařízení například televize, 
rádio, sedací souprava nebo kuchyňská linka 
s ledničkou. Náklady na realizaci stavebních 
úprav rodičovského pokoje a přilehlých míst-
ností pro vedení porodu, které rovněž prošly 
rekonstrukcí, dosáhly do výše necelého 1 mil. 
Kč, nezbytné vybavení poté cca 400 tis. Kč. 
„Velký dík zde patří městu Česká Lípa, které 
na vznik nového rodičovského pokoje přispě-
lo částkou 500 tis. Kč,“ připomněl generální 
ředitel Ing. Jaroslav Kratochvíl.
Primář Gynekologicko-porodnického odděle-
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ní MUDr. Miloš Volek na závěr zdůraznil, že o 
oba rodičovské pokoje je na oddělení trvalý 
velký zájem: „Co je pro budoucí rodiče také 
důležité, moderní rodičovský pokoj nepatří 
mezi nadstandard, tudíž je zcela zdarma.“

Text: nemcl.cz/red

FN Ostrava

LDN Klokočov prošla  
rekonstrukcí

Léčebna dlouhodobě nemocných v Kloko-
čově, která je detašovaným pracovištěm 

Fakultní nemocnice Ostrava, prošla v posled-
ních dvou rozsáhlou rekonstrukcí a moder-
nizací, jež byla financována ze Švýcarských 
fondů a doposud pokračuje. „Byla provedena 
rekonstrukce ubytovacích prostorů pro ro-
dinné příslušníky pacientů, kde díky nově 
vybudovanému výtahu mohou pobývat také 
imobilní návštěvníci. Kromě toho prošlo roz-
sáhlou rekonstrukcí i pracoviště vodoléčby, 
pro relaxaci a audiovizuální stimulaci pacientů 
byla vybudována solná jeskyně. Pokračo-
vali jsme i v rozdělování pokojů na menší s 
menším počtem lůžek. Ve všech pokojích 
byla vyměněna lůžka za nová, elektronicky 
polohovatelná včetně matrací se zvýšenou 
antidekubitární ochranou. Máme také nová 
speciální lůžka pro pacienty s demencí, která 
lze snížit až k zemi a zabránit tak zranění 
neklidného člověka jeho pádem z lůžka. Po-
koje jsme vybavili i novými nočními stolky a 
televizemi, pracoviště rehabilitace má nová 
vyšetřovací a masážní lehátka. Všechny zmí-
něné změny pacienti kvitují s potěšením, je 
vidět, že jsou spokojeni.”
Úpravy se týkaly také nevyužitých spole-
čenských prostor, které byly přestavěny na 

čtyři víceúčelové místnosti. „Jedna z nich 
je určena k sociální aktivizaci pacientů, v 
další je pracoviště rehabilitace vybavené 
závěsným rehabilitačním zařízením Redcord. 
Ve zbývajících dvou je pracovna pro kon-
ziliárního lékaře a malá společenská míst-
nost s knihovnou pro pacienty. Kompletně 
byla zrekonstruována rovněž jídelna, takže 
vznikly dva samostatné prostory,” pokračuje 
MUDr. Milan Stolička a upozorňuje na vzrůs-
tající počet pacientů, kteří se bez následné 
péče neobejdou. „Zásadním problémem 
začíná být nedostatek lékařů – geriatrů. 
Geriatr je v podstatě  praktický lékař zamě-
řený na seniory, který musí mít komplexní 
vzdělání a jenž pacienta musí vnímat jako 
celek se všemi jeho neduhy a potížemi. Stej-
ně tak specifická je i následná péče, která 
má rovněž komplexní charakter. Nejde jen 
o péči léčebnou, ale také ošetřovatelskou 
– ošetřujeme rány, dekubity. Provádíme i 
rehabilitaci pacientů, která zahrnuje ergote-
rapii, léčebnou tělesnou výchovu, fyzikální 
terapii zahrnující  celé spektrum fyzikálních 
procedur, včetně parafinových zábalů, 
elektroléčby, magnetoterapie, ultrazvuku, 
vodoléčby, laserterapii a další. A nejen to. 
Našim klientům je k dispozici sociální pra-
covník, jenž komunikuje i s jejich rodinnými 
příslušníky a napomáhá při řešení problémů 
v sociálním zázemí seniorů. Jde o to, aby-
chom nejen pomohli obnovit zdraví klienta, 
ale abychom zajistili také to, aby péče o něj 
v domácím prostředí neselhala. Dokážeme 
dát jeho blízkým odborný náhled na to, jestli 
jsou schopni vlastními silami péči o seniora 
zvládnout. Pokud máme indicie, že se kvalit-
ní domácí péči nepodaří zajistit, nabídneme 
pacientovi sociální lůžko, případně se sna-
žíme edukovat jeho rodinu, jak postupovat 
dál,” uzavírá MUDr. Milan Stolička, PhD.

Léčebna pro dlouhodobě nemocné v 
Klokočově 
K dispozici je  140 lůžek zdravotních a 20 
sociálních. Ročně zde bývá hospitalizováno 
kolem 840 pacientů, jejichž průměrný věk se 
v posledních letech zvýšil, nyní se pohybuje 
okolo 80 let. V letošním roce bylo využití 
lůžkového fondu v léčebně u zdravotních 
lůžek kolem 85 procent, u sociálních lůžek 
cca 94 procent.

Jablonné nad Orlicí

Vedení Nadačního fondu  
S námi je tu lépe! se sešlo  
s podnikateli a zástupci  
samosprávy regionu.

Nedávno se uskutečnilo v Atriu společnosti 
Isolit – Bravo, spol. s r. o. v Jablonném 

nad Orlicí setkání vedení Nadačního fondu S 
námi je tu lépe! s podnikateli a zástupci sa-
mosprávy regionu. Jednání se zúčastnil také 
Ing. Ladislav Valtr, MBA, radní zodpovědný za 
zdravotnictví Pardubického kraje.
Všem přítomných poděkoval Ing. Kvido Ště-
pánek, ředitel společnosti Isolit- Bravo, spol. s 
r.o. a současně předseda správní rady nadač-
ního fondu, za účast a zrekapituloval činnost 
Nadačního fondu S námi je tu lépe! od jeho 
založení a uvedl, že úspěch nadačního fondu 
je výsledkem spolupráce regionu a pomáhá 
zvyšovat úroveň poskytované zdravotní péče.
MUDr. Jiří Řezníček, ředitel Orlickoústecké ne-
mocnice, krátce seznámil přítomné s činností 
Orlickoústecké nemocnice a stavem realizace 
obou probíhajících projektů „Jícnové echo-
kardiografie pro pacienty s onemocněním 
srdce“ a „Fetálním monitorem STAN pro gy-
nekologicko-porodnické oddělení“.
Projekt kardia byl ukončen a pořízení přístro-
je bude realizováno do konce tohoto roku, 
druhý projekt bude pokračovat.
Závěrem uvedl, že celkově touto cestou se 
podařilo získat neskutečnou částku 7.237.323 
Kč, jak od drobných a velkých firem, tak i od 
jednotlivých občanů. Dokončené projekty již 
slouží občanům regionu.

Pokračování 
MUDr. Milan 
Stolička, Ph.D.

Bc. Jana  
Klementová
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Následně kardiolog interního oddělení Orlic-
koústecké nemocnice MUDr. Vratislav Dědek 
informoval přítomné nejenom o trendech 
moderní kardiologie, také o využití nového 
ultrazvukové přístroje k jícnové echokardio-
grafii v Orlickoústecké nemocnici.
Primář MUDr. Josef Hájek, náměstek léčebné 
péče Orlickoústecké nemocnice a člen správ-
ní rady Nadačního fondu S námi je tu lépe! 
zdůvodnil důležitost centrálního příjmu při 
poskytování akutní zdravotní péče pro regio-
nální nemocnici. Seznámil přítomné s připra-
venou studií a stavem realizace projektu Cen-
trálního příjmu Orlickoústecké nemocnice.
Předseda správní rady nadačního fondu 
Ing. Kvido Štěpánek, ředitel společnosti Isolit 
- Bravo, spol. s r.o. , oficiálně předal Nadač-
nímu fondu S námi je tu lépe! pro realizaci 
projektu šek v celkové hodnotě 250.000 Kč.

Text: red/usti.nempk.cz

Bruntál/Rýmařov

Pacienti Podhorské nemocni-
ce mají vlastní knihobudku

Knihobudky, miniknihovny, veřejné knihov-
ničky. Tak označujeme místa pro volné a 

bezplatné půjčování a sdílení knih, kterých je 
v Česku stále více. Jedno takové nově vznik-
lo i v nemocničním prostředí v Podhorské 
nemocnici, která je členem skupiny AGEL. K 
dispozici je zde pacientům i jejich návštěvám, 
které si novinku od prvního dne pochvalují.

Iniciátorkou myšlenky sdílení knih byla Mgr. 
Marcela Kadlecová, hlavní sestra Podhor-
ské nemocnice, která se inspirovala v cizi-
ně. „Inspirace pro vznik knihovničky vzešla 
ze zahraničí, kde jsou sdílené knihovny 
běžné a najdete je různě na veřejnosti. 
Právě v nemocničním prostředí ale člověk 
nejvíce potřebuje přijít na jiné myšlen-
ky nebo si i zkrátit dlouhou chvíli, takže 
zřízení knihobudky se přímo nabízelo. A 
když pak sami zaměstnanci navrhli, že 
přispějí nějakou tou nepotřebnou knihou 
na dobrou věc, byl jasno,“ popisuje okol-
nosti vzniku nemocniční knihobudky hlavní 
sestra Podhorské nemocnice Mgr. Marcela 
Kadlecová.
Knih pro první knihobudku nakonec zaměst-
nanci shromáždili okolo osmdesáti, a tak 
si zájemci mohou vybírat mezi rozličnými 
žánry i autory. Pacienti, ale i jejich návštěvy 
se přitom mohou do knihy začíst v čekárně, 
odnést si ji na pokoj, ale třeba i domů a na 
oplátku přinést jinou knihu, kterou již nepo-
třebují, nebo o kterou se chtějí s ostatními 
podělit.
„Klasická knihovnička je součástí mnoha 
oddělení, ale pacienti většinou vypůjčenou 
knihu nestačí dočíst. Pomohli jsme jim tak 
vyřešit problém tím, že si knihu prostě od-
nesou domů. Lidé si knihovnu od prvního 
dne pochvalují, je to pro ně příjemná změ-
na,“ shrnuje Kadlecová a dodává, že díky 
velkému ohlasu přibude v nejbližších dnech 
další miniknihovnička na chirurgickém od-
dělení.

Text: nemocnicepodhorska.agel.cz/red
Foto: Archiv

Nemocnice Hořovice

Za posledních pět let  
se u nás zvýšil počet  
hospitalizovaných o 40  
až 50 osob měsíčně, říká 
MUDr. Markéta Veverková

Když ji potkáte v chodbách nemocnice, 
působí spíše nenápadně a asi těžko byste 

odhadli, že tato mladá lékařka vede hořovickou 
internu, tedy jedno z nejnáročnějších nemocnič-
ních oddělení, ve kterém stovky pacientů ročně 
hledají léčbu a útěchu. Mezi kolegy a pacienty 
získala primářka Markéta Veverková při-
rozený respekt svou ochotou, pracovitostí a 
empatií doprovázenou vždy věčným úsměvem. 
V následujících řádcích primářka Veverková mj. 
hovoří o nových možnostech léčby, které nabízí 
ambulantní a lůžková část hořovické interny.

Uplynuly dva roky od doby, kdy jste převza-
la primariát interního oddělení. Jak vnímáte 
rozvoj vašeho oddělení za tu dobu?
Primariát jsem převzala krátce po kompletní 
rekonstrukci interního oddělení, která proběh-
la v r. 2013. V polovině roku 2015 jsme navýšili 
kapacitu našeho oddělení o dalších osm 
lůžek, z čehož pět je situováno v prostorách 
lůžkové neurologie. Rozšířili jsme rovněž po-
čet odborných ambulancí, a to nejenom jejich 
počet, ale i ordinační hodiny. Dvakrát v týdnu 
máme otevřenou interní ambulanci do 19 
hodin, což ocení zejména zaměstnaní klienti.

Jaké služby nabízí pacientům lůžková část 
interního oddělení? Jaké je spektrum one-
mocnění, na které se specializuje hořovická 
interna?
Naše oddělení poskytuje komplexní péči pa-
cientům v celém spektru vnitřního lékařství. 
Ráda bych zmínila některé přednosti našeho 
oddělení v péči o pacienty, které jsou umož-
něny velmi dobrým technickým vybavením. 
Pacienti mj. mohou být monitorováni 24 hodin 
denně, aniž jsou připoutáni na lůžko. Máme 
k dispozici dva pokoje tzv. intermediární péče 
(celkem šest lůžek), což je v podstatě svým 
vybavením a poskytovanými službami zařízení 
odpovídající JIP - plně monitorovaná lůžka, 
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Nemocnice Hořovice

MUDr. Mahulena Mojžíšová: 
Zažila jsem chvíle až závrat-
né radosti z uzdravení, ale 
také chvíle, kdy jsem musela 
přijmout fakt, že tady už je 
medicína krátká.

Pediatrička Mahulena Mojžíšová je pri-
mářkou dětského oddělení hořovické 

nemocnice. Její pacienti a spolupracovníci ji 
znají nejen jako vysoce kvalifikovanou od-
bornici, ale též jako nesmírně pozitivního 
člověka. Málokdo však tuší, že tato doktorka 
se velmi aktivně angažuje v tak „neveselé“ 
oblasti medicíny, jakou představuje paliativní 
péče. V následujících řádcích primářka Moj-
žíšová hovoří o významu péče o umírající, 
o stále přetrvávajícím stanovisku české spo-
lečnosti k otázce smrti a o významu rituálů 
spojených s koncem života.

Přestože o paliativní péči slyšíme stá-
le častěji, řada lidí o ní nemá ponětí. 

Mohla byste vysvětlit, co tento termín 
znamená?
Paliativní znamená zmírňující obtíže, ale ne-
odstraňující jejich příčinu. Existují různé defini-
ce paliativní péče, obecně dle WHO a  EAPC 
(European Association for Palliative Care), 
představuje aktivní celkovou péči o pacienta, 
jehož onemocnění neodpovídá na kurativní 
léčbu. Zásadně důležité je mírnění bolesti 
a dalších příznaků a sociálních, psycholo-
gických a duchovních problémů.  V jistém 
smyslu nabízí paliativní péče nejzákladnější 
koncepci péče – péči zaměřenou na naplně-
ní pacientových potřeb a to bez ohledu na 
místo, kde pacient pobývá, ať doma, nebo 
v nemocnici.  Usiluje o zachování maximální 
možné kvality života až do smrti. V oblasti 
dětské paliativní péče se opíráme o definici 
WHO z roku 1998, která zkráceně říká, že je 
to aktivní péče o somatickou, psychickou a 
spirituální dimenzi nemocného dítěte, zahr-
nující také poskytování podpory rodině.  Tato 
péče začíná v okamžiku stanovení diagnózy 
nemoci a pokračuje bez ohle du na to, zda je 
dítě léčeno kurativně se zaměřením na dia-
gnostikované onemocnění.

Pokračování 

ventilátor k neinvazivní ventilaci apod. Samo-
zřejmostí je také nabídka jednolůžkových nad-
standardních pokojů.  

Máte naplněnou kapacitu, popř. jaké novin-
ky nabízí vaše oddělení?
Hospitalizujeme u nás průměrně 190-200 paci-
entů měsíčně. Průměrná doba hospitalizace je 
4,5 dne, to odpovídá obložnosti z cca 83-86%. 
Za posledních pět let se u nás zvýšil počet hos-
pitalizovaných o 40 až 50 měsíčně.  

Jak probíhá spolupráce s ostatními odděle-
ními nemocnice?
Vzhledem k tomu, že pracuji v regionální ne-
mocnici, a to již téměř dvacet let, jsou osobní 
vztahy s ostatními kolegy z jiných oddělení 
daleko těsnější než někde ve fakultní nemocnici. 
Z toho vyplývá i většinou velmi dobrá spoluprá-
ce mezi jednotlivci i odděleními.

Co všechno poskytuje interní oddělení 
v rámci ambulantní péče?
Za poslední roky jsme značně rozšířili spektrum 
nabízené ambulantní péče, a to co do počtu, 
odborností i času, např. zavedením odpolední-
ho provozu.  K několika všeobecným interním 
ambulancím a tradičním ambulancím typu kar-
diologie (v celém rozsahu vyšetřovacích meto-
dik) či gastroenterologie (včetně endoskopie), 
přibyla například ambulance spánkové medicíny 
s možností kompletní spánkové monitorace či 
imunologie a alergologie. Pod interní oddělení 
patří v našich podmínkách rovněž ambulance 
praktického lékaře a lékaře závodní péče.

Jak se u vás řeší chronický nedostatek sester?
Musím se pochlubit, že naše oddělení zatím 
nemuselo řešit problém s nedostatkem zdravot-
ních sester. Máme velmi dobrý a stabilní sester-
ský kolektiv, který průběžně stále doplňují nově 
přicházející síly. Velkou zásluhu na tom má naše 
vrchní sestra pan Bc. Jiří Pichlík.  Společně se 
nám daří udržovat dostatečně početný kolektiv 
lékařů i nelékařských pracovníků.

Pomáhá vám při výkonu povolání skuteč-
nost, že žijete v Hořovicích?
Myslím, že ano. Mám přehled o regionu, znám 
reálie Hořovic i okolních obcí, znám socioekono-
mické podmínky zdejších obyvatel a mnohé ze 
svých pacientů jsem poznala i mimopracovně.
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Tolik k platným definicím paliativní péče. Ať 
už si vyberete tu či onu, jako červená nit je 
v nich důraz kladený na její komplexnost a 
dostupnost nejen pro pacienta, ale i jeho 
rodinu. Paliativní péče by měla být nedílnou 
součástí moderní medicíny, protože přes 
všechny její pokroky existuje celá řada one-
mocnění, která vyléčit neumíme, jejichž prů-
běh neumíme zastavit. A je jedno, jedná-li se 
o dospělého či dětského pacienta. A v tento 
okamžik by stejně smysluplné jako léčit, mělo 
být naše veškeré snažení mírnit obtíže spoje-
né s nevyléčitelným onemocněním a umožnit 
tak důstojné umírání v kruhu nejbližších, ať už 
domácím prostředí či mimo něj.

Ars moriendi (umění umírat), umění se 
silnou sociální dimenzí, bylo nedílnou 
součástí různých vyspělých společností a 
kultur. Jak je na tom česká společnost?
 Ars moriendi (v angličtině “The Art of 
Dying”) jsou dva latinské texty vzniklé mezi 
lety 1415 a 1450, které poskytují jakýsi návod 
k dobrému umírání a smrti ve vztahu ke křes-
ťanským zásadám pozdního středověku. Byly 
to texty velmi populární, které byly přeloženy 
do většiny jazyků západní Evropy a tehdy se 
jednalo o první texty popisující umírání a smrt 
v tradici západní literatury. Tolik historie. Mys-
lím, že každá její etapa pojímá umírání a smrt 
trošku jinak, co je však až do 20. století spo-
lečné je to, že obé bylo vnímáno jako nedílná 
součást života. To se v nedávné historii ve 
vyspělých státech, kam naše země patří, vel-
mi změnilo. Umírání a smrt se dostala mimo 
domov do prostředí nemocnic, léčeben pro 
dlouhodobě nemocné, domovů pro seniory, 
ústavů sociální péče. Ani v české společnosti 
tomu není bohužel jinak. I přes jistý posun ve 
vnímání konce života v naší společnosti, který 
nastal v posledních letech, umírá v České 
republice v domácím prostředí mezi svými 
blízkými pouhé 1% lidí.

Podle různých výzkumů vyplývá, že asi 
polovina zemřelých v ČR, většinou v Praze 
a ve velkoměstech, nemá žádné poslední 
rozloučení. Jak vnímáte tuto skutečnost?
Tuto skutečnost vnímám velmi negativně. Ri-
tuál posledního rozloučení, ať už v jakékoliv 
formě, by měl být nedílnou součástí  našich 
životů. Úmrtí kohokoliv blízkého je určitě 

jednou z nejdůležitějších událostí v našem 
životě, asi hned po narození.  Rituály obec-
ně nám nesmírně pomáhají zvládnout stres, 
který provází každou změnu. Pohřební rituál 
nám pomáhá se rozloučit a pochopit, že 
smrt je definitivní a zároveň nás převádí 
zpátky do normálního života. Je výrazným 
předělem mezi ranou intenzivní fází truch-
lení a další fází, která může časem vyústit 
v přijetí té nepřijatelné skutečnosti, jakou 
pro nás ztráta blízké osoby ať už dítěte či 
dospělého nepochybně je. Pohřební rituál 
nás dokonce může naplnit hlubokým klidem 
a vděčností za přítomnost zemřelé osoby v 
našem životě a může nás také těsně propojit 
se všemi, kteří se ho zúčastní. Pohřeb, tedy 
poslední rituál na naší životní cestě, je pře-
devším obřadem pro pozůstalé. Je to roz-
loučení se, možná smutné, ale nutné. Jinak 
hrozí, že se nikdy doopravdy nerozloučíme 
a odchod někoho blízkého ze života zůsta-
ne jakousi nedokončenou věcí. A vše, co 
je nedokončené a neuzavřené nám brání v 
tom, vykročit dál.

Je součástí výuky českých mediků palia-
tivní medicína?
Stručně řečeno není. Dle informací od mých 
mladých lékařů, mezi kterými jsou i čerství 
absolventi různých lékařských fakult, paliativní 
medicína samostatně vyučována není. Pro-
hlédla jsem si sylabus povinných i volitelných 
předmětů mé alma mater, tedy 2. lékařské 
fakulty UK, a s politováním musím říci, že tam 
paliativní medicína jako samostatný předmět 
chybí.  Domnívám se, že je to smutný fakt 
a velmi doufám, že se v blízké budoucnosti 
tato skutečnost změní.

Jste primářka dětského oddělení hořo-
vické nemocnice. Co vás osobně vedlo, 
abyste se angažovala v tak „neveselé“ 
oblasti medicíny?
Musím přiznat, že tuto otázku slýchávám 
poměrně často. Někdy položenou zvědavě, 
častěji však s jistou dávkou nejistoty a roz-
paků. Možná, že kdybych pracovala na poli 
dospělé medicíny, tak by to nebylo zas tak 
překvapivé, ale u dětí? Ty přece neumírají…. 
Bohužel to tak není a troufám si říci, že i přes 
veškeré pokroky ve vědě a medicíně, nikdy 
nebude. Odpověď na vaši otázku není tak 

jednoduchá a já ji sama sobě čas od času 
pokládám také. Ve vaší otázce však zaznělo 
slovo neveselé. Sama bych to slovo nepo-
užila. Za moji téměř dvacetiletou praxi, jejíž 
největší část jsem strávila v oblasti intenzivní 
a resuscitační medicíny, jsem zažila různé 
chvíle. Chvíle až závratné radosti z uzdravení, 
ale také chvíle, kdy jsme museli přijmout fakt, 
že tady už je medicína krátká. A právě tyto 
okamžiky mne naučily přijmout s pokorou 
existenci hranic našich možností, hranic mož-
ností dnešní medicíny. Ale i v těchto chvílích 
má naše práce hluboký smysl. Nemůžeme 
vyléčit, ale můžeme mírnit příznaky. Nemů-
žeme nemoc zastavit, ale můžeme umožnit 
důstojné umírání v kruhu rodiny,  můžeme 
všem blízkým pomoci lépe se vyrovnat s tak 
obrovskou ztrátou, jakou odchod dítěte ze 
života bezesporu je.       

Co je organizace Cesta domů, pro kterou 
pracujete?
Velmi stručně, Cesta domů je mobilní domácí 
hospic, který poskytuje komplexní paliativní 
péči dětským i dospělým pacientům na území 
hlavního města Praha. Podstatou péče mo-
bilního hospice je poskytování specializované 
paliativní péče v domácím prostředí 24 hodin 
denně, 7 dnů v týdnu. Já osobně jsem se 
s Cestou domů blíže seznámila v roce 2013, 
kdy jsem zahájila dobrovolnický výcvik. Ten 
jsem úspěšně dokončila v roce 2014, kdy Cesta 
domů začala velmi vážně uvažovat o rozšíření 
péče směrem k dětským pacientům. Odtud 
byl už jen krůček k navázání úzké spolupráce. 
A uplynulo jen pár měsíců a my jsme přijali do 
péče a doprovodili prvního dětského pacienta. 
Od té doby pracuji jako jejich externí pediatr, 
což v praxi znamená to, že když Cesta domů 
přijme do péče dětského pacienta, jsem týmu 
lékařů a sester plně k dispozici. Minimálně 
kdykoliv na telefonu a dle svých časových 
možností i v rámci pravidelných návštěv v ro-
dině. Od konce roku 2014 jsme takto společně 
měli možnost pečovat o 6 dětských pacientů a 
já jsem za tuto spolupráci velmi vděčná. Cesta 
domů pro mne totiž představuje vzor a inspi-
raci pro moji práci, protože jakkoliv to bude 
znít divně, takto nastavená komplexní péče by 
měla být zlatým standardem nejen v paliativní 
medicíně. 
 text: www.nemocnice-horovice.cz
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Představenstvo Krajské zdravotní, a. s.,  
rozhodlo o navýšení mzdových pro-
středků pro své zaměstnance pro nad-
cházející rok, a to v objemu odpoví-
dajícímu nárůstu stávajících mzdových 
tarifů o 10 %. Ke změně v odměňování 
dojde od 1. ledna 2017. Krajská zdra-
votní, a. s., je tak jedním z prvních 
zdravotnických zařízení v České repub-
lice, hlásících se k 10 % navýšení tarif-
ních mzdových složek. Představenstvo 
Krajské zdravotní, a. s., tímto svým 
rozhodnutím naplnilo záměr schválený 
na svém zářijovém jednání. 

„Tento objem mzdových prostředků 
bude tvořen navýšením mzdových 

tarifů o 10 % pro všechny zaměstnance 
Krajské zdravotní. Nárůst schválilo před-
stavenstvo společnosti i přesto, že Krajská 
zdravotní není usnesením vlády a přísluš-
ným nařízením vázána,“ zdůraznil Ing. Jiří 

Novák, předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s., jejímž prostřednictvím 
spravuje Ústecký kraj pět páteřních ne-
mocnic regionu v Děčíně, Ústí nad Labem, 
Teplicích, Mostu a Chomutově.
Vláda České republiky svým usnesením č. 
1195/16 ze dne 12. 9. 2016 schválila změnu 
nařízení vlády, které upravuje platové tari-
fy pro zaměstnance ve zdravotnictví. Pro 
zaměstnance poskytovatelů zdravotních 
služeb se navrhuje s účinností od 1. led-
na 2017 zvýšení stupnic platových tarifů 
o 10 %. Finanční dopad tohoto zvýšení 
by ve vztahu k přibližně 88 tisícům za-
městnanců, jejichž platy jsou navázány na 
úhradu zdravotních služeb, poskytovanou 
poskytovatelům zdravotních služeb z ve-
řejného zdravotního pojištění, představo-
val  od 1. ledna 2017 částku ve výši asi 3,2 
miliardy korun včetně příslušenství.
„Věříme, že v kontextu předpokládaných 
změn v úhradové vyhlášce tento krok 

Krajské zdravotní, jako jednoho z nej-
větších poskytovatelů zdravotní péče 
v České republice, udrží její postavení jako 
atraktivního zaměstnavatele. Jsme také 
přesvědčeni, že přinese posílení konkuren-
ceschopnosti společnosti na trhu práce a 
pomůže zmírnit následky personální krize 
ve zdravotnictví,“ dodal Ing. Jiří Novák.
Představenstvo společnosti už na svém 
jednání 15. srpna 2016 rozhodlo – s ohle-
dem na pozitivní trend hospodaření po-
tvrzený dobrým ekonomickým výsledkem 
za první pololetí letošního roku a další 
úspory, které se podařily zejména v oblasti 
realizací veřejných zakázek – nad rámec 
kolektivní smlouvy navýšit objem finanč-
ních prostředků na motivační program pro 
zdravotnická oddělení na rok 2016 o 20 % 
oproti roku 2015. Pololetním výsledkem byl 
zisk ve výši 19,67 milionu korun, tedy o 3,7 
milionu korun vyšší oproti plánovanému.

www.kzcr.cz

Krajská zdravotní, a. s. svým 
zaměstnancům přidá 10 % 
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inspirace

VLADIMÍR MACURA: TEN KTERÝ BUDE

Po díle shrnujícím Macurovy odborné práce o českém 19. století vychází svazek, 
jenž představí autorovu pozoruhodnou románovou tetralogii, tematicky zasazenou 
do téhož období. Každý z románů je stylizován jako parafráze jednoho z oblíbe-
ných dobových žánrů: novely, živých obrazů, elegie a grotesky. První dva z nich 
vznikly již v druhé polovině osmdesátých let 20. století, kdy navzdory historické lát-
ce vyjadřovaly také autorovu generační zkušenost s realitou socialismu. Informátor 
uvádí čtenáře do prostřední jazykově a kulturně se vymezující vlastenecké společ-
nosti a zkoumá i míru její loajality vůči habsburské monarchii. Komandant očima 
studentského vůdce J. V. Friče vykresluje paradoxy revolučního roku 1848. Tématem 
autorova nejosobitějšího a nejosobnějšího románu Guvernantka je život a umírání 
básníka a vědce F. L. Čelakovského a především jeho druhé manželky, spisovatel-
ky A. Rajské. Roku 1997 za něj Macura získal Státní cenu za literaturu. Vydání části 
Medikus v roce 1999 se již nedožil. Pohrál si v ní s fiktivním pokusem obnovit České 
království, o něž se měl za prusko-rakouské války pokusit osobní lékař bývalého 
císaře Ferdinanda Dobrotivého.

Cena: 595,-
www.academia.cz

VRATISLAV BRABENEC: PODOBY

Přijdete-li večer do kavárny ve Vršovicích, u stolu v rohu pravděpodobně uvidíte na první 
pohled zajímavého člověka. Nejspíš pije kafe s malým nebo upíjí malé plzně. Když si budete 
chtít jen tak přisednout, laskavě vám pokyne. Když ale vejde někdo, kdo halasně pronáší 
velká moudra, ten člověk – Vráťa Brabenec – opustí lokál nebo vetřelce pošle rychle někam. 
Vráťovi můžete naslouchat, můžete s ním uvažovat o nejrůznějších strastech a radostech 
světa vezdejšího, můžete se od něj hodně dozvědět, můžete poznat jeho rodné Horní 
Počernice, indiány v Kanadě, setkat se s osudy nevšedních lidí … nesmíte ho ale zaplašit. 
Ne, není v něm zaječí strach z nějakého reálného nebezpečí, svoji odvahu k protestu proti 
zlovůli a blbosti už projevil mockrát, je to taková boží bázeň, pokora a skromnost, se kterou 
utíká před banalitami, malichernostmi a sebestředností zduřelého ega.

Cena: 248,-
www.argo.cz

Co číst v nemocnici
Dlouhé dny, které pacient musí zůstat na lůžku v nemocnici, nebo třeba hodiny strávené  
čekáním na návštěvu či kontrolu je možné zpříjemnit nejen čtením magazínu HOSPITALin, 
ale také hezkou knihou. Rozhodli jsme se proto přinášet v každém čísle tipy na zajímavé 
novinky našich nakladatelství tak, aby si vybral opravdu každý. 
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EGON BONDY: BÁSNICKÉ SPISY III.

Egona Bondyho netřeba představovat: guru několika generací nonkonformní mládeže, 
světec českého undergroundu, svérázný filozof, pozoruhodný prozaik a především – vyni-
kající básník. Projekt Bondyho sebraných básnických spisů si klade za cíl představit poprvé 
v úplnosti jeho básnickou tvorbu, včetně nově objevených či rekonstruovaných textových 
materiálů. Proponované tři svazky nepřinesou „pouze“ Bondyho vlastní texty, nýbrž i 
ediční aparát; naše edice se tak svými parametry v mnohém přibližuje kritickému vydání. 
Zárukou kvalitního edičního zpracování je Martin Machovec, přední český editor, literární 
historik, znalec Bondyho díla a kronikář českého undergroundu.
Třetí svazek přinese básně z let 1976–1994, včetně mnoha nalezených či zrekonstruova-
ných textů.

Cena: 548,-
www.argo.cz

UMBERTO ECO: OD HLOUPOSTI K ŠÍLENSTVÍ

Poslední dílo Umberta Eca je souborem malých intelektuálních potěšení. Eco ho sám stihl připra-
vit do tisku jen několik dní před svou smrtí. Je jeho osobním výběrem z knižně dosud nepubliko-
vaných článků, které nashromáždily za patnáct let, kdy vycházely v tisku.
 Objevují se ty z nejoblíbenějších filmových či románových postav Umberta Eca, jako James 
Bond, i protagonisté některých z jeho oblíbených komiksů. A opět, jako vždy, nostalgie po ztra-
cené minulosti, úvahy o moci a jejích nástrojích a kritika konzumu, díky kterému jsme zavaleni 
předměty ale prázdné myšlenkami. Génius, moudrost a smysl pro humor, to vše najdeme v této 
knize, která je důstojným rozloučením s velkým učitelem.                                       Cena: 398,-

www.argo.cz

ONDŘEJ ŠTINDL: K HRANICI

Román Ondřeje Štindla K hranici sestává ze tří částí. Každá má jiného protagonistu, každá 
je zasazena v jiném historickém údobí, a přece je leccos spojuje: vlasovský voják Stěpan 
na konci druhé světové války, řidič náklaďáku Michal za tuhé normalizace a sanitář Ivan 
na sklonku komunistického režimu (a v samém závěru téměř o třicet let později, už coby 
uznávaný výtvarník) jsou outsideři, kteří se nedokážou konformovat s většinovou spo-
lečností a ani po tom nijak zvlášť netouží. Po nějakou dobu se sice pokoušejí splynout 
s okolím, podřizují se neviděné, ale palčivě tušené „Hydře“, ale v určitou chvíli, také pod 
vlivem prožitku lásky, učiní osudové rozhodnutí a vzepřou se. Jejich životy se tím nená-
vratně promění, začnou směřovat k tragickému rozuzlení, nevyhnutelnému a drtivému, 
avšak nepopírajícímu možnost, že za touto „hranicí“ existuje ještě nějaká další naděje. 
Autor ve svém vyprávění mísí osobní i veřejné; působivě vykresluje individuální osudy na 
pozadí historických událostí, přičemž snoubí love story s bildungsromanem, pistolnickou 
historkou a mýtem. Své tři příběhy neokázalým způsobem spojuje v jeden a zasazuje jej 
povětšinou do širšího centra Prahy, zhruba vymezeného Karlovem, Vyšehradem, Nuslemi a Vinohrady. Praha je tu přitom 
víc než pouhou kulisou: pražský genius loci se ve Štindlově podání stává bezmála další postavou, skutečným spoluhrá-
čem (či protihráčem) autorových hrdinů. Přestože tak román zkoumá hranice všeho druhu – jeho hrdinové se „k hranici“ 
vypravují vlastně neustále, ať už jde o pomyslnou hranici sebeobětování, fyzickou, zadrátovanou hranici totalitního státu, 
či hranici duševní rovnováhy –, do jisté míry je také hledáním středu, centra, hlubiny bezpečí. Cena: 348,-

www.argo.cz

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv
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Celou řadu nových terapií hlavně pro 
zlepšení kognitivních funkcí budou 
v roce 2017 nabízet Sanatoria  
Klimkovice svým klientům. 

Už v loňském roce lázně investovaly do 
robotických rehabilitačních přístrojů, 

k finančně nejnáročnějším patří robotická 
ruka Armeo určená k tréninku horní kon-
četiny oslabené nebo postižené nejčastěji 
po cévní mozkové příhodě. Přístroj přišel 
na 1,5 miliónu korun. V posilování roboti-
zace se bude pokračovat i v letošním roce, 
v nejbližších dnech budou sanatoria poři-
zovat robotický přístroj pro nácvik chůze 

dětských pacientů, jehož cena je  
2,3 miliónu korun.
 
Speciální programy jsou doplněny mož-
ností využití balančního centra, které je 
vybaveno dalšími specifickými pomůcka-
mi a rozšíří tak stávající terapeutické mož-
nosti. Přibyla také doplňková možnost 
léčby spasticity (patologicky zvýšené na-
pětí svalů) v rámci těchto programů. K je-
jímu ovlivnění v periferních částech těla. 
Terapeuti na dětské části, kromě jiného, 
používají speciální ortézy s nastavitelným 
kloubem. „Ortéza umožňuje prodloužené 
polohování končetiny v maximálně mož-

ném protažení spastického svalu, zatímco 
terapeut s dítětem dále pracuje. Kloub 
umožňuje postupné zvyšování rozsahu. 
První výsledky této doplňkové terapie 
vypadají velmi slibně. U dětí se začala 
objevovat i aktivní hybnost tam, kde 
před tím nebyla, protože byla „překryta“ 
spasticitou, vysvětlila vedoucí fyzioterapie 
Sanatorií Klimkovice Romana Holáňová. 
Ortézy vyrábí na míru specializovaný 
protetik. 
 
Výrazný posun bude v letošním roce u 
programů na posílení kognitivních funkcí. 
Ve zkušebním provoze se v závěru roku 

Nové terapie musí být 
nejen účinné, ale i zábavné, 

tvrdí lékaři v Sanatoriích Klimkovice
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ověřoval u dětí EEG Bifeedback, se kterým 
už lázně mají dobrou zkušenost u dospě-
lých pacientů. 
 
„Jde o terapeutickou metodu, která po-
skytuje biologickou zpětnou vazbu, v níž 
podobně jako v zrcadle vidíme obraz 
mozkové činnosti člověka, a to v podobě 
křivek znázorňujících elektrické proudy, 
nebo přemalovaný do obrazu jednodu-
ché videohry. Běžně při učení dostáváme 
kladnou zpětnou vazbu, že něco děláme 
dobře, například pochvalou, nebo znám-
kou. Při této metodě to za nás dělá přístroj, 
který pacienta podporuje a odměňuje ve 
chvíli, kdy trénuje správně. Mozek každého 
klienta trénuje podle jeho individuálních 
potřeb tak dlouho, než si způsob fungo-
vání zapamatuje a osvojí. Cílem metody je 
zlepšit fungování centrálního nervového 
systému. Trénink za pomoci přístroje EEG 
Biofeedback je bezbolestný, bez vedlejších 
účinků a jeho efekt je dlouhodobý,“ vy-
světlila klinická logopedka Lenka Dzidová. 
EEG Biofeedback je možné využívat i u dětí 
s velmi těžkým postižením, které se nepro-
jevují žádnými výraznějšími reakcemi. Pro 
jejich rodiče tak může být silným zážitkem 
zjištění, že jejich dítě skutečně vnímá, pro-
tože přístroj zprostředkovává zrakovou a 
sluchovou odezvu.  Zábavná forma práce 

navíc umožňuje učit děti, zvyšovat funkční 
schopnosti jejich mozku, zcela nenásilně; 
děti se na terapii těší. 
 
Další novou terapií, kterou děti vnímají jako 
velmi zábavnou, je Ergo-kogni-4image, 
kterou lze zjednodušeně označit za jog-
ging mozku s využitím speciálního přístro-
je. „Přístroj je připojen k počítači a využívá-
me jej k tréninku kognitivních schopností 
pomocí dvou per s dotykovým senzorem. 
Projektor pak promítá obraz z počítače. 
Klienti s narušením jemné motoriky horních 
končetin mohou použít speciální pero fixo-
vané v ortéze,“ objasnila doktorka Lenka 
Dzidová. 
 
Dospělým klientům v letošním roce přibu-
de harmonizační lehátko, s nímž už mají 
lázně dobré zkušenosti u dětí. Do lehátka 
vyrobeného z exotického dřeva, se zasu-
nují dva kovové rámy s baskytarovými a 
kytarovými strunami laděnými do stejného 
tónu, který je rozezníván terapeutem. 
Ležící klient vnímá tyto příjemné harmo-
nické vibrace celým tělem. „Během této 
harmonizace jsou minimalizovány dotyky. 
Mysl se zklidní a dochází k regeneraci a 
uvolnění celého těla. Harmonizace je velmi 
šetrnou metodou muzikoterapie,“ řekla 
Lenka Dzidová. Léčebně zvukové hudební 

terapie působí přímo na buňky, tkáně a 
tělesné orgány. Mají blahodárný vliv na 
centrální nervový systém, metabolismus 
a další biologické procesy v těle. Uvolňují 
krevní a lymfatické cévy, regenerují svaly, 
klouby, imunitní a hormonální systém. 
Jsou alternativou klasické tlakové masáže. 
Účinky jsou na úrovni tělesné, emocionální, 
mentální i spirituální. 
 
Zásluhou Sanatorií Klimkovice se do Čes-
ké republiky poprvé dostává také speci-
ální léčba dysfagie, tedy získané poruchy 
polykání, kterou úspěšně používají klinič-
tí logopedi ve světě. Metoda založená 
na využití přístroje VitalStim je určena 
hlavně pro pacienty po cévní mozkové 
příhodě nebo po úrazu hlavy, zvlášť po-
kud mají zaveden PEG, tedy umělý přívod 
potravy přímo do žaludku. Principem 
VitalStim terapie je specializovaná forma 
neurosvalové elektrické stimulace. Do 
svalů krku se pomocí elektrod dodává 
malý, pečlivě kalibrovaný elektrický proud, 
který stimuluje motorické nervy v hrdle, 
zatímco se pacient snaží vyvolat polknu-
tí. Opakovaná terapie viditelně zlepšuje 
polykací funkce. VitalStim bude jednou ze 
zásadních novinek mezi terapiemi v Sa-
natoriích Klimkovice pro rok 2017. 

Text a foto: Sanatoria Klimkovice

PR▼
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informace

Jitka Asterová předává 
dětem panenky
Uherskohradišťská nemocnice: 
Dětské oddělení Uherskohradišťské ne-
mocnice získalo vánoční nadílku - 200 
kusů panenek přivezli zástupci Kiwanis 
klubu Slovácko spolu s Jitkou Asterovou.
Primář dětského oddělení MUDr. Jan 

Petrželka spolu s ředitelem Uhersko-
hradišťské nemocnice MUDr. Petrem 
Sládkem převzali z rukou prezidentky 
Kiwanis klubu Slovácko Ludmily Gla-
serové a herečky Jitky Asterové další 
várku panenek Kiwanis. Ročně dětské 

oddělení v UHN použije pro malé 
pacienty 500 kusů panenek, které 
dodává každoročně právě Kiwanis 
klub Slovácko. “S Uherskohradišťskou 
nemocnicí spolupracujeme už od 
roku 2004,” řekla Ludmila Glaserová.
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Mgr. Danuše Křiváková  
ředitelka Nemocnice Kyjov:

„Kyjovská nemocnice neustále hledá 
způsoby, jak snížit strach a úzkost ma-
lých pacientů z nemocničního prostředí. 
Jako jediná nemocnice v Jihomoravském 
kraji zaměstnáváme herní terapeutku. Je 
to speciální pedagožka, která tráví čas s 
dětmi, které jsou u nás hospitalizovány. 
Prostřednictvím her jim krátí dlouhou 
chvíli, současně je odvádí od myšlenek 
na blížící se operace a jiné zákroky. Nově 
spolupracujeme taky s nadačním fondem 
“Víly pro děti”, který nám vymaloval dět-
ské pokoje na ORL. Bílé neosobní stěny 
se tak proměnily v pohádkově rozkvetlou 
louku, nebo třeba les. Do Nemocnice 
Kyjov přicházejí pravidelně klauni, spo-
lupracujeme taky s Canisterapeutickým 
sdružením Jižní Moravy a jejich speciálně 
vycvičenými psy, kteří v rámci canistera-
pie našim pacientům zvedají psychiku a 
náladu. Canisterapie je proto velmi účin-
ná u dětí s nízkým sebevědomím, ale taky 
seniorů odkázaných na lůžko.”

Nemocnice Kyjov
Na dětské oddělení Nemocnice Kyjov 
přivezli zástupci Kiwanis klubu Slovác-
ko šest pytlů plných panenek. Ručně 
vyráběné hračky z bílé látky čekají, 
až jim malí pacienti namalují obličej 
a vdechnou jim tak život. Z hraček 
se pak stávají společníci, kteří dětem 
pomáhají překonat stres a bolesti. Na 
hadrovém tělíčku panenky jsou lékaři 
navíc schopni malému pacientovi 

vysvětlit, jaké vyšetření ho čeká, pří-
padně se od něj dozvědí, kde a co ho 
bolí. Je to účinná a současně šetrná 
metoda, která ulehčuje diagnostiku  
a mírní strach či stres u dětí.
Kiwanis klub Slovácko s nemocnicí  
spolupracuje už 13 let. Za tu dobu  
jejím malým pacientům dodal zhruba 
6500 panenek. Do Kyjova přijela  
i ambasadorka projektu, herečka Jitka 
Asterová.
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Co je KIWANIS panenka?
Mezi pravidelné, nejen vánoční dárce a podporovatele Nemocnice Kyjov (a také třeba 
Uherskohradišťské nemocnice nebo dalších) a jejích pacientů patří Kiwanis Klub Slovácko. 
Blíže nám tuto instituci představil Bc. Vladimír Glaser, prezident a sekretář klubu:

Kiwanis je jednou ze tří nejprestižněj-
ších a největších klubových organizací 

na světě, byl založen v r. 1915 v Detroitu, 
světové sídlo má v současné době v Indi-
anopolis. 
Později se rozšířil do Evropy. Evropská 
centrála má sídlo v Gentu v Belgii. V České 
a Slovenské republice působí Distrikt ČR a 
SR, který má 3 divize Čechy, Morava a Slo-
vensko. V čele je guvernér distriktu a rada 
distriktu. Činnost se zaměřuje na pomoc 
potřebným dětem, nemocným, postiže-
ným a dalším. Nosným programem většiny 
z 18 klubů našeho distriktu je KIWANIS 
PANENKA. Náš kiwanis klub Slovácko se jí 
věnuje již od svého založení. V současné 
době dodáváme ročně po 500 ks Kiwanis 
panenek do Nemocnice Kyjov a Uhersko-
hradišťské nemocnice a.s. V roce 2016 jsme 

jich takto předali při různých příležitostech 
1060 ks. Kromě tohoto nosného projek-
tu jsme například 9,5 roku podporovali 
nevidomého chlapce Radima Vojtka při 
studiu na Deylově konzervatoři v Praze, 
který jsme ukončili v pololetí tohoto roku 
po absolvování Radima a jeho nástupu na 
ZUŠ jako lektora. Tento projekt jsme nahra-
dili příspěvky na nemocné děti mozkovou 
obrnou a svalovou dystrofií, příspěvkem na 
sportovně ozdravný pobyt. 
Kromě těchto akcí přispíváme na očko-
vání proti tetanu dětí a matek v rozvojo-
vých zemích, které Kiwanis International 
organizuje spolu se světovou organizací 
UNICEF. Prostředky na činnost získáváme 
z členských příspěvků, vypsaných grantů 
MěÚ, darů sponzorů a vlastní klubové 
činnosti, např. účasti se stánkem na Bar-

tolomějských trzích ve Veselí nad Mora-
vou, Mikulášském trhu, kde prodáváme 
vánoční punč a svařák, v letošním roce 
jsme uspořádali výstavu 100 Kiwanis pa-
nenek vymalovaných významnými osob-
nostmi a herci, pod patronací ambasa-
dora Kiwanis panenky r. 2015-16 zpěváka 
a skladatele Marka Ztraceného. Na této 
akci jsme udělali dražbu 12 ks panenek 
vytvořených významnými osobnostmi 
našeho regionu, a dále jinými akcemi 
klubového života. 
V současné době v televizním vysílání 
na TV Slovácko běží reportáž z akce s 
ambasadorkou projektu Kiwanis panenka 
pro r. 2016-17 Jitkou Asterovou z předá-
vání Kiwanis panenek v Nemocnici Kyjov 
14.12.2016. Prostě děláme tak, abychom 
naplňovali naše heslo “ Pomáháme. Rádi.”
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Poskytovatel e-learningových akre-
ditovaných kurzů EUNI.cz slaví 10 
let své existence. U této příležitosti 
potěšila své uživatele inovací v po-
době mobilní aplikace nazvané EUNI 
KALENDÁŘ. Aplikace umožní snad-
né vyhledávání a plánování odbor-
ných lékařských kongresů, seminářů 
nebo kurzů. Na ty nové či oblíbené 
vás navíc umí upozornit. 

Odborné akce lze vyhledávat pomocí 
různých filtrů, které jsou nastavitelné 

ihned po přihlášení, přímo na vstupní 
stránce aplikace. „Aplikace obsahuje vy-
hledávač mezi akcemi a pokročilé filtro-
vání podle místa a data konání, firemních 
či odborných akcí, specializace. Dokáže 
vyfiltrovat pouze nové či všechny do-
stupné akce. To vše je přístupné z úvodní 
obrazovky,“ popisuje Dagmar Dolinská, 
manažerka projektu ze společnosti Pears 
Health Cyber. Velkou výhodou EUNI KA-
LENDÁŘE je i možnost prokliku na strán-
ky pořadatele akce na danou událost, 
což pro uživatele představuje značné 
časové úspory.

Přehledný a pravidelně  
aktualizovaný seznam akcí
Hlavní stránka kromě volby filtru nabízí 
jednoduché dělení do tří sekcí. Záložka 
„Kalendář akcí“ slouží k zobrazení akcí 

ve formě klasického plánovacího kalen-
dáře. Následuje sekce „Novinky“, která 
obsahuje odborné i promo články, po 
jejichž rozkliknutí jste přesměrováni na 
kompletní sdělení původního zdroje. 
Třetí záložka patří přehledu oblíbe-
ných odkazů či událostí, o které lékař, 
lékárník či jiný nelékařský zdravotnický 
pracovník projevil zájem. Příjemným 
bonusem je možnost nastavení notifi-
kací na akce.

Desetiletá tradice projektu EUNI
Společnost Pears Health Cyber vyvinula 
mobilní aplikaci v návaznosti na do-
savadní úspěchy projektu elektronické 
univerzity EUNI.cz. Jeho cílem je posky-
tovat zdravotníkům alternativní možnost 
celoživotního vzdělávání v online formě. 
„Společně usilujeme o to, aby byl e-le-
arningový projekt EUNI.cz dlouhodobě 
vyhledávaným a inspirativním zdrojem 
vzdělávání pro pracovníky ve zdravotnic-
tví,“ dodává dále vedoucí projektu. 
K zapojení do projektu je nutná registra-
ce na webových stránkách www.EUNI.cz, 
kde si zájemci následně mohou volit ze 
seznamu kurzů odpovídajících jejich spe-
cializaci. Projekt je určen třem hlavním 
cílovým skupinám - lékařům, lékárníkům 
a dalším nelékařským pracovníkům, jako 
např. zdravotním sestrám a laborantům, 
farmaceutickým asistentům a dalším. 

„Registrace a studium na EUNI.cz je pro 
zájemce zdarma. Zpoplatněny jsou pou-
ze některé specializované kurzy,“ uvádí 
Dolinská.
Každý kurz je ukončen závěrečným 
testem, jehož absolvování je doloženo 
příslušným certifikátem a studentovi 
jsou připsány tzv. kreditní body CME 
(Continuing Medical Education). EUNI.
cz získala už v roce 2007 jako vůbec 
první vzdělávací portál pro lékaře 
v České republice akreditaci České lé-
kařské komory.
Výhodou je také individuální přizpů-
sobení studia časovým i prostorovým 
možnostem studenta. Studium i sklá-
dání testů probíhá jednoduše z pohodlí 
domova nebo např. na cestách, navíc 
v čase, který si student sám zvolí.
K desátému roku existence EUNI.cz 
je do projektu zapojeno přes 34 tisíc 
uživatelů. Vznik mobilní aplikace je tak 
jakýmsi děkovným gestem, který věrným 
uživatelům ušetří mnoho času i energie. 
„Věříme, že si tato aplikace najde své pří-
znivce, pro které se stane užitečným po-
mocníkem nejen při plánování odborných 
akcí, ale také při kontinuálním vzdělávání 
prostřednictvím studia kurzů EUNI,“ dopl-
ňuje Dolinská. 
Aplikace je zdarma dostupná pro ope-
rační systémy Android a iOS. Více infor-
mací získáte na www.EUNI.cz.

Elektronická univerzita EUNI.cz  
k výročí 10 let spustila mobilní aplikaci
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A samozřejmě se podobné úvahy netý-
kají jen nemocnic. Pokud vás zajímá, 

co všechno téma patentové ochrany může 
zahrnovat, a tedy řešit, můžete se sejít s 
kolegy i z jiných oborů. Konzultovat potře-
by můžete se špičkovými experty oboru.  
A naše “ochránkyně práv” Michaela  
Chytilová vám může představit jak osob-
nosti, tak kolegy z vedení různých firem. 
Dozvíte se, co je to FENOMÉN ZNAČKY  
a co může znamenat pro vás. Informace  
o posledním setkání na nejvyšší úrovni 
může být pro vás inspirací na tu příští.

Úřad průmyslového vlastnictví otevřel dve-
ře podnikatelům v rámci Týdne podnikání
V Praze se konalo již druhé pokračování 
akce pod názvem Snídaně s předsedou, 
jejímž hlavním cílem bylo více představit 
instituci Úřadu průmyslového vlastnictví 
široké podnikatelské veřejnosti. V průběhu 
zhruba tří hodin mělo 40 zúčastněných 
podnikatelů možnost využít příležitosti 
zeptat se předsedy Mgr. Ing. Josefa Kra-
tochvíla na cokoliv, co je z oblasti dušev-

ního vlastnictví zajímá a s čím se aktuálně 
potýkají. 
Zastoupeny byly různé obory od oblasti 
obchodu, IT služeb, vzdělávání, až po de-
sign. Nechyběla ani prezentace předsedy 
a představení toho, jak je na tom Česká 
republika s patenty a průmyslovým vlast-
nictvím v porovnání s ostatními státy světa.

Celá akce byla ve velmi příjemném duchu, 
podnikatelé se dotazovali, ať už na témata, 
která se jich osobně dotýkají, tak na všeo-
becné informace o tom, co vše Úřad pro 
podnikatele poskytuje (informační servis, 
školení zdarma pro zájem o problematiku 
průmyslového vlastnictví a inovací atd.).
„Rozhodly jsme se spolu s mou kolegyní 
Michaelou Chytilovou uspořádat tento druh 
akce v prostorách úřadu také proto, že jsme 
od podnikatelů slýchaly, že akce tohoto typu 
v České republice chybí. Setkávaly jsme se 
dokonce s tím, že mnozí podnikatelé vůbec 
nemají o existenci Úřadu průmyslového 
vlastnictví ponětí a vůbec nevědí, co si pod 
tímto názvem mají představit, zejména 

ti malí a střední, pro které slovo „patent“ 
znamená něco nepředstavitelného a spo-
jují si ho pouze s velkými či nadnárodními 
společnostmi technických oborů“, říká Alena 
Ratajová, spoluorganizátorka akce. „Po první 
snídani jsme měly nadšené reakce od účast-
níků, stejně tak ze strany Úřadu, který tuto 
netradiční aktivitu pro podnikatele přivítal, 
a proto jsme se rozhodly snídani s panem 
předsedou Kratochvílem zopakovat, a podle 
ohlasu, rozhodně do budoucna budeme 
znovu pořádat“, pokračuje Ratajová.

Akce Snídaně s předsedou se konala 
s cílem seznámit širokou podnikatelskou 
veřejnost s činnostmi této instituce, s ob-
lastmi, kde jim ÚPV může být nápomocný 
a s možností hlubšího nahlédnutí do pro-
blematiky průmyslového vlastnictví, která 
by pro každý stát měla být klíčová!

FENOMÉN ZNAČKY pořádají Alena  
Ratajová, freelancer v oblasti komunikace  
a Michaela Chytilová, majitelka  
patentové kanceláře Chytilová a spol.

PORADNA
FENOMÉN ZNAČKY 

aneb Právní prevence 

Mgr. Michaely Chytilové

Má vaše nemocnice dobré jméno? 
Chraňte si ho
Kromě medicíny, výzkumu, technologií, nových metod a dalších oblastí patří do provozu 
nemocnice i právní ochrana duševního vlastnictví nemocnic a zdravotnických zařízení. 
Už více než rok radí v naší rubrice PORADNA expertka na patentovou ochranu,  
Mgr. Michaela Chytilová, jak postupovat, ale hlavně nad čím přemýšlet předem,  
než by problém vůbec mohl nastat. Je to inspirace a možná i výzva pro management 
nemocnic, aby zkontroloval právní stav a podnikl případné kroky. Ano, preventivní!
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  Všeobecná sestra - Odd. endoskopie
  Všeobecná sestra - Dialyzační oddělení
  Všeobecná sestra - JIP 
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  Zdravotnický záchranář, zdravotnický asistent

ROZŠIŘUJEME NÁŠ TÝM!

www.kariera.ikem.cz
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