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

Více na www.wobenzym.cz

Podpořte imunitu
proti chřipce 
a nachlazení

Lék Wobenzym®

posiluje oslabenou imunitu
snižuje nemocnost

Podpůrná léčba při chřipce a angíně
Wobenzym působí proti zánětům a podporuje oslabenou imunitu. Proto by ho měli lidé, které chřipka, angína nebo jiné záněty 
dýchacích cest ohrožují nejvíce, začít užívat už v období zvýšeného výskytu nemoci. Při onemocnění ho Wobenzym tím, že posiluje 
imunitu, pomáhá rychleji zvládnout, a zkracuje tak dobu léčby. Navíc pomáhá bránit opakování nemoci.

Pomáhá už přes 50 let
Lék Wobenzym byl poprvé uveden na trh před více než 50 lety v tehdejším západním Německu, a před více než 25 lety u nás. Jen v ČR 
si lidé za rok koupí kolem 200.000 balení tohoto léku, mnozí z nich opakovaně. Potvrzuje to, že jsou s ním spokojeni a že pomáhá. 

Inzerce

„Lékaři mnohdy dělají zázraky.
Mají můj obdiv a úctu.“
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Editorial
Nové číslo nového (už šestého!) roč-
níku našeho magazínu otevírá téma, 
ke kterému se budeme vracet častěji. 
V systému zdravotnictví mají stále vý-
znamnější roli pacientské organizace. 
Jistá bipolarizace prospívá každému 
jevu, od filozofie se však zaměříme  
na praxi. Nejde ani tak o kontrolní  
či obranná uskupení (i když i takové  
tendence můžeme zaznamenat),  
ale o skupiny lidí, které spojil stejný  
osud - diagnóza. Zkušenosti pacientů 
i jejich blízkých, kteří se o ně stara-
jí čtyřiadvacet hodin denně, ovlivní 
významně i odbornou léčbu. Jak vidí 
vzájemnou spolupráci obě strany? 
Odpovědi vám přinášíme z oslovených 
nemocnic  
i pacientských organizací, slovo k věci 
přidají další významné osobnosti, včet-
ně Lenky Teska Arnoštové za minister-
stvo zdravotnictví a Jany Petrenko  
za Koalici pro zdraví.

Středočeské zdravotnictví řídí teprve 
pár měsíců náměstek hejtmanky  
Martin Kupka. Má jasnou koncepci  
a přehled. Rozhovor s ním vás uklidní 
- zdejší nemocnice rozhodně nekra-
chují a změny budou k lepšímu jak pro 
zdravotníky, tak pacienty. Však my se 
zase přijedeme zeptat.

V záchrance jde vždycky tak trochu 
o dramatické situace. Pokud se týkají 
systému, tak raději opatrně. Poslanec 

a lékař-záchranář Milan Brázdil má 
praktickou zkušenost a jasné vidění 
situace. Jako výsadkář ví, kdy může 
nastat volný pád.

Co číst v nemocnici? Poradíme vám.  
A v které? To záleží na tom, kde byd-
líte, novinky z každodenního provozu 
vám přinášíme denně a z nich vzniká 
obraz “světa nemocnic”, do kterého 
všichni vcházíme - denně nebo tak, jak 
se nám to přihodí. Mozaiku z českých 
špitálů, nabídku lepší pracovní pozice, 
anketu, zajímavosti,  rozhovory  
a další novinky nacházíte stále  
na našem webu www.hospitalin.cz.

Nové číslo otevírá titulním rozhovorem 
Jana Plodková - herečka, jejíž hvězda 
stoupá, aniž by díky popularitě klesala 
pokora a úcta k životu. Protančila se 
do finále televizní soutěže i se zlome-
nou rukou, tak má zkušenosti a vlastní 
zážitky nejen z oblasti českého umění, 
ale i zdravotnictví.

Hezké čtení vám přejeme, milí přátelé.

Jan Hovorka 
šéfredaktor
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Na první pohled vyvoláte do-
jem křehké, plaché, nesmělé 
dívenky... je to pro herečku 

výhoda? Taktická ženská zbraň, 
využívající přirozených darů?
Výhodu svého zjevu vnímám přede-
vším v herectví. Můj obličej je jako 
plátno, na které můžete namalovat 
cokoliv, a tím mi dáte příležitost být 
pokaždé někým jiným. Nikdy jsem 
nepoužívala svůj vzhled jako zbraň, 
jsem nakloněna upřímnému jednání. 

Každopádně je zvláštní, že mě lidé 
takto vnímají, protože ve skutečnosti 
plachost, nesmělost a křehkost jsou 
pojmy na míle mi vzdálené. Ty sku-
tečně dokážu jen zahrát.

Jste populární. Co to pro vás, pro 
váš život a práci, znamená?
Popularita je součást práce, dokáže 
pomoci na místech, kde je to po-
třeba. V těchto případech ji vnímám 
pozitivně. Navíc otevírá brány ko-

munikace s lidmi, se kterými bych 
třeba nikdy nemluvila, ať už se 
jedná o lidi, které potkám na ulici, 
či známé osobnosti. Jde to ruku v 
ruce a prozatím jsem se nedostala 
do nepříjemné situace, kdybych na 
svoje povolání a být viděna žehrala. 
Samozřejmě občas nějaký ten bul-
vár pomotá informace o mě a lidi je 
berou jako bernou minci. Ale pořád 
nějak doufám, že co je v bulváru 
psáno, není dáno. 

Dokonalost lékaře by měla dosáhnout vrcholu v “umění léčit”, jak učí staré knihy 
pro studenty už čínské či antické medicíny. Trochu zrcadlový termín, léčba umě-
ním, je cosi, co někdy přijímáme, aniž to víme. Velkou sílu mají herci, posilující 
energii mohou předat v divadle, ve filmu, či jiném zpracování - slovem, pohybem, 
hudbou. Nás často zaujme blízkost lékařů k umění, a naopak. Herci a umělci vů-
bec mají blízko i k činnostem charitativním. Jak silou osobnosti, tak popularitou 
pomáhají nadačním fondům, charitativním a dalším institucím či akcím, shromaž-
dujícím prostředky pro podporu pacientů především se specifickými diagnózami. 
Jejich léčba komplikuje pacientům život. Především je však většinou nákladná, 
těžko dostupná, dlouhodobá, potřebuje účast rodinných příslušníků či asisten-
tů. Jak může člověk pomoci bližnímu? I k tomu se dostaneme v rozhovoru, který 
nám poskytla populární divadelní, filmová i televizní herečka (a taky svělá taneč-
nice!), Jana Plodková.

„Mám skoro pořád důvod
tančit radostí,“ 



říká herečka Jana Plodková
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Jaký je herecký svět, který běžný 
divák nevidí? Vztahy, prostře-
dí. Utíkáte z něj, nebo se v něm 
zdržujete, i když právě (někde, 
nikde) nehrajete? 
Není třeba z něho utíkat, protože ten 
svět mi je příjemný. A navíc se nejed-
ná o nic mimořádného. Je to svět jako 
každý jiný, z jiného povolání. Akorát 
se scházíme nad tím, abychom naz-
koušeli divadelní představení nebo 
natočili film. Pro mne je důležité mít 
těch světů nekolik a mít je propojené. 
Být v rovnováze s prací, soukromým 
životem, normálním životem. 

Přála jste si někdy, aby vnější 
všední svět měl některé paramet-
ry toho hereckého? Máte v životě 
svého režiséra, nápovědu, kos-
tymérku?
Nepřála. Být pánem svého života je 
natolik výsostné, že bych nerada do 
něj pouštěla někoho, kdo by mi ho 
dirigoval.

Kde je vaše doma? Jak to tam 
vypadá? Odpovídá to vaší vy-

sněné představě, plánu, rozvr-
žení životního prostoru, ideálu, 
odpovídajícím bytu slavné he-
rečky?
Doma je všude, kde mi je dob-
ře. Když jsem u rodičů, jsem tam 
doma. Doma jsem tam, kde žiju se 
svým přítelem Filipem. Když jsem 
žila půl roku v Londýně, byla jsem 
doma tam. Možná máte pocit, že 
sláva přináší zlaté poháry a sedačky 
z nejvytříbenějšího materiálu, ale 
opak je pravdou. Žijeme v klasic-
kém bytě, který jsme uzpůsobili 
našim potřebám i našim kočkám, 
na terase jsem vytvořila zahradu. 
Byt je sice našim útočištěm, ale zá-
roveň ho velmi rádi opouštíme za 
cestováním.

Měla jste někdy důvod radostí 
tančit? Nebo aspoň pocit.
Ten mám skoro pořád. 

Někde vás označili za módní iko-
nu. Co byste navrhla na letošní 
jaro? A nakolik se budete lišit 
svou vizí od předpokládané  
“outfit scény”?
No, ačkoliv jsem byla označena 
za módní ikonu, není to o tom, že 
bych procházela časopisy a hledala 
ty největší skvosty módního nebe. 
Móda je pro mne zábavná forma 
sebevyjádření, je to hra, na které 
nejsem závislá. Na jaro bych dopřála 
lidem to, co jaro má přinést, barvy, 
lehkost a vůni. 

Máte v životě zdroj energie, 
vnitřní síly, oporu, rádce, vzor, 
nebo se musíte jen sama vždy 
sebrat, zvednout a postarat? Na-
jít cestu, nejlepší zůsob, nejbez-
pečnější variantu určité krizové 
situace?
Člověk, at dělá co dělá, nikdy není 
sám. A to mě velmi uklidnuje. Když 
je potřeba, nevím si rady, mám ko-
lem lidi, na které se můžu obrátit a 
jsem za to šťastná.

Jana Plodková
l Narozena 5.8.1981 v Jičíně.
l Studium: Lepařovo gymnázium Jičín, 
JAMU – obor činoherní herectví - 1999 – 
2003
l Od dětství se věnovala tanci, zpěvu a 
herectví. Během studií získala dvě ocenění 
na mezinárodních divadelních festiva-
lech. Absolvovala v roce 2003 v inscenaci 
Zvíře, v režii Sergeje Fedotova. Následova-
la angažmá v divadlech Polárka, Divadlo 
na Fidlovačce a Hadivadlo. Od roku 2008 
je herečkou na volné noze. Hrála mj. ve 
filmech Ztraceni v Mnichově, Rozkoš, 
Polski film, Protektor, Vratné lahve, Čtyři 
slunce, Ocas ještěrky, Prag (Dánsko) a 
dalších. Divadelní angažmá má Na Zábra-
dlí (Požitkáři, Doktor Živago). Získala mj. 
cenu Český lev za  hlavní ženský herecký 
výkon (Protektor 2010) , má řadu dalších 
ocenění, včetně zahraničních. Nedávno 
tančila ve finále soutěže České televize 
StarDance. Žije s partnerem Filipem Žil-
kou. Je patronkou neziskové organizace 
EDA, z. ú.
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Co to znamená, pomáhat dru-
hým, kteří mají v životě problém, 
nestandardní situaci, nemoc... 
Oběť? Radost, dobrý pocit? Spl-
nění jisté morální povinnosti?
Nijak bych to nenazývala, protože 
mám dojem, že každý ten výraz v 
sobě nese osten něčeho, co tam 
nepatří. Když se člověk rozhodne 
pomáhat, může za tím být cokoliv. 
Důležité je to, co to přinese ostatním.

Byla jste někdy delší dobu v ne-
mocnici?
Nebyla...

Jak byste vylepšila české zdravotnic-
tví péči o nemocné?
Těžko říct, jediné, co mě napadá, je, 
že bych zlepšila komunikaci s paci-
enty. Nemocnice není místo, kde je 

vám dobře, proto chcete vědět vše, 
co se kolem vás děje. Chápu, že pro 
doktory, sestry či zřízence časem 
práce zevšední a na empatii nezby-
de místo, ale stejně…a místa, která 
trpí časem a jsou stará a oprýskaná, 
ta bych zrekonstruovala…přeci je-
nom mám dojem, že i místo ovlivní 
váš vývoj ke zdraví. 

Jsou pro vás lékaři autority, od-
borníci, pomocníci, zachránci? 
Nebo zvěstovatelé nějaké boles-
ti?
Samozřejmě že jsou, jsou to lidé, 
kteří mnohdy dělají zázraky. Maji 
můj velký respekt a úctu.

Dneska je hodně především tele-
vizních projektů postavených na 
doktorech a nemocnicích. Jsou 

Nezisková organizace EDA:
Pomáhá rodinám, ve kterých se 
narodilo dítě se zrakovým a dal-
ším postižením. Poskytuje profe-
sionální sociální službu rané péče, 
provozuje krizovou linku a chat 
EDA (800 40 50 60) pro rodiny, 
které se potýkají s těžkým úra-
zem dítěte, závažnou diagnózou 
či postižením. Linka slouží přede-
vším jako psychologická podpora 
rodinám ve chvílích krize, a také 
provozuje speciálně pedagogické 
centrum EDA.  
www.eda.cz
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podle vás z hlediska dramatic-
ké tvorby takové projekty jaksi 
nejsnazší cestou k jistému úspě-
chu, nebo oslavou obětavých 
osob a osobností?
Doktorské prostředí je vděčné, divák 
se v něm snadno zorientuje, mnoh-
dy v něm najde svůj příběh…a po-
pularita herců v nich hrající rychleji 
a výrazněji vlezou lidem pod kůži. 
Přiznám se, že tyto seriály nesleduji, 
tak nedokážu říct, do jaké míry jsou 
příběhy oslavou doktorského pro-
středí a do jaké míry ne.

Znáte nějakého lékaře, který 
hraje ve filmu nebo v televizi, pří-
padně v divadle?
Neznám.

Jste tváří neziskové organizace 

EDA. Co jejím klientům může po-
dobná instituce dát?
EDA spolupracuje s rodinami, kterým 
se narodilo především zrakově posti-
žené dítě. A jelikož na to lékařské pro-
středí nestačí, nestačí dát pilulku, pro-
vést operaci, je potřeba s miminkem, 
dítětem pracovat a vlastně pochopit, 
co prožívá. A to právě EDA dělá. Jezdí 
do rodin a pomáhá rodičům ukázat 
cestu, jak dítěti pomoci. A má výsledky 
a já jsem na ně moc pyšná.

Čím byste přispěla navíc? Koho 
byste oslovila, aby se taky podílel?
Někdy mám dojem, že moje popu-
larita je na to málo. Chtěla bych se 
zapojit víc, ale bohužel moje práce 
mi to z časových důvodů nedovolí. 
Snažím se oslovit kohokoliv, protože 
i malá částka může udělat divy.

Kdyby měly vaše kolegyně v ne-
ziskovce chuť s tím vším už pra-
štit, co byste jim řekla?
Jak znám dámy z EDY, tento druh 
práce je natolik naplnuje, že by za 
žádnou cenu ji nepustili. Ale samo-
zřejěm může vzniknout finanční kri-
ze, kdy nebude možnost práci vyko-
návat. V tu chvíli bychom udělaly vše 
pro to, aby tomu tak nebylo.

A čím byste je potěšila?
To já nevím…je potěší každá malič-
kost, což je hezký.

A čím by někdo potěšil vás? Úpl-
ně nejvíc.
Čím? Úsměvem.

Text: Jan Hovorka
Foto: Benedikt Renč,  

archiv neziskové organizace EDA
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Krizová telefonická Linka EDA 800 
40 50 60 je v provozu téměř dva 
roky. Na Linku EDA je možné volat 
zdarma z celé České republiky. Za 
dobu své existence pomohla více 
než 800 rodinám, které se ocitly 
v těžké životní situaci. Na linku 
se obracejí rodiče nebo příbuzní 
v případě, že se dozvěděli závažnou 
diagnózu dítěte nebo se museli vy-
pořádat s následky těžkého úrazu 
svého dítěte. 

„Linka EDA představuje jedinečnou 
službu pro rodiny dětmi. Jejím 

cílem bylo stát se oporou rodině a 
blízkým dítěte po těžkém úrazu či po 
zjištění závažného onemocnění, tedy 
v situaci, s kterou si sami neumí pora-
dit. Linka EDA byla zařazena do sítě 
celostátních poskytovatelů sociálních 
služeb a finančně podpořena MPSV. Po 
službě je stále větší poptávka. Osvěd-
čilo se nám, že Linka EDA funguje 
každý pracovní den od 9 do 15 hodin“, 
uvádí ředitelka organizace EDA Petra 
Mžourková. 

Krizová linka a chat
Klienti se mohou na Linku EDA obrátit 
s důvěrou a bez jakýchkoliv obav, pro-
tože je zcela anonymní a poskytována 
zdarma. Klient může volat ve chvíli, 
kterou si sám určí, a z místa, které si 
zvolí. Kromě telefonické linky je k dis-
pozici chat na webové stránce www.
elinka.iporadna.cz. 

EDA poskytuje službu rané péče
Nezisková organizace EDA podporuje 
rodiny dětí se zrakovým a kombino-
vaným postižením více než 26 let a za 
tu dobu se stala odborníkem na rozvoj 
zraku a dalších smyslů u dětí s tímto 
postižením. Poskytuje odbornou služ-
bu rané péče, poradenství a psychic-
kou oporu rodinám ve čtyřech krajích 

České republiky – na území Hlavního 
města Prahy, Středočeského, Pardubic-
kého a části Ústeckého kraje. Služby 
jsou poskytovány v domácím prostředí 
rodiny, kde se dítě cítí nejlépe. 

Každá finanční pomoc je pro naši 
organizaci důležitá
Dárcovský příspěvek pomůže i nadále 
nabízet kvalitní péči našim klientským 
rodinám. Veškeré informace k dárcov-
ství najdete na www.eda.cz/chci-po-
moci.

Máme kolekci výrobků EDA, jejichž 
nákupem je možné naši organizaci 
podpořit. Pexeso a plánovací kalendář 
EDA obsahuje obrázky z našich aplika-
cí pro iPady EDA PLAY. Je možné za-
koupit knihu „Rosteme hrou - Vývoj a 
podpora hry dětí se zrakovým postiže-
ním“. Nabízíme také pruhovanou edici 
s motivy EDA PLAY. V nabídce kolekce 
máme trička, náušnice, batohy a tašky, 
které jsou zrakově stimulační.

Text: Lenka Trubačová

EDA pomáhá rodinám s dětmi
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Skoro čtvrt století bylo město i nemocnice ve slepé 
uličce. Praha mohla pronajmout nemovitosti jen za 
odhadní cenu. Nemocnice s tím nemohla souhlasit, i 
když si byla vědoma, že jde o odpovídající výši nájem-
ného.

„Neměli jsme jiné 
řešení než vý-

pověď, ale s Bulovkou 
jsme jednali až do po-
slední chvíle. Nakonec 
se podařilo dojednat 
maximální kompromis. 
Snažili jsme se co nej-
víc zohlednit, že Bu-
lovka pracuje vlastně 
pro Prahu, provozuje 
onkologii, odděle-
ní infekčních nemocí, 
ortopedii, lékařskou 
službu první pomoci. 
Také jsme uznali, že 
nemocnice investovala 
zhruba 157 mil. do ne-
movitostí, které patří 
nám. A tak jsme snížili 
nájemné na 28 milio-
nů, až o 23 % z část-
ky určené znalcem. 
Takové nájemné už 
nemocnice mohla ak-
ceptovat. Kdybychom 
to neudělali, neměla 
by nemocnice na léky, 
zdravotnický materiál 
ani na platy zaměst-
nanců.“, popisuje složi-
tost celého vyjednává-
ní radní Lacko.
Naše nabídka je víc než velkorysá – nájemní smlouva na 
dvacet let s automatickým prodlužováním vždy o dalších 
deset let. To už může otevřít a zajistit rozvoj každé institu-
ce jako je Bulovka. Základní síť pražského zdravotnictví se 
nám na poslední chvíli podařilo zachovat. Pražané a celé 
české zdravotnictví tak nepřijdou o v mnoha oborech ex-
celentní zdravotnické zařízení s obrovskou tradicí a velkým 
potenciálem do budoucna.“, dodává radní Lacko.

Rada hlavního města Prahy v polovině roku 2016 schváli-
la na návrh radního pro zdravotnictví a bytovou politiku 
Radka Lacka účelovou investiční dotaci pro Ústav pro péči 
o matku a dítě na pořízení celkem 27 nových polohovacích 
postelí pro pacientky v oddělení šestinedělí. Radní Lacko 
dne 11. ledna 2017 lůžka oficiálně předal vedení ústavu. 

Celková výše dotace poskytnutá hlavním městem Prahou činí 
1 024 200 Kč, 31 189 korun platil Ústav pro péči o matku a 

dítě (ÚPMD) ze svého rozpočtu. Jedná se o lůžka typu Eleganza 
1 s pasivními antidekubitními matracemi a příslušenstvím (in-
fuzní stojan, hrazda napřimovací a plastová rukojeť). Tato lůžka 
jsou zaměřena především na bezpečnost a komfort jak paci-
entky, tak sestry či dalšího obsluhujícího personálu. 
„Všechny poskytnuté prostředky jdou na vybavení, o které ne-
mocnice samy požádaly. Mám tedy jistotu, že přispějí ke zlep-
šení péče o pacienty i k usnadnění práce lékařů, sester i dalších 
pracovníků. Těší mě, že hlavní město mohlo pomoci alespoň 
tímto způsobem,“ uvedl radní hl. m. Prahy Radek Lacko.
„ÚPMD si velice váží poskytnuté dotace, vzhledem k tomu, že 
předchozí vybavení bylo pořízeno na počátku 70. let a bylo jak 
morálně, tak i fyzicky velmi opotřebeno a již neodpovídalo sou-
časným moderním trendům při poskytování zdravotní péče o 
pacientky,“ doplnil ředitel ÚPMD Jaroslav Feyereisl. 
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze je zdravotnickým zaří-
zením s více než stoletou tradicí poskytující komplexní a vy-
soce specializovanou péčí o ženu, lidský plod a novorozence. 
Současně představuje největší porodnické pracoviště u nás, je 
akreditován jako perinatologické centrum se spádovou pů-
sobností pro celou Českou republiku a je jediným spolupra-
cujícím centrem WHO pro perinatální medicínu v ČR a střední 
Evropě.

Text a foto: archiv MHMP

Praha se dohodla 
s Nemocnicí Na Bulovce
na nové nájemní smlouvě

Ústav pro péči matku a dítě
dostal od města 27 nových lůžek

INZERCE▼
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V čem vidíte nejvýraznější roli a 
přínos činnosti pacientských or-

ganizací? 
Jejich nejvýraznější roli a přínos vidím 
hned v několika rovinách. Jednak mají 
nepostradatelný význam pro samotné 
pacienty s určitým onemocněním, dále 
pak pro širokou veřejnost, a to hlavně 
v oblasti prevence a zvyšování pově-
domí o onemocněních, a v neposlední 
řadě pro zdravotnický systém jako  
takový. Velice důležitá role spočívá  
i ve zprostředkovávání komunikace 
mezi lékařem a pacientem a celková 
kultivace prostředí poskytování zdra-
votní péče. Pacientské organizace jsou 
totiž významnou zpětnou vazbou  
a hlasem v oblasti dopadu zdravotní po-
litiky na její koncové uživatele, tedy paci-
enty. Budu ráda, a budu se o to i snažit, 
aby byl tento hlas ještě více slyšet. 

Jaké připravuje ministerstvo zdra-
votnictví formy a nástroje spolu-
práce a komunikace s pacientskými 
organizacemi, třeba o informování o 
nich v přímo řízených nemocnicích, 
informování lékařů o jejich iniciati-
vách a podobně?
V oblasti spolupráce a komunikace po-

čítáme hned s několika nástroji. Chce-
me pokračovat v pravidelném čtvrtlet-
ním setkávání Ministerstva zdravotnictví 
a zástupci pacientských organizací 

k jednotlivým otázkám. Na tuto aktivitu 
naváže obnovení Pacientské rady coby 
poradního orgánu Ministerstva. Ke 
konkrétním problematikám jednotlivých 
diagnóz pak budou svolávány i pra-
covní skupiny. Připravované Oddělení 
podpory pacientů a pacientských orga-
nizací by zároveň mělo na Ministerstvu 
představovat hlavní kontaktní místo  
a centrum spolupráce, které bude zajiš-
ťovat hladkou koordinaci činností  
za Ministerstvo. Spolupracovat chceme 
také s nemocničními ombudsmany.  
Aby mohla být veřejnost informována  
o činnosti pacientských organizací, 
bude zřízen informační portál pro pa-
cienty a pacientské organizace. Pacienti 
v něm najdou seznam organizací dle 
diagnóz, na které se budou moci obra-
cet či sledovat jejich zprávy, pacientské 
organizace zase informace potřebné 
k jejich činnosti a rozvoji. 

Často nastane problém, že pacienti 
jednají díky subjektivnímu pocitu 
poškození jen emotivně, s předsta-
vou jakéhosi vynucení spravedlnosti. 
Může ministerstvo dbát na to, nebo 
iniciovat nástroje, aby mohla být 
zajištěna třeba předběžná odborná 

Hlavními kritérii jsou
odbornost a objektivita

Mnohem větší pozornost pacientům už nové vedení zdravotnického resortu  
nejednou avizovalo. K úspěšné dohodě jsou ale potřeba obě strany. O spolupráci 
Ministerstva zdravotnictví s pacientskými organizacemi hovoří náměstkyně  
ministra zdravotnictví JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D.

interview

JUDr. Lenka Teska  
Arnoštová, Ph.D.
Narozena: 17. ledna 1975
Rodinný stav: vdaná, 1 dcera
Vzdělání: Právnická fakulta UK
Dosavadní zaměstnání 
l 1999 až 2007 Ministerstvo zdravotnictví ČR
l 2007 až 2008 ředitelka legislativně práv-
ního odboru v agentuře CzechInvest
l 2010 až 2014 zastupitelka Hlavního měs-
ta Prahy, předsedkyně výboru pro sociální 
politiku a současně advokátka
l od února 2014 náměstkyně ministra 
zdravotnictví ČR
Oblast veřejného života:
l od roku 2008 také působí jako odborný 
asistent na Ústavu veřejného zdravotnictví 
a medicínského práva 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze
l od roku 2017 předsedkyně Společnosti 
medicínského práva ČSL JEP
Oblast stranického života:
Členka ČSSD od roku 2008, v březnu 2015 
zvolena místopředsedkyní strany
Zájmy:
četba, hra na klavír, sport
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konzultace (lékařská i právní) pro-
střednictvím právě pacientské orga-
nizace?
Emoce v případě nějakého onemocnění 
a z toho pramenící nejistoty nebo stra-
chu jsou zcela přirozené. Je tedy potře-
ba nastavit takové mechanismy, které 
budou jak pacientům, tak lékařům a 
zdravotnickým pracovníkům v případě 
hrozícího konfliktu oporou anebo rov-
nou prostředníkem v komunikaci. Tuto 
roli by podle mého názoru měly hrát 
dvě instituce - nemocniční ombudsma-
ni a pacientské organizace, které jsou 
k tomuto účelu předurčeny. Minister-
stvo se chce této problematice věnovat 
komplexně. 

Mohla by fakultní, krajská a jiná ne-
mocnice nebo zdravotnické zařízení 
mít pro konkrétní NZZ ombudsma-
na, s přístupem k dokumentaci  
a příslušnými kompetencemi, nezá-
vislého na zřizovateli? 
Určitě, a myslím si, že pro tuto oblast je 
fungování nemocničních ombudsmanů 
zásadní. Ač u nás v řadě případů pů-
sobí velmi úspěšně, v českém prostředí 
chybí záruka jejich nezávislosti, jasné 
metodiky a v neposlední řadě také 
vzdělávání pro jejich činnost.  Vzorem 
pro nás by mohla být Belgie, kde čin-
nost těchto ombudsmanů zakotvena 
přímo zákonem pro určitá nemocniční 
zařízení a centra duševního zdraví. Tým 
pro pacientské organizace Ministerstva 
již nyní pracuje na komparaci fungování 
nemocničních ombudsmanů v zahra-
ničí. Pevně věřím, že nám nabyté infor-
mace pomohou při podpoře této důle-
žité funkce v českých nemocnicích.

Jak hodnotíte vývoj a úroveň řešení 
případů, kdy pacienti nemocnice či 
lékaře žalují? Stoupá tento trend? 
Nenastane u nás jakýsi americký 
model, znamenající nebezpečí desí-
tek miliónů korun na kompenzace?
Bylo by samozřejmě nejlepší těmto si-
tuacím předcházet. Na druhou stranu 
je to přirozený jev a v případě, kdy je 
stížnost oprávněná, tak i tlak na kvalitu 

poskytované péče. Znepokojující však 
je, že mnoho případů pramení z nedo-
rozumění, nedostatečné komunikace, 
což ve výsledku zbytečně zatěžuje lé-
kaře i pacienty. Právě proto se v rámci 
spolupráce s pacientskými organizace-
mi chceme věnovat oblasti komunikace 
lékař – pacient, ale stejně tak zvyšování 
zdravotní gramotnosti či rozšiřování 
povědomí v oblasti systému poskytová-

ní zdravotní péče. A to včetně toho,  
na co má pacient právo a co je jeho 
povinností. Cílem je kultivace, poro-
zumění a ve výsledku zvýšení kvality 
poskytování služeb, protože čím méně 
nedorozumění a stresu v komunikační 
rovině lékař – pacient bude, tím bude 
přístup na obou stranách kvalitnější. 

Pokračování na straně 12 
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  Všeobecná sestra - JIP, ARO 
  Všeobecná sestra - Lůžkové oddělení 
  Zdravotnický záchranář
  Zdravotnický asistent

ROZŠIŘUJEME NÁŠ TÝM!

www.kariera.ikem.cz

Jaký je váš názor na “solidaritu” 
lékařů a znalců, kteří se vyjadřují v 
případech sporu pacienta s nemoc-
nicí? Není tu dost oprávněné pode-
zření na loyalitu a profesní slepotu, 
neobjektivitu? 
„Solidarita“ ve smyslu neobjektivity 
lékařů a znalců je v každém případě 
nepříznivým jevem. Lékaři a znalci mají 
být na prvním místě profesionálové. 
Odbornost a objektivita by proto měly 
být to hlavní a případy, kdy je kolegia-
lita postavena nad objektivní posouze-
ní věci, je urážkou tohoto stavu.

Může ministerstvo pomáhat pa-
cientským organizacím z hlediska 
řekněme podpory jejich provozu, 
právní pomocí, poskytnutím odbor-
níků pro jednotlivé diagnózy?
Ano a je to v tomto směru jeho hlavní 
záměr. Dlouhodobě podporujeme čin-
nosti pacientských organizací v rámci 
našich dotačních titulů. Situace těchto 
organizací je však stále neutěšená  
a financování není stabilní, což má za 
následek nedostatečnou profesionali-
zaci. Je potřeba si uvědomit, že většina 
organizací je z podstaty věci vedena 
samotnými pacienty či osobami, jako 
jsou např. rodiče u dětských pacientů, 
a to na úkor jejich volného času. Mám 
zkušenosti s mnoha organizacemi, 
které odvádějí pro své členy a klienty 
neskutečně mnoho záslužné práce. 
Tato práce je však většinou dobrovolná 
a s ohledem na překážky, které  

pacientům do cesty staví nemoc,  
i dlouhodobě neudržitelná. Adekvátní 
podpora jejich nenahraditelné činnosti 
je proto zásadní, což je něco, na čem 
se se zástupci pacientských organizací 
v rámci pracovních setkání shoduje-
me. Ministerstvo plánuje jak finanční, 
tak odbornou a metodickou podporu. 
Chceme iniciovat vznik pacientského 
hubu, tedy místa pro setkávání, vzdě-
lávání, rozvoj pacientských organizací 
a v neposlední řadě také poradenskou 
činnost. 

Může MZ nabídnout veřejnosti 
přehled pacientských organizací, 
kontakty na ně, databázi, poradnu, 
společnou nebo komunikační plat-
formu?
Ano, již nyní pracujeme na databázi 
v rámci internetového portálu. Měla by 
fungovat jako rozcestník pro pacienty 
tak, aby se na organizaci mohli obrá-
tit podle konkrétní diagnózy. Provoz 
poraden a diskuzních fór pro pacienty 
je doménou a aktivitou již samotných 
pacientských organizací. Ministerstvo 
je však chce v tomto směru podporo-
vat. 

Můžete uvést příklad úspěšné spo-
lupráce MZ s některou organizací 
pacientů?
V oblasti posilování práv a zapojení 
pacientů v systému zdravotní péče 
spolupracujeme s mnoha organizace-
mi, kterým patří velký dík, a nechtěla 

bych z toho počtu vypichovat jednot-
livé. Pravidelných setkávání se totiž 
účastní zástupci až 80 organizací, na 
prvním pracovním setkání k legisla-
tivní definici pacientských organizací 
nám své názory a zkušenosti z praxe 
poskytlo 37 zástupců. Vytvoření této 
zatím neformální platformy velice 
důležitých organizací a Ministerstva 
zdravotnictví považuji za velký úspěch. 
V tomto rozpoložení máme obrovskou 
šanci dosáhnout našich cílů – tedy  
posílení hlasu pacienta a zlepšení  
poskytování péče pacientům skrze 
stabilizaci pacientských organizací  
a zajištění podmínek, aby mohly svou 
činnost efektivně vykonávat a hájit 
zájmy pacientů tam, kde se o jejich 
právech jedná. V poslední době pak se 
nám daří spolupracovat již na konkrét-
ních otázkách, které organizace řeší. 
Příkladně lze uvést např. spolupráci  
s organizacemi Parent Project, Českou 
asociací pro vzácná onemocnění  
a Kolpingovou rodinou Směčno  
v oblasti péče o děti s muskulární  
atrofií a dystrofií. Velice dobrá spo-
lupráce dále probíhá např. v oblasti 
revmatických onemocnění s organizací 
Revma Liga, kdy jsme se podíleli na 
pořádání osvětového semináře o rev-
matických onemocněních a práci této 
pacientské organizace v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR.

 Text: Jan Hovorka
Foto: archiv MZ

INZERCE▼
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Senát Parlamentu ČR 19. 1. 2017 
na svém jednání schválil návrh tzv. 
„protikuřáckého zákona“. „Vyhlašuji 
30. května 2017 dnem posledního 
típnutí. Jsem opravdu velmi rád,  
že Senát projevil zdravý rozum a náš 
návrh protikuřáckého zákona pod-
pořil. Vítězí tak zájmy ochrany zdra-
ví nás všech, což kvituji s potěšením 
nejen jako ministr zdravotnictví,  
ale i jako zodpovědný občan a otec 
rodiny. Věřím, že i pan prezident 
připojí svůj podpis pod tuto normu,“ 
uvedl po schválení zákona ministr 
zdravotnictví Miloslav Ludvík, který 
prosazení tzv. protikuřáckého záko-
na od počátku svého ministerského 
mandátu řadil mezi své priority. 
„Chci, abychom své děti a ideálně 
všechny lidi v naší zemi naučili vní-
mat, že zodpovídají za své zdraví. 
Aby se pro ně ochrana zdraví před 
účinky tabákových výrobků a alko-
holu stala normálním návykem, stej-
ným jako třeba mytí rukou,“ dodal 
ministr Ludvík. 

Cílem normy je posílení ochrany před 
škodami působenými nejen tabákem, 
ale i alkoholem a dalšími návykovými 
látkami. Prioritním je v tomto ohledu 
zvýšení ochrany veřejného zdraví, ze-
jména pokud jde o děti a mladistvé, 
a zároveň též zaměření se na snížení 
dopadů škod působených návykovými 
látkami. 

Stěžejní opatření zákona: 
Zákaz kouření 
l v restauračních zařízeních (kavárny, 
bary apod.) bez výjimek v podobě sta-
vebně oddělených prostor nebo kuřá-
ren (zákaz by se však netýkal kouření 
vodních dýmek) 
l i na nekrytých zastávkách, nástupiš-
tích veřejné dopravy

l v zoologických zahradách, ovšem 
s výjimkou vnějšího vyhrazeného pro-
storu pro kouření
l i nadále ve vnitřních prostorech 
zdravotnických zařízení (s výjimkou 
možností kuřárny na uzavřeném psy-
chiatrickém oddělení apod.), původní 
zákaz kouření ve vnitřních prostorech 
zdravotnických zařízení byl ale rozšířen 
také na prostory související s provozem 
tohoto zařízení - typicky tedy přilehlé 
chodby před ordinacemi nebo nemoc-
niční čekárna.   
l Nadále by platil úplný zákaz kouření 
ve vnitřních i vnějších prostorech všech 
typů škol, tedy i vysokých škol. Zákaz 
kouření a užívání elektronických cigaret 
na veřejných prostranstvích v okolí škol 
bude moci zavést obec obecně závaz-
nou vyhláškou.
l Úplný zákaz kouření by se vztahoval 
také na vnitřní zábavní prostory  
a na prostory, které k zábavě primárně 
neslouží, ale koná se v nich např. ples, 
diskotéka, výstava nebo koncert. Může 
to být například koncert ve staré tovární 
hale, nebo diskotéka v multifunkčních 
prostorech obce. Vždy po dobu konání 
akce by platil nově úplný zákaz kouření.   

Výjimky ze zákazu kouření
l V nákupních centrech a na meziná-
rodních letištích i nadále budou moci 
být tzv. kuřárny, ale při splnění určitých 
podmínek.
l Užívání elektronických cigaret bude 
zakázáno všude tam, kde zákon za-
kazuje kouření (na zastávkách veřejné 
dopravy, ve školách, dětských hřištích, 
divadlech…), s výjimkou provozoven 
stravovacích služeb (restaurace, kavárny 
atd.), prostoru zoologické zahrady  
a stavebně oddělených kuřáren tam, 
kde je zákon povoluje. 
l Zákaz kouření podle tohoto návrhu 
zákona se netýká budov věznic, s vý-

jimkou jejich případných veřejnosti vol-
ně přístupných vnitřních prostor. 

Prodej a podávání alkoholu 
l Na sportovní akci přístupné veřejnos-
ti se i nadále smí prodávat a podávat 
alkoholické nápoje do 4,3 procenta 
ethanolu, tedy i výčepní pivo a nově 
také víno 
l Jako doposud je zakázáno prodávat 
a podávat alkohol ve všech typech škol 
a školských zařízení, a také na všech 
akcích určených převážně pro oso-
by mladší 18 let (typicky dětský den). 
Novou výjimkou jsou ale školy se za-
měřením na gastronomii, hotelnictví, 
zemědělství, potravinářství nebo potra-
vinářskou chemii.
l Zákaz se i nadále vztahuje také  
na zdravotnická zařízení. 
l Zákaz prodeje alkoholu platí nově 
pro prodejní automaty 
l Alkoholické nápoje lze prodávat  
a podávat na veřejnosti přístupné slav-
nosti, tradiční, kulturní a taneční akci. To 
samé platí pro farmářské a tradiční trhy. 
l Alkoholické nápoje lze dále prodávat 
a podávat v dopravních prostředcích 
dálkové železniční, letecké, vodní  
a dálkové autobusové dopravy – zjed-
nodušeně všude kromě MHD, dále pak 
v dopravním prostředku určeném pro 
zájezdovou dopravu, cestovní ruch, 
nostalgické, historické a propagační 
jízdy a jízdy na objednávku.

Návrh zákona o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek, 
který nahradí zákon č. 379/2005 
Sb., tedy tzv. „protikuřácký zákon“, 
musí nyní ještě podepsat prezident 
republiky. Pokud se tak stane, nový 
zákon by mohl nabýt účinnosti k 31. 
květnu 2017.

Zdroj : Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zdraví zvítězilo, 
Senát schválil protikuřácký zákon
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Jednou z priorit
je vzdělávání lékařů

Mgr. Martin Kupka:

Zdravotnictví ve Středočeském kraji patří k velmi sledovaným oblastem. Pět nej-
větších nemocnic, zřizovaných krajem, zajišťuje největší část péče pro téměř 
půldruhého miliónu obyvatel.  Důležitou pro obyvatele je i záchranná služba, 
možnosti prevence a následné péče, a veškerý komplex musí zajistit kvalifikovaný 
personál. Jaký je aktuální stav v srdci české kotliny, na to jsme se zeptali Martina 
Kupky, nového náměstka hejtmanky Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví.

interview
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Středočeské nemocnice tro-
chu doplácejí na blízkost 
Prahy a fakultních nemocnic, 

což si ředitelé občas stěžují. My-
slíte si….
Doplácejí? Nebo z toho také těží…

Slýcháme spíš stesky. Myslíte si, 
že se to dá změnit, že vy můžete 
nabídnout lékařům zajímavější 
podmínky a prostředí než fakult-
ky, které sídlí v drtivé většině  
v hlavním městě?
Především prosím nemluvme  
o středočeském a pražském zdra-
votnictví jako o dvou dramatických 
rivalech. Středočeský kraj má spe-
cifickou polohu a vždycky se bude 
muset domluvit s Pražany –  
a obráceně. Za specializovanou péčí 
koncentrovanou do zdravotnických 
zařízení v Praze, vesměs fakultních 
nemocnic, budou Středočeši  
(a nejen oni) vždycky jezdit, proto-
že je to tak správné. Není účelné  
a ani odborně správné, aby někte-
rá zdravotní péče byla jen pro její 
lepší dostupnost zajišťována v kraj-
ských nemocnicích (operace mozku 
a míchy, léčba vzácných metabo-
lických poruch, transplantační me-
dicína, operace srdce, apod.). Na 
druhou stranu budeme podporovat 
rozvoj středočeských nemocnic 
v oblastech a oborech, kde mají  
a musí hrát nezastupitelnou roli 
komplexních a renomovaných ne-
mocnic, nezávislých na pražských 
nemocnicích – provozováním ikto-
vých center, kardiovaskulárních cen-
ter, špičkové všeobecné chirurgie, 
urologie, ortopedie, traumatologie, 
neonatologie, ale i včasné rehabili-
tační péče po operacích a úrazech, 
následné doléčovací péče, ale  
i následné intenzivní péče a v nepo-
slední řadě domácí péče. Všechny 
nemocnice budou mít centrální ur-
gentní příjem, nonstop pohotovostní 
službu, včetně lékárenské.
Vzájemná spolupráce pražských  
a středočeských nemocnic má ce-

lou řadu výhod. Například  
v tom, že pro středočeské lékaře 
je dostupné vzdělání v pražských 
zařízeních a obráceně. Pražští lé-
kaři vyjíždějí do našich nemocnic a 
provádějí některé výkony a zároveň 
sdílejí s kolegy své zkušenosti. Rád 
bych přispěl k tomu, že se našim 
lékařům podaří zajistit opravdu co 
nejvýhodnější podmínky pro další 
vzdělávání. Zaznělo to i v mých de-
batách s lékaři a s vedením špitálů 
a vidím to jako jednu z priorit. 

Vy tedy nikde nevnímáte řekně-
me nižší objektivitu, nevyváže-
nost? 
Ty stesky mohou pocházet z faktu, 
že základní průměrná úhrada za 
akutní lůžkovou péči je v případě 
pražských a zejména fakultních ne-

mocnic výrazně vyšší než u středo- 
českých nemocnic. Jde o nespra-
vedlivé nastavení výše úhrad. V ka-
ždém případě je to úhradová vy-
hláška, která vzniká na Ministerstvu 
zdravotnictví, a která určuje způsob 
a výše úhrad, a tak příjmů nemoc-
nic. Přirozeně na Ministerstvu zdra-
votnictví existuje zájem  
na tom, aby nastavené úhrady vy-
hovovaly zejména fakultním  
nemocnicím, které samo zřizuje.  
To je jasný konflikt zájmů. 
Budeme se snažit získat vliv při 
tvorbě úhradové vyhlášky i pra-
videl pro smluvní a úhradovou 
politiku jednotlivých pojišťoven, 
protože to nejpodstatnější z hle-
diska objemu příjmů jsou výnosy 
ze zdravotního pojištění. Moje 
snaha bude, aby úhrada odrážela 
produkci a kvalitu středočeských 
nemocnic a aby se zmenšily často 
propastné rozdíly v příjmech  
za stejnou péči od jednotlivých 
zdravotních pojišťoven.

Máte informace o stavu jednot-
livých zařízeních, když přebíráte 
vedení zdravotnictví Středočes-
kého kraje?
To byl samozřejmě prvotní úkol.  
A myslím si, že pro některé ne-
mocnice možná bylo až překva-
pivé, jak důsledně jsme se ho 
zhostili. Ukázalo se, že Kladenská 
nemocnice za rok 2015 spadla do 
ztráty 185 miliónů korun, na rok 
2016 tu ztrátu odhadují k 90 mili-
ónům korun. Odhadem 70 mil. Kč 
ztrátu vytvořila mladoboleslavská 
nemocnice. Další stovky milió-
nů tvoří pohledávky za dodávky 
služeb, léčiv a materiálů po lhůtě 
splatnosti. A to se bavíme jenom  
o ekonomických ukazatelích. Sa-
mozřejmě jsem se vydal hlouběji,  
k vývoji počtu výkonů, k vývoji 
case mixu, třeba i k tomu, jaké pa-
rametry extramurální péče potom 
pojišťovny zpětně krátily, tohle 
všechno jsem se snažil zmapovat. 

Mgr. Martin Kupka
Narozen: 28. října 1975, Jilemnice
Bydliště: Líbeznice
Vzdělání: Fakulta sociálních věd Univerzity 
Karlovy v Praze (2001), Gymnázium v Jilem-
nici (1994)
Pracovní profil: 
listopad 2016 – zvolen náměstkem hejt-
manky Středočeského kraje pro zdravot-
nictví
od října 2016 – zastupitel Středočeského 
kraje za ODS
od 2010 až dosud – starosta Líbeznic
2010 – mluvčí a ředitel odboru komunikace 
Vlády ČR
2009–2010 – ředitel mediální sekce ODS
2009 – mluvčí a ředitel odboru komunikace 
Ministerstva dopravy
2004-2008 – mluvčí Středočeského kraje
2003-2004 – vedení vlastní komunikační  
a PR agentury
2001-2002 – mluvčí Hlavního města Prahy
1995-2002 – redaktor a moderátor Českého 
rozhlasu
Od roku 2007 – přednáší na Fakultě sociál-
ních věd UK komunikaci s médii a rétoriku
Politická činnost:
od 2014 místopředseda ODS
od 2008 člen ODS
Rodinný stav: ženatý, dvě děti
Koníčky: turistika, cyklistika, klasický tanec, 
literatura a hudba
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Víme, kde nás nejvíc tlačí bota. Je 
to Kladno a Mladá Boleslav, kde 
pokulhává výnos ze zdravotního 
pojištění. Je nepochybně potřeba 
zajistit větší míru odpovědného  
a kvalifikovaného řízení nemocnic 
a minimalizaci ztrátových činností 
zejména tam, kde jiné nemocnice 
hospodaří vyrovnaně nebo dokon-
ce s přebytkem.To je první úkol. 
Samozřejmě, že tam budeme se 
snažit šetřit finanční prostředky  
i v jiných oblastech, jako je např. 
aukční nákup zdravotnického ma-
teriálu, léků a dalších služeb (po-
traviny, drogistické zboží, apod.). 
To není hudba budoucnosti, to se 
např. v Kladně rozbíhá 1. února 
2017. Měníme managementy ne-
mocnic, vedení oddělení, v případě 
Mladé Boleslavi už k tomu je nový 
ředitel a vedení nemocnice, v Klad-
ně už skončila lhůta pro podání 
přihlášek do otevřeného výběrové-
ho řízení na ředitele. To jsou jasné 
kroky podložené analýzou dat  
a vývojem situace.

Česká lékařská komora hlasitě  
a opakovaně upozorňuje  
na katastrofální situaci českého 
zdravotnictví. Ztotožníte se s tím 
názorem? Je zdravotnictví v krizi, 
jak líčí pan Kubek?

Podle mého soudu má i české 
zdravotnictví vážné problémy. 
Některé jsou historické, nepoda-
řilo se ještě uzavřít debatu o např. 
standardech a nadstandardech, 
ve společnosti žije řada mýtů, jako 
třeba, že je zdravotnictví zadarmo. 
Přitom každý ví, že zadarmo nebylo 
a není. Nepodařilo se zatím pod-
niknout důležité systémové kroky, 
aby do systému mohly přicházet 
nové finanční prostředky na straně 
jedné a bylo nezbytné a normál-
ní se chovat účelně, ekonomicky 
efektivně. Prostředky, které by do 
zdravotnictví přišly od pacientů (při 
větší adekvátní spoluúčasti), nezna-

menají zásadní finanční zdroj, ale 
znamenají zásadní regulativ, který 
narovnává nezdravé vztahy ve 
zdravotnictví, mezi zdravotníky  
a pacienty. 
Pokud se bavíme o odborné úrov-
ni českého zdravotnictví, tak se 
razantně ohrazuji proti tvrzení, že 
by snad české zdravotnictví bylo 
v krizi. Není. Čeští lékaři a české 
zdravotní sestry podávají výkony 
víc než srovnatelné se zdravotnic-
tvím v okolí, a technické vybavení 
řady nemocnic si opravdu ani tro-
chu nezadá se zařízeními na západ 
od nás.
Problémem ale je ještě pořád od-
měňování, proto se Středočeský 
kraj rozhodl pro plošné navýšení 
platů o 10 % pro zdravotníky - jak 
lékaře, tak zdravotní sestry. A moje 
představa je, že bude ještě víc fun-
govat to, co leckde jinde funguje 
dobře, totiž že skutečné opory 
týmů, lidé, kteří pracují nejlépe  
a s největším nasazením, to také 
poznají na výplatní pásce. To je dů-
ležitý motivační faktor, aby zejména 
zdravotní sestry neodcházely ze 
zdravotnického systému, ale zůsta-
ly. A že budou spokojené.

Já už jsem se obával, že neusly-
ším od vás zmínku: nejsou lidi, 
nejsou lékaři, chybí nám sestry, 
chybí nám zdravotní pracovníci 
- to nepociťujete? Nedostatek 
personálu?
Ale ano, zejména u středního 
zdravotnického velmi významně, 
dokonce bohužel dochází i k ome-
zení provozu. Samozřejmě, že když 
chce člověk najít pravdivý obraz  
a vydá se do statistiky, tak je to tro-
chu jinak, než se halasně říká. 
Podobně víme, že je nedostatek 
praktických lékařů a že stárnou,  
že to je bolest periferií obecně, ale 
nejen jich, a že to logicky má váž-
né dopady do dalších oblastí, že 
tím pádem se mnohem více čerpá 
akutní péče, že se totéž projevuje 

větším vytěžováním záchranky, kte-
rá často supluje chybějící návštěvní 
služby praktických lékařů nebo 
nevyhovující ordinační hodiny. Tady 
nepochybně vážný dluh v řízení 
péče existuje. 
Ale také na tom z hlediska počtu 
lékařů na tisíc obyvatel nejsme ani 
nejhůř, ani nejlépe, a určitě vyka-
zujeme víc jiné kvalitní a rozvinuté 
zdravotnické systémy. Takže o lé-
kaře musíme bojovat, ale troufnu 
si tvrdit, že samotné počty nejsou 
žádný fatální problém.

Uvažujete o získávání dalších 
zdravotníků i nabídkou bonu-
sů, nebo nabídkou zahraničním 
zdravotníkům, třeba z Ukrajiny?
Do jisté míry o tom přemýšlíme, 
zejména v případě středního zdra-
votnického personálu. 
Ale především se zaměřujeme na 
to, aby lékaři a sestry ve středních 
Čechách měli co nejpříhodnější 
podmínky, v mnoha nemocnicích 
už fungují mateřské školy nebo 
dětské skupiny, to je jedna z forem, 
jak usnadnit fungování ve směn-
ném provozu. Chceme nabídnout 
co nejlepší podmínky pro další 
vzdělávání lékařů a sester tak, aby 
bylo dobře dostupné přímo v mís-
tě. 
Tam, kde je situace opravdu krizo-
vá, tedy nejvíce na interních oddě-
leních – a nejožehavější je situace 
právě v Mladé Boleslavi – samo-
zřejmě hledáme řešení. Budeme 
vymýšlet i motivace pro studenty, 
jak zlepšit již fungující, ale možná 
ne zcela ideální plošný model pro 
všechny zdravotní sestry na střed-
ních školách. Rádi bychom přišli  
s něčím, co bude ještě víc vytvářet 
přímou vazbu k našim nemocnicím.

Zabýváte se péčí o pacienty  
ve fázi, kdy opouštějí nemocnici 
a potřebují dál následnou nebo 
zdravotně sociální péči?
Ano. Řešíme to. Já jsem také při-
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cházel s tím, že jednou z oblastí, 
kterou bych rád rozvíjel, je domácí 
zdravotní péče provozovaná sa-
motnou nemocnicí. Mladá Boleslav 
se do toho pustila už před lety, 
dobře to teď funguje na Kolínsku, 
na Příbramsku, a chceme pokračo-
vat dál, i v Benešově. Specifikem je 
Kladno, kde již existuje silná konku-
rence soukromých agentur domácí 
péče. Nicméně i tam budeme  
o vznik nemocniční agentury do-
mácí péče usilovat. Nemocnice zná 
své pacienty a ve spolupráci s prak-
tickými lékaři tak mohou zajistit 
komplexní přístup k pacientovi  
i po jeho propuštění do domácího 
ošetřování.  Pokládám to za velmi 
rozumný směr přínosný pro paci-
enta, který se mnohem lépe cítí  
v domácím prostředí, pokud se tam 
o něj dokážeme postarat. A výhod-
né je to i pro zdravotní systém. 
Co se týče následné péče, budeme 

ji posilovat tam, kde to má smysl, 
tzn., kde lůžka opravdu chybí. 
Mimochodem, už teď je nachystá-
no setkání se všemi partnery - se 
všemi lůžkovými zařízeními v re-
gionu, abychom dokázali o sobě 
nejenom vědět, ale budovat vazby, 
které by do budoucna dokázaly 
případné nedostatky nebo absenci 
nějakého typu péče či problémy 
v organizaci péče nebo komunikaci 
zacelit. Chceme k tomu přispět tím, 
že vzájemná informovanost bude 
větší, třeba i o tom, jaké se chystají 
soukromé subjekty.

Máte nějakou koncepci spolu-
práce třeba s Alzheimer centry 
nebo skupinami seniorů?
Pracujeme na strategii, která by 
opravdu byla schopná tohle obsáh-
nout. Je to krátká doba, dva měsí-
ce, abychom dali na stůl jasné pod-
mínky a program, který už se bude 

opravdu jenom realizovat. Alzhei-
mer centra, kde se potkává zdra-
votní péče s péči primárně sociální 
už mnohde vznikla, byť to nikde 
není jednoduché. Chceme v tom 
pokračovat, aby ve větších domo-
vech seniorů taková oddělení byla, 
pro všechny typy demence. Tam 
samozřejmě se rozvíjí i spolupráce 
s našimi zařízeními lůžkovými. 

Podporujete mobilní hospice  
a projekty paliativní péče buď  
v rámci nemocnice nebo iniciativ 
neziskovek, které provozují  
domácí hospice, docházení  
na dopolední péči apod.?
Ano, tam, kde to má smysl. Chce-
me např. rozvíjet takový model 
v Příbrami, kde by právě mohla 
vzniknout hospicová lůžková péče 
logicky propojená s mobilní hospi-
covou službou pro ty, kteří si přejí 
skonat doma. 
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V případě paliativní péče je pro 
mne právě ta možnost zajistit v do-
mácím prostředí pacientům důstoj-
né podmínky také jednou z věcí, 
které bych rád rozvinul co nejlépe. 
Přímá odpověď tedy zní: ano, je to 
jeden z nedostatků, se kterými se 
obecně Česká republika ještě zcela 
nepopasovala a my tomu chceme 
pomoci.

Budete pokračovat v projektech 
spolupráce s provincií “Se-čuan” 
nebo jinými čínskými partne-
ry v oblasti TCM tak, jak to v 
minulých letech třeba v Mladé 
Boleslavi a jiných nemocnicích 
koncipovali?
Já jsem konzervativní člověk a mám 
za to, že na výsledky evropské 
vědy, zejména medicíny, opravdu 
můžeme být právem hrdí. Sice 
bych nebyl pro to, aby se u nás li-

dem bránilo využívat praktik čínské 
medicíny, nechť tu ta nabídka exis-
tuje. Ale nemyslím si současně, že 
by to měla být ambice veřejného 
zdravotního systému, a už vůbec 
ne Středočeského kraje. Nevidím  
v tom prioritu a klíčovou perspekti-
vu středočeského zdravotnictví.

Jste spokojen s aktuálním sta-
vem a fungování letecké zá-
chranné služby v rámci Středo-
českého kraje?
Ozvali jsme se okamžitě, jakmile 
vznikla nejistota, že by mohl být 
zásahem v Ústeckém kraji vyblo-
kován vrtulník pražské záchranné 
služby, na kterém se středočeská 
záchranka i finančně podílí. Teď, 
když už se k němu podařilo vytvořit 
velmi efektivní a přímou cestu  
z našeho dispečinku na Kladně,  
to nechceme dopustit. 

Oslovili jsme okamžitě i nově jme-
novaného ministra, aby se tomu 
věnoval, ozvali jsme se i v okamži-
ku, kdy hrozilo, že by po nějaký 
čas opravdu autonomní letecká zá-
chranná služba nebyla zajištěna. 
I díky těmto našim intervencím to 
naštěstí dopadlo tak, že v tuto chvíli 
z Ústí nad Labem létá DSA v pro-
vizorních podmínkách, což jasně 
ukazuje, že to je nezvládnuté mini-
sterské výběrové řízení.
Pro nás je důležité, že 80 % vzle-
tů pražské záchranné služby míří 
do středních Čech. Je to logické, 
protože zasahovat po Praze je 
samozřejmě mnohde velmi kom-
plikované, a naopak střední Čechy 
jsou největším krajem v zemi, s nižší 
hustotou silniční sítě, kde se navíc 
sbíhají i klíčové a velmi vytížené 
dálniční tepny. Nedovedu si před-
stavit, že by právě v tomto prosto-
ru, který je opravdu rizikový a silně 
zatížený, by nebyla k dispozici po-
sádka vrtulníku letecké záchranné 
služby, nebo že by se muselo čekat, 
než se vrtulník vrátí z Ústeckého 
kraje, a nedopustíme, aby k tomu 
kvůli chybám ministerstva v tendru 
došlo.

Vy sám jste byl někdy hospita-
lizován v některé ze středočes-
kých nemocnic?
Nechci to zakřiknout, ale mám do-
cela bytelné zdraví a zatím jsem 
nikdy nemusel být hospitalizován. 

A poslední otázka. Jako kraj spo-
lupracujete s pacientskými orga-
nizacemi?
Chystám se k tomu oslovit zástupce 
pacientských organizací, pokládám 
to za důležitou součást mé práce. 
Jen z časových důvodů v tom  
krátkém a hektickém intervalu  
po krajských volbách – a vzhledem 
k řešení krizové situace na Kladně – 
k tomu zatím nedošlo. 

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

Co konkrétně nemocnice 
svým zaměstnancům nabízí? 
Kromě moderního pracovního 

zázemí na celkem 33 oddě-
leních je to například základní 
dovolená v trvání pěti týdnů. 
Na vybraných pracovištích je 
možné čerpat i dodatkovou 
dovolenou. Placené volno 
získá zaměstnanec i na účast 
na odborných seminářích, 
kongresech a jiných vzdě-
lávacích akcích. Nemocnice 
ovšem podporuje i další 
vzdělávání svých zaměstnan-
ců, včetně jeho plné či částeč-
né úhrady. Rodičům malých 
dětí nabízí možnost jejich 
umístění v mateřské školce či 
dětské skupině při nemocnici. 
Samozřejmostí je zvýhodněné 
stravování ve vlastní jídelně a 
možnost ubytování ve vlast-
ních ubytovnách.
Co se finančních výhod týče, 
nemocnice v současné době 
nabízí i zajímavý náborový 
příspěvek či příspěvky na 

penzijní připojištění, penzijní 
pojištění, životní pojištění 
nebo na rekreaci zaměst-
nanců a dětí.

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

TRADICE
KVALITA

ZODPOVĚDNOST
již 120 let

Klaudiánova nemocnice nabízí zaměstnancům zajímavé výhody

Kontakt na personální 
oddělení: 

326 742 012 nebo 
326 742 007,  
personalni@onmb.cz
www.klaudianovanemocnice.cz
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Stal jste se nedávno předsedou 
představenstva nemocnice Rudolfa 
a Stefanie Benešov. S jakými pocity 
a cíli jste tuto funkci přijímal?
Především s pocitem velké odpověd-
nosti ke spoluobčanům, pacientům 
nemocnice a jejich rodinným příslušní-
kům. Cílem nového představenstva je 
zajištění provozu s neustále zvyšující se 
kvalitou péče, samozřejmě i s ohledem 
na hospodaření nemocnice.

Jak hodnotíte stávající stav ne-
mocnice? (ekonomika, poskytování 
péče, stav areálu, a podobně)
Nemocnice se mi jeví na základě 
prozkoumání prvních informací, jako 
stabilizované zařízení vykazující dlou-
hodobě tzv. černou nulu, to znamená 
kladný hospodářský výsledek, který je 
blízko nuly. 
Nemocnice v Benešově je tzv. paviló-
nový typ nemocnice, což samo o sobě 
představuje větší náročnost na přesuny 
pacientů mezi jednotlivými odděleními, 
zároveň také prostorové uspořádání 
nemocnice znamená vyšší náročnost 
pro personál například při přenášení 
vzorků k analýze do jednotlivých labo-
ratorních pracovišť.

Co chcete změnit a zlepšit co nej-
dříve? 
V prvé řadě je nezbytné analyzo-
vat ekonomiku nemocnice s cílem 
optimalizace nákladů jednotlivých 
provozů a vytvoření rezerv pro lepší 

hospodářský výsledek. V minulém 
týdnu jsem měl možnost diskuto-
vat s vedením nemocnice. Věnovali 
jsme se několika projektům, které by 
mohly přispět ke zlepšení komfortu 
pro pacienty i pro personál nemoc-
nice. Jde například o úpravu prostor 
porodnice či jednotný centrální pří-
jem. Budeme hned hledat finanční 

prostředky, především ve vlastních 
zdrojích. Byl bych rád, kdyby se nám 
podařilo ještě letos první změny rea-
lizovat. V dlouhodobějším horizontu 
mám představu, že nemocnice by 
měla hospodařit s kladným výsled-
kem s minimálním nárokem na do-
tace Středočeského kraje na provoz 
nových pavilónů.

Rozhovor s předsedou představenstva 
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s,

Ing. Pavlem Pavlíkem

inhospital
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Již před několika lety se Oblastní 
nemocnice Příbram začala vážně 
zabývat myšlenkou  péče navazující 
na léčbu v rámci akutních lůžek. 
Cílem nemocnice přitom bylo po-
stupně obsáhnout všechny důležité 
složky navazující následné péče 
v nemocničním i domácím prostře-
dí.

Hlavním důvodem, který nemoc-
nici k tomuto rozhodnutí vedl byl 

nevyrovnaný poměr mezi nabídkou a 
poptávkou těchto služeb, přičemž je 
stále více jasné, že takové služby v naší 
společnosti včetně příbramského regi-
onu chybí a na druhé straně je po nich 
čím dál větší poptávka.
Prvním krokem nemocnice bylo ote-
vření nového lůžkového oddělení ná-
sledné péče o dvou lůžkových jednot-

kách léčby dlouhdobě 
nemocných a lůžek 
ošetřovatelské péče. 
Následovalo otevření 
soiálních a odlehčo-
vacích lůžek a poté 
oddělení akutní lůž-
kové rehabilitace.
Na jaře loňského roku nemocnice za-
hájila provoz své vlastní Domácí péče 
Andělka, jejímž patronem je známý 
herec a příbramský patriot Pavel Nový. 
Služby, které Andělka poskytuje přímo 
v domácím prostředí pacientů, provádí 
zkušené zdravotní sestry na základě 
doporučení ošetřujícího nebo praktic-
kého lékaře. Domácí péče je poskyto-
vána pacientům po jejich propuštění 
z nemocnice na základě dohody mezi 
ošetřujícím lékařem, pacientem a jeho 
rodinou. Domácí péče nemocnice je 

ale otevřena i pacientům ostatním prá-
vě na základě doporučení jejich prak-
tického lékaře. Mezi nabízené služby 
patří například sledování fyziologických 
funkcí, odběry krve a jiného biologic-
kého materiálu, aplikace inzulínu včet-
ně zaučení pacienta, aplikace infuzí, 
péče o žilní vstupy a mnohé další.
Na podzim 2016 otevřela příbramská 
nemocnice další nové lůžkové odděle-
ní navazující na předchozí poskytnutou 
péči – následnou lůžkovou rehabilitaci. 
Toto nové prracoviště opět přijímá 
pacienty ze samotné nemocnice i 
z prostředí jejich domovů. Oddělení 
poskytuje možnost doléčení ve smyslu 
komplexní rehabilitace pro pacienty 
například po různých neurologických 
onemocněních včetně CMP, interních 
onemocněních, úrazech, ortopedic-
kých či chirurgických operacích,  

Následná péče v Oblastní nemocnici Příbram
je plnohodnotnou součástí služeb nemocnice

Jakou úlohu by měla mít benešov-
ská nemocnice v regionu?  A jaké 
vidíte v této souvislosti hlavní úkoly 
do budoucna?
Nemocnice v Benešově je 
začleněna do sítě páteřních 
oblastních nemocnic Středo-
českého kraje. Jako taková 
má své místo v poskytování 
péče našim spoluobčanům. 
Benešovský region se vy-
značuje poměrně rozsáhlou 
rekreační oblastí a to přináší 
i vyšší zátěž pro nemocnici 
v letních měsících. Hlavním 
úkolem pro zajištění všech služeb je 
stabilizování personálu, jeho neustále 
se zvyšující profesionalita a loajalita 
k nemocnici. K tomuto bych chtěl 
dodat, že jedním z prvních kroků no-
vého vedení kraje i samotného před-
stavenstva nemocnice bylo navýšení 
tarifních mezd o 10% od 1. ledna 2017.

Pane předsedo představenstva, ná-
městek hejtmanky pro zdravotnictví 
Středočeského kraje Martin Kupka 

prohlásil, že se na post ře-
ditele benešovské nemoc-
nice bude dělat výběrové 
řízení, vidíte to stejně? 
Pokud ano, tak proč a jaké 
požadavky na tuto funkci 
chcete nastavit? Kdy bude 
vyhlášeno a ukončeno?
Ano, vidím to naprosto stejně. 
Zásadní problém je, že sou-
časný ředitel nemocnice byl 
jmenován bez výběrového 

řízení a to nepovažuji za šťastné. Jsem 
přesvědčen, že ředitel akciové společ-
nosti vlastněné 100% krajem by měl být 
vybrán na základě výběrového řízení.
Proto jsme v současné době vyhlásili na 
tuto funkci výběrové řízení a nastavili 
podmínky, které uchazeč musí splnit.
Především chceme, aby dotyčný kan-

didát na ředitele nemocnice splňoval 
jak patřičné vzdělání, tak především 
zkušenosti z oblasti zdravotnictví a 
manažerskou praxi ve vedení ne-
mocnice nebo podobného zařízení. 
To znamená, podmínkou je vysoko-
školské vzdělání nejméně magister-
ského studijního programu (v oblasti 
ekonomie, práva nebo lékařství, 
nebo manažerské vzdělání v řízení 
zdravotnictví typu MBA), dále zkuše-
nosti v řízení a ekonomice lůžkového 
zdravotnického zařízení minimálně 
3 roky, a také zkušenosti vedením a 
řízením zaměstnanců minimálně 5 
let. Dalšími kvalifikačními předpoklady 
jsou znalosti systému veřejného zdra-
votního pojištění, znalost krajského 
zdravotnictví a další podmínky. Veš-
keré podrobnosti týkající se vypsání 
výběrového řízení jsou již zveřejněny 
na webových stránkách benešovské 
nemocnice. Text: Petr Ballek
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ať již plánovaných nebo akutních. Cí-
lem péče je vrátit pacienta co nejdříve 
do jeho plnohodnotného života, pří-
padně zlepšit jeho zdravotní stav po 
pohybové stránce všetně sebeobsluhy 
a soběstačnosti natolik, aby se mohl 
vrátit co nejdříve domů. K tomu od-
dělení využívá péči lékařů, zdravotních 
sester, fyzioterapeutů, ergoterapeutů 
a dalších, k dispozici má také moderní 
zázemí jak v místě oddělení včetně 
nabídky balneologických procedur, 
elektroléčby nebo cvičeben. V případě 
potřeby je možné využít i rozsáhlý mo-
derní komplex ambulantního rehabili-
tačního traktu.
Zatím poslední novinkou v příbramské 
nemocnici je péče paliativní. Po cca 
tříleté přípravě se nemocnici podařilo 
mezi dalšími osmdesáti uchazeči uspět 
v dotačním řízení v rámci  projektu 
„Spolu až do konce“ Nadačního fondu 
Avast. Díky této podpoře připravujeme 
konkrétní pomoc v rámci paliativní 

péče těm pacientům a jejich blízkým, 
ke kterým se štěstí obrátilo zády a jsou 
nevyléčitelně nemocní. Paliativní péče 
je směřována k pacientům hospitalizo-
vaným v nemocnici i k těm, kteří sto-
nají v kruhu své rodiny. V tuto chvíli je 
již sestaven tým lékaře, zdravotní ses-
try, nutričního terrapeuta, psychologa, 
fyzioterapeuta a sociální pracovnice. 

Kromě těchto odborníků jsou sou-
částí týmu i dva duchovní, kteří přijali 
nabídku nemocnice budou spolu s ní 
nemocným pomáhat. V této chvíli již 
na vybraném oddělení nemocnice 
probíhá pilotní projekt a dokončeny 
jsou i úpravy vhodných prostor pro 
paliativní centrum. Paliativní péče není 
„jenom“ tišení bolesti nebo jiný typ 
péče zdravotní. Je to zejména du-
chovní podpora a pomoc nemocným 
a jejich rodinám.
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Jaké chystáte  změny v nemocnici 
v tomto roce?

Největší změnou tohoto roku je vy-
hlášení výběrového řízení na pozici 
ředitele nemocnice, které se uskuteč-
ňuje v těchto dnech. Doufám, že nové 
vedení bude pokračovat v započaté 
rekonstrukci nemocnice, která přinese 
komfort pro pacienty, ale i personál. 
S tím je spojeno otevření nových od-
dělení  např. DIOP -  oddělení dlouho-
dobé ošetřovatelské péče. Oddělení 
tohoto typu je málo a čekací doby jsou 
dlouhé nebo jsou tato oddělení pro 
příbuzné daleko. 

Můžete nabídnout benefity sest-
rám, které se zajímají o místo u vás, 
a jaké?
Všeobecným sestrám a i jiným nelé-
kařským zdravotnickým pracovníkům 
nabízíme náborový příplatek 20 až 50 
tisíc korun, možnost využití dětské sku-
piny, pro mimokladenské nově příchozí 
zaměstnance ve spolupráci s magistrá-
tem nabízíme možnost městského bytu, 
všechny zaměstnance zařazujeme do 
tříd podle dosaženého vzdělání, což 
některá zdravotnická zařízení nedělají. 
Zaměstnancům proplácíme přesčasové 
hodiny, na oddělení, kde mají zaměst-
nance v dlouhodobé pracovní neschop-
nosti, rozdělujeme za tohoto zaměst-
nance mzdu pro ostatní, kteří za tyto 
zaměstnance pracují. Poskytujeme slevy 
v ústavní lékárně, nabízíme stravenky.
Nově od tohoto roku studentkám 
kladenské Vyšší odborné školy zdra-
votnické, nabízíme placenou souvislou 
praxi, kterou mohou vykonávat v ja-
kémkoliv jiném zdravotnickém zařízení.  
Od tohoto kroku si slibujeme,  že stu-
dentky poznají kladenskou nemocnici, 
zalíbí se jim zde a nastoupí k nám  
jako kolegyně. 

Souhlasíte s hodnocením, že naše 
zdravotnictví je v hluboké krizi?
Souhlasím s tím, že zdravotnictví má 
problém, který se nyní začíná projevo-
vat nedostatkem všech pracovníků ve 
zdravotnictví. V Kladenské nemocnici 
se tento problém začal projevovat 
v loňském roce, kdy jsem najednou na 
seznamu uchazečů o zaměstnáni ne-
měla ani jednoho zájemce. Vždy se do 
nemocnice hlásilo alespoň dost zá-
jemců o místo sanitářů, bohužel ani na 
tyto pozice se nikdo nehlásí. Domní-
vám se, že  je to tím, že firmy v okolí 
Kladna nabízejí lepší finanční podmínky 
a méně stresu. Dalším problémem čes-
kého zdravotnictví kromě financování, 
o kterém se neustále mluví, je přebuje-
lá byrokracie, kdy zdravotničtí pracov-
níci nemají čas na pacienty, všeobecné 
sestry vyplňují nesmyslné množství 
dokumentace jen, aby ji vyplnily, ale 
v počtu například na interním oddělení 
jedna všeobecná sestra se sanitářem 
na 25 pacientů  v noci, kdy má příjmy, 
stará se o velmi nemocné většinou 
staré pacienty, kteří změnou prostředí 
mohou být neklidní,  je toto nadlidský 
výkon. Do této problematiky zasahují 
různé soukromé společnosti, které jsou 
přísnější než vyhlášky a zákony, myslím 
si, že toto by mělo skončit a zdravot-
ničtí pracovníci, by se měli hlavně vě-
novat pacientům a ne dokumentaci.

Jaký máte názor na vzdělávání se-
ster, odložený zákon a objektivní 
potřeba?
Vzdělávání všeobecných sester se 

stalo  nepřehledné  pro zdravotnické 
pracovníky i pro pacienty, kteří neznají 
názvy některých profesí, natož co tito 
zaměstnanci mají za kompetence. 
Myslím si, že změna je nutná, už z dů-
vodu malého zájmu studentů o obor 
zdravotnický asistent, od tohoto roku 
praktická sestra. Zájemci o tento obor 
nevědí jak dlouho budou studovat, 
jaké budou mít kompetence a uplatně-
ní v praxi. Je potřeba vzdělávání stabili-
zovat a uchazečům o toto studium dát 
jistotu. Nyní jsou dva tábory, kdy jeden 
říká, že všeobecné sestry musejí mít 
vysokou školu a druhý, že ne. Já  pat-
řím k tomu druhému. V praxi se nám 
bohužel ukazuje, že úroveň některých 
vysokých škol není dobrá, obzvlášť, 
když studium nenavazuje na obor 
zdravotnický asistent. Některé vysoko-
školačky mají pocit, že budou pouze 
v pozici manažera a jsou pak velmi 
překvapeny, že musejí samostatně 
zvládat základní ošetřovatelskou péči 
o pacienta, protože pomocného per-
sonálu je v současné době nedostatek. 
Ve zdravotnictví je nejdůležitější praxe, 
spojení vědomostí s dovednostmi  
a zdravý selský rozum, který se bohu-
žel poslední dobou někam vytrácí.

Text: redakce
Foto: Robert Božovský, Kladenský deník

V Oblastní nemocnici Kladno je už čtvrtým rokem hlavní sestrou Mgr. Aneta Heřmanová.

Zdravotníci se musí věnovat pacientům,
ne byrokratickým zbytečnostem
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Mají pacientské organizace smysl, ne-
měl by se jich zastávat a o jejich práva 

pečovat stát a jeho instituce?
Pacientské organizace mají smysl, podle mého 
názoru jsou součástí zdravotnictví a patří i do 
legislativy. O to se snažím několik let a doufám, 
že se to teď konečně povede, protože když 
nejsou zakotveny zákonnou úpravou ve zdra-
votnictví, tak prakticky neexistují. Ale do určité-
ho objemu suplují státní správu i resort.  
Je to proto, že žádný lékař nemá dost času  
a žádná pojišťovna dost peněz, aby zaplatila 
to, co chronický pacient potřebuje - vysvětlo-
vání diagnózy, zjistit, jak žít s konkrétní diagnó-
zou, chápat ji, a to všechno od někoho, kdo 
mu pomáhá. Nemůžeme čekat od doktora,  
že toto všechno ovládá. Doktor udělá diagnó-
zu podle toho, co vidí. Podle specializace ví,  
jak se to léčí. Pacienti znají tuto diagnózu  
z první ruky, prožívají to onemocnění, vzájem-
ně si sdělují zkušenosti a pomáhají pochopit, 
jakým způsobem se s tím vyrovnat a jak s tím 
žít. Tohle doktor pochopit nemůže, protože to 
nezná až tak důvěrně.

Pokud spolupracujete s ministerstvem  
a státními, nebo veřejnými institucemi, 
respektují vás?
Já jsem překvapená, jak moc! (smích). To je 
velice potěšující zpráva. Já se především sna-
žím rozumět tomu, do čeho mluvím. Tedy si to 
musím ověřit, pochopit, musím vědět, o čem 

to je. A pak se ptám, 
jak by to mohlo být. 
V tom je asi rozdíl 
mezi mnou a někte-
rými zástupci paci-
entských organizací. 
A také v tom, že já 
mluvím o všeobec-
ných věcech, spo-
lečných pacientským organizacím, a nemluvím 
za specifickou diagnózu. Samozřejmě, když mě 
pacientská organizace deleguje a dá mi rele-
vantní informace, mluvím i za ně. Pak dostanou 
zpětnou vazbu.

Poskytujete nějaký servis nebo pomoc 
jednotlivým skupinám pacientů, soustředě-
ných kolem konkrétní diagnózy?
Určitě ano. Povedlo se mi například přesvědčit 
ředitele VZP Zdeňka Kabátka, že je důležité 
zřídit pacientskou radu VZP. Kdysi jsme za-
ložili pacientskou radu ministra, každý měl 
k tomu trošku jiný přístup, víceméně velice 
pozitivní. Snad jen ministr Heger neměl nikdy 
zájem svolat pacientskou radu a spolupra-
covat. Snažili jsme se o to, aby ministerstvo 
nebo VZP věděli, jaké problémy vidí pacient 
a jednotlivé pacientské skupiny právě v té 
konkrétní sféře pojištění nebo zdravotní péče. 
Musím říct, že pacientská rada VZP funguje 
výborně, že se tam od stolu hned řeší předlo-
žené věci. 

Jaké?
Například pacientská organizace si stěžovala, 
že mají dvě odbornosti, ale jenom jedna má 
právo jim předepisovat léky. Musí chodit od 
Petra k Pavlovi a zpátky zase pro recept. Tak se 
rozšířilo preskripční omezení na léky a mohly 
je předepisovat obě odbornosti. A to je jenom 
jeden z příkladů. My to koordinujeme - já 
pošlu organizacím oznámení o tom, že bude 
pacientská rada v určitém termínu, aby po-
slali podněty, pozveme jejich zástupce, který 
vysvětlí, v čem vidí oni ten problém. Podněty 
předáme na VZP, aby se mohli připravit a už 
předpokládat určité řešení. Kdyby se jednotlivá 
pacientská organizace snažila hledat nějakého 
příslušného referenta na VZP, tak by chodili 
od dveří ke dveřím a nikde by se nedozvonili. 
Takhle s náměstkem Petrem Hoňkem připraví-
me program, pokud je organizace mimopraž-
ská a její zástupce se nemůže dostavit, tak mě 
požádá, abych je zastupovala. Na webu pak 
máme zápisy z pacientské rady, kromě toho, 
že ho všichni dostanou písemně. 

To mluvíte ale o organizacích jako práv-
nických osobách. Může se na vás obrátit 
jednotlivec, běžný pacient, který má nějaký 
subjektivní pocit třeba poškození při péči v 
nemocnici a hledá konzultaci nebo právní 
pomoc?
Nedávno jsem dostala stížnost od pacienta, 
budeme ji projednávat na ministerstvu. Jednot-

Koalice pro zdraví 
pomáhá určit diagnózu společnosti

interview

Koalice pro zdraví slouží pacientským organizacím, jejichž členy sdružuje společný osud  
a diagnóza. Jejich sdílení umožní porovnat a vyměnit si zkušenosti, pomůcky, kontakty,  
pokrýt oblast, kam zdravotnictví nedosáhne. A samozřejmě výkon lékařů a sester ovlivnit  
a kontrolovat. Celá tato oblast nemůže být černobílá. Jednotlivé příběhy a případy jsou  
vnímané subjektivně, leckdy na obou stranách konstatujeme nespravedlnost, chybu, omyl. 
Aby těch bylo co nejméně, o to se snaží předsedkyně koalice Jana Petrenko.
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liví pacienti se na mě obracejí, samozřejmě ne 
vždy jsou spokojeni. Ale ne vždy jsou v právu. 

 Jak konkrétně působíte třeba v nemocni-
cích z hlediska kultivace dialogu zdravot-
ník-pacient, máte nějaká kritéria a možno-
si, jak komunikaci v NZZ ovlivnit?
Přímo ovlivnit ne. Výsledkem mé práce je, že  
v nemocnicích dbají na práva pacientů a infor-
mace o nich jsou všude dostupné. Pacient má 
právo na informace, a naše úsilí změnilo vztah 
poskytovatele péče vůči poskytovaným. 

Které subjekty s vámi spolupracují z od-
borné lékařské a zdravotnické obce - ČLK, 
ČLS JEP, organizace sester, fyzioterapeutů a 
podobně?
Purkyňka samozřejmě, dokonce máme v 
boardu pana profesora Štěpána Svačinu.  Paci-
entské organizace většinou mají dobré vztahy 
s lékaři, s odbornými společnostmi, protože 
většina setkání by neměla smysl, kdyby tam 
nepozvali odborníky. A ti osvícení lékaři již 
pochopili, že v podstatě jde o vzájemné vy-
měňování informací, které prospějí doktorovi 
v ordinaci i nemocnici. V prostředí, které je pro 
pacienta velice stresující. Když přijde odborník 
do pacientské organizace, tak se dozví spous-
tu poznatků, o kterých předtím ani neslyšel. 
Najednou sedí v uvolněné atmosféře, kde se 
diskutuje, a pacienti si vzpomenou na věci, 
které by je ani nenapadlo říct lékaři v ambulan-
ci. Tady se to vykládá, rozebírá, je to pozitivní 
přínos jak pro doktory, tak pro pacienty. já 
věřím spolupráci s odbornými společnostmi, 
chodím na kongresy sester, na schůze, kde  
s nimi komunikujeme.

Pomáhá vám ČLK? 
Myslím, že ČLK je v podstatě odborová organi-
zace. Takže jsou tady dvě. Akce Děkujeme, od-
cházíme!, s černou sanitkou, to bylo vyhrožování 
pacientům, ať se jim to líbí nebo ne, je to prostě 
fakt. Když jsme dělali v parlamentu seminář, 
kam jsem pozvala také pana doktora Engla, 
dost si vyslechl od pacientských organizací. V 
pacientských organizacích jsou chroničtí pacienti, 
závislí na kontinuální péči, a když vyhrožovala 
komora a odbory děkujeme odcházíme, tak 
jsem si myslela, že se ty organizace leknou, že 
co bude s jejich péčí. Byla jsem překvapená, jak 
tvrdě podporovaly to, aby jim ministr Heger 

neustoupil. To mě překvapilo, myslela bych si, 
že budou mít strach k a tedy budu chtít, aby 
jim Heger dal cokoli, jenom aby status quo po-
kračoval, a oni ne. A je fakt, že péče tady je na 
mnohem vyšší úrovni než kdekoliv jinde. To si 
mnoho lidí v této zemi neuvědomuje. Je skuteč-
ně ve srovnání velice dobrá, můžete to slyšet od 
pacientských organizací, které mají zkušenosti a 
styky s podobnými ze zahraničí, takže vědí, jak 
to jinde chodí. Jak jsem viděla například v Británii, 
v jakých podmínkách a jakým způsobem vlast-
ně medici a absolventi lékařské fakulty začínají, 
nebo v USA, tak tady je to ještě moc fajn. 

Spolupracujete s nemocničními ombuds-
many? Jaký je váš názor na jejich úlohu  
a význam?
Nespolupracujeme, neměla jsem příležitost 
s nimi přijít do styku. Já ten titul ombudsman 
nemám ráda. V nemocnicích by měl být nějaký 
prostředník, který může řešit problémy mezi 
pacienty a personálem. Někoho potřebujete. 
Většinou z toho, co já jsem slyšela a zjistila, tak 
jsou to víceméně problémy komunikační. Ale 
záleží na přístupu k pacientům. Můžete mít 
nemocnici, kde je jedno oddělení, tam vám 
pacienti budou chválit do nebe, jaké je všech-

no fantastické a vzápětí si budou stěžovat ve 
vedlejších dveřích. Záleží na primáři, jaký má 
přístup. Protože ti mladí doktoři, kteří přijdou, 
tak  kopírují chování jeho i personálu. Když 
přijdou ze školy, můžou mít úplně jiný přístup,  
a brzy se začnou chovat stejně. Ale nemyslím, 
že by to byla epidemie. Já jsem jednou mluvila 
na nějaké konferenci lékařů o tom, že pacient 
je na nich totálně závislý, navíc mu je špatně, 
trpí, takže je možná nevrlý, není až tak přívěti-
vý, jak by chtěl být, a že je to třeba nutno brát 
v potaz. Na to jeden lékař tam poznamenal:  
A když jsou na nás pacienti sprostí, kam máme 
jít? Já jsem řekla: Do koalice, ke mně. Já netvrdím, 
že pacienti dělají všechno dobře a druhá strana 
je špatná. Je to o jednotlivcích a o přístupu. 

A jak tohle sdělujete lékařům a pacientům?
Na konferencích, na schůzích, donedávna jsme 
tady mívali Otevřené dveře (monotématické 
dny OD), kdy chodily pacientské organizace. 
Vždycky jsme pozvali někoho například z pojiš-
ťoven, VZP nebo z MPSV. Byla diskuse, kterou 
jsme dávali na web. Později sem ale zpravidla 
přišla spousta doktorů něco si vyříkat s Julín-
kem a pacienti se nedostali ke slovu. Tak jsme 
to začali dělat jen pro pozvané. Ale diskutuje-
me s pacientskými organizacemi, ty organizace 
mě zvou na svá setkání a schůzky, kde jim 
výstupy z těch setkání tlumočím.

Co byl váš nejzajímavější případ, osud 
nebo situace?
Jeden si vybavím, není nejdramatičtější, ale pro 
mě potvrzující, že moje práce má smysl.  Jed-
nou na kategorizační komisi se pan Vondrýska 
od hemofiliků, sám už těžce nemocný, zvedl,  
s velikými potížemi. Bylo to v době, kdy sem 
přicházely biologické léky, ale drahé. Vědělo se 
o tom a spekulovalo o náhradě, a pan Vondrýs-
ka, kterému bylo asi tak pětačtyřicet, se obrátil 
na docenta Němečka a řekl: Pane docente, já 
vím, že nemáte peníze pro všechny, ale prosím 
vás dejte to aspoň dětem!
A ty děti to dostaly. Byli jsme všichni z toho 
hodně zaražení, protože jeho projev byl ne-
sobecký, nebouchl do stolu a neříkal: My jsme 
pacienti, my to chceme, protože nám to může 
pomoct a já to chci první. Ne. Dejte to dětem, 
řekl. To byl moment, kdy jsem si říkala, ano, 
tohle má smysl.

Text: Jan Hovorka

Koalice pro zdraví, o. p. s.
byla oficiálně založena 2. června 2004 jako 
obecně prospěšná organizace. Jsme volné 
sdružení organizací a jednotlivců se společ-
ným cílem:

„ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR“
Chceme vytvořit platformu pro pozitivní 
dialog mezi jednotlivci i skupinami, hledání 
řešení jejich problémů a pomoc při jejich 
realizaci. Koalice pro zdraví – servisní služba 
organizacím.

Jsme členy: 
Pacientská rada ministra zdravotnictví 
Etická komise ministerstva zdravotnictví
Národní rada na obezitu
Pacientská rada VZP

Pracovní skupiny:
na transplantační program, vzácná onemoc-
nění, bezpečnost pacientů a kvalita péče, 
dohodovacího řízení MZ ČR na výkony  
a kódy, pro pacienty při OECD, poradní  
sbor ECDC ve Stockholmu

Kontakt: 
Koalice pro zdraví
5. května 65, Praha 4, 140 21
tel.: 261 174 079
mail: info@koaliceprozdravi.cz
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Mgr. Jitka Bílková
1. Myslíte, že pacientské organi-
zace jsou pro české zdravotnictví 
přínosem odpovídajícím partne-
rem?
Pacientské organizace mají určitě 
svůj význam pro samotné pacienty. 
Tím pádem i pro zdravotnictví  
a nemocnice.

2. Měly by mít přístup k informa-
cím, podporu a koordinační řízení 
ze strany státu?
Podle mého názoru by v žádném 
případě neměly mít přístup k infor-
macím o pacientech jako takových 
(pokud se ptáte na informace např. 
ze zdravotnické dokumentace). Sa-
mozřejmě něco jiného jsou informa-
ce o nemoci, jejím průběhu... To se 
i často děje například v rámci před-
nášek lékařů. S podporou a koordi-
načním řízením ze strany státu bych 
souhlasila - pacientských organizací 
je mnoho a pacienty to může mást.

3. Mohlo by ministerstvo  
zdravotnictví podpořit význam  
a pozici nemocničního ombuds-
mana, povinné zřízení státem 
jako určitou záruku nezávislosti 
na zřizovateli.
Uherskohradišťská nemocnice 
nemá žádnou zkušenost s pra-
cí pacientského ombudsmana, 
stížnosti a podněty řeší právní 
oddělení nemocnice. Máme také 
zřízenou komisi pro řešení stížnos-
tí, která se jednou za měsíc schází 
a řeší nejen stížnosti, ale i podně-
ty, snažíme se to dělat opravdu 
poctivě. Členy komise jsou kromě 
vedení nemocnice také právník, 
zástupce THP pracovníků, lékaři 
a nelékaři. Výsledkem takového 
sezení je vždy konkrétní závěr  
k dané stížnosti nebo podnětu  
a navržená opatření.

4. Má vaše nemocnice zkušenost, 

podmínky a zájem komunikovat  
s pacientskými organizacemi?
Naše nemocnice s několika paci-
entskými organizacemi komunikuje 
a spolupracuje. Je to například 
Společnost dialyzovaných  
a transplantovaných pacientů 
nebo Parkinson klub Uherské Hra-
diště. Bohužel nemáme příliš pro-
storu vyvíjet sami aktivitu směrem 
k pacientským společnostem, ale 
pokud nás osloví oni, snažíme se 
spolupracovat a komunikovat.

5. V čem nejvýrazněji jsou  
přínosné?
V čem jsou tyto organizace přínos-
né, to by asi nejlépe posoudil paci-
ent. Pokud je s jejich činností spo-
kojený, aktivně se zapojuje, potkává 
se s dalšími pacienty, dozvídá se 
informace a podobně, prospívá to 
jistě jeho psychice - tím pádem je to 
přínos i pro jeho lékaře/nemocnici.

Za Uherskohradišťskou nemocnici odpovídá vedoucí úseku 
nelékařského zdravotnictví UHN

Požádali jsme o názory a zkušenosti manažery a významné osobnosti našich předních nemocnic, a přinášíme vám jejich odpovědi. 

MUDr. Michal Průša
1. Myslíte, že pacientské organi-
zace jsou pro české zdravotnictví 
přínosem?
Dle mého názoru pacientské orga-
nizace za dobu své existence prošly 
kvalitativním vývojem a v současné 
době mohou být rovnocenným 
partnerem ostatním subjektům 
pohybujícím se v segmentu zdra-
votnictví. Poskytovatelům zdravotní 
péče mohou poskytovat zpětnou 

vazbu na kvalitu jejich služeb pohle-
dem jejich příjemců.

2. Měly by mít přístup k informa-
cím, podporu a koordinační řízení 
ze strany státu?
Přístup k informacím ano, ale přesně 
legislativně vymezen, podpora státu 
nezbytná a možnost poskytnutí 
koordinačního rámce organizacím 
ze strany státu taktéž.

3. Mohlo by ministerstvo zdra-
votnictví podpořit význam  
a pozici nemocničního ombuds-
mana, povinné zřízení státem 
jako určitou záruku nezávislosti 
na zřizovateli?
Podpora myšlenky na zřizovateli 
nezávislého ombudsmana je jistě 
zajímavá, ale nezbytností je zajištění 
nezávislosti nemocničních ombuds-
manů na jiném subjektu. 

Za Nemocnici Hořovice odpovídá v naší anketě  
o významu pacientských organizacích její ředitel

Pacientské organizace a nemocnice:

Partneři    protivníci?nebo
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MUDr. Vladimíra Danihelková
1. Myslíte, že pacientské organi-
zace jsou pro české zdravotnictví 
odpovídajícím partnerem?
Ano, jsou dobrou zpětnou vazbou o 
tom, jak české zdravotnictví funguje.

2. Měly by mít přístup k infor-
macím, podporu a koordinační 
řízení ze strany státu?
Je otázkou k jakým informacím,  
v jakém měřítku. Pacientské organi-

zace by podporu státu mít měly,  
ale koordinační řízení ze strany státu 
si konkrétně nedovedu představit.

3. Mohlo by ministerstvo zdravot-
nictví podpořit význam a pozici 
nemocničního ombudsmana, po-
vinné zřízení státem jako určitou 
záruku nezávislosti na zřizovateli?
Na tento dotaz nemám jednoznač-
ný názor.

4. Má vaše nemocnice zkuše-
nost, podmínky a zájem komu-
nikovat s pacientskými organi-
zacemi?
Ano.

5. V čem nejvýrazněji jsou přínos-
né konkrétně pro vaše zařízení,  
z vaší vlastní zkušenosti?
Jsou cennou zpětnou vazbou  
pro nemocnici.

Odpovědi na naši anketu, zaměřenou na spolupráci nemocnic s pacientskými 
organizacemi, nám zaslala i paní ředitelka Nemocnice Blansko

Bc. Iva Nováková, MBA
1. Myslíte, že pacientské organi-
zace jsou pro české zdravotnictví 
odpovídajícím partnerem?
Pacientské  organizace jsou díky 
svému poslání, kterým je mimo jiné 
informovat své členy o jejich one-
mocnění, pomoci jim se s daným 
onemocněním sžít či poskytovat 
sociální podporu a pomoc v orientaci 
v systému sociální péče, velmi přínos-
né a v systému českého zdravotnictví 
dnes již nepostradatelné. Spolupra-
cuje-li pacientská organizace navíc  
i s odbornou společností, její členové 
tím získají velmi kvalitní poradenství.

2. Má vaše nemocnice zkuše-
nost, podmínky a zájem komu-
nikovat s pacientskými organi-
zacemi?
Nemocnice České Budějovice, a. s. 
je otevřená v jednání se všemi exis-
tujícími pacientskými organizacemi, 
a i takto činí. Máme zájem na konti-
nuálním zlepšování naší péče  
i služeb. Spolupráce s těmito or-
ganizacemi nám poskytuje velmi 
cennou zpětnou vazbu a zároveň 
informace, které tyto pacienty 
v souvislosti s jejich specifickým 
onemocněním trápí.

3. V čem nejvýrazněji jsou  
přínosné?
Pacientské organizace jsou přínosné 
především díky kombinaci osobního 
prožitku pacienta a konzultanta 
dané organizace s odbornou  
společností.
Díky kontaktu s těmito sdruženími 
mají nemocnice a jejich personál 
možnost poznat problematiku da-
ného onemocnění z jiného úhlu. 
Vzájemná spolupráce všech těchto 
stran pomáhá nalézt optimální  
řešení zdravotního problému  
daného pacienta.

Za Nemocnici České Budějovice, a.s., na naše otázky  
odpovídala manažerka spokojenosti pacientů a zaměstnanců

Mgr. Jana Šperlová
1. Myslíte, že pacientské organi-
zace jsou pro české zdravotnictví 
přínosem? 
Rozhodně ano a nejenom pro zdra-
votnictví, vidím zde přínos přede-
vším ve psychosociální oblasti, která 
obecně se zdravotnictvím úzce 
souvisí.

2. Měly by mít přístup k informa-
cím, podporu a koordinační řízení 
ze strany státu? 

Dle mého názoru, není možné, aby 
pacientské organizace fungovaly 
bez přístupu k těmto informacím. 
Řádně vedená pacientská organi-
zace by měla spolupracovat s od-
bornými společnostmi, lékaři  
a zdravotními pojišťovnami, určitou 
podporu ze strany státu zde vidím 
jako výhodu.

3. Mohlo by ministerstvo zdravot-
nictví podpořit význam a pozici 

nemocničního ombudsmana, po-
vinné zřízení státem jako určitou 
záruku nezávislosti na zřizovateli? 
Některé z českých nemocnic již ve 
své struktuře pozici nemocniční-
ho ombudsmana mají, pokud by 
zde existovala podpora ze strany 
státu, spatřuji  v zřízení této po-
zici ohromnou přidanou hodnotu 
nejenom pro pacienty a pacientské 
organizace, ale především pro 
zdravotnická zařízení.

V anketě odpovídá za několik zařízení  
v Karlovarském kraji i jednatelka NEMOS Ambulance, s.r.o., 
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V nemocnici zpočátku pracoval pouze 
primář MUDr. Josef Jirsa s jedním 

sekundářem a ošetřovatelky z řad řádo-
vých sester řádu sv. Karla Boromejského 
(o sestrách boromejkách píšeme i v dal-
ším článku). V dalších letech se nemoc-
nice postupně rozrůstala až do dnešní 
podoby. Na její rozšiřování měl vliv 
nejen zvyšující se zájem o poskytování 
zdravotní péče z řad obyvatelstva Stra-
konického regionu, ale i tyfové epidemie, 
světové války a další historické události 
minulého století. Od roku 1956 nesla-
nemocnice jméno MUDr. Karla Hradec-
kého. V roce 1951 vznikl Okresní ústav 
národního zdraví a nemocnice se stala 
bezejmennou. OÚNZ zanikl k 31.12.1991 
a byl k 1.1.1992 delimitován na 5 nástup-
nických organizací se společným názvem 
„Sdružené zdravotnické zařízení Stra-
konice“. Toto sdružení se vlivem osamo-
statnění a privatizace jednotlivých části 
rozpadlo a k 1.1.1995 se  přejmenovalo 
na Okresní nemocnici Strakonice, která 
je od 1.1.2003 ze zákona příspěvkovou 
organizací Jihočeského kraje. Od roku 

2007 došlo k transformaci nemocnice  
na akciovou společnost.

A nyní podrobněji...
Městský špitál – Siebrtský ústav (stojí v blíz-
kosti dnešní nemocnice) byl založen roku 
1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí 
stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. 
Plukovník dělostřelectva Viktorin Siebert 
sepsal 20. června 1885 ve vojenském le-
žení před Rábem v Uhrách poslední vůli 
a odkázal 10 000 zlatých na stavbu domu 
pro 10 zchudlých strakonických občanů. 
Nadační listina ukládala špitálníkům dva-
krát denně se účastnit bohoslužeb. Za po-
vinnost měli vroucí modlitby za zachování 
církve, za odvrácení moru, hladu a válek 
a za duši zakladatele špitálu. Stavbu špi-
tálu provedl bratr Viktorinův, knížecí rada 
schwarzenberský, Theodor Siebert.

Ku slávě císaře pána
Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena 
pro veřejnost 1. září 1892. Byla prohlášena 
za nemocnici všeobecnou a veřejnou  
s právem nést název “Všeobecná nemoc-

nice císaře Františka Josefa I.” Náklady  
na stavbu činily 145 477 rakouských ko-
run. Za účelem zřídit ve Strakonicích mo-
derní léčebný ústav odkazovala v druhé 
polovině 19. století peněžní i movité věci 
řada strakonických rodáků a movitých 
měšťanů. Jedním z nich byl i P. J. Schmi-
dinger. Ten ve své závěti odkázal 1000 
zlatých. Stejně se zachoval i A. Renner.  
A tak byl v roce 1876 zřízen fond na stav-
bu nemocnice, jehož posláním bylo orga-
nizovat sbírky. V roce 1888 měl fond  
k dispozici 65 tisíc zlatých. Stavba trvala tři 
roky. Město poskytlo pozemky a stavební 
materiál ze svých cihelen a lomů. Protože 
nemocnice vznikla za široké podpory 
obyvatel a ve své době podobné léčeb-
né ústavy nebyly rozšířeny, byli občané 
Strakonic a okolí na svou nemocnici hrdi 
a povznášející pocit, že se jedná o jejich 
nemocnici, přetrvává ve vědomí dodnes.

Velcí muži strakonické  
nemocnice
Prvním primářem se stal MUDr. Josef 
Jirsa. Vchod do areálu nemocnice byl  

inhistoriae

Nemocnice Strakonice

Střípky z historie 
i alba osobností

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena veřejnosti 1. září 1892 a od svého  
vzniku nesla jméno Jeho Výsosti císaře Františka Josefa I. Původně byla tvořena 
pouze budovou dnešního „Dětského centra JČK“ a umrlčí komorou, která v rámci 
rekonstrukce nemocnice v 90. letech 20. století ustoupila budově nynější ústavní 
lékárny a odborných ambulancí. 
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z Lidické ulice (Pražská císařská silnice). 
Reprezentativní široké schodiště střežily 
dva stříbrné smrky (které jsou zde do-
dnes). V hlavní budově (dnes již bývalé 
dětské oddělení) byly pokoje pacientů, 
vrátnice, kancelář lékaře a malý operač-
ní sálek. V zadní budově propojené  
s hlavní budovou chodbou byla prádelna 
a kuchyně, v prvním patře pak klausura 
řadových sester - ošetřovatelek a kaple. 
Ve výklenku v kapli byla umístěna gotická 
socha Madony (patrně z dominikánské-
ho kostela v Plzni) z doby kolem roku 
1420. V západní části parku byla umrlčí 
komora, která byla v 30. letech 20. století 
adaptována na vrátnici a v 90. letech 
20. století asanována při výstavbě zubní 
polikliniky. O nemocné pečoval primář 
s jedním sekundářem. Ošetřovatelskou 
službu vykonávaly řádové sestry řádu sv. 
Karla Boromejského. Správcem nemoc-
nice byl dražejovský rolník J. Kuncl. V čele 
správní rady byl Ludvík Thalberg, strako-
nický majitel realit.
Jedna z nejpozoruhodnějších osobností, 
která se zapsal nejen do historie nemoc-
nice, je MUDr. Jiří Fifka, který byl nejen 
primářem na chirurgickém oddělení 
(1924-1960), ředitelem nemocnice (1928-
48), ale i starostou města Strakonice. To 
se psala 30. léta 20. století. Bydlel “přes 
ulici”, naproti nemocnici, ve stylové vile, 
která byla později přestavěna pro ko-
merční účely. Aby to neměl do práce 
daleko, byla v plotě proti vile zřízena 
branka. I po skončení aktivní práce se 
neustále živě zajímal, co je v nemocnici 
nového, jaká se otevírají nová oddělení.
V roce 2004 by se dožil 100 let pri-
mář interního oddělení v letech 1939 
-1942, MUDr. Karel Hradecký. Narodil 
se 16. října 1904 ve Světlé nad Sázavou, 
popraven nacisty 8. září 1943 v Plöt-
zensee. Zapojil se do protinacistického 
odboje, byl napojen na odbojovou 
skupinu ÚVOD, působící v Plzni a jiho-
západních Čechách, která zasahovala 
až na Strakonicko, prostřednictvím 
podskupiny KAREL, kterou tvořil farář 
Josefa Jílka – Katovice, npor. Felix Peřka 
– četnická stanice Strakonice a MUDr. 
Karel Hradecký. Do rukou fašistů byl 

vydán zradou z řad svých spolupracov-
níků v nemocnici. V průběhu roku 1942 
pak byla celá skupina ÚVOD pozatý-
kána, (Peřka se před zatčením zastřelil) 
a v září 1943 byli všichi popraveni. Od 
roku 1946 nesla nemocnice jméno Dr. 
Karla Hradeckého. V roce 1951 vznikl 
Okresní ústav národního zdraví a ne-
mocnice se stala bezejmennou v rámci 
této okresní organizace. V současné 
době je po Dr. Karlu Hradeckém po-
jmenovaná ulice na východním obvodu 
areálu nemocnice.

Od tyfového baráku  
k honosnému ředitelství
Budova ředitelství Okresní nemocnice 
Strakonice má neobyčejpestrou minulost. 
Býval zde “barák pro infekční nemoce”, 
dřevěný pozůstatek po stavebních děl-
nících provádějících stavbu nemocnice. 
Infekčních epidemií bylo ve strakonickém 
okrese mnoho. Uloženi zde byli pacienti 
zasažení tyfovou epidemií, ale i s lep-
rou. Proto bylo přistoupeno k výstavbě 
infekčního pavilonu, který byl otevřen 
15. února 1932 a infekční barák se stal 
sídlem vznikající a rozrůstající se admini-
strativy nemocnice. Budova byla několi-
krát přestavována, dokonce i svépomocí 
samotným úřednictvem.
Krutá zima v roce 1929 a následné 
parné léto znamenaly zhoršení hygie-
nických podmínek vlivem popraskané 
kanalizace a průsaku do vodovodního 
řadu. V létě proto proběhly dvě vlny 
epidemie břišního tyfu. Onemocnělo 
přes 300 osob a zemřelo několik desí-
tek lidí. Účinným opatřením proti opa-
kování podobné katastrofy byla stavba 
vodovodu, která byla dokončena  
v roce 1937. Infekční pavilon byl vybu-
dován v letech 1930 – 1932. Příčinou 
vysokého počtu infekčních onemocnění 
byla současně vysoká zaostalost byto-
vého fondu ve městě i obecné hygieny 
( jak ve stravování a bydlení, tak  
i na pracovištích). Svoji roli při malé 
odolnosti proti infekcím sehrála i exis-
tenční nejistota.

Text: nemocnice-st.cz/red
Foto: archiv

Nemocnice Strakonice, a.s.
Radomyšlská 336
38629 Strakonice I

www.nemocnice-st.cz
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Letecká záchranná služba je dnes 
frekventované téma, především  
z hlediska provozu a jeho zajištění. 
Nejdůležitější jsou však lidé, kteří  
na záchrankách slouží - piloti a léka-
ři. Jaké mají (a hlavně jaké by měli 
mít) podmínky pro tuto nesmírně 
náročnou a odpovědnou práci?  
Nejen o tom jsme se bavili v rozho-
voru, který nám poskytl velmi zku-
šený lékař, záchranář a olomoucký 
poslanec, MUDr. Milan Brázdil.

V poslední době je LZS v mnoha 
krajích frekventované téma. Proč 

myslíte, že tomu tak je?
Začít bychom asi měli informací, že naše 
země je členěna na správní celky-kraje, 
a že z těchto čtrnácti celků jich 10 má 
leteckou záchrannou službu, ale hranice 
mezi nimi nebrání letu zdravotnického 
vrtulníku k místu potřeby. Skoro bych 
řekl, že bychom to měli vnímat naopak 
- umožňují spolupráci záchranářů jed-
notlivých krajů. A vždycky, to zdůrazňuji, 
jde o zdraví a život konkrétního člověka. 
Přidáme-li ekonomické hledisko, tedy 
náklady, to stejně řeší stát, který cestou 
Ministerstva zdravotnictví platí leteckou 
část provozu. Tu zdravotní pak zřizovatel 
záchranné služby jako takové, tedy kraj, 
a to je zase stát. Znamená to posoudit 
optimální poměr cena-výkon. To není nic 
složitého. Složitým se to stává, když mo-
dely této služby nejsou kompatibilní, tedy 
že mají odlišné formy - soukromá firma, 
zahraniční firma, vojenský útvar, policejní 
složka. Pak si přidejte další různé zájmy 
osob, společností, názory EU, ale i názory 

dalších odborníků, právníků a podobně - 
a bouřlivá debata je na světě. Otázkou je, 
kdo za koho mluví a o čem.

Každý kraj nabízí jiné řešení, podle 
vlastních kritérií. Je to správná úvaha? 
Neměla by být řízena centrálně?
V zásadě jiná úvaha není možná.  
V dnešní době tu máme centrálně říze-
né a zřizované hasiče i policii. Jak to, že 
to tak není u zdravotnické záchranné 
služby? Všude ve všech krajích, vlastně 
v našem malém státě v srdci Evropy, by 
měla být stejná a kvalitní přednemocniční 
neodkladná péče bez rozdílů a pro kaž-
dého. Uvítal bych jednoho státního zři-
zovatele záchranné služby ČR a jednoho 
státního provozovatele LZS pro celou ČR.
Bohužel, nebo bohudík jsme právě v tuto 
chvíli u té bouřlivé debaty - kudy a jak 
dál. Já mám jasno. Jedna, státem zřizova-
ná a garantovaná záchranná služba ČR.

Mohou platit stejné předpisy a pod-
mínky pro civilní, policejní a vojen-
skou LZS?
Nemohou a neplatí stejné předpisy  
a podmínky pro civilní, policejní a vo-
jenské poskytovatele LZS. Policejní he-
likoptéry mají řešit bezpečí uvnitř státu, 
vojenské řešit  vnější bezpečnost a civilní 
letecká zdravotnická záchranná služba 
tu je pro urgentní přednemocniční péči. 
Pilot, lékař a záchranář příslušník našich  
ozbrojených složek je jinak zaměstnaný 
profesionál než pilot, lékař a záchranář, 
civilista a příkladů bychom asi našli víc. 
Jistě spolu budou spolupracovat v pří-
padě hromadného výskytu zranění třeba 
při teroristických útocích, při výskytu 
přírodních katastrof a podobně. Jinak 
má ale každá složka svůj úkol a na jeho 
plnění jiné předpisy a podmínky.

Neměla by být LZS součástí každého 
policejního krajského útvaru, z hledis-
ka ingerence do dopravního systému 
a územního členění?
To rozhodně ne, například proto, že  
policie řeší mnoho věcí i v utajení a má 
mít na to své prostředky. Jak by potom  
k tomu přišel pacient, ke kterému by LZS 
nepřiletěla, protože byla třeba na nějaké 
pátrací akci?
Jistě by byla mnohem těsnější a jedno-
dušší spolupráce s policií a armádou v 
případě, že by byl realizován model zmí-
něné centrální LZS, řízené státem. Pak 
by mohly platit maximálně sjednocené 
podmínky, předpisy a podobně, a byly 
by jasné kompetence a zodpovědnosti 
při letecké spolupráci v rámci IZS.

Helikoptéra
je pekelný stroj!

interview
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Jaká je nezbytná kvalifikace lékaře 
pro práci v LZS?
Na záchranné službě může pracovat 
každý lékař, který odatestuje z urgentní 
medicíny a medicíny katastrof. Na výjimku 
pak dle závazných stanovisek České lékař-
ské komory, když má atestaci z vybraných 
oborů  (ARO, chirurgie, interna, pediatrie, 
praktického lékařství pro děti a dorost  
a všeobecného lékařství) a prokáže se 
potvrzením stáže a schopností intubovat. 
Musí být taky zdravotně způsobilý. Pro 
práci na palubě vrtulníku pak potřebuje 
být na tuto činnost proškolen /HEMS/.

Proč jste si vy vybral právě LZS? Co 
vás na této práci přitahuje, inspiruje?
Jako bývalý vojenský lékař výsadkář (u 
brigády speciálního určení) jsem se na-
učil skákat z vrtulníku. Když přišla šance 
nastoupit na tehdy se rozjíždějící letec-
kou záchranku v Olomouci, tak jsem ji 
tehdy, v roce 1991, využil. Na práci na 
záchranné službě mě přitahuje akce-
schopnost, bezprostřednost a  jedineč-
nost okamžiku se správně rozhodnout.

Umíte řídit vrtulník? Mohl byste  
v případě potřeby nahradit pilota?
Za sebou mám mnoho odlétaných hodin 
na palubě mnoha záchranářských vrtul-
níků, a to jak v armádě, tak se soukromý-
mi provozovateli. Na palubě musí pano-
vat kamarádská atmosféra, a tak jsem  
se během těch let naučil při možnosti 
být na palubě při různých servisních  
a manipulačních letech i vzletět, letět  
i přistát s několika typy vrtulníků, ale 
vždy pod pečlivým dohledem kapitána. 

Sečteno a podtrženo:
Máme tu jednoho pacienta, ale 14 originálních 
krajských záchranek a 10 LZS, občas i více 
pacientů, ale 14 nejednotně postupujících zá-
chranek. Transformace zdravotnické záchranné 
služby našeho státu musí být dokončena. Podle 
mého názoru a názoru mnoha lékařů a zá-
chranářů, kteří nejsou ve vedoucích funkcích, je 
sjednocení záchranek nevyhnutelné a chtěné. 
Je jen otázka kdy a jak. A to i bez ohledu na 
zhoršující se bezpečnostní situaci v Evropě. 
Sjednocení záchranek by přispělo k zefektivnění 
vynakládaných prostředků. Jednotné nákupy, 
jedno místo pro soutěžení zakázek povede 

ke snížení korupce a k lepším množstevním 
slevám. Dojde k možnému poklesu administ-
rativních pracovníků, k lepší vyjednávací pozici 
se zdravotními pojišťovnami. Cílem ale není 
jen primárně ušetřit peníze, ale lépe s nimi 
hospodařit.
Zdravotnická záchranná služba potřebuje větší 
podporu státu, lépe zaplatit lékaře a záchraná-
ře za jejich extrémně náročnou a vysoce smy-
sluplnou práci. Na rychlé a kvalitně provedené 
záchraně může kdykoli záviset život každého 
z nás.
Hasiči a police fungují dobře. Jsou to státem ří-
zení hlavní složky Integrovaného záchranného 

systému (IZS). Zdravotnická záchranná služba 
je tou třetí hlavní složkou IZS, která čeká na to, 
aby byla také jednotná a státem garantovaná 
podobně, jako hasiči a policie. Záchranáři si 
také zaslouží podobné benefity a ochranu 
podobně jako všichni v IZS.
V případě zdravotnické záchranné služby by 
nemělo jít o byznys, ale o život!
Otázek a návrhů jak to udělat co nejlépe bude 
jistě hodně.
Rozhodně nechci, aby mé myšlenky a názory 
na sjednocení záchranky vyzněly jako kritika 
práce ředitelů a kolegů záchranářů, kterých si 
naopak nesmírně vážím. Sám totiž moc dobře 
vím, o čem to je.

Víte, možná to tak nevypadá, ale heli-
koptéra je pekelný stroj!

Má práce ve sněmovně něco společ-
ného v prací lékaře LZS?
Možná bych řekl, že někdy se hodně 
dlouho čeká a pak je najednou třeba 
rychle zasáhnout. Ale to berte s nadsáz-
kou, ve sněmovně k tomu dochází asi 
jen v rovině morální.

Co byste chtěl prosadit především?
Právě ten výše zmíněný model, který by 
byl zárukou transparentní, státem po-
skytované služby. Mimo jiné jde o dost 
nákladný nákup a servis vrtulníků, a za 
peníze daňových poplatníků. Ale já bych 
chtěl také dbát na kvalitu údržby strojů, 
inovaci, personální obsazení, profesiona-
litu, bezpečnost, spolehlivost a kompati-
bilitu z dalšími složkami IZS a podobně. 

Měli by být záchranáři osoby se 
zvláštní ochranou, pomohl byste pro-
sadit takový zákon, o kterém se dost 
dlouho mluví?
To rozhodně. Případů, kdy je lékař napa-
den pacientem nebo někým z okolí není 
málo. Když je lékařkou křehká žena, nebo 
starší doktor, jak se má bránit opilci, nebo 
zfetovanému násilníkovi? Jenže takový 
člověk velmi často ani neví kde je a vlast-
ně ani neví, co dělá a na koho útočí! Tedy 
oficiální status osoby, požívající vyššího 
stupně ochrany by mohl mnoha konflik-
tům, a nepochybně i zraněním, předchá-
zet, ale rozhodně to nepomůže vždy. Je 
určitě třeba se umět i nějak bránit.

Vrtulníky jsou stále modernější, schop-
né dlouhého doletu v relativně krát-
kém čase. Neměla by být LZS funkční  
v přeshraničním rozměru, nebo dokon-
ce společná pro více států?
V této oblasti již příhraniční spolupráce 
záchranných služeb existuje. Turistický po-
hyb v pohraničních oblastech samozřej-
mě nese zaručená rizika - nehody, zraně-
ní při sportu, náhlé příhody na dovolené 
nebo o víkendových výletech a pobytech 
patří k velmi častým. Jeseníky, Beskydy, 
Krkonoše, Šumava, a samozřejmě další 
oblasti jsou turistické lokality využívané  
z obou stran hranic, tak je jistě volný pře-
let i přejezd a práce na místě bez kompli-
kací přínosem vždy pro obě strany.

Text: Jan Hovorka

MUDr. Milan Brázdil
Poslanec PČR, zastupitel města Olomouce 
(nestr. za ANO 2011), lékař. Po dvouleté praxi 
ve Vojenské nemocnici Olomouc získal v 
roce 1991 atestaci z všeobecné medicíny. Od 
roku 1991 pracuje jako samostatný lékař Le-
tecké zdravotnické záchranné služby v Olo-
mouci. V roce 1999 získal atestaci z urgentní 
medicíny. V letech 2004–2005 řídil územní 
odbor Zdravotnické záchranné služby Olo-
mouckého kraje. Je členem řady odborných 
společností. V roce 2013 byl zvolen poslan-
cem PČR z desátého místa kandidátky ANO 
2011 v Olomouckém kraji. Na podzim 2014 
se stal zastupitelem města Olomouce  
a pracuje zde v Kontrolním výboru.  
Milan Brázdil je ženatý.
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Ředitel pelhřimovské nemocni-
ce Ing. Jan Mlčák , MBA převzal 
dnes klíče od nového sanitního 
vozu za milion korun. Sanita byla 
pořízena díky finančnímu daru 
Města Pelhřimov. Vozidlo nabízí 
komfortní prostornou zástavbu 
pro klienty s jakýmkoliv zdra-
votním omezením. K dispozici 
je speciální zádržný systém pro 
malé děti i automatický externí 
defibrilátor. 

Přesto, že nemocnice je zřizo-
vána Krajem Vysočina, Město 

Pelhřimov ji dlouhodobě finančně 
podporuje. Každoročně věnuje ne-
mocnici částku kolem milionu korun 
na investice. Celkově jsme s jejich 
pomocí zakoupili již pět aut - z toho 
čtyři sanitní vozy a jedno užitkové 
vozidlo.
„Finanční podpora města je pro 
nás důležitá. Vážím si toho, že nás 
každoročně zastupitelé podpoří mi-
lionovou částkou. Pomáhají nám tak 

zvýšit kvalitu a komfort přepravy pro 
naše pacienty, kterými jsou přede-
vším občané města a celého Pelhři-
movska,“ řekl ředitel Jan Mlčák.
Nové sanitní vozidlo Renault Master 
III, v celkové ceně včetně vybavení 
1.075.000 Kč /s financováním města 
Pelhřimov ve výši 1milion Kč/ posílilo 
nemocniční vozový park. Celkově 
má nemocnice v provozu 9 sanit, 
z toho 2 pro převozy v rámci areálu 
nemocnice.  Sanity dálkové dopravy 
jsou velice vytížené, za rok najedou 
kolem 60.000 km a v roce 2016 pře-
vezly 13.031 klientů.  
„Speciálně upravený Renaul Masters 
může přepravovat klienty s jakým-
koliv zdravotním omezením  
a je vybaven dle platných vyhlášek 
a norem vztahujících se k sanitnímu 
vozidlu. Má tedy zádržný systém 
pro malé děti a automatický externí 

defibrilátor. Dále zástavba umož-
ňuje pohodlné naložení imobilních 
klientů, na transportní sedačce s 
pětibodovým zádržným systémem, 
přes sklopnou nájezdovou rampu,“ 
doplnil informace vedoucí dopravy 
Nemocnice Pelhřimov Jiří Havlíček. 
Jde již o čtvrtý sanitní vůz, který 
naše nemocnice získala díky podpo-
ře města. “Snažíme se podporovat 
nemocnici každoročně, neboť jejích 
služeb využívají především občané 
města a celého Pelhřimovska,“ dodal 
starosta Města Pelhřimov František 
Kučera.
Sanitní vozidlo slouží jak k převozu 
klientů dle požadavků vystave-
ných lékařem, pro převozy mezi 
zdravotnickými zařízeními, kdy je 
například pacienta nutné přepravit 
na vyšší pracoviště, odborná konsi-
lia, speciální vyšetření, tak převozů 
klientů z domova do zdravotnické-
ho zařízení a zpět. Mezi speciální 
převozy patří transport příjemce k 
transplantaci.

Pacientům slouží nová sanita 
se speciálním zádržným systémem pro malé děti

inhospital
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Ve Fakultní nemocnici Hradec 
Králové provedli lékaři Kliniky 
ORL a chirurgie hlavy a krku před 
koncem roku první kochleární 
implantace a zařadili se tak mezi 
4 centra v České republice, která 
provádějí tyto zákroky pro na-
vrácení sluchu. V lednu 2017 bylo 
voperované zařízení pacientům 
poprvé zapojeno a oni mohli zno-
vu slyšet.

Sluch je jeden z nejdůležitějších 
lidských smyslů a jeho trvalá vada 

způsobuje poruchu rozvoje řeči, 
abstraktního myšlení, nemožnost na-
učit se číst a psát. Ročně se v ČR rodí 
sto neslyšících dětí. Těžkou a trvalou 
sluchovou vadu má 1 z 1 000 novo-
rozenců. Každý rok dochází u řady 
dospělých pacientů k výraznému 
zhoršení sluchové vady nebo až ke 
vzniku hluchoty.
„Kochleární implantát je propraco-
vanou metodou rehabilitace 
neslyšících, která umožňuje 
nejen vnímání zvuků, ale 
i rozumění řeči a zlepšení 
nebo vytvoření vlast-
ních řečových schopností. 
Zvukové vlnění je pomocí 
implantátu přeměňováno v elek-
trické impulsy, které jsou kódovány 
a pak použity k přímému dráždění 
sluchového nervu. Kochleární im-
plantát tedy představuje „náhražku“ 
vnitřního ucha,“ říká prof. MUDr. Vik-
tor Chrobok, CSc., Ph.D., přednosta 
kliniky ORK a chirurgie hlavy a krku 
FN HK.

Pro koho je kochleární  
implantát vhodný:
l Pro neslyšící děti optimálně do 
věku 2 let, aby se stihly naučit slyšet 
a mluvit než se v mozku uzavřou 
centra řeči.
l Pro ohluchlé větší děti (které 

se stihly naučit mluvit) a dospělé 
ohluchlé po např. po zánětu 

mozkových blan nebo kvůli 
rychle se zhoršující slucho-
vé poruše vnitřního ucha.
Ročně v ČR proběhne cca 
100 kochleárních implantací u 

dětí a dospělých a to ve třech 
centrech v Praze, Brně a v Ostra-

vě. Toto číslo je ale pětinové oproti 
západním evropským zemím. „V le-
tošním roce plánujeme provést asi 10 
implantací,“ dodává profesor Chrobok.
Vlastní operace implantátu je pouze 
jeden z kroků komplexní péče. Hlav-
ní důraz je kladen na předoperační  
a pooperační péči. Součástí zařízení 
je i tzv. řečový procesor, který se musí 
po operaci opakovaně individuálně 
nastavovat (až několikrát měsíčně), 
často za krátkodobé hospitalizace. 
Časté dojíždění do vzdálených center 
bylo náročné především pro rodiče 
malých dětí, proto zde byla potřeba 
vytvoření dalšího centra.

Dnes byl poprvé nastaven řečový 
procesor i paní Marii, která byla 
jedním z prvních pacientů implan-
tovaných ve Fakultní nemocnici 
Hradec Králové. Paní Marie měla 
oboustrannou poruchu sluchu, 
která se zhoršila natolik, že o sluch 
přišla. Kochleární implantát byl 
pro ni jedinou možností jak získat 
sluch zpět. „Miluji hudbu a jsem 
šťastná, že mohu zase slyšet  
a už se moc těším na koncert, 
na který jsem si už před operací 
koupila lístky. Doufám také, že se 
zlepší i můj mluvený projev,“ říká 
paní Marie.
Součástí kliniky je i foniatrické praco-
viště, které pomáhá implantovaným 
rehabilitovat sluch a řeč. ORL klinika 
také velmi úzce spolupracuje se Zá-
kladní školou pro sluchově postižené 
v Hradci Králové, která se těmto 
dětem díky svým zkušeným peda-
gogům, logopedům i psychologům 
dále věnuje.

Lékaři z Fakultní nemocnice Hradec Králové 
vrátili pacientům sluch pomocí kochleárního implantátu
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Příliš mnoho léků může škodit
Až 40 tisíc osob pojištěných u 
Zdravotní pojišťovny minister-
stva vnitra ČR užívá současně 
osm druhů různých léků. Přitom 
již kombinace pěti druhů může 
ohrozit zdraví pacienta. Vzájem-
né působení léků totiž násobí, či 
naopak potlačuje jejich účinnost.  
Také nežádoucí vedlejší účinky 
se vlivem interakce léků mohou 
zvyšovat.   

Riziko stoupá s každým dalším 
užívaným lékem a při terapii 

osmi léky současně je závažná in-
terakce takřka jistá. „Nebezpečných 
osm druhů různých léků užívalo v 
průběhu roku 2015 téměř 40 tisíc 
našich pojištěnců. Ale máme i 25 
tisíc klientů, kteří užívají celkem až 
deset léků. Rekordmankou je pak 
64letá žena z Děčínska, která bere 
léky s celkem 54 různými účinnými 
látkami,“ popisuje Hana Kadečková, 
tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny 
ministerstva vnitra ČR.
ZP MV ČR proto ve spolupráci s 

firmou CompuGroup Medical při-
šla s unikátním projektem, který 
nebezpečným kombinacím léků 
dokáže zabránit. „Už více než dva 
roky nabízíme smluvním praktickým 
lékařům, kteří s námi komunikují 
elektronicky, programy PC Doktor a 
Medicus s automatickou kontrolou 
každého nově předepisovaného 
léku. Díky těmto programům mají 
praktičtí lékaři ucelený přehled o 
všech lécích, které pacient užívá, a 
mohou tak hlídat případné škodlivé 
lékové kontraindikace,“ vysvětluje 
Hana Kadečková. 
Program je pro lékaře neocenitelnou 
pomocí. Ve chvíli, kdy předepisuje 
pacientovi nový lék, program ho 
upozorní na možné kontraindikace 
s jinými léky, které pacient užívá. 
Lékař tak může u pacienta předejít 
vzniku nežádoucích vedlejších účin-
ků či dokonce zachránit jeho život.

„Při kombinaci některých léků může 
být leckdy opravdu v sázce i lidský 
život. Užívá-li pacient například lék 
na ředění krve a k tomu si vezme 
lék, který má jako vedlejší účinek 
také ředění krve, pak se ředící úči-
nek znásobí a pacient může napří-
klad i vykrvácet. Problémy způsobují 
i kombinace některých antibiotik a 
léků na snížení cholesterolu či spo-
jení léků proti bolesti, které zatěžují 
játra. Doba, kdy se mohou negativní 
důsledky lékové interakce projevit, 
je velice rozdílná. Jsou případy, kdy 
se nežádoucí vliv dostaví prakticky 
okamžitě, ale někdy to trvá i několik 
let,“ objasňuje MUDr. Michal Lazák, 
praktický lékař z Prahy.   
Co může pro své zdraví udělat sa-
motný pacient? Především se neos-
týchat a informovat se u svého léka-
ře. Není totiž vždy nutné vyžadovat 
za každou cenu léky na všechno. 
Na druhou stranu, pokud je užívání 
léků součástí léčby pacienta, je třeba 
s  lékařem probrat, zda je konkrétní 
kombinace léků bezpečná. 

Unikátní projekt zdravotní pojišťovny ohlídá bezpečné užívání

Špitálské taxi, služba, kterou 
Uherskohradišťská nemocnice 
zavedla od 1. září 2016, má u paci-
entů velký úspěch. Do konce roku 
(tedy za 4 měsíce) služby využilo 
356 zájemců, přičemž se počet 
jízd každý měsíc zvyšoval. I pro-
to došlo k prodloužení provozní 
doby.

Špitálské taxi je placenou službou 
pro pacienty (a jejich doprovod), 

kteří potřebují odvoz k ošetření do 

nemocnice a zpět. Využívají ji lidé, 
kteří nemají lékařem indikován sanit-
ní vůz, senioři, osoby s handicapem, 
ale i matky s dětmi. 
Přepravu ve Špitálském taxi nabízí 
Uherskohradišťská nemocnice pouze 

v pracovní dny. Nyní od ledna 2017 
nově až do 18. hodiny (dříve pouze 
do 15:30) s tím, že ranní jízdy začínají 
v 6:30. Zájemci se mohou objedná-
vat non stop na čísle 800 900 155. 
Zákazníci Špitálského taxi zaplatí 15 
korun za jeden kilometr, nástupní 
poplatek je 10 korun a cena za če-
kání tři koruny za minutu. Je však 
možné si smluvně domluvit i delší 
vzdálenosti do lázní nebo na ozdrav-
né pobyty. Výhodou je zdravotnicky 
vyškolený řidič.

Špitálské taxi Uherskohradišťské nemocnice
je stále žádanější
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Preeklampsie neboli pozdní 
gestóza je jeden z nejzávažněj-
ších stavů, postihující asi pět 
procent všech těhotných žen. 
Tento soubor symptomů je spo-
jen výhradně s obdobím druhé 
poloviny těhotenství a může vést 
k orgánovému postižení matky 
stejně jako neadekvátnímu růstu 
plodu spolu s ohrožením jeho 
dalšího vývoje. 

Laboratoř Vítkovické nemocnice, 
která je členem skupiny AGEL, na-

štěstí umí preeklampsii nejen odha-
lit, ale dokonce její vznik předpově-
dět s několikatýdenním předstihem 
– a to díky nejmodernějším testům, 
které nově zařadila do své nabídky. 
Právě včasné odhalení preeklampsie 
je přitom stěžejní pro správný vývoj 
plodu i zachování zdraví matky.
Příčinou preeklampsie je nedokona-
lé uhnízdění placenty v časných stá-

diích těhotenství, což významným 
způsobem ovlivňuje průtok krve 
cévami zásobujícími dělohu. Násled-
nými procesy pak dochází postupně 
či náhle ke zvýšení krevního tlaku, 
nálezu bílkoviny v moči, otokům a 
dalším symptomům spjatým s tímto 
onemocněním. „Pokud je preeklam-
psie léčena, nemusí mít na matku 
ani dítě žádný významnější vliv. Po-
kud ale léčena není, může způsobit 
závažné poruchy růstu plodu či 
přímo jeho odumření. U matky pak 
může vyvolat život ohrožující selhání 
ledvin,“ varuje MUDr. Lukáš Režňák, 
lékař gynekologicko-porodnického 
oddělení Vítkovické nemocnice.
Nejjistější informaci o přítomnos-
ti preeklampsie přitom poskytuje 

testování. „Testování preeklampsie 
se provádí ze vzorku krve matky, 
takže celý proces není nijak výraz-
něji zatěžující,“ vysvětluje Mgr. Hana 
Valentová, vedoucí laboratoře Vítko-
vické nemocnice s tím, že testování 
v laboratořích Vítkovické nemocnice 
mohou podstoupit nastávající matky 
na základě žádanky od svého gy-
nekologa. Tento test přitom dovede 
odhalit preeklampsii ještě dříve, než 
se objeví její první příznaky. 
Rizikovou skupinou pro vznik 
preeklampsie jsou prvorodičky 
mladší 20 let, nebo také naopak pr-
vorodičky starší 40 let, ženy s mno-
hočetným těhotenstvím, ženy s nad-
měrným zmnožením plodové vody 
a také ženy obézní či s těhotenskou 
cukrovkou. Často se nemoc vyvine 
také u žen, které již před početím tr-
pěly vysokým tlakem, nemocí ledvin, 
cukrovkou, revmatoidní artritidou 
nebo chorobou jater.

Vítkovická nemocnice nabízí nastávajícím 
maminkám nově testování preeklampsie
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Přednáška o moderní chirurgii 
uzavřela první semestr Valašského 
Medik Klubu, originálního pro-
jektu, který připravila Vsetínská 
nemocnice pro středoškoláky se 
zájmem o vysokoškolské studium 
lékařských oborů a přírodních 
věd. V druhém semestru se počet 
účastníků rozšiřuje, do projektu 
se zapojují studenti již tří valaš-
ských středních škol. Připraveno 
je šest okruhů, které navazují na 
středoškolskou výuku a rozšiřují ji, 
představují jednotlivá pracoviště, 
odbornosti a zdravotníky. 

„První semestr jsme vnímali jako 
pilotní, navázali jsme spolupráci 

se vsetínskou Střední školou Kostka. 
Ve druhém semestru se do projek-
tu zapojují i gymnázia ze Vsetína a 
Valašského Meziříčí. Počet zájemců 
mnohonásobně překročil kapacitu. 
Nebylo možné vyhovět všem, nechali 
jsme proto na školách samotných, 
aby provedly výběr žáků s největším 

zájmem o danou tematiku,“ uve-
dl náměstek pro personální řízení 
Vsetínské nemocnice Ing. Martin 
Pavlica.
V prvním semestru Valašského Medik 
Klubu studenti získávali informace 
z oblasti hematologie, patologické 
anatomie a moderní chirurgie. „Roz-
hodně chceme pokračovat, studenti 
jsou nadšení, protože se dozvědí 
mnoho zajímavého nad rámec škol-
ních osnov, mnoho informací z pra-
xe. Je to pro ně úžasně motivační,“ 
komentoval Mgr. Radim Ondra, učitel 
biologie, chemie a základů přírod-
ních věd ze Střední školy Kostka.
Závěrečný modul prvního semestru 
studentům představil právě oblast 
chirurgie. Primář chirurgického od-
dělení Vsetínské nemocnice MUDr. 
Radim Slováček hovořil o vývoji 
oboru, především však o současnos-

ti a moderních trendech. Studenty 
seznámil i s některými operačními 
nástroji, v praxi si mohli vyzkoušet i 
práci s harmonickým skalpelem.
Druhý semestr zahájila přednáška 
o zdravotnictví očima personalisty, 
v jejímž rámci se studenti dozvěděli 
o možnostech dalšího studia a uplat-
nění ve zdravotnictví. Únor je nazván 
VIDĚT POD POVRCH a je věnován 
problematice zobrazovacích metod. 
Přinese nejen informace o možnos-
tech ultrazvukových přístrojů, rent-
genu či CT, ale studenty čeká také 
stručná anatomie člověka s využitím 
moderní techniky. Březen je věnován 
porodnictví, přinese ale také infor-
mace o raritních operacích či přístro-
jovém vybavení. Garantem dalších 
tří přednášek jsou dětské oddělení, 
interna, ARO. Na studenty čekají od-
povědi na otázky, proč je pediatrie 
vnímána jako jeden z nejhezčích, 
zároveň však nejnáročnějších oborů 
medicíny, co prozradí echokardio-
grafie, či co se děje během anestézie.

Do projektu Valašského Medik Klubu 
se zapojily další střední školy
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Od šestého února 2017 budou 
ve Vsetínské nemocnici probíhat 
odběry nejen takzvané plné krve 
od dobrovolných dárců, ale také 
krevní plazmy. Zájemci se mohou 
již nyní hlásit na telefonním čísle 
571 818 605. Odběry plazmy bu-
dou na základě předchozího ob-
jednání vždy v pondělí a v pátek, 
ve středu mohou dobrovolní dárci 
i nadále darovat krev. 

Darování plazmy – stejně jako plné 
krve – zachraňuje lidské zdraví 

a životy. Získaná plazma se využí-

vá k léčbě pacientů a výrobě léků, 
například koncentrátů pro zástavu 
krvácení. 
„Jednotlivý odběr krevní plazmy trvá 
přibližně čtyřicet minut. Dárce je na-
pojený na takzvaný separátor, který 
odebírá plazmu a vrací zpět do obě-
hu krvinky,“ vysvětluje primářka he-
matologicko-transfuzního oddělení 
Vsetínské nemocnice MUDr. Jana Pel-
ková s tím, že zájemce by měl před 
plazmaferézou absolvovat alespoň 
jeden odběr plné krve. 
Podmínky darování plazmy jsou ob-
dobné jako u plné krve. Dárcem by 

měl být zdravý člověk ve věku 18 až 
60 let, s hmotností nad 52 kilogramů, 
který netrpí kolapsovými stavy a má 
dobrý žilní přístup v loketní jamce. Při 
darováním krevní plazmy náleží stejné 
benefity, jako u dárcovství plné krve. 
Mezi časté dotazy zájemců patří, zda 
je možné odběry plazmy a krve stří-
dat? „Kombinace jsou možné, je za-
potřebí počítat s časovými rozestupy, 
které jsou mezi běžnými odběry krve 
tři měsíce u mužů a čtyři měsíce u 
žen. Mezi odběry plné krve a plazmy 
je zapotřebí měsíční časový roze-
stup,“ doplnila primářka Pelková.

Vsetínská nemocnice zahajuje
odběry plazmy

Stoletá lípa malolistá, která stojí 
na nádvoří písecké nemocnice a 
patří mezi nejkrásnější a nejstarší 
stromy v nemocničním areálu, při-
nesla dar dětským pacientům. De-
set tisíc korun, které za fotografii 
lípy získal zaměstnanec nemocni-
ce Lukáš Tryml, poslouží k nákupu 
monitorů dechu na novorozenec-
ké oddělení.

Nemocnice Písek, a. s., vyhlásila 
mezi zaměstnanci fotografickou 

soutěž Naše lípa o nejhezčí stylizo-
vanou fotografii stoleté lípy loni v 
létě. Do soutěže se zapojilo téměř 60 
zaměstnanců nemocnice s desítka-
mi snímků. „Po těžkém rozhodování 
odborné komise získal hlavní cenu 
– deset tisíc korun - snímek Ing. Lu-
káše Trymla, druhé místo obsadila Bc. 
Dana Lauerová a třetí příčku MUDr. 
Eva Cimburová. Zvláštní ocenění 
mimo soutěž získal snímek ojíněné 
zimní lípy, který byl zaslán až po 

ukončení vlastní soutěže,“ uvedl ředitel 
Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Ho-
lan, MBA. 
Lukáš Tryml, který pracuje v písecké 
nemocnici jako projektový manažer, 
pořídil fotografii náhodně na mobil. 
„Všiml jsem si, že probíhá fotografická 
soutěž, tak jsem zkusil lípu vyfotit ces-
tou na oběd. Fotografování se věnuji 
pouze okrajově, fotím hlavně rodinu 
o Vánocích nebo během dovolené. 
Výherní částku deset tisíc korun jsem 
se rozhodl věnovat dětskému oddě-
lení, protože z vlastní zkušenosti vím, 
jak je zdraví dětí důležité,“ uvedl Lukáš 
Tryml.  
Dar výherce velmi přivítali ředitel ne-
mocnice i primář dětského oddělení. 
„Částka se hodí, protože ji okamžitě 
využijeme na nákup monitorů dechu 
pro novorozenecké oddělení,“ řekl 
primář MUDr. Karel Chytrý. „Samotný 

fakt, že zaměstnanec podpoří vlastní 
firmu, není zcela běžný. Zdá se, že 
často negativně vnímaná morálka 
společnosti v dnešní době není v tak 
špatném stavu. Z tohoto projevu 
mám opravdu radost,“ doplnil ředitel 
Jiří Holan. 
Stoletá lípa, pojmenovaná po za-
kladateli písecké nemocnice MUDr. 
Václavu Šťastném, bude soutěžit i v 
budoucnu. Zaměstnanci nemocnice 
ji plánují letos přihlásit do celostátní 
soutěže Strom roku a použít přitom 
vítězné snímky ze soutěže Naše lípa. 
Už nyní je stoletá lípa s dalšími zhru-
ba 400 dřevinami v areálu nemocni-
ce součástí publikace Hany Vyterno-
vé „Jsou tu s námi“, kterou před více 
než rokem vydala nemocnice vlast-
ním nákladem. „Zeleň je nedílnou 
součástí péče o pacienty i personál. 
Díky projektu revitalizace zeleně, do-
tovaném z evropských zdrojů, jsme 
ji mohli i zdokumentovat,“ řekl Jiří 
Holan.

Lípa v areálu nemocnice
přinesla dar dětskému oddělení
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My jsme se rozhodli postupně 
mapovat to, co už může a na-

bízí TCM v nejen  našich krajích, ale 
i v Evropě. Nedávno jsme přinesli 
rozhovor s šéfem první kliniky  
v Bad Kotzting, a dnes vám přináší-
me rozhovor, který nám na dálku  
a laskavě poskytl prezident Evrop-

ské asociace TCMA (ETCMA), pan 
Bc. Albert de Vos:

TCM má původ v Číně. Jaké jsou 
přednosti a výhody pro lékaře  
a pacienty v Evropě?
Předtím, než se TCM stala systé-
mem, existovala akupunktura. Do 

Evropy se dostala přes Francii, do 
Francie přes Vietnam, který byl teh-
dy částí Francouzské Indočíny.
Výhody nebo přednosti, pokud to 
chcete takto nazývat, byly hlavně  
v transformaci z lineárního ke kom-
plexnímu myšlení. Chcete-li vyřešit 
něco tak komplexního, jako je ne-

Jsme jediná asociace TCM v Evropě. 
A mezinárodní škola TCM?

Objektivnímu vnímání metod TCM by u nás velmi prospělo, kdyby ji jak někteří 
praktici a lékaři, metody používající, tak odmítači přestali vnímat jako cosi, vylove-
ného ze dna oceánu času a šamansky, nebo jen tajuplně zpracovávaného. Nevě-
doucím někdy stačí, nebo možná psychicky pomohou, mystická gesta a mumlání 
o tajemných proudech (budiž), čehož se oponenti radostně chopí, udělujíce sysi-
fovské ceny a čapky bláznů. Je především na těch, kteří TCM praktikují, aby v po-
hledu na obor sílila serióznost a odbornost. Před velkopodnikáním dát přednost 
podpoře vědeckých výzkumů a nezbytných externalit. Předpokladem respektu 
je jistě odbornost a vzdělání, neméně důležité je i to, jak představují veřejnosti, 
odborné i klientské, obor i sami sebe provozovatelé. Ano, jde o komunikaci. Jejím 
tématem je profesionalita místo amatérismu a diletantismu, otevřenost a transpa-
rence, kvalita produktů i výuky. 

galerie TCM

Albert de Vos:

Vynikající idea!
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moc, potřebujete mít taky tak kom-
plexní myšlení.

Můžete popsat vaši vlastní, 
osobní cestu k TCM? Od prvních 
kontaktů k rozhodnutí stát se 
odborníkem, praktikem a podílet 
se na působení ETCMA?
Začal jsem studovat na univerzitě 
medicínu, po několika letech ale 
přešel na fyzioterapii. Ale ani tak 
jsem pořád nebyl úplně s profesí 
spokojený. Díky příteli jsem získal 
kontakt s neurologem a od té doby 
mě neurologie začala velice zají-
mat. Tento specialista byl také  
akupunkturista, a setkání s ním ve 
mně vzbudilo velké zaujetí pro aku-
punkturu. Začal jsem ji studovat  
a v roce 1980 získal bakalářský stu-
peň v oboru akupunktury.

Je ETCMA dostatečně silná, aby 
posílila pozice praktiků, lékařů, 
osob vlivných v systému, a rozší-
ření jak metod, tak znalostí  
a vědomí o nich?
V zásadě ano. Ale já bych nyní dal 

přednost tomu, abychom se  
v ETCMA spíš soustředili na posílení 
vztahů se zeměmi, které ještě v naší 
Asociaci nejsou.
Uvítal bych jistě asociaci s lékaři  
- doktory klasické medicíny. Pro-
blém ovšem je, že se jako praktici 
zpravidla nesetkali ani s minimální-
mi standardy ETCMA.
Jsme jediná asociace TCM v Evopě. 
Každoročně organizujeme “Europe-
an School Leaders Day”. Též jsme 
formulovali Minimální standardy 
vzdělání v TCM.

Co byste řekl myšlence, založit 
mezinárodní školu TCM? Napří-
klad ve spolupráci se státy EU, 
SVE, Izraele, USA a s experty  
z Číny?
Perfektní idea. Jen bych chtěl po-
znamenat, že není vyloučeno, že 
mimo Čínu bychom našli více ex-
pertů na TCM, než v Číně samotné!

Můžete jmenovat instituce  
s řekněme “vědeckou autoritou”, 
které jsou schopny prezentovat 

evidence based studies, použi-
telné pro národní zdravotnické 
systémy?
Samozřejmě: Cochrane. Univerzity 
ve Velké Británii, Německo, Itálie, 
USA, etc. etc.

Máte osobní zkušenosti s TCM 
jako pacient?
Jistě. Podstoupil jsem léčbu aku-
punkturou díky kolegovi, zaměře-
nou na můj problém s Parkinsono-
vou nemocí. Velmi mi to pomohlo.

Je v možnostech ETCMA využí-
vat nejmodernější technologie, 
spolupracujete s univerzitami, 
vědeckými akademiemi a po-
dobnými institucemi ve světě?
Samozřejmě. ETCMA podporuje  
a je aktivní ve výzkumných projek-
tech, a také partnerem WHO, na 
jejichž projektech se podílí. Naše 
výzkumné oddělení aktivně spolu-
pracuje s výzkumnými projekty  
ve Velké Británii, Itálii a Španělsku.

Text: Jan Hovorka
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Na námitky, popírání i adoraci je 
nejlepší odpovědí praxe a výsledky, 
přímá zkušenost jak lékaře, tak  
pacienta. Proto je nejcennější pro 
nás, pokud chceme v našem  
komunikačním prostoru podpořit 
objektivní posuzování a uplatnění 
metod TCM jako doplňkové či kom-
binované léčby, součást následné  
a preventivní péče nebo formu so-
ciálního programu, získávat názory 
právě zkušených terapeutů z praxe. 
Tentokrát jsme se ptali mladé, ale 
již zkušené lékařky, MUDr. Zuzany 
Kopytkové.

Je vaše praxe, zahrnující metody 
TCM, výsledkem osobního  

rozhodnutí, studia a vědění, nebo 
víry v účinky, které někteří lékaři  
považují za nevědecké?
Můj  profesionální postoj k léčbě paci-
entů je výsledkem všech vámi jmeno-
vaných fenomenů. Na  začátku  mého 
zájmu o  čínskou medicínu stála určitě 
zvědavost. Jak čínská filosofie a me-
dicína uvažuje? Jak lze akupunkturou 
ovlivnit zdravotní stav? Proč ten který 
bod  způsobí určitý efekt? Na lékařské 
fakultě jsem tedy začala chodit na ne-
povinně volitelný předmět akupunkturu, 
a protože jsem během těchto dvou 
let nepronikla do hloubky čínského 
myšlení, měla jsem potřebu studovat 
čínskou medicínu dál, tentokrát v rámci  
dálkového studia TCM u Sinobiologické 
společnosti. Absolvovala jsem postupně  
obor fytoterapie (bylinné léčby) a aku-
punktury. A když jsem už věnovala tolik 
energie studiu, “nezbývalo” , než se čín-

ské medicíně začít věnovat i prakticky, 
aby  mé znalosti byly využity.  
S přibývající praxí a zkušenostmi jsem 
nabývala jistoty, že  se věnuji efektivní-
mu způsobu léčení s úspěšností léčby 
až 70% a tím průběžně ustupovaly mé 
pochybnosti o čínské medicíně, o její 
léčebné síle, o jejích léčebných možnos-
tech. Určitě jsem prošla fází , kdy jsem  
pociťovala rozpor mezi úhlem pohledu 
čínské a západní medicíny na člověka, 
jeho fyziologii, na diagnostickou klasi-
fikaci chorobných jednotek. Postupně 
jsem ale došla k závěru, že mezi oběma  
medicínskými směry není rozpor. Před-
mětem studia obou medicínských smě-
rů je člověk a všechny informace , které 
o dané nemoci, resp. stavu lidského 
organismu máme, nám mohou pomoci 
vytvořit si obrázek o patofyziologických 
procesech probíhajících v lidském těle.  
Samozřejmě, že čínské medicíně věřím 

v tom smyslu, že jsem přesvědčena  
o jejím léčebném potenciálu, ale jedná 
se o víru na opřenou o osobní zkuše-
nost s touto léčebnou metodou jak  
na mně samé, tak na mých pacientech. 
Říká se, že v medicíně vše platí na 80%, 
tedy vzhledem k tomu, že pracujeme  
s dynamickým systémem lidského or-
ganismu, vždy je určité procento jevů, 
které nelze vždy předvídat, popřípadě 
vyloučit, a v tomto smyslu když přede-
pisuji svým pacientům například bylinný 
recept, věřím, že s největší pravděpo-
dobností zabere, ale nikdy nemohu 
vyloučit, že mám před sebou pacienta, 
který bude reagovat v rozporu s mými 
dosavadními zkušenostmi, přestože 
bylinný recept je sestaven adekvátně  
projeveným příznakům. Ale tento jev  
se vyskytuje i v západní medicíně.
 
Myslíte si, že zkušenosti z Číny jsou 
přenosné a aplikovatelné pro pacien-
ty u nás, nebo sledujete odchylky  
v teorii a praxi, při aplikaci na Středo-
evropany?
Čínská medicína je určitě dobře aplikova-
telná na české pacienty, protože jak vy-
světloval MUDr. Jozef Lucký z kliniky TCM 
v Praze, zeměpisná šířka, ve které se 
nachází Čína, se překrývá se zeměpisnou 
šířkou České republiky a tudíž můžeme 
být vystaveni podobným klimatickým a 
dalším vlivům jako v Číně, resp. můžeme 
využít poznatky Číňanů o těchto vlivech 
na náš organismus.

Měly by se metody TCM stát součástí 
a podporou zdravotní péče u nás? Pro 
jaké diagnózy zcela jednoznačně?

MUDr. Zuzana Kopytková:

Úspěšnost léčby mých pacientů 
pomocí metod TCM odhaduji na 70%

galerie TCM
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Jsem přesvědčena, že ano, protože jsou, 
jak jsem již výše uvedla, ze 70% úspěšné, 
hlavně v léčbě chronických stavů, v léč-
bě časných fází nemoci, které jsou ještě 
špatně zachytitelné laboratorními či zob-
razovacími metodami západní medicíny.
Určitě lze dobře ovlivnit bolestivé stavy 
např. zad, gynekologické obtíže typu 
menstruačních poruch, lze přispět např.  
k podpoře reprodukčních funkcí u ne-
plodných párů, efektivní je ovlivnění  
stavů nachlazení, popřípadě stavů po 
nachlazení, eventuelně jiných viróz či bak-
terióz, projevujících se různými dlouho-
dobými kašli, bolestmi v krku, zahleněním, 
únavou atd.  V podstatě se dá říci, že kro-
mě onkologických chorob, genetických 
poruch a samozřejmě úrazových stavů 
jako jsou zlomeniny a jiné diagnozy, které 
je třeba ošetřit v první řadě chirurgicky, se 
dá čínská medicína využít k ovlivnění vět-
šiny zdravotních obtíží.

Co vidíte jako největší problém, pře-
kážku pro implementaci metod TCM 
u nás?
TCM je v naších krajích poměrně nová 
metoda, 20 let stará, a všechny nové věci 
se  musí prověřit časem, aby si získaly 
důvěru a byly tak důvěryhodné pro po-
jišťovnu, odbornou veřejnost, vzdělávací 
systém. Z hlediska TCM jde o to, uká-
zat  účinnost v léčbě, provádět osvětu 
ohledně způsobu uvažování v čínské 
medicíně. Z hlediska odborné veřejnosti 
je zapotřebí nebýt předpojatý k ne-
známým věcem, jen proto, že je slyším 

poprvé, a být schopný otevřenosti vůči 
novým informacím. Postoj lékařského 
stavu a majoritní klasické medicíny  
k TCM je dle mého názoru hodně urču-
jící pro postoj pojišťoven a eventuálního 
proplácení léčby, pro možnost integrovat 
znalosti z čínského medicíny do vzdělá-
vání na lékařských fakultách.  

Jaký je váš názor na nedávno realizo-
vaný projekt Česko-čínského centra 
TCM ve FN Hradec Králové?
Považuji tento projekt za velmi pokroko-
vý, jednoznačně pro českou společnost 
přínosný, je to obrovský vstup TCM 
na  českou akademickou půdu.

Myslíte si, že by stát měl podpořit 
vzdělávání a praxi TCM? Uvolnit půso-
bení čínských lékařů u nás, posílat naše 
studenty a lékaře na univerzity v ČLR?
Určitě si myslím, že by stát měl podpo-
rovat  rozvoj čínské medicíny v Čechách, 
protože by to pro české zdravotnictví 
bylo přínosem. Podpora by mohla 
vypadat tak, že by  se metody čínské 
medicíny hradily pojišťovnou, obor TCM 
by byl zařazen mezi ostatní medicínské 
obory, umožnit studium TCM při lékařské 
fakultě . Pak by mělo i význam posílat 
studenty, kteří se zabývají TCM popří-
padě lékaře , kteří by pracovali v oboru 
TCM  například v rámci oddělení TCM  
v nemocnicích do Číny na odborné stáže.

Je Komora TCM dostatečný nástroj, 
regulační a kontrolní, pro lékaře  

a praktiky? Měla by mít silnější posta-
vení a podporu například ze strany 
Ministerstva zdravotnictví?
Vznik komory TCM je obrovský posun 
v životě  TCM  u nás, a v rámci Komory 
je definovaná funkce pro kontrolu práce 
praktiků, a zároveň je  v jejím rámci prostor 
pro zpětné vazby pacientů. V komoře TCM 
ale nepracuji a přiznám se, nestuduji po-
drobně výsledky její práce, nemohu tedy 
dobře posuzovat funkčnost komory  
v tomto ohledu, odkázala bych vás asi  
na konkrétní osoby, zastávající v ní funkce. 

Lze z vaší praxe procentuálně vyjádřit 
účinek metod, ovlivnění zdravotního 
stavu vašich pacientů, formou statis-
tického přehledu?
Statistický přehled jsem nikdy nezpra-
covávala, ale jsem schopná předložit 
kazuistiky mnoha pacientů a definovat 
míru zlepšení jejich zdravotního stavu, 
případně uzdravení, ale musel by tyto 
údaje někdo povolaný zpracovat, osobně 
na tuto práci nemám čas. Odhadem si 
myslím, že úspěšnost TCM metod je 70%.

Jako by měl stát podpořit kauzální 
studie, zdroje statistických a dalších 
dat pro evidence-based studies,  
co byste viděla jako zásadní kroky? 
Musel by asi financovat pracovníky, kteří 
by studie zpracovávaly a zabývali se apli-
kací  metod čínské medicíny do českého 
zdravotnictví. 

Text: Jan Hovorka

l 1993-1999 – 1.LFUK – všeobecné lékařství
l 1.9.1999-1.9.2002 – sekundární lékař 
 ARO, Nemocnice Žatec
l květen 2002 – atestace I. st.  
– anestezie a resuscitace (ARO)
l od září 2002 – ARO Nem. Chomutov
l duben 2009 – odborná způsobilost  
 v oboru ARO
l 2001-2006 – studium fytoterapie  
 – Čs. Sinobiol. spol. – ukončeno zkouškou
l 2005-2008 – akupunktura u ČSBS  
 – ukončeno zkouškou
l 2009-2010 – základní kurs lékařské  

 akupunktury – kabinet akupunktury 
 MUDr.Barešová – uzavřeno zkouškou
l aktivní účast na kongresu TCM v r. 2009 
 (ČSBS), 2010 (TCM INSTITUT)
l září 2007 – červenec 2014 - poradna 
 TCM  ŽATEC
l od ledna 2008  
 – terapeut TCM CLINIC Praha
l od září 2011 lektor TCM Institutu  
 – výuka moderní medicíny
l od srpna 2014 – nově otevřena ordinace 
 Tradiční čínské medicíny v Liberci
l od října 2014 členka Komory TČM

Kontakty
Telefon: +420 732 248 069
E-mail: zuzana@kopytkova.cz
WEB: www.kopytkova.cz
Ordinační doba: PO-PÁ 8:00-16:00

Ordinace
Adresa: POLIKLINIKA U LÁZNÍ – 1. PATRO
MASARYKOVA 699/9
46001, LIBEREC 1

MUDr. Zuzana Kopytková
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inspirace

OLGA TOKARCZUKOVÁ: KNIHY JAKUBOVY

Rok 1752. Podolí, součást Polského království, území ležící na dnešní jihozápadní Ukrajině, oblast 
osídlená křesťany, židy i muslimy.
Polskou společnost soužil rozkol mezi královským dvorem, venkovskou šlechtou a bezzemky, 
jejichž síla se v osmnáctém století začala naplno projevovat. Díky kvetoucímu obchodu s muslim-
ským světem docházelo k bohaté kulturní výměně. Pozvolný hospodářský a morální úpadek však 
plíživě pronikal do všech pater společnosti, a ta se pokoušela nalézt viníka. Židé mezitím čekali 
na svou příležitost k emancipaci.
Podstatná část příběhu se odehrává i v židovském městě Brünn, tedy v Brně, ale ocitneme se 
i v jiných evropských městech. Čtenáři se tak nabízí zvláštní paralela se současným dramatickým 
střetem s jinými kulturami. Díky poutavému vyprávění Olgy Tokarczukové získáváme neodbytný 
pocit, že mezikulturní střet je v této části světa přítomen odpradávna.

Román je obrazem dávného Polska, mocného a vlivného království na vrcholu své státnosti, ale zároveň těsně před 
pádem do osudové propasti zájmů sousedních mocností.

Cena: 499,-
www.hostbrno.cz

MARIANA ENRIQUEZOVÁ: CO NÁM OHEŇ VZAL

Velmi současný mix „špinavého realismu“, fantastična Julia Cortázara a hororu Edgara Allana 
Poea a Shirley Jacksonové.
Povídky argentinské autorky přibližují zemité prostředí buenosaireské metropole i jejích před-
městí se vší syrovostí, krutostí i krásou. Jsou zároveň klasické i originální, realistické i fantastické, 
feministické i anti -feministické, politické i apolitické, hrůzostrašné i humorné. Autorka v nich 
mistrně míchá žánry, narativní prostředky, velká témata i drobné motivy a jejich prostřednic-
tvím vytváří nelítostný a současně závratně poutavý obraz skutečnosti, která svádí čtenáře, aby 
pronikl ještě dál a hlouběji a odhalil její podstatu. Banální každodennost se často a bez varo-
vání mění v cosi neznámého a čtenář zjišťuje, že svět kolem něj je pouze slupka složité reality, 
jejíž některé vrstvy zůstávají skryty a jejich existence se vyjevuje jen v krátkých záblescích. Ženy 

upalující se na protest proti domácímu násilí, dospívající dívky hnané úzkostí, děti ulice, mladé ženy znuděné manžel-
stvím nebo devítiletý sériový vrah malých dětí, ti všichni jako protagonisté příběhů přispívají ke zneklidňujícímu vědomí 
přítomnosti jiného řádu v našem známém světě.

Cena: 259,-
www.hostbrno.cz

vYPRÁV�NA�
ZEM�EL�MI�
A�DoPLN�NA�
AuToRKOu METODOu 
koNJEKTuRY, 
�ERPAJ�C��Z�MNOHA�
R�ZN�CH�kNIH 
A�Tak��PoDN�CENA�
P�EDSTavI voST�, 
kTERÁ�JE NEJ v�T��M 
P�IRoZEN�M DAREM 
�LOV�KA.

P�ES SEDMERO 
HRANIC,
P�T�JAZYK�,�
T�I�VELKÁ 
NÁBO�ENSTV�
A NESPO�ET 
MEN��CH.

A N E B

Moudrým v upomínku, 
krajanům k zamyšlení, 
laikům pro poučení 
a melancholikům pro 
pobavení.HOST

TOKARCZUKOVÁ
Rok 1752. Podolí, součást Polského krá-
lovství, území ležící na  dnešní jihozá-
padní Ukrajině, oblast osídlená křesťany, 
židy i muslimy. 

Polskou společnost soužil rozkol mezi 
královským dvorem, venkovskou šlech-
tou a bezzemky, jejichž síla se v osmnác-
tém století začala naplno projevovat. 
Díky kvetoucímu obchodu s  muslim-
ským světem docházelo k  bohaté kul-
turní výměně. Pozvolný hospodářský 
a morální úpadek však plíživě pronikal 
do všech pater společnosti, a ta se pokou-
šela nalézt viníka. Židé mezitím čekali 
na svou příležitost k emancipaci.

Podstatná část příběhu se odehrává 
ve městě Brünn, tedy v Brně, ale ocitneme 
se i v jiných evropských městech. Čtenáři 
se tak nabízí zvláštní paralela se součas-
ným dramatickým střetem s jinými kul-
turami. Díky poutavému vyprávění Olgy 
Tokarczukové získáváme neodbytný po-
cit, že mezikulturní střet je v této části 
světa přítomen již odpradávna.

Román je obrazem dávného Pol-
ska, mocného a  vlivného království 
na  vrcholu své státnosti, ale zároveň 
těsně před pádem do osudové propasti 
zájmů sousedních mocností.

499 K�
ISBN 978-80-7491-551-2

OPUs�
mAGNUM 
sV�TOZNÁM� 
POLSK� AUTORKY

OLGA

�

Je jednou z nejčtenějších 
a nejoceňovanějších sou-
časných polských spiso-
vatelek. Mezinárodního 
úspěchu dosáhla svou 
třetí knihou Pravěk a jiné 
časy (1996; česky Host 
1999, 2007), která byla oce-
něna prestižní Cenou Na-
dace Kościelských a cenou 
Paszport Polityki. Za ro-
mány Běguni (2007; česky 
Host 2008) a Knihy Jaku-
bovy (2014) získala nej-
sledovanější polskou li-
terární cenu Nike. Podle 
morálního thrilleru Svůj 
vůz i  pluh veď přes kosti 
mrtvých (2009; česky Host 
2010) natočila režisérka 
Agnieszka Hollandová ce-
lovečerní  ̈lm.

OLGA 
TOKARCZUKOVÁ
nar. 1962
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259 Kč
ISBN 978-80-7491-777-6

Mariana Enriquezová je uhrančivá 
autorka, kterou je nutné si přečíst. Stejně 
jako Bolaño se zabývá otázkami života 
a smrti a její próza vás zasáhne silou 
nákladního vlaku. „Špinavý kluk“ je jeden 
z nejpozoruhodnějších a nejstatečnějších 
příběhů, jaké jsem v posledních letech četl. 
Celá kniha mi zůstala v hlavě týdny a nově 
defi novala můj vztah k Buenos Aires, městu, 
které vroucně miluji. 
Dave Eggers, spisovatel

Současný Edgar Allan Poe v sukních. 
Bezelstně a naivně vstoupíte do příběhu, 
sledujete důvěrně známou rodinnou 
scenerii. Jenže ona to není důvěrně 
známá rodinná scenerie. To už jste ale 
beznadějně pohlceni světem, jehož postavy 
vám nedovolí odpoutat se od příběhu, 
a když zmizí mezi stíny, zůstanete otřesení 
a zmatení.
Nelleke Geelová, Meridiaan

ENRIQUEZOVA vykres_OBALKA.indd   1 03/11/16   09:41

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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ONDŘEJ BERÁNEK, BRONISLAV OSTŘANSKÝ: ISLÁMSKÝ STÁT

Islámský stát (IS) s nečekanou rychlostí a brutalitou vtrhnul v roce 2014 skrze zpravodaj-
ství do našeho povědomí a od té doby nepřestává vyvolávat mnoho emocí i otázek. Jak 
chce, abychom jej viděli – a jaký doopravdy je? Jde o do krajnosti dotaženou radikalizaci 
islamismu či spíše brutální podobu islamizace extremismu? A z jaké perspektivy se nejlépe 
dobereme odpovědi? V kontextu IS západní média často zmiňují slovní spojení „kultura 
smrti“. Smrt, záhrobí a očekávaný konec světa hrají zásadní roli v rétorice IS, stejně jako 
v propagandě, kterou tak účinně ohromují Západ. Bez smrti a záhrobí, a to v mnoha 
jejich aspektech a rovinách vnímání, je zkrátka přemítání o IS předem odsouzeno k neú-
plnosti. Smrt „obětujícího se mučedníka“ IS na bojovém poli jako nepřekonatelná bojová 
taktika; smrt jako vysvobození pro Onen svět plný rajských příslibů v barvité a dramatické 
propagandě IS; nekompromisní hroboborectví jako radikální přístup k posledním věcem 
člověka; tedy smrt oslavovaná, zasazovaná do univerzálního kontextu apokalyptického 
boje sil Dobra a Zla, teologicky rozebírána v souvislostech mučednictví či umně propa-

gandistiky ošetřená v mediálních vzkazech IS směrem na Západ – to vše, a mnohem více, rozebírá monografie editorů 
Ondřeje Beránka a Bronislava Ostřanského, vědeckých pracovníků Orientálního ústavu AV ČR.

Cena: 325,-
www.academia.cz

TEREZA ŠČERBOVÁ: KRTNÍK

Krtníci se nerodí, ale objevují. Neumírají, ale mizí.
Krtník žije v horách, kde zpívá liškám a vodopádu a povídá si s kameny. Žije tady a teď, nic  
mu neschází. Než potká Medvěda z města, který mu svými barvitými historkami o velkém  
světě zamotá hlavu. Medvěd vozí Krtníkovi knížky, povídají si spolu a brzy se spřátelí. Jenže 
pak si nový přítel klidně zmizí a Krtník poprvé v životě něco postrádá.
Tehdy do hor přichází Zaškvara — prapodivná, ošklivá bytost se dvěma tlamami. Naslibuje 
smutnému Krtníkovi, že ho vezme do města za Medvědem. Ovšem jedině tehdy, když bude 

něco zajímavého umět. Pořádně. Nejlépe ze všech. Ve snaze stát se někým jiným (aby ho měl Medvěd rád) dělá Krtník 
všechno, co si Zaškvara zamane. A postupně tak ztrácí sám sebe…

Cena: 289,-
www.hostbrno.cz

KARL JASPERS: ATOMOVÁ BOMBA A BUDOUCNOST LIDSTVA

Kniha je rozpracováním stejnojmenné rozhlasové přednášky, kterou měl Karl Jaspers na 
podzim roku 1956. Podnítily ho k ní četné přípisy, připomínky a dotazy rozhlasových poslu-
chačů. Ač už od té doby uplynulo téměř šedesát let, hrozba války s použitím atomových 
zbraní existuje i nadále a Jaspersova kniha může k tomuto problému přinášet stále aktuální 
podněty. Jako jeden z mála ostře kriticky postihl základní problém: konfrontaci demokracie 
a totality. I pro nás v dnešní společnosti platí Jaspersova výzva, že záleží na každém jednot-
livci, že světový mír nelze zajistit pouze technicky, ale že jeho předpokladem je proměna 
každého člověka v bytost, která si je vědoma spojení svobody s odpovědností a v souladu  
s rozumem usiluje o uplatnění mravních hodnot a o dobro.

Cena: 495,-
www.academia.cz
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krtníci  se nerodí,  ale objevují
neumírají ,  ale mizí

Krtník žije v horách, kde zpívá liškám a vodopádu a povídá si 
s kameny. Žije tady a teď, nic mu neschází. Než potká Medvěda 
z města, který mu svými barvitými historkami o velkém světě 
zamotá hlavu. Medvěd vozí Krtníkovi knížky, povídají si spolu 
a brzy se spřátelí. Jenže pak si nový přítel klidně zmizí a Krtník 
poprvé v životě něco postrádá. 

Tehdy do hor přichází Zaškvara — prapodivná, ošklivá bytost 
se dvěma tlamami. Naslibuje smutnému Krtníkovi, že ho vezme 
do města za Medvědem. Ovšem jedině tehdy, když bude něco 
zajímavého umět. Pořádně. Nejlépe ze všech. Ve snaze stát se 
někým jiným (aby ho měl Medvěd rád) dělá Krtník všechno, 
co si Zaškvara zamane. A postupně tak ztrácí sám sebe…

Autorská kniha výtvarnice Terezy Ščerbové je symbolickým
příběhem pro děti, které brzy čeká svět dospělých, i pro dospělé,
kteří si chtějí vzpomenout, jak být šťastný.

Tereza Ščerbová (nar. 1982) je absolventka Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové v Praze, oboru ilustrace a gra�ka. 
Pravidelně ilustruje literární časopis Host. Spolupracuje 
s nakladatelstvími Host, Argo a Běžíliška. V roce 2015 získala 
Zlatou stuhu v kategorii knih pro starší děti a mládež 
za ilustrace ke knize Marky Míkové Škvíry (2014). Věnuje se 
převážně ilustraci, volné tvorbě a autorským projektům.

289 Kč
ISBN 978-80-7491-785-1

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv



indikace

teligentní humor:
Čtení i zábava

Pro zotavení unavené duše (pokud jste třeba po zákroku) vám nabídneme 
několik hesel (a možná inspirací?) z knížky zajímavé autorské dvojice léka-
ře-spisovatele a básnířky (MUDr. Jaroslava Hovorky a Ing. Václavy Eiblové). 
Více než pět set hesel je podáváno zajímavou, čtivou až hravou formou, 
s překvapivou pointou. Téma je jasné – vztahy či setkávání jedinců různého 
(případně stejného) pohlaví, v převážné většině tedy láska. Ale najdete  
i poučení, anekdotické mikropříběhy z historie, možná i doporučení.  
Uvidíte! Čtěte. A berte naše ukázky jako předpis na tabletky harmonizující 
duši a zahánějící chmurné myšlenky.

Ing. Václava Eiblová, 
básnířka a spisovatelka (1964) vystudovala 
ekonomii – obor, který je poezii velmi vzdálený. 
Plnila tak spíš přání rodičů, a byla to možná jedna 
z cest, jak se připravit na budoucnost. Snila o tom, 
že bude učit – hudební výchovu a češtinu. Osud 
jí ale vybral úplně jiný a těžký úděl. Onemocněla roztroušenou 
sklerózou. Přestože je to diagnóza závažná, dokáže jako autorka 
tvořit verše lehké, úsměvné, milostně i eroticky rozechvělé. 
Vydala zatím dvě samostatné publikace (Miluju tě potichu a Tibi 
et igni/Tobě a ohni). 

MUDr. Jaroslav Hovorka, 
lékař a spisovatel (1925-2009) se v praxi 
významně zaměřil na akupunkturu. Především 
však je autorem řady poutavých a zajímavých 
knih s odborným i beletristickým obsahem. K jeho 
neznámějším dílům patří Tamilské listy, Barevná 
léta Země trav či Balada z domu V+W; poslední léta života 
Jana Wericha totiž působil jako jeho osobní lékař a mnoho nocí 
spolu vedli nekonečné rozhovory. Zdrojem a inspirací jeho děl 
jsou často historie a filozofie zemí Východu (Číny, Mongolska, 
Japonska, Indie) a díla východních mudrců. Fakta, výroky, citáty  
a moudra rád (a s velkým citem pro hudební a poetickou stránku 
jazyka) uvádí v nečekaných a zvýrazněných souvislostech.

JAPONSKÁ BÁSEŇ
Oblíbenou formou japonské poezie jsou básně  haiku. 

Prvním významným básníkem této formy byl Marcuo Bašó.
**

jak rybník v Curuki
je

láska moje
jak voda jeho

čistá
průhledná

až u srdce dna 
*

Zvukomalebnost a rytmus jazyka zachovává i další forma - japonské 
niponari

Jde také o stručnou báseň s přesným počtem slabik i veršů.
 *

Letní noc

Noc letní můž´ tím vinna být
Noc jedna krátká jen,

Že jsem  čas trávil až v dnešní den
Ve skvostném tom těle vhroužen v sen

Chtě její lásku mít

Noc jedna letní krátká jen,
Noc jedna můž´ tím vinna být!

*
ČTI – SRDCE
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LÁSKA 
Považujeme ji za zázračný dar 

odněkud z nekonečných dálek všech vesmírů, 
za nektar radosti.

Na Modré planetě vidíme projevy tělesné lásky - pohlavnosti – u 
všech  živých tvorů vystupňované zvláště v některých ročních 

obdobích. Mluvíme
o období říje

Lidského tvora, obdařeného nekonečnou pestrostí a barvitostí 
tajemných duševních pochodů, nezřídka provází

láska duševní
Zdálo by se, jako by právě tento druh láskyplného zaujetí souvisel 

s duší či přímo s rozumem. 

Ve skutečnosti
je to obvykle tak, že láska souvisí více s city a pocity a na rozum se 
ohlíží pramálo. Velice často bývá s rozumem v příkrém rozporu, v 
koncích a nezřídka nad projevy lásky zůstává rozum bezradně stát. 

Kdosi moudrý pravil
Láska má důvody.
které rozum nezná.

*
Jde o stav, který má co do činění s takovými pojmy jako cit a 

laskavost, ego a obětavost, poezie a něha, srdce a důvěra, přátelství a 
věrnost, hudba a krása a tak bychom mohli pokračovat  dál až tam, 
kde se k sobě choulí oni  dva, usmívají se a jsou šťastní, neboť vědí, 

ale hlavně cítí, že právě tato slova nejsou pro ně
prázdná

*
Nejčastěji - od početí života do jeho zhasnutí. mívá láska podobu 

dvojpohlavní, někdy jednopohlavní , výjimečně se projeví jako láska 
k sobě samému pojmenovaná podle starořeckého mladíka

Narcis

Hebrejsko-křesťanské učení připomíná slušnou větu
Miluj svého bližního

jako sebe samého
A moudří dodávají - pamatuj – tvůj nejbližší jsi ty sám.

Před několika tisíciletími = filozof Platón = považoval za nejvážnější 
čtyři druhy šílenství

věštců
mystiků
básníků

a
šílenství zamilovaných 

Toto poslední pomatení mysli prý posílají bohyně Afrodita a Psyché, 
zároveň s Erótem pouze na vybrané osoby, ale ti postižení, kteří 

prošli všemi čtyřmi uvedenými soutěskami vzruchů, vám prozradí, že 
zcela určitě

to šílenství erotické a láskyplné
bylo

nejúchvatnější. 

ČTI – PSYCHÉ

INDICKÁ LEGENDA  
O STVOŘENÍ ŽENY 

Indičtí starci vypravují, že ke stvoření muže spotřeboval
 Parabráhma 

prý všechno krásné, takže když ho později napadlo vytvořit také 
ženu, nezbývalo mu nic jiného, než smíchat

to nejkrásnější 
oblost luny - vláčnost liány

přítulnost kočky - chvění trávy
samet květů - lehkost peří kolibříka

hrdost páva - plachost králíčka
pevnost démantu - pružnost vrby

sladkost manga - žvatlavost papoušků

hru slunečních paprsků
žár ohně

Míchal a míchal, usmíval se a myslel na něco, co ani jméno nemá. 
Do samé půlnoci nevymyslel, jak svůj nový zázrak nazvat, ani On 

slovo pro takové krásno
nenašel.

Dodnes se o totéž marně snaží duše poetů.

ČTI – OHEŇ
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PŘÍSLOVÍ O LÁSCE
*** 

miluj mě trochu - miluj mě dlouho = anglické
kde je žena ctěna - tam se bohové radují = indické
co do lásky nepřineseš - to v ní nenajdeš = íránské

lásku dokazují činy = španělské
jen když ztratíš hlavu - najdeš srdce = turecké

luna a láska, když nerostou, ubývají = portugalské
dva, kteří se milují, řeknou si tisíc věcí, aniž promluví =  čínské

**
*

ČTI – SLOVO



PSANÍ MILOSTNÁ, SMS  
A JINÉ DOPISY

Milostná psaní jsou v historii milostných vztahů kapitolou hustě 
popsanou. Není snad člověka, který by nezatoužil své bytosti 

nejmilejší napsat alespoň jedno něžné slůvko, sladkobolnou větu či 
ujištění, že jeho láska je věčná a nehynoucí.
Mnozí znají milostné dopisy, které psávala

= Taťána Oněginov i =.

Moderní doba dává milencům další možnost, jak se dorozumívat - 
zprávy SMS.

Stručně, jasně, bez zbytečných řečí,
 možno i bez háčků a bez čárek. 

*
Dopisy ale nemusí být jen milostné a zamilované a přece to mohou 

být 
dopisy něžné, láskyplné a půvabné. 

Přečtěte si ukázku jednoho, který napsala o svém manželovi v 
minulém století paní K.

*
Zvláště mě potěšila péče Vaše, zda pan Choť důkladně

mě po dešti osušil. Tak neosušil! 
On totiž, člověk veskrze slušný a korektní, nepovažuje jistě za 
vhodné, by své hospodyni úsluhy takovéto činil, ba i jinak se jí 

dotýkal. 
Zvláště pak, když půvaby její časem dávno odváty.

No nešť! Hospodyní jsem u pána svého již 45 let, a dá-li Bůh 
zdraví, ráda ještě nějaký čas posloužím, ač někdy, když únava soužití 

dlouhého na mne doléhá, hrubě mu laji. 
On pak, mravů takových neznalý, dlouho, předlouho míjí mne 
v domácnosti naší bezeslova, ač krmi připravenou a prádlo čisté 

neodmítá.

ČTI – LÁSKA
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JAN WERICH 
proslulý herec, klaun a člověk, původem - kdo ví - nikoliv však prý z 

Markrabství něhy a vína, leč
ze Zeleného království 

Několik vět, které zazněly na jevišti jeho  milovaného a 
obdivovaného

= Osvobozeného divadla =

Muž ví - žena ví líp

Všechny ženy by se měly vdát
žádnej mužskej by se neměl ženit

sem zvědavej
kerej světa řád vyřeší tudle

kvadraturu kruhu 

S těma puberťákama - Julií a tím jejím -
to muselo dopadnout tragicky, protože

= jinak by to skončilo úplně blbě =

 Pane,
moc svejch holek jsem potěšil

dyž sem jí řek’
miláčku 

ten blbec není ten tvůj, ale příroda
my sme totiž všichni stejný 

ČTI – GOLEM



PRAVDA A LEŽ
Lhát není nic slušného, leč v lásce mnozí doporučují držet se asi 

docela dobré rady
lži lži lži

a nevíš-li kudy kam
tak lži dál 

neboť pravda je jen jedna a bývá někdy i docela zlá
lží je nekonečně mnoho a často

jedna krásnější než druhá

Básník Háfiz jednou napsal
*

ku rozkvetlé růži
bulbul pravil za svítání
nech už toho upejpání
sta takových vás kvete

i usmála se růže
moudré je tvé povídání
leč často potěší mě víc
od milého zalhávání

*
Moudří vědí, že

lež 
bývá často v lásce pravdou

jež protéká milosrdným cedníkem lží 
a nezřídka bývá i záchranným člunem lásky

ČTI – RŮŽE
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SHAKESPEARE WILIAM, JIŘÍ 
SUCHÝ a JIŘÍ ŠLITR

William Shakespeare - jeden z největších dramatiků světové literatury 
a divadla konce šestnáctého století. Zprávy o jeho životě jsou velmi 
kusé a nedoložené. Některé záznamy uvádějí, že je autorem třiceti 

sedmi divadelních her a bezpočtu sonetů o lásce. V osmnácti letech 
se oženil s Annou H. Nevěsta byla o osm let starší a povila mu tři 

děti. Snad právě na ni myslel, když psal
***

A proto odpouští má láska 
mému koni, cestě od tebe

tu jeho loudavost, 
vždyť tě opustím, nač spěchat, 

co nás honí, 
se nevracím, je na spěch času dost.

   **
Laskavý čtenář jistě promine a ví, že pan Shakeaspeare. nenapsal  

kytarové akordy známé melodie. Ty pocházejí z pera  autora mnoha 
jiných písní i divadelních her 

Jiřího Suchého. 
Lze téměř s jistotou tvrdit, že každý, kdo byl kdy v českých zemích 

zamilován, pobrukoval si i jeho známý
 Pramínek vlasů.

ČTI – MILOSTNÁ POEZIE

SLUNCE 
dárce, udržovatel života

u mnoha národů představuje nejvyšší božstvo
Je zdrojem tepla a světla i v duších lidí. Spatřme ho při pohledu na 
oblohu a mnohdy i při pohledu do očí zamilovaných. Bez slunce 

nebylo by duhy ani na obloze, ani v životě.

ČTI – ŽIVOT
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MONITORY DECHU JSOU UŽ PO CELÁ DESETILETÍ STÁLE JEDINOU 
OCHRANOU PŘED TICHÝM STRAŠÁKEM SIDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syndrom náhlého úmrtí kojenců (SIDS = z angl. Sudden Infant Death Syndrom) je pojem, 
který označuje náhlé úmrtí kojenců do jednoho roku života. Postihuje i naprosto zdravé děti, 
které nemají 
žádné zdravotní potíže; nastává náhle, řádově hodiny po uložení dítěte ke spánku, přičemž není 
možné vypátrat žádné vnější zavinění nebo vnitřní příčinu smrti. Je velmi typické, že dítě přitom 
nepláče, nekřičí. Tiše přestane dýchat. 
 
V zemích s dobrou lékařskou péčí je SIDS nejčastější příčinou úmrtí kojenců. V roce 2011 byl 
SIDS jedním ze tří hlavních důvodů úmrtí novorozenců v USA. V České republice umírá na SIDS 
okolo 30 dětí ročně. Nejrizikovější skupinou jsou děti ve věku mezi 3-4 a 8-9 měsíci.  
S přibývajícím věkem riziko vzniku SIDS klesá, chlapečky postihuje syndrom častěji než děvčátka. 
 
 
Dodnes neexistují žádné možnosti určení, u kterých dětí hrozí riziko výskytu SIDS, proto je 
těžké mu stoprocentně zabránit. Přesto lze udělat řadu věcí, které mohou zvýšit bezpečnost 
vašich dětí, zatímco spí. Jednou z nespolehlivějších prevencí SIDS je použití monitoru dechu. 
Monitor dechu trvale detekuje dechové pohyby dítěte, aniž by jej nějak ohrožoval, omezoval 
nebo rušil. Jakmile monitor dechu zaznamená život ohrožujícího zpomalení, nepravidelnosti, 
zástavy či apnoické pauzy (bezdeší) spustí zvukový a optický alarm. Dokáže tak včas přivolat 
pomoc (rodičů nebo zdravotníků) a tím pomáhá zachránit život dítěte. 
 
 
VÝŮJČKY MONITORU DECHU DOMŮ  
Již více než 20 let se jako jediná v ČR věnuje tématu a prevenci SIDS Nadace Křižovatka. Kromě toho,  
že pomáhá vybavit každé porodnické a neo-natologické oddělení v ČR monitorem dechu pro každé 
dětské lůžko, tak umožňuje také zapůjčení monitoru dechu rodičům domů na nezbytně nutnou dobu. 
Seznam výpůjčních míst najdete na webu nadace: www.nadacekrizovatka.cz/vypujcky. 
 
 
KONTAKT   Nadace Křižovatka www.nadacekrizovatka.cz  
 
MODRÁ LINKA SIDS             810 200 220     
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Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů pro vnitřní užití. 
Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.
konzultace na tel.: 800 160 000, 
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43  Průhonice

Více na www.wobenzym.cz

Podpořte imunitu
proti chřipce 
a nachlazení

Lék Wobenzym®

posiluje oslabenou imunitu
snižuje nemocnost

Podpůrná léčba při chřipce a angíně
Wobenzym působí proti zánětům a podporuje oslabenou imunitu. Proto by ho měli lidé, které chřipka, angína nebo jiné záněty 
dýchacích cest ohrožují nejvíce, začít užívat už v období zvýšeného výskytu nemoci. Při onemocnění ho Wobenzym tím, že posiluje 
imunitu, pomáhá rychleji zvládnout, a zkracuje tak dobu léčby. Navíc pomáhá bránit opakování nemoci.

Pomáhá už přes 50 let
Lék Wobenzym byl poprvé uveden na trh před více než 50 lety v tehdejším západním Německu, a před více než 25 lety u nás. Jen v ČR 
si lidé za rok koupí kolem 200.000 balení tohoto léku, mnozí z nich opakovaně. Potvrzuje to, že jsou s ním spokojeni a že pomáhá. 

Inzerce


