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Inzerce

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

Je na čase podpořit

imunitu

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.   

Vlastina Kounická Svátková:
„Být užitečná a pomáhat, když můžu.
To je přirozenost mého bytí.“

Klaudiánova nemocnice 
Mladá Boleslav

Lékařům i zdravotníkům 
pomáhá dobrovolnické

centrum
Ladislav Řípa

Elektronizace? 
V ČR vázne!

Jiří Běhounek

TCM kompletně změní 
váš pohled na svět

Magdalena KoniorVíme, jak kvalitní 
zdravotnictví máme?
Přemysl Sobotka

Centrum Anabell 
chce nabízet
komplexní péči



… všeobecné sestry
       … zdravotnické asistentyHLEDÁME!
NABÍZÍME:
•	 Práci	v	akreditovaném	zdravotnickém	zařízení
•	 Moderně	vybavená	pracoviště
•	 Rodinné	prostředí	a	příjemný	kolektiv
•	 Adekvátní	finanční	ohodnocení	s	možností	růstu	na	základě	získané	praxe
•	 Náborový	příspěvek
•	 Příspěvek	na	bydlení	po	dobu	2	let	při	plném	pracovním	úvazku
•	 Možnost	zajištění	ubytování	v	místě	pracoviště	rovněž	s	příspěvkem	na	

bydlení
•	 Podporu	vzdělávání	a	osobního	rozvoje
•	 Firemní	benefity	-	stravování,	firemní	jesle,	týden	dovolené	navíc,	2	dny	

zdravotního	volna,	příspěvek	na	penzijní	připojištění,	péče	o	tělo	a	další
Absolventům zdravotnických škol oboru zdravotnický asistent 
dále nabízíme:
•	 Pracovní	poměr	na	dobu	neurčitou
•	 Úhradu	školného	na	VŠ	nebo	VOŠ	při	studiu	kombinované	formy	studia
•	 Podporu	ve	zvyšování	kvalifikace	dle	ZP,	včetně	uzavření	kvalifikační		

dohody	na	5	let	a	získání jistoty absolventa	v	trvání	pracovního	poměru
•	 Studijní	stipendium	při	stanoveném	prospěchu	na	státní	VŠ

Více informací Vám poskytne náměstkyně pro ošetřovatelskou péči nebo 
oddělení lidských zdrojů:  marie.brilova@hospital-bn.cz, tel.: 317 756 347 
                                             pam@hospital-bn.cz, tel.: 317 756 554

Nemocnice	Rudolfa	a	Stefanie	Benešov,	a.s.	Máchova	400,	256	01	Benešov
www.nemocnicebenesov.cz
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Editorial
Vážení a milí čtenáři,

nové číslo přináší opět mozaiku zpráv 
a příběhů ze světa nemocnic. Tvoříte 
a žijete je vy, my je vyprávíme. Ten-
tokrát jsme zajeli do Liberce, zastavili 
se v Mladé Boleslavi, zavzpomínali 
v Kolíně. Pokračujeme také v našem 
zkoumání, jak nemocnice spolupra-
cují s pacientskými organizacemi, 
a dozvěděli se, zda jsme připraveni 
na problém jménem Alzheimer. Jsou 
lidé, kteří o tom vědí své a my všichni 
bychom měli vědět víc. 

Denní a jen zdánlivě všední život 
v nemocnicích (i jiných, než je ta 
vaše!), zobrazujeme také na webu 
www.hospitalin.cz. Z vašich zpráv 
víme, jak důležití jsou pro doktory 
a sestřičky dobrovolníci a neziskové 
instituce, nadace a nadační fondy. Tak 
si přečtěte o několika z nich, možná se 
potkáme i u vás. Archa Chantal nebo 
mladoboleslavští dobrovolníci, Dob-
rotety, Anabell a mnoho dalších dělá 
pobyt v nemocnici příjemnějším, nám 
pacientům i vám zdravotníkům. Zase 
se za nimi podíváme.

O umění, léčení, pomoci, ale i o sobě 
a svých radostech a láskách, a možná 
troše strachu, vám poví Vlastina Svát-
ková, ale už také Kounická, herečka, 
která ráda píše a když může, pomáhá. 
V posledních letech je také mamin-

kou, která nejraději rodí v hořovické 
nemocnici a za pár dnů tam míří zase,  
za paní doktorkou Věrou Pavlů. Tak 
vám pak řekneme, co se narodilo  
a držíme jim palce!

O Tradiční čínské medicíně dnes 
píšeme trochu víc. Polské zkušenosti 
nabídne Magdalena Konior, mladá, 
ale zkušená a vzdělaná terapeutka, 
působící v Krakově. Dozvíte se také, co 
přinesla konference špičkových vědců 
našich i zahraničních, z univerzit a in-
stitucí světové úrovně, a o čem jednali 
v Praze nebo Hradci Králové. Ministr 
Miloslav Ludvík, jeho náměstek Roman 
Prymula, profesor Rostislav Vyzula za 
poslance, ti a další dávají tušit, že se 
možná něco s jarem ve zdravotnictví 
pohne, posune a vylepší. Možná vás 
to zaujme, možná ne, protože jste 
docela zdraví. Tak to vám přejeme 
i na další měsíc (přinejmenším!), než 
vyjde zase nový, váš oblíbený magazín 
HOSPITALin.

Hodně zdraví a krásné dny vám přeje

Jan Hovorka 
šéfredaktor
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interview

Více než hraním na pódiu nebo 
před kamerou se sama osvo-
bozuje psaním. Jistě uznáte, že 

to u hereček, než svolí k pamětem, 
není obvyklé. Bojuje s trémou, nikoli 
jako koketním prvkem pro média, ale 
z odpovědnosti. Je schopná zamyslet 
se nad osudy lidí, které nikdy nevidě-

la, i nabídnout svůj, jako - co vlastně? 
Poučení, příklad, záznam jednoho 
rozběhnutého života. Střípek vlastní 
radosti z okamžiku štěstí. Přemýšlení 
o tom, jakými cestami lze jít. Tak na 
našem kousku té cesty s ní naslou-
chejte.

Vlastina Kounická Svátková:

„Lékaři musím důvěřovat.

Na Vlastinu Kounickou Svátkovou musíme aplikovat  
jakýsi 3D pohled, uvědomit si, že nemluvíme se ženou, 
které se povedlo být herečkou, protože si to přála.  
Roviny a cesty, kterými prošla, jsou někdy od sebe  
vzdálené, jindy se protínají, míří souběžně, ale nejsou 
tytéž. Někdy stopy zmizí, protože letí… A zároveň vám 
připomene, že ty největší hodnoty najdete nejen nejblíž 
kolem, ba těsně u vás, ale i v sobě. Nebát se a objevené 
přijmout, rozvinout. Pak dáte hodně i druhým. 

Má v rukou
můj život.“

Pokračování na straně 6 
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Váš pracovní profil je nyní vytvá-
řen jakýmsi synergickým prame-
nem profesí, které se velmi odlišu-
jí, ba dokonce stojí někdy kriticky 
v protikladu. Redaktorka, model-
ka, herečka… je to všechno?
Předem bych vyvrátila profesi model-
ka. Tou jsem nikdy nebyla, jen jsem 
se v mládí párkrát někde omylem 
ocitla, abych se ujistila, že tohle není 

moje cesta. Že trpím. Že se mi ne-
chce na povel hubnout a celý den 
uměle usmívat. Ale pravdou je, že 
jsem si pár profesí vyzkoušela a až 
v takovém protikladu mi nepřijdou. 
Začínala jsem na střední škole recitací 
na pohřbech, to byla životní herecká 
škola. Dělala jsem číšnici v restauraci 
při studiu na vysoké škole. Tam jsem 
se taky musela pořád usmívat a hrát, 

koho zajímá nepříjemná servírka, 
že…pak jsem dělala v různých ma-
gazínech: rozhovory, reportáže, 
neustálá komunikace s lidmi, kolikrát 
jim nerozumíte ani slovo, ale tváříte 
se, že rozumíte…Nakonec jsem zjis-
tila, že jistá etapa mého života byla 
jenom o hraní a od jistého okamžiku 
jsem se zařekla, že nebudu hrát vů-
bec nic, budu autentická, upřímná, 
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jak před kamerou, tak v soukromí. 
A ulevilo se mi.
 
A je to dobrá výbava pro součas-
nou profesi?
Herectví je taková zvláštní profese. 
Pokud jste extrovertní povahy a dělá 
vám dobře být středem pozornosti, 
může vás dokonce naplňovat a dě-
lat šťastným. Horší je, pokud trpíte 

trémou a když máte promluvit do 
mikrofonu před davem lidí, je vám 
na omdlení. To jej můj případ. Ja-
kobych byla v této profesi omylem. 
Musela jsem si na herectví najít vyšší 
smysl, proč ho dělám a kam mě 
vede. Dospět do stadia, kdy si už 
můžu projekty vybírat a dělat jenom 
to, co má pro mě nějakou hodnotu. 
A když už k vám lidé vzhížejí a ob-
divují vás, být k nim pravdivá. Ne-
dělat ze sebe dokonalou celebritu, 
která nemá žádné chyby ani trápení. 
Protože to je lež.

Hrajete i v zahraničních produk-
cích, který film byl pro vás nejzají-
mavější z hlediska poznání nové-
ho prostředí, kontaktů…?
Každý byl jiný. Jinak se pracuje v Če-
chách, jinak s americkou produkcí, 
jinak s čínskou. Teď aktuálně běží 
v Číně seriál Poslední vízum, který 
se točil tady, ale byla to zkušenost, 
jakou jsem dosud nezažila. Texty, 
scénář jsme dostávali den dopředu, 
někdy i v den natáčení ráno. Byl na-
rychlo přeložen z čínštiny do češtiny, 
takže nedával žádnou logiku, šíleně 
nás rozesmíval, takže když jsme měli 
točit emotivní, náročné scény, byli 
jsme s kolegou Honzou Révaiem 
domluveni, že se na sebe nebudeme 
koukat, aby jsme se nesmáli. Upro-
střed dialogu třeba lezl pode mnou 
čínský asistent a posouval mi nohy, 
abych byla uprostřed záběru. Bylo 
to natáčení plné překvapení. Ale jak 
jsme se dozvěděli, seriál je teď v Číně 
obrovským hitem a vidělo ho několik 
milionů lidí.
 
Herecké výzvy vás nutí hodně ces-
tovat, bydlet v různých městech 
a zemích… kde je vaše soukromé 
doma?
Doma je pokaždé tam, kde si ho 
udělám. Ale doma je jen jedno. Takže 
když se někde zabydlím, nastěhuju 
tam rodinu, už se mi nechce stěho-
vat ani nikam odcházet. I když teď 
nás stěhování čeká a nemine.

 
S kým jste nejraději pohromadě?
Nejraději se svoji rodinou. Můj muž 
a děti.
 
Kdybyste si mohla vybrat dílo 
ze světové literatury k natočení 
a hrát v něm hlavní roli, co by to 
bylo?
Na základní škole jsme měli jako 
povinnou literaturu Annu Kareninu. 
Dodnes ve mně ten příběh rezonuje. 
Jakákoliv silná ženská postava, ideál-
ně rozporuplná, osudem zmítaná, je 
snem každé herečky.
 

Herečka Vlastina Svátková se zatím nejvý-
razněji projevila rolí manželky titulního hrdiny 
z úspěšných filmů Ganster Ka a Ganster Ka: 
Afričan. Představitelka této hlavní ženské role se 
narodila Slovence a Moravákovi, a ačkoli chtěla 
být odmala herečkou, herectví nevystudovala, 
absolvovala studium masmediální komunikace 
a pedagogiky, pracovala jako redaktorka v li-
festylových magazínech a stala se jednou z nej-
úspěšnějších blogerek na Slovensku. K herectví 
se dostala přes reklamy a první větší příležitosti 
před kamerou dostala v seriálu Pojišťovna štěstí 
a v Bondovce Casino Royale. Diváci ji mohli 
vidět i v seriálu První republika. Dnes má za se-
bou přes dvacet rolí, ale málokdo tuší, že popu-
laritě předcházela tvrdá životní zkušenost: trpěla 
poruchou příjmu potravy, konkrétně mentální 
bulimií. V šestnácti ji k hladovění a hubnutí při-
měla poznámka jejího tehdejšího přítele, který 
se vyjádřil, že má velký zadek. A protože rodiče 
ve Vlastině vypěstovali přesvědčení, že musí 
být ve všem nejlepší, přibrala si k výbornému 
školnímu prospěchu, hraní na klavír, hodinám 
zpěvu a kreslení i bezproblémovému chování 
ještě péči o vzhled. Cvičila a držela diety, jenže 
občas hladovět nevydržela a podlehla nutkavé 
touze přejíst se. A co snědla, to pak muselo 
ven, protože měla černé svědomí, že přibere 
a nebude se nikomu líbit. Z kolotoče cvičení, 
diet a záchvatů žravosti ji kromě přečtené lite-
ratury nakonec zachránilo až těhotenství před 
osmi lety: tehdy si řekla, že v jiném stavu okolí 
nebude negativně komentovat její zakulacující 
se postavu, a přijala ženské křivky. Při pohledu 
na krásnou ženu, absolventku dvou vysokých 
škol a maminku dvou malých dětí zní informace, 
že celá léta trpěla závažnou poruchou příjmu 
potravy, neuvěřitelně, ale právě to dokazuje, že 
poruchy příjmu potravy se netýkají jen naivek, 
které nezajímá nic jiného než jejich tělo. Vlastina 
sama říká, že se naučila mít se ráda, a to tako-
vou, jaká je. Dnes patří k ženám, které nesnášejí 
retuše na fotografiích. A navázala spolupráci 
s neziskovou organizací Anabell, která pomáhá 
převážně dívkám a mladým ženám, jež bojují 
s poruchami příjmu potravy.

(Zdroj: ceskatelevize.cz)

Pokračování na straně 8 
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Myslíte si, že umění může léčit?
Naprosto. Láska a umění.
 
Herectví, drama, performance 
jako terapie - pomohlo to tak ně-
kdy i vám?
Mně spíš pomohlo psaní. To je mé 
duši nejbližší. Když mě to popadne, 
ani nepíšu já, ale někdo “tam nahoře” 
vkládá slova do mé hlavy. Vede mě, 
inspiruje. Ne nadarmo se říká, že se 
máme z bolesti vypsat. Že v každém 
z nás je umělec, jen o tom nevíme. 
Jen jsme to někde v sobě potlačili 
a bojíme se reakce ostatních. Já jsem 
se taky bála a nakonec připravuji už 
třetí knížku :)
 
Z čeho, koho se skládá rodina?
Z lidí, se kterými se cítíte doma. 
V bezpečí. Nemusí to být vaše 
skutečná rodina, ale úplně nová, 
kterou si vytvoříte až časem. A ne-
musí to být rodiče, ale třeba jenom 
vy a vaše děti. Možností je hodně. 
Záleží, co je pro vás důležité a co 
cítíte vy sami, když jste se svojí ro-
dinou.

Co je pro vás charita, pomoc, 
dobrovolná práce pro ty, kteří ji 
sami nezvládají?
Je jeden z těch smyslů života, proč 
jsem tady. Je to taková ta přirozenost 
mého bytí: být užitečná a pomoct, 
když můžu. Když vás někdo požádá 
o pomoc, neotočíte se zády. Když 
vidíte někoho v nouzi, pomůžete mu. 
Když někdo upadne, pomůžete mu 
postavit se na nohy. Když je někdo 
smutný, usmějete se na něj. Je to 
v nás všech, ta lidskost a empatie. 
A když si hodně věcí odžijete, hodně 
událostí vám zlomí srdce a několikrát 
se ocitnete na dně, hrany se obrousí, 
srdce změkne a touha pomáhat se 
ještě zvýší.
 
Se kterou z postav z filmů nebo 
dramatické literatury byste chtěla 
žít? Blíží se některá ideálu partne-
ra, podle vás?
Jestli můžu z celého srdce poprosit 
někoho tam nahoře, chtěla bych žít 
už výhradně a jenom se svým mu-
žem. Když jsem ideál svého partnera 
přestala hledat, vzdala se jakékoliv 

přestavy ideálního partnerství a smí-
řila se s tím, že budu zřejmě do kon-
ce života sama, objevil se on. Muž, 
který mě má opravdu rád, protože 
má rád sebe i život jako takový. Ra-
duje se, směje, netrápí věcmi, které 
nemůže změnit. Dramatické literatu-
ry už bylo v mém životě dost.
 
Jste tváří Anabell, spolku, který 
pomáhá pacientům s poruchou 
příjmu potravy, a máte v tom 
mnohapříběhovém svazku také 
své stránky. Co je v nich napsáno?
Nejraději bych vám řekla: ,,Podívej-
te se na moji 13. komnatu na České 
televizi, já ji už zavřela.” Ale nemůžu 
si takhle tento rozhovor zjednodušit, 
že? :) Tak jenom ve zkratce. Když jsem 
byla v pubertě, chtěla jsem se líbit, 
chtěla jsem, aby mě lidé měli rádi, 
svoji hodnotu jsem určovala podle 
cizích lidí a toho, jak mě hodnotí, jak 
vypadám. Což je u 16-leté dospíva-
jící dívky nešťastný, ale dost typický 
vzorec. Takže jsem radikálně zhubla, 
omezila se ve všem, ale nešlo to tr-
vale udržet a tak jsem začala jíst, ale 

vysílá 26. 2. 2017 ČT1 v 20.15, vysílá 5. 3. 2017 ČT1 v 20.15                          foto:(c) Česká televize / Bioscop                           http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/
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až moc. Přejídat se, 
naplňovat tu prázdnotu 
a chybějící lásku jídlem. 
Zastavilo to až těho-
tenství. Přijmutí sebe 
samé, svého těla, jeho 
síly během porodu. 
A mateřství, které ne-
návratně změnilo mé 
hodnoty.

Pobyla jste někdy delší čas  
v nemocnici?
Nedobrovolně v jednom roce, se 
zápalem plic. Tuhle událost jsem ze 
svého vědomí vytěsnila, ale abych 
se ve svém současném životě mohla 
posunout dál a pochopit své zkra-
tové jednání, musela jsem ji opět 
vytáhnout. Moje máma mi ji popsala 
tak, že jsem se už v roce ptala na 
záchod, mluvila jsem. Ten týden do 
nemocnice za mnou nemohli, ani jen 
deset minut mě pohladit. Po týdnu, 
když mě viděla, zhrozila se a po-
depsala reverz, že si mě odvezou 
domů. Nemluvila jsem, jenom plaka-
la, musela jsem zase začít nosit  

 
pleny. Tahle “bezvýznamná” událost 
způsobila, že jsem se celý svůj život 
bála opuštění. Kdokoliv ode mě na 
chvíli odcházel, bála jsem se, že 
už se nikdy nevrátí. Častokrát jsem 
se zamýšlela nad dětmi, které jsou 
odložené do kojeneckého ústavu 
a čekají, kdy se jejich maminka vrátí. 
A jak těžký pak mají život a vztahy 
v dospělosti, kdy se snaží uvěřit, že 
je někdo má opravdu rád a neode-
jde...

Jaký máte názor na lékaře,  
na jejich práci, na úroveň péče,  
se kterou jste se setkala?
Nemůžu shrnout všechny do jedno-
ho pytle. Potkala jsem úžasné lékaře 

i ty méně skvělé, ale k takovým jsem 
už pak nešla. 

Zmíníte nějakého lékaře, který 
je vzorem osobnosti podle vás 
i v lidské, nemedicínské rovině?
Paní doktorka Věra Pavlů v nemocni-
ci  v Hořovicích. Rodila mého mladší-
ho syna a bude i toho třetího v květ-
nu. Když jsem k ní přišla poprvé, byla 
tak empatická, že jsem se málem 
rozbrečela dojetím. A když jsem při-
šla za měsíc, pamatovala si všechny 
mé starosti a splíny, pohladila mě 
a uklidnila. Lékaři musím důvěřovat, 
má v rukou můj život.

Text: Jan Hovorka
 Foto: Petra Klačková
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Jaké má vaše organizace zkušenosti 
s péčí o pacienty s diagnózou, které 

se věnujete?
Naší cílovou skupinou jsou lidé s porucha-
mi příjmu potravy a jejich blízcí. Obecně je 
pro tento okruh nemocných nejdůležitější 
včasná a adekvátní intervence hned v po-
čátcích onemocnění, protože jde o zásadní 
ovlivnění dalšího průběhu nemoci, re-
spektive léčby a vyléčení. Z praxe z diskuzí 
s lékaři primární péče máme informace 
o jejich potřebě více konzultovat proble-
matiku poruch příjmu potravy tak, aby 
bylo onemocnění včas rozpoznáno a tedy 
i léčeno. Problematická se jeví například 
objednací lhůta na specializovaných pra-
covištích, u psychiatrů, kdy máme informa-
ce, že klienti čekávají až tři měsíce na nový 
termín k lékaři. Nutno ale podotknout, že 
klienti s poruchou příjmu potravy odbor-
nou pomoc vyhledávají s velkou opatrností 
a obavami, za nemoc se stydí nebo ji cíle-
ně „odmítají“ a ne všichni se léčí či dochází 
přímo na zdravotnická pracoviště.  

Podporuje vaše potřeby, komunikaci 
a aktivity stát nebo instituce veřejné 
- ministerstvo, VZP, kraje a další zřizo-
vatelé NZZ?
Centrum Anabell je jediným registrova-
ným poskytovatelem sociálních služeb pro 
osoby s poruchou příjmu potravy a jejich 
blízké. Proto většina finančních prostřed-
ků pochází z resortu sociálních služeb, 
z dotací na provoz našeho Odborného 
sociálního poradenství a Telefonické krizo-
vé pomoci. Podporuje nás jak MPSV, tak 
Magistrát hlavního města Praha, Statutární 

Porucha příjmu potravy je nemoc.
informace

Centrum Anabell, z.ú., se věnuje pacientům s poruchami příjmu potravy - anorexií nebo bulimií.  
V návaznosti na téma, které zmínila protagonistka předchozího rozhovoru, nás informovala o činnosti 
centra jeho ředitelka PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková.

Pacientům pomáháme
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město Brno a Statutární město Ostrava 
a kraje Moravskoslezský a Jihomoravský. 
To, o co jsme usilovali opakovaně a ne-
podařilo se, je spolupráce se zdravotními 
pojišťovnami. Z toho je mi trošku smutno, 
jakoby pojišťovny raději investovaly do 
následné drahé léčby než do prevence. 
Získat smlouvu s pojišťovnou byl nadlidský 
úkol, neúspěšný, a to i přesto, že řada 
lékařů posílá své pacienty k nám, jelikož 
s prací s nimi máme 15leté zkušenosti.

Co byste nejvíc potřebovali a uvítali?
V poslední době se intenzivně zabýváme 
zásadami multidisciplinárního přístupu ke 
klientům a aplikujeme tyto principy do naší 
vlastní práce. Hledáme nejideálnější po-
stup pro domluvu odborníků mezi sebou 
tak, aby jejich spolupráce vedla k nejefek-
tivnějším změnám u klienta, k jeho zdraví 
i k jeho sociálnímu fungování a zapojení 
se do společnosti. Lidé s poruchami pří-
jmu potravy se často potýkají se sociální 
izolovaností, straní se okolí a z pocitů ne-
pochopení i obviňování sebe sama vznikají 
zbytečná nedorozumění. V tomto ohledu 
bychom nejvíce přivítali takové dotační 
a grantové programy, které by nám po-
mohly financovat právě projekty na roz-
mezí sociálních a zdravotnických služeb. 
Projekty, které by nám umožnily zaměstnat 
vedle sociálních pracovníků v sociálních 
službách i psychology, nutriční poradce 
a na část úvazku i lékaře, a my tak mohli 
nabízet komplexní mezioborovou péči.

Spolupracujete s nějakým koordinač-
ním orgánem, Koalicí pro zdraví, Unií 
pacientů nebo Ministerstvem zdravot-
nictví, a s jakou zkušeností?
Naše role je přece jen jiná, nejsme 
typickou pacientskou organizací 
a současně jsme natolik specifičtí, že 
i když jsme se v minulosti snažili spo-
lupracovat s podobnými střešními 
organizacemi, společná témata jsme 
moc nenacházeli. V současnosti, a to 
již dlouhodobě, jsme členem České 
rady sociálních služeb, spolupracujeme 
s ANNO Jihomoravského kraje nebo 
s Nadací Neziskovky.cz.

Podporují vás nějaké další neziskové 
organizace, politici, osobnosti z medi-
cíny, vědy, kultury nebo umění, a jak 
významná je jejich pomoc?
Sestavit roční rozpočet Centra Anabell je 
každoročně velmi náročný úkol a je fatál-
ní, že naše služby stojí na tom, zda vůbec 
a kolik dotací se nám podaří získat. Proto 
kromě dotací a grantů usilujeme samo-
zřejmě i o dary od individuálních dárců 
a spolupracujeme se dvěma významnými 
akcemi, z jejichž výtěžku jsme podporo-
váni. Jsou jimi aktivity dnes již tradičního 
beachvolejbalového turnaje „Vyber si – 
Vydraž si – Zahraj si“ z dílny úřadujících 
mistrů republiky Martina Tichého a Jindry 
Weisse a soutěž Hosteska roku agentury 
Smile Promotion, s. r. o.
Navíc od letošního 1. ledna jsme vstou-
pili do spolupráce s patronkou Vlastinou 
Kounickou Svátkovou, která v roce 2016 
veřejně promluvila o své osobní zkuše-
nosti s poruchou příjmu potravy v pořadu 
České televize 13. komnata. Na základě 
této spolupráce se těšíme, že nám pomů-
že prezentovat téma poruch příjmu po-
travy ve společnosti tak, aby nebylo tolik 
tabuizováno, aby byla dostupná potřebná 
a kvalitní péče o nemocné i jejich blízké, 
aby byly k dispozici podpůrné a návazné 
programy a třeba se tak objeví i nějaký 
významný sponzor, kterému bude ctí nás 
podporovat. Já bych jej určitě uvítala.

Text: redakce
Foto: archiv

Centrum Anabell poskytuje od data své-
ho vzniku v roce 2002 sociální, terapeu-
tické i vzdělávací služby specializované 
na problematiku poruch příjmu potravy. 
V této oblasti je Anabell nejvýznam-
nější NNO v ČR, která se problematice 
osob s poruchou příjmu potravy věnuje 
koncepčně v tzv. Kontaktních centrech 
Anabell a jediným poskytovatelem soci-
álních služeb pro tuto cílovou skupinu. 
Aktuálně Anabell provozuje Kontaktní 
centra Anabell v Brně, Praze a v Ostravě. 
Kromě sociálních služeb Anabell provo-
zuje v každém svém Kontaktním centru 
Anabell nutriční a psychologickou/tera-
peutickou poradnu. Anabell se věnuje 
také osvětově a primárně-preventivní 
činnosti, v roce 2015 například zabezpe-
čilo 40 přednášek pro téměř 950 studen-
tů a žáků.
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Elektronizace zdravotnictví - je 
to strašák, nebo nová etapa pro 

české poskytovatele i klienty?
S ohledem na vývoj a současné mož-
nosti informačních a komunikačních 
technologií si musíme přiznat, že, 
v porovnání se světem, elektroniza-
ce zdravotnictví v České republice 
vázne. Existuje mnoho zúčastněných, 
kteří zavádění nových standardů 
elektronického zdravotnictví zrovna 
nepomáhají a naopak se snaží jakou-
koliv změnu za strašáka označovat. 
Chybí centrální plán a jednotné říze-
ní. Mé dosavadní zkušenosti z praxe 
jsou jednoznačné, přínosy jsou patr-
né v organizaci práce a zefektivnění 
fungování zdravotnických zařízení, ve 
kterých si provoz bez nemocničních 
informačních systémů už nikdo ne-
dovede představit. Jsem přesvědčen, 
že i obyvatelé Vysočiny cítí dopad na 
úroveň a kvalitu poskytované zdra-
votní péče.

Co si pod tím můžeme předsta-
vit, dokonalé databáze, zahrnující 
veškeré informace včetně soukro-
mí, nebo nástroj pro lepší služby?

Vlastními silami se nám na Vysočině 
podařilo rozjet řadu elektronických 
služeb ve zdravotnictví. Jako v jed-
nom z prvních krajů si u nás doká-
zali zdravotničtí záchranáři přímo 
v terénu vyměňovat data s nemoc-
nicemi, nahlížet do zdravotní doku-
mentace vedené nemocnicí, a už při 
cestě za pacientem si prostudovat 
jeho dosavadní záznamy. Naopak 
při transportu pacienta ještě před 
jeho příjezdem znají nemocniční 
zdravotníci aktuální stav a vědí, na 
co přesně se mají připravit. Diskuse 
o soukromí je v této souvislosti pro 
mě zvlášť pikantní, když na sociál-
ních sítích mnozí zveřejňují ty nej-
větší intimnosti.

Jak je řešena ochrana osobních 
údajů? 
Kouzlo systému je v tom, že se 
pacientská data nikam nepřeposí-
lají, na základě jasně definovaných 

interview

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Kraj Vysočina je garantem rozvoje
elektronického zdravotnictví

Někde je to už samozřejmost, někde problém. Komunikace v resortu zdravot-
nictví se ale, tak či onak, neodvratně blíží k okamžiku, kdy elektronizace bude 
základem komunikace i fungování. Znamená to rozvoj IT technologií,  
implementace softwarů a aplikací, vytvoření databází a přístupových modelů, 
flexibilitu v užívání autonomních částí nebo celku. Patrně nejdál v budování 
systému, gramotnosti zdravotnických pracovníků, záchranářů a dalších  
uživatelů, je dnes Kraj Vysočina. O hodnocení aktuální situace i výhledů  
jsme požádali hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka.
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oprávnění do záznamů vzdáleným 
přístupem zdravotníci nahlížejí. 
Postupně se rozšiřuje do ostatních 
regionů ČR. Nově se Vysočina jako 
garant za ČR zapojila společně s 19 
státy do projektu EU. V praxi to 
znamená, že pokud se budete léčit 
v zahraničí, bude se moci ošetřující 
lékař podívat na Vaše základní úda-
je, např. o alergiích, prodělaných 
těžkých nemocech či jiných život 
ohrožujících rizicích. Od samého 
začátku vše řešíme technicky i le-
gislativně s Úřadem pro ochranu 
osobních údajů.

Budou tyto zdroje využívány 
i k něčemu jinému, než lékařské 
péči? Třeba pro ČSÚ, zdravotní 
pojišťovny, ÚZIS...
Zatím ne, ale je logické, že cílem 
by mělo být neshromažďovat opa-
kovaně milióny a miliardy dat, ale 
jednou data shromážděná v po-
třebném rozsahu a za dodržení 
všech zásad bezpečnosti vzájemně 
sdílet.

Elektronické recepty se řeší již 
teď, budou tedy součástí kom-
plexního systému?
E-recept by měl být jeden díl sys-
tému. Jednoznačný přehled o pře-
depisovaných lécích je přínosem 
nejen pro pacienta, a bylo by dobře 
hodnotit, zda se nepředepisuje 
příliš, či zda-li se účinky užívaných 
léků vzájemně nekříží. Praktická 
zkušenost z Vysočiny při řešení me-
dikace klientů domovů pro seniory 
je toho příkladem. Ve spolupráci se 
Státním ústavem pro kontrolu léčiv 
a klinickými farmaceuty z Nemocni-
ce Na Homolce jsme hodnotili léky 
u 183 klientů. Pouze 18 z nich, což 
je pouhých 11 % klientů, se násled-

ná doporučení v úpravách podává-
ní léků netýkala.

Občas se poukazuje na fakt, že 
dost velká část lékařů, údajně pře-
devším starší generace, nepracuje 
s on-line systémy, nebo ignoruje 
internet. Pokud takoví doopravdy 
jsou. Mohou to dokonce odmítat 
i klienti. Bude to projekt nějak 
řešit? 
V dnešní době běžně nakupujeme 
on-line, platíme přes internetové 
bankovnictví nebo třeba komuni-
kujeme s veřejnou správou. Jistě 
všichni cítíme, že argument „ne-
mám počítač a připojení k interne-
tu“ je nepřijatelný. Pokud vím, živ-
nostníků se na to, jestli mají a umí 
obsluhovat techniku související 
s elektronickou evidencí tržeb, vů-
bec nikdo neptal. A jistě by prospě-
la nějaká podpora státu – podpora 
připojení, vystavení elektronického 
podpisu atp.

Možná, že fakt, že elektronizace 
někomu opravdu nevyhovuje, 
ten proces zpomalí. Mohou to 
být například menší lékárny, výše 
zmínění praktici na odlehlejších 
místech, a podobně. Bude to 
prostě povinnost, stát se součástí 
systému?
To je otázka především na stát, který 
by měl systém vytvořit, řídit a
garantovat. Jen upozorňuji, že už je 
to asi deset let, co o tom stále
hovoříme, jinde konají.

Neobáváte se tak trochu “syndro-
mu EET”, kolektivního odmítnutí 
nějakou
skupinou?
Bohužel obav mám stále dost, ale 
tak jako jsme se neubránili počíta-
čům, mobilním telefonům a všem 
dalším technologickým novinkám, 
dříve nebo později, a pro české 
zdravotnictví, pacienty i celou 
společnost raději dříve, budeme 
nuceni aplikovat i elektronické po-

stupy ve zdravotnictví. Není proto 
vhodné položit otázku proč takové 
odmítání?

Text: Jan Hovorka

“Motto:
„S nasazením,  
rozhodně, slušně.”

MUDr. Jiří Běhounek
Narozen: 1952 v Praze
Vzdělání:
l 1986 atestace II. stupně ortopedie
l 1980 atestace I. stupně ortopedie
l 1970 – 1976 Fakulta všeobecného lé-
kařství Univerzity Karlovy, Praha
l 1967 – 1970 Střední všeobecně vzdělá-
vací škola, Praha

Pracovní činnost:
l od roku 2013 poslanec Parlamentu 
České republiky
l od roku 2012 předseda Komise Rady 
Asociace krajů ČR pro IT ve veřejné  
správě
l od roku 2010 místopředseda Správní 
rady VZP ČR
l od roku 2010 předseda Regionální 
rady Regionu soudržnosti Jihovýchod
l od roku 2009 předseda Komise Rady 
Asociace krajů ČR pro zdravotnictví
l od roku 2008 místopředseda Asociace 
krajů ČR
l 2008 – 2010 místopředseda Regionální 
rady Regionu soudržnosti Jihovýchod
l od roku 2008 hejtman Kraje Vysočina
l 2004 – 2008 předseda Zdravotní  
komise Rady Kraje Vysočina
l 2002 – 2010 člen Rady města Pelhři-
mov
l od roku 2001 vědecký sekretář České 
společnosti pro ortopedii a traumato-
logii
l od roku 1998 člen Zastupitelstva města 
Pelhřimov
l 1986 – 2008 primář ortopedického 
oddělení Nemocnice Pelhřimov p.o.
l 1996 – 2000 náměstek Hospodářsko-
-technické služby Nemocnice Pelhřimov 
p.o.
l od roku 1976 lékař ortopedického 
oddělení Nemocnice Pelhřimov p.o.

Záliby:
volejbal (od roku 1984 předseda  
volejbalového oddílu Pelhřimov)  
sportovní aktivity

Jazykové znalosti:
anglický jazyk, ruský jazyk

Rodina:
ženatý, dvě děti
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inhospital

Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav

Zdroje přitažlivosti 
pro klienty i zdravotníky? 

Úroveň péče i odměňování
Na konci minulého roku se do Klaudiánovy nemocnice do funkce ředitele vrátil JUDr. Ladislav Řípa. 
Převzal nemocnici, která není v dobré hospodářské kondici, potýká se s řadou personálních problémů 
a také se zhoršenou důvěrou pacientů. Klaudiánova nemocnice v roce 2016 hospitalizovala celkem  
21 602 pacientů. Dalším 535 lidem poskytla péči v léčebnách dlouhodobě nemocných. Ambulantně 
ošetřených pacientů bylo v uplynulém roce 393 879. V mladoboleslavské nemocnici bylo v loňském 
roce provedeno 12 482 operačních zákroků (z toho chirurgie 1779, ORL 1323, urologie 1279, oční 
3200, GPO 1955 a ortopedie 2946 operačních výkonů). Porodnice zaznamenala 1 326 porodů,  
z toho 277 císařským řezem (narodilo se 1343 dětí).
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V řadě krajů vznikly nebo vznikají 
holdingy, celky v určitém formátu 

provozu. Myslíte si, že by k tomu byly 
předpoklady i ve Středočeském kraji?
Teoretické předpoklady by pro to jistě 
byly, ovšem pro praktické využití by to 
nemělo význam. Středočeský kraj je totiž 
specifický v tom, že uprostřed kraje je 
samostatně Praha se svým vlastním sys-
témem především fakultních nemocnic. 
Ostatní středočeské nemocnice jsou tak 
navázány na své vlastní spádové úze-
mí a mají tím pádem poměrně velkou 
samostatnost a svoje vlastní úkoly pro 
danou oblast. 

Regionu dominuje Škoda VW. Je to 
pro vás něčím specifické? Například 
výskytem pracovních úrazů, nemocí 
z povolání?
Je to pro nás specifické především tím, že 
máme u nás velký poměr agenturních pra-
covníků a oproti jiným nemocnicím máme 
větší počet pacientů, kteří nemají klasické 
zdravotní pojištění zdravotní pojišťovny 
v České republice, ale různé typy cestov-
ních pojištění, což je velkým problémem 
při administraci každého pacienta. Bohu-
žel máme také řadu klientů, kteří nemají 
pojištění žádné, protože když jsou z pra-
covního poměru propuštěni, často nemají 
peníze na návrat domů, ani na hrazení po-
jistného. Následně v Mladé Boleslavi často 
zůstávají bez jakýchkoliv prostředků. Tento 
problém například často řešíme i v naší 
protialkoholní a protitoxikomanické záchyt-
né stanici, kterou provozujeme od roku 
2008. Například v roce 2016, kdy zde bylo 
umístěno 408 klientů - z tohoto počtu se 
jednalo o 116 cizinců a pouze 89 lidí mělo 
trvalý pobyt v Mladé Boleslavi. Máme tak 
následně velké pohledávky za klienty zá-
chytky, kteří nemají žádné prostředky nebo 
zázemí. Vymahatelnost těchto peněz je 
pro nás nulová. 
V Mladé Boleslavi máme také samo-
statný subjekt Polikliniku Škoda, která se 
samostatně zaměřuje na nemoci z povo-
lání. Samozřejmě řeší i preventivně řadu 
problémů, kterými chtějí ve Škoda Auto 
předcházet pracovním úrazům nebo 
nemocem z povolání, které vyplývají 

z jednostranné zátěže. S touto poliklini-
kou velmi úzce spolupracujeme, máme 
velmi dobré vztahy a snažíme si vzájem-
ně pomáhat.   

Máte sanitky a vozový fleet ze Ško-
dovky?
Máme samozřejmě sanitky různých zna-
ček, protože jejich nákup jde vždy přes 
výběrové řízení, kde hlavním kritériem 
je především pořizovací cena.  Ostatní 
vozidla, která používá především domácí 
zdravotní péče a zdravotní doprava, jsou 
ve většině případů značky Škoda Auto.   

Jak spolupracujete s IZS a záchran-
kou? 
Naše spolupráce je standartní. Poměrně na 
dobré úrovni. Komunikace mezi záchranáři 
a našimi odděleními, což je primárně úra-
zová ambulance a interní příjmová ambu-
lance, je bezproblémová. Nevíme o tom, 
že by byly nějaké problémy. 

Myslíte si, že status, forma jiná než 
státní či krajská nemocnice, by byla 
efektivnější z hlediska ekonomiky? 
Krajské nemocnice tak, jak jsou dnes 
uspořádány, vycházejí z koncepce zdra-
votnictví, která byla do roku 2008. Ta 
byla postavena na tom, že máme pět 
oblastních nemocnic, které tvoří základní 
páteř péče o pacienty včetně těch druhů 
péče, které nejsou ekonomicky lukrativní 
– jsou tedy ztrátové nebo nehrazené, ale 
jsou důležité v segmentu péče. O ty se 
budeme muset vždy postarat ve veřej-
né státní nebo krajské nemocnici nejen 
v Česku, ale i kdekoliv ve světě. 

Co si myslíte o projektu univerzitních 
nemocnic, měla by být v kraji fakultní 
nemocnice?
S ohledem na specifikum Středočeského 
kraje, kdy je uprostřed právě Praha s řa-
dou fakultních nemocnic, toto považuji 
za zbytečné.

Ředitelé nemocnic si někdy stěžují na 
to, že lékaře snadno přetahují právě 
fakultní nemocnice. V čem by měla 
být KN přitažlivější pro mladé lékaře 
a sestry?
Přitažlivost nemocnice je dána přede-
vším tím, jakou poskytuje skladbu péče, 
zda mají absolventi a lékaři možnost se 
dále vzdělávat a prohlubovat svoji kvali-
fikaci a také tím, zda dokáže poskytnout 
ubytování za výhodnějších podmínek, 
než je obecná cena na trhu, včetně 
spravedlivého dostatečného odměňo-
vání. 

Souhlasíte s tvrzením, že je zdravot-
nictví v krizi?
V krizi není, ale v nelehké situaci určitě. 
Nelehká situace je dána především tím, že 
je velký nedostatek středního personálu 
a nelehká situace je prohlubována admini-
strativní zátěží, složitostí vzdělávání a další-
mi překážkami, které zbytečně vytváří stát.  

Odcházejí vaši lékaři do zahraničí? 
Lékaři naší nemocnice do zahraničí ve 
velkém neodcházejí. Odchod většinou 
probíhá většinou již po ukončení fakult. 
Jedná se tak v našem případě skutečně 
o jednotlivce, je to stejné jako v ostatních 
nemocnicích.

V některých nemocnicích nabízejí 
místa ukrajinským lékařům, myslíte 
si, že nábor z ciziny by byl příno-
sem?
O nábor lékařů a sester ze zahraničí se 
snaží všechny nemocnice. Někdo více, 
někdo méně. My se samozřejmě snaží-
me také tímto způsobem získat pracov-
níky, kteří mají dostatečnou kvalifikaci 
a byli by platnými členy našeho týmu. 

Vize nemocnice
l Dosažení a udržení akreditace nemocnice

l Bezpečnost pacientů

l Poskytování zdravotní péče na vysoce 
odborné a profesionální úrovni

l Neustále zvyšovat kvalitu poskytované 
péče

l Nemocnice otevřená, přátelská a dobře 
komunikující uvnitř a navenek

l Nemocnice transparentní a ekonomicky 
soběstačná

Pokračování na straně 16 
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Plánuje vaše nemocnice využití  
Tradiční čínské medicíny (TCM)?
Projekt Tradiční čínské medicíny byl 
velmi podporován předchozím ve-
dením Středočeského kraje. Na konci 
volebního období ale tento projekt 
zanikl. My se budeme snažit Tradiční 
čínskou medicínu neopomíjet. Chce-
me ji však využívat pouze takovým 
způsobem, který bude přínosem pro 
naše pacienty a bude definována pře-
devším rozsahem jejich zájmu o tako-
vou péči. 

Využívá Klaudiánova nemocnice 
aktivity dobrovolníků, spolupracuje 
s neziskovkami a pacientskými  
organizacemi?
Dobrovolnické centrum funguje 
v Klaudiánově nemocnici letos přesně 
deset let. Již na podzim roku 2006 
jsem začal s tehdejší hlavní sestrou 
Jiřinou Hlaváčkovou plánovat založení 
dobrovolnického centra. V té době 
měla interní model dobrovolnického 
programu v ČR jen Fakultní nemocni-
ce Motol a začínaly Oblastní nemoc-
nice Příbram a Thomayerova nemoc-

nice v Praze. Za deset let fungování 
bylo proškoleno pro dobrovolnické 
centrum 314 dobrovolníků, kteří bě-
hem své činnosti v nemocnici navštívili 
celkem 30 581 pacientů. Odpracovali 
neuvěřitelných 156 030 hodin. Pokud 
bychom to srovnávali s průměrnou 
sazbou 130 korun na hodinu, hodnota 
dobrovolnické práce v mladoboleslav-
ské nemocnici by dosahovala téměř 
dvou milionů korun. Jsem rád, že 
dobrovolníci u nás fungují a mohou 
být vzorem pro řadu jiných nemocnic. 
Jsem přesvědčen, že do budoucna 
bude role dobrovolníků daleko větší 
než doposud, protože zdravotnické-
ho personálu nadále ubývá a nových 
sestřiček není mnoho. Dnes je řada 
míst, kde můžeme s dobrovolníky více 
spolupracovat, aby se pacientům více 
ulehčilo při jejich pobytu v nemocnici. 
Velkou změnou bylo pro dobrovolníky 
zařazení canisterapie. V roce 2011 má 
nemocnice své první čtyři caniste-
rapeutické týmy a o rok déle jich je 
dokonce patnáct, což svědčí o velkém 
zájmu.

Text: redakce

Historie nemocnice
O stavbě okresní nemocnice 
bylo rozhodnuto 3.12.1888. Slav-
nostní otevření se uskutečnilo 
27.10.1895. Řádný provoz byl 
zahájen až 1.10.1896 a vede-
ním nemocnice byl pověřen Dr. 
Kopfstein. Nemocnice byla po-
stavena z prostředků zemských 
za spoluúčasti okresu, měst 
a obcí. Svojí činností navázala na 
dlouhou historii špitálu Kateřiny 
Militké.
V roce 1896 byl otevřen pavilon 
chirurgický a infekční, v roce 
1910 pavilon pro choroby vnitř-
ní. Již za několik let bylo jasné, 
že kapacita nemocnice nestačí. 
Přesto zůstala beze změn až do 
30.let, kdy bylo přistaveno pravé 
křídlo k chirurgickému pavilonu.
Desítky návrhů na výstavbu 
nové nemocnice zůstaly nerea-
lizovány. Namísto toho dostává 
nemocnice do správy objekty - 

Pírkovo sanatorium, dva pavilony 
v areálu psychiatrické léčebny 
v Kosmonosích a mnoho dalších. 
Se vznikem dalších klinických 
oborů byly zabírány další objekty 
ve městě. První velkou stavbou 
byl objekt pro oddělení ARO, 
urologie a nukleární medicíny, 
který byl dokončen v roce 1981. 
Další stavbou byla budova dneš-
ního interního oddělení, budo-
vaná jako léčebna dlouhodobě 
nemocných. Po dokončení v roce 
1984 byla užívána pro 160 lůžek 
interny a 40 lůžek ortopedie. Od 
roku 1984 se začíná pracovat na 
generelu nemocnice a v rámci 
tohoto projektu je v prosinci 
1984 zahájena přestavba gá-
žistických domů na oddělení 
porodnicko gynekologické 
a v březnu 1987 celková přestav-
ba nemocnice. Systematicky se 
po redukci generelu začíná sta-

vět v roce 1991. Jsou postupně 
dokončovány objekty pavilonu 
centrálních služeb v říjnu 1992 
a porodnicko gynekologického 
oddělení v březnu 1993. Při slav-
nostním otevření dne 19.února 
1993 přijala nemocnice jméno 
středověkého lékaře Mikoláše 
Klaudiána. Rozhodujícím roz-
vojovým momentem je převod 
pozemků po okupační sovětské 
armádě. Tím vzniká možnost 
vytvoření objektů technického 
zázemí nemocnice. V roce 1994 
byla dokončena budova zásobo-
vací ústředny, jejíž hlavní součás-
tí je nemocniční lékárna. V roce 
1995 pak budova pro patologii 
a mikrobiologie, včetně čističky 
odpadních vod. Všechny objekty 
jsou technicky a komunikačně 
propojeny. V roce 1996 dochází 
k územnímu sjednocení areálu 
nemocnice a je zahájena rozho-

dující stavba lůžkové části chi-
rurgie. V září 1996 je kolaudován 
objekt pro oční a neurologické 
oddělení. Zároveň je dokončová-
na stavba prádelny a spalovny.
Od ledna roku 2003 spadá ne-
mocnice pod Středočeský krajský 
úřad, který je jejím zřizovatelem. 
Během rozsáhlé ekonomické 
restrukturalizace provedené no-
vým vedením nemocnice a díky 
částečnému oddlužení se nemoc-
nice během 12 měsíců vymanila 
ze 170 milionových dluhů, v sou-
časné době splácí své závazky 
včas a hospodaří s vyrovnaným 
rozpočtem. Od 1. července 2005 
převzala péči o pacienty a po-
skytování zdravotnické péče 
nově zřízená Oblastní nemocnice 
Mladá Boleslav a.s.. Jejím zakla-
datelem a jediným akcionářem je 
Středočeský kraj.
 www.klaudianovanemocnice.cz

Kdo byl Mikuláš Klaudián?
(* mezi 1460-70, + 1521)

Rodák ze Žatce, po němž má jméno 
jedna z našich nejvýznamnějších oblast-
ních nemocnic (též psaný jako Mikuláš 
Kulha/Kulhavý, Nicolaus Claudianus), 
byl nejen významným mladoboleslav-
ským lékařem. Podobně jako velikáni 
své doby, jejichž dílo a jména se nám 
zachovala, byl až trochu polyhistor. 
K nejvýznamnějším pracem patří první 
tištěná mapa Čech, kterou vytvořil, ne-
boť byl také a především zručným a ne-
méně významným tiskařem. V letech, 
kdy byl knihtisk novinkou, prokázal tak 
extrémní schopnost orientace v moder-
ním byznysu. Zkušenosti v polygrafii 
získal v Norimberku, tehdy jednom 
z center tohoto moderního odvětví, 
a stal se evropsky významným tiskařem. 
V Mladé Boleslavi však působil také jako 
lékař a otevřel si v domě Na Karmeli 
lékárnu a ordinaci. Vydal významné 
lékařské knihy, mj. “Knihu lékarzskou, 
která slove herbárz aneb zelinarz”, nebo 
odborný spis “Ženám těhotným a ba-
bám pupkořezným”. Jako aktivní člen 
Jednoty bratrské publikoval i řadu knih 
s náboženskou tématikou. Zemřel na 
cestě do Lipska, dalšího centra umění 
tiskárenského.
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Již potřetí mohla Kapka naděje díky 
výtěžku akce „Koně pro Kapku nadě-
je“ s podporou Středočeského kraje 
pomoci nemocným dětem v regio-
nálních nemocnicích ve středních Če-
chách. Díky výtěžku byly zakoupeny 
celkem tři infuzní pumpy a odsávačka 
hlenů na Dětské a novorozenecké 
oddělení Klaudiánovy nemocnice 
v Mladé Boleslavi.

Infuzní pumpy slouží k podávání růz-
ných léčiv, krve nebo i výživy. Nové 

pumpy navíc pomohou lékařům tyto 
léčiva dávkovat velmi přesně. Celková 
hodnota daru dosáhla téměř 100.000 Kč 
a částkou 50.000 Kč se na ní podílel Stře-
dočeský kraj. 
„Na dětském lůžkovém oddělení je vy-
užíván téměř denně, především u paci-
entů na jednotce intenzivní péče. Umož-
ňuje nám přesné a bezpečné dávkování 
všech podávaných léků. Od organizace 
Kapka naděje jsme získali tři tyto přístro-
je, které nám pomohou v zajištění péče 
o všechny dětské pacienty, včetně těch 
nejmenších. Jsme za to velmi rádi,” říká 
Jaroslava Chrtková, primářka dětského 
oddělení Klaudiánovy nemocnice.
Slavnostního předání na dětském a no-
vorozeneckém oddělení, se zúčastnila 
zakladatelka a prezidentka Nadačního 
fondu Kapka naděje paní Vendula Pi-
zingerová spolu s hejtmankou Středo-
českého kraje paní Jaroslavou Pokornou 
Jermanovou. „Jsem velice ráda, že jsme 
mohli jako Středočeský kraj podpořit 
úsilí Nadačního fondu Kapka naděje ke 
zlepšení zdravotní péče v našem regio-
nu. Zlepšování zdravotní péče pro naše 
děti je jednou z našich priorit a budeme 
vždy vítat a podporovat úsilí neziskových 
organizací jako je již zmíněná Kapka 
naděje,“ sdělila hejtmanka Pokorná Jer-
manová. Ta dnes do nemocnice dětským 
pacientům přinesla tašky s drobnými 
dárky.

„Účastníci a všichni ti, kteří projekt Koně 
pro Kapku naděje reprezentují jsou pyšní 
na spolupráci s Nadačním fondem Kapka 
naděje. Každoročně je nám všem velikou 
odměnou výše výtěžku a také vzrůstající 
obliba akce. Spolupráce s nadačním fon-
dem si opravdu vážíme a záro-
veň je pro nás velmi motivující. 
Činnost Kapky naděje je zkrát-
ka obdivuhodná, jejich práce a výsledky 
jsou jedním slovem úžasné,“ říká Pavlína 
Vacátková, pořadatelka akce, a zároveň 
zve širokou veřejnost na další, již 5. roč-
ník, ročník Koní pro Kapku naděje, který 
se uskuteční 22. července v areálu parku 
psychiatrické nemocnice Bohnice.
Kapka naděje pomáhá středočeským ne-
mocnicím teprve poměrně krátkou dobu, 
i přes to podpořila dvě středočeské 
nemocnice částkou již téměř 1,3 milionu 
korun. Dlouhodobě poté podporujeme 
všechny pražské spádové nemocnice pro 
dětské pacienty ze Středočeského kraje.

Nadační fond Kapka naděje
Nadační fond Kapka naděje pomáhá 
od roku 2000 nemocným dětem ve 
více než 40 nemocnicích po celé České 

republice. V posledních letech se mimo 
jiné zaměřuje i na pomoc regionálním 
nemocnicím. Ve Středočeském kraji se 
například jedná o nemocnici v Mladé 
Boleslavi nebo nemocnici v Nymburce. 
Dlouhodobě podporuje nemocnice 

v Praze, které jsou vzhledem 
ke specifičnosti středních 
Čech pro tento kraj spádové, 

za všechny jmenujme například Ne-
mocnici Na Bulovce, Fakultní nemocnici 
v Motole, Fakultní nemocnici Královské 
Vinohrady a další.

Koně pro Kapku naděje
Akce plná krásných koních a jezdecké 
show v roce 2017 oslaví již svůj 5. ročník, 
který se uskuteční v areálu parku psy-
chiatrické nemocnice Bohnice a to 22. 7. 
2017 a ponese podtitul „jezdecký muzikál 
– představení plné koňské krásy, hudby 
a tance“. Výtěžek za předchozí ročníky 
činí neuvěřitelných 338 632 Kč. Velký dík 
poté patří paní Pavlíně Vacátkové, která 
bez nároku na honorář ve svém volném 
čase připravuje tuto akci, která pomáhá 
nemocným dětem.

Text a foto: Klaudiánova nemocnice

Nemocnice získala díky Kapce naděje 
infuzní pumpy a odsávačku hlenu
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Kdybyste jako lékař měl určit 
diagnózu - je Liberecký kraj 

zdravý kraj?
Dobrá otázka, ale pro Liberečáka 
a navíc lékaře, relativně 
snadná. Liberecký kraj 
má obrovskou výhodu, 
není tady těžký průmysl, 
a proto je ovzduší jistě 
zdravé, je to kraj sportu a tak i lidé 
jsou zdravější. LK je jistě zdravý kraj, 
jen lidé si to často neuvědomují. No, 

a když už přijdou nemoci, tak péče je 
v průměru velmi dobrá, je zde velké 
množství vynikajících lékařů i sester. 
Často si říkám, že si lidé ani neuvědo-

mují, jak kvalitní zdravot-
nictví máme. Samozřej-
mě je i řada problémů, 
ale ty musíme řešit, často 
jsou zaviněny nepocho-

pením a také lokál patriotismem, kaž-
dý někdy byl u doktora a tak si myslí, 
že rozumí zdravotnictví.

Co znamená šéfovat krajskému 
zdravotnictví - dobrodružství, 
trvalý boj, stále něco léčit a na-
pravovat, pracovat v příjemném 
prostředí s pozitivními daty…?
Pozice náměstka hejtmana pro resort 
zdravotnictví není vůbec jednoduchá. 
Kraj je většinový vlastník jen nemoc-
nice v Liberci a 100% vlastník nemoc-
nice v České Lípě, ostatní nemocnice 
mají jiné vlastníky, jsou převážně 
městské. A tím je situace v našem 

Lidé si ani neuvědomují, 
jak kvalitní zdravotnictví máme

Liberecko je atraktivní region, pro turisty i obyvatele má půvab a nabízí důvody, proč tady žít 
a vracet se sem. Nejsou to jen hory a oblasti s nezničenou přírodou. Historie měst je většinou 
specifická, čas zahladil stopy dávnější minulosti a nastavil chronometr, a možná podmínky,  
do budoucnosti. Je tu šance, vytvořit území, kam budou mířit i podnikatelé, zahraniční firmy 
a investoři, i ze světa se vracející děti usedlíků. Nezbytnou potřebou je fungující systém zdra-
votní péče - pokud není, lidé odcházejí. A právě (a především) o zdravotnictví jsme mluvili 
s MUDr. Přemyslem Sobotkou, náměstkem hejtmana Libereckého kraje pro zdravotnictví.

interview
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kraji unikátní, nezbývá než jednat 
o možné a hlavně nutné spolupráci. 
Pokud nebudou nemocnice spolu-
pracovat, na závěr prohrají všichni 
a hlavně pacienti, o které musí jít 
v první řadě.

Co je z hlediska pacientů a klien-
tů, a ve srovnání s dalšími kraji, 
špičkové? Zařízení, osobnost, 
podmínky…? Co vás napadne jako 
první, když se někdo zeptá - jakou 
úroveň má zdravotnictví na Libe-
recku.
Pacient je a musí být klientem, musí 
o něj být pečováno na co nejlepší 
úrovni a hlavně na něj nesmí dopa-
dat žádné vnitřní problémy nemoc-
nic. Krajská nemocnice v Liberci (a.s. 
s Turnovem) je na úrovni fakultní 
nemocnice, ale bohužel není fakultní 
nemocnicí, i když by si to zasloužila, 
je to náš cíl v budoucnosti. Ostatní 
nemocnice plní úlohu okresních ne-
mocnic, rozsah péče v nich je dán 
tradicí i rozvojem, bohužel někdy 
i úpadkem. A právě pokles úrovně 
v některých nemocnicích a naopak 
přetížení v Liberci vyžaduje daleko 

užší spolupráci a hlavně určitou 
změnu služeb. Nemocnic máme 
možná zbytečně moc, ne všechny 
nemocnice mohou dělat superšpič-
kovou péči, ale v řetězci tzv. holdin-
gu musí a mohou dělat odpovídající 
medicínu.

Kdybyste měl naordinován jeden 
měsíc hospitalizace, kterou ne-
mocnici byste si vybral? Navštívil 
jste NZZ v kraji už osobně?
Prakticky všechny nemocnice v kraji 
jsem navštívil, některé opakovaně 
a mohu říci, že někde je situace  
dobrá, někde horší z různých příčin. 
Na Vaši otázku, kde bych chtěl být  
1 měsíc hospitalizován, odpovím jas-
ně: „tam, kde budu kvalitně ošetřen 
a vše bude rychle, a kde se bude 
personál také usmívat“.

LBC Kraj zatím nemá koncepci 
holdingu nebo akciovky vlastních 
NZZ, uvažujete o tom? Plánujete 
spojení ČL a LBC, případně více 
NZZ do jednoho celku?
Koncepce holdingu se začíná tvo-
řit, nejprve půjde o KNL a NsP 
Česká Lípa, čím dříve se to usku-
teční, tím se zlepší situace v České 
Lípě a věřím, že i odlehčí přetížení 
KNL.

Můžete ze zkušenosti porovnat 
výhody a nevýhody, které vyplý-
vají z pozice zřizovatele? Jinak 
řečeno, můžete porovnat úroveň 
péče nestátních a státních NZZ 
v kraji?
Roztříštěnost zřizovatelů nemocnic 
v Libereckém kraji je obrovskou ne-
výhodou, ale již vzniklá tzv. Aliance 
nemocnic je dobrým základem, jen 
musí začít fungovat, jinak by byla 
zbytečná a šlo by jen o politické 
gesto bez obsahu. Pokusím se akti-
vizovat jednotlivé odborné komise,  
na nich to totiž záleží.

Pokračování na straně 20 

“Motto:
„Politiku považuji za služ-
bu občanům a vnímám 
ji jako povinnost 7 x 24 
hodin týdně.“



20

Byl byste pro privatizaci  
nemocnic?
V tomto okamžiku je zapotřebí 
nemocnice stabilizovat, ale vstupu 
kvalitního privátního partnera bych 
se v budoucnu nebránil, kraj si však 
musí ponechat majoritu.

Myslíte, že je zdravotnictví v krizi, 
která ohrožuje životy obyvatel?
Krize ve zdravotnictví určitě není, 
to je jen mediální výkřik, který ne-
odpovídá pravdě. Problémy však 
jsou a je nutné je řešit, např. úhra-
dová vyhláška, nesmyslný návrh 
vlády o navýšení mezd o 10%, jen 
se neřeklo, odkud se mají peníze 
vzít. Tento populistický výkřik vlády 
značně znervóznil situaci a zkom-
plikoval ekonomickou situaci ne-
mocnic.

Před časem se objevila myšlenka 
centrálních nákupů pro nemoc-
nice. Byl by to pro hospodaření 
jednotlivých NZZ přínos, nebo 
v tom vidíte poněkud socialistické 
tendence?
Centrální nákup pro nemocnice 
z úrovně ministerstva nepovažuji 

za dobrý nápad, z úrovně holdingu 
v kraji je to velmi dobré řešení. 

Máte koncepci péče o seniory, 
pacienty s diagnózou Alzheimera, 
péči na léčbu v NZZ navazující, 
následnou a sociální, která se pro-
líná se zdravotnickou?
Koncepce péče o seniory s růz-
nými chorobami je tvořena, ale to 
je smíšený problém zdravotnicko-
-sociální s účastí zdravotnických 
pojišťoven.

Záchranky a IZS - jak hodnotíte 
krajský provoz a úroveň? Máte 
nastavenou spolupráci s Horskou 
službou, model přeshraniční spo-
lupráce?
Zdravotní záchranná služba v kra-
ji je příspěvkovou organizací, kdy 
náklady nejméně ze 2/3 nese kraj 
a je nutná kontrola nad provozem 

MUDr. Přemysl Sobotka
KDO JSEM
l Narodil jsem se 18. května 1944 v Mladé Bo-
leslavi, ale od roku 1945 žiji v Liberci, kde jsem 
vystudoval gymnázium. Po ukončení Fakulty 
všeobecného lékařství UK v Praze jsem nastou-
pil v roce 1968 na chirurgické oddělení liberec-
ké nemocnice. V den invaze vojsk Varšavské 
smlouvy do Československa 21. srpna 1968 
jsem absolvoval svou první válečnou chirurgii 
v nemocnici, kam toho dne přivezli přes 50 
lidí raněných na libereckém náměstí. Po dvou 
letech jsem z chirurgie přestoupil na rentgeno-
logii. Od roku 1990 jsem zde byl primářem.

l Jsem ženatý s manželkou Radmilou. Z prv-
ního manželství mám 2 dcery – Věru a Mar-
tinu, v druhém manželství nevlastního syna 
Prokopa. 

ZÁJMY A ZÁLIBY
l Mezi koníčky patřil a dodnes patří sport. 
Před vstupem do politiky jsem hrál závodně 
volejbal a věnoval se vysokohorské turistice. 
Dnes už mám čas jen na hory, kam každoročně 
vyjíždím s manželkou a partou kamarádů. Hraji 
tenis, mám rád lyžování (běžecké i sjezdové).

l Svůj život jsem měl i mám rád, myslím, že 
život se má prožívat plně. Vzpomínat někdy ve 
stáří jen na úspěchy v práci, to není to nejlepší. 
Chci vzpomínat na to, co jsem dělal a zažil. 
Rád se stýkám s lidmi a rád s nimi diskutuji. 
Když mám čas na odpočinek, rád si vychutnám 
sklenku vína a zapálím si cigaretu. Je to neřest, 
ale proč to nepřiznat, patří to k životu.

POLITICKÁ KARIÉRA
l Do roku 1989 jsem se politicky nikdy nean-
gažoval, nebyl jsem členem žádné politické 
strany.  

l Během sametové revoluce jsem stál se 
skupinou svých kolegů u založení Občanské-
ho fóra v Liberci, v roce 1991 jsem se podílel 
na vzniku liberecké ODS. V letech 1990-1996 
jsem byl radním Města Liberec a v letech 1990 
– 1994 členem vedení nemocnice.

l V roce 1996 jsem byl ODS za liberecký volební 
obvod nominován jako kandidát na senátora 
a byl jsem zvolen. Svůj post jsem obhájil i v le-
tech 1998, 2004 a 2010. Po celé volební období 
jsem působil jako místopředseda Senátu, 
s výjimkou let 2004-2010, kdy jsem byl zvolen 
předsedou Senátu Parlamentu České republiky. 
Ve volbách do Senátu PČR  v roce 2016 jsem se 
rozhodl svůj mandát již neobhajovat. V souběž-
ných krajských volbách jsem byl však za ODS 
zvolen zastupitelem Libereckého kraje, ač jsem 
byl na kandidátní listině až na 10. místě. Ziskem 
preferenčních hlasů jsem skončil třetí a v listo-
padu 2016 jsem byl zvolen náměstkem hejtma-
na pro zdravotnictví v současné krajské koalici.

“Základní životní krédo:
„Jako lékař i jako politik 
jsem přísahal, že lidem 
budu pomáhat  
a ne škodit.“
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a hlavně vytížením posádek. To je 
věc ředitele ZZS a já za kraj chci 
znát kroky, které budou jasně plnit 
mou představu. „Personál ani paci-
enti nepotřebují 5* hotel, ale plně 
funkční 3*, vše totiž stojí obrovské 
peníze a sanita není taxi zadarmo“. 
Spolupráce IZS i s Horskou službou 
je velmi dobrá.

Kam půjdou největší investice 
v kraji, týkající se zdravotnictví?
Investice v kraji jsou jasně napláno-
vané, a to v KNL nový pavilon, kte-
rý je nutný pro další rozvoj špičko-
vé medicíny. Pro Českou Lípu jsou 
také uvolněny z kraje peníze na 
investice, ale tam jsou plány teprve 
na začátku.

Poslední dva roky sledujeme ten-
dence využít TCM. Máte nějaké 
zkušenosti, plány, nabídky v této 
oblasti?
TCM je velké téma, určitě se nebrá-
ním rozvoji i v našem kraji, ale rozvoj 
TCM nelze nařídit, to musí lékaři 
uchopit a vyjednat si i podmínky 
s pojišťovnou. TCM jako doplněk 
standardní medicíny je možný, ale 

nikdy ji v našich podmínkách nemůže 
nahradit.

Odcházejí od vás lékaři do ciziny? 
Co by kraj měl lékařům a sest-
rám nabídnout, aby nepřemýšleli 
o odchodu?
Odchody lékařů i sester do zahraničí 
jsou přirozenou součástí vzdělávání, 
a věřím, že po zkušenostech venku 
každý pochopí, že chleba je o 2 kůr-
kách všude stejný.

Jak byste nalákal ty nové, třeba ze 
zahraničí?
Stejné je to i s novými lékaři a sest-
rami ze zahraničí, je to přirozený ko-
loběh, jen každý musí splnit všechna 
kritéria, pak ať pracuje u nás. V sou-
časnosti jednáme o možném přícho-
du zdravotních sester z Ukrajiny, ale 
jsme na začátku.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv Lib. kraj,  

archiv Přemysla Sobotky
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inhospital

Při příležitosti slavnostního otevření 
nově rekonstruovaného Sexuolo-
gického oddělení na ulici Netrou-
falky 1, a také svátku svatého Valen-
týna jsme se zeptali na pár otázek 
MUDr. Petry Sejbalové, primářky 
Sexuologického oddělení.
 

Jak se Vám líbí nové zázemí Se-
xuologického oddělení na Ne-

troufalkách?
Nové zázemí je moc krásné, prostorné 
a hezky barevné, což oceňují nejenom 
zaměstnanci, ale hlavně naši klienti, 
kteří po příchodu do nových prostor 
nešetří chválou. Přála bych i ostatním 
kolegům a všem pacientům, aby se 
i jinde setkávali s takovou estetickou 
úrovní zdravotnického zařízení, pro-
tože i to má pozitivní vliv na výsledky 
léčby.

Svádí muži ženy, nebo ženy muže? 
Jsou muži stále lovci, nebo dnes na-
opak chtějí být „loveni“?
Pořád platí, že muži svádí ženy a ženy 
svádí muže. Nutno však zdůraznit, že 
ženy jsou ve svádění daleko vynalé-
zavější, důvtipnější a zkušenější, a to 
někdy do té míry, že muž ani nepozná, 
že byl sveden a myslí si, že „svoji ko-
řist“ ulovil. Pravda je většinou taková, 
že žena si vybírá, kdo ji bude lovit, 
někdy lov cíleně protahuje a až později 
muži dovolí, aby ji ulovil.

Je těžko říci, kdo zvítězil, což je asi 
dobře, protože láska bývá nejčastěji 
ve dvojici.
Někdy se v praxi setkáváme s tím, že 
některé ženy popisují úbytek mužů 

– lovců. Spíš se jedná o zvýšenou 
stydlivost, nízké sebevědomí nebo 
nedostatek odvahy na straně mužů, 
když potkají krásnou, sebevědomou 
a soběstačnou ženu.

V čem se liší sexualita muže a ženy?
Sexualita muže je zejména podmíněná 
hormonem testosteronem, jehož hla-
diny se během života dospělého muže 
mění pouze málo, zatímco sexualita 
ženy je závislá na několika různých 
hormonech a během života ženy se 
mění poměrně zásadně (těhotenství, 
kojení, klimakterium), dokonce se mění 
i během jednoho menstruačního cyklu 
(ovulace), pokud ovšem žena neužívá 
hormonální antikoncepci. Díky hor-
monům se mění chuť na sex, sexuální 
prožívání i orgasmus. Proto u žen 
nacházíme časté výkyvy, zatímco muži 
mají díky svému testosteronu chuť na 
sex velmi často, někteří v podstatě 
pořád. Sexualita ženy je daleko více 
ovlivňována i jejím celkovým stavem, 

aktuální náladou, ale i situací v rodině 
(nemocné děti), či dokonce v zaměst-
nání (hádka se šéfem) aj.

Co dnes nejvíc trápí ženy a muže 
v této oblasti?
Muže nejčastěji trápí erektilní dysfunk-
ce, která může být nejenom somaticky 
podmíněná, ale může ji vyvolat i psy-
chický stres. Někdy k nám přicházejí 
s prosbou podat „takový výkon jako za 
mlada“, hlavně pokud mají novou part-
nerku. Část klientů si stěžuje na sníže-
nou nebo úplnou ztrátu chuti k sexu, 
což bývá nejčastěji způsobeno překot-
ným a nezdravým způsobem života.  
Ženy si nejčastěji stěžují na sníženou 
nebo úplnou ztrátu chuti k sexu, která 
u nich může někdy přejít i přímo v od-
por k sexu, zejména v případech part-
nerského nesouladu. Kvalita a harmo-
nie ve vztahu je pro sexuální prožívání 
ženy velmi důležitá.

Text a foto: FN Brno 
www.fnbrno.cz

MUDr. Petra Sejbalová:
Pořád platí, že muži svádí ženy

a ženy svádí muže
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Ve FN Brno slavnostně otevřeli nové 
a rekonstruované prostory Chirur-
gické kliniky a Kliniky popálenin 
a rekonstrukční chirurgie. Pan ředi-
tel Fakultní nemocnice Brno MUDr. 
Roman Kraus, MBA, s herečkou 
Chantal Poullain slavnostně přestři-
hli pásku. Nadace Archa Chantal se 
totiž podílela na interiérových úpra-
vách Dětského oddělení KPRCH. 
Obě kliniky nyní disponují skutečně 
špičkovým vybavením na evropské 
úrovni. Společně se zástupci médií 
jsme navštívili např. jednotku inten-
zivní péče, operační sály nebo nové 
pokoje pro pacienty.

V rámci stavby s oficiálním názvem 
“FN Brno – rekonstrukce operač-

ních sálů KPRCH” byla v areálu FN 
Brno Bohunice provedena rekonstruk-
ce a modernizace části prostor Kliniky 
popálenin a rekonstrukční chirurgie 
a dvou operačních sálů v úrovni 1. NP 
pavilonu CH. Ve většině dotčených 
prostor se jedná o kompletní rekon-
strukci. Dále ze severní strany objektu 
CH byla přistavěna nová lůžková jed-

notka dospělých, která zahrnuje 7 lůž-
kových pokojů s celkovou kapacitou 16 
lůžek včetně zázemí. Kapacita původní 
lůžkové jednotky se nemění. Zároveň 
byly provedeny drobné úpravy sociál-
ního zázemí dětského oddělení a per-
sonálu JIP.
Rekonstrukce operačních sálů posta-
vených v 90. letech 20. století nebyla 
možná bez jejich prostorového roz-
šíření, což logicky vedlo 
k nutnosti rozšířit stávající 
prostory a vybudovat pří-
stavbu nového oddělení 
intermediální a standardní péče pro 
dospělé popálené pacienty. Nové 
operační sály budou v prvé řadě 
sloužit k léčbě popálených pacientů, 
která spočívá především v chirurgic-
kých výkonech a převazech. Léčba 
rozsáhle popáleného pacienta je 
natolik specifická, že vyžaduje něko-
lik desítek náročných a často i velmi 
riskantních operačních výkonů. Proto 
je nezbytné budovat popáleninová 
centra jako spojený jednotný kom-
plex lůžkových oddělení bezpro-
středně navazujících právě na ope-

rační sály, které musí být nepřetržitě 
a okamžitě k dispozici.
Stavba byla zahájena 14. června 2016, 
kdy bylo předáno staveniště zhotovi-
teli, kterým jsou společnosti HOCH-
TIEF CZ, a. s., a STAEG Development, 
spol. s r. o. Akce byla realizována dle 
projektové dokumentace zpracované 
firmou LT Projekt, a. s. za stavebního 
dozoru OHTS – Oddělení inženýr-

ských činností. Celkové 
náklady dosahují včetně 
přípravy, projektů a DPH 
částky 72,781 mil. Kč. Stav-

ba byla spolufinancována z dotace 
Ministerstva zdravotnictví ČR a byla 
dokončena k 30. listopadu 2016.
„Dnes předáváme nově zrekonstruo-
vané operační sály Kliniky popálenin 
a rekonstrukční chirurgie. Máme za 
sebou 6 měsíců prací, které probíhaly 
za nepřerušeného provozu přilehlých 
oddělení, museli jsme se tak vypořádat 
například s komplikovanou výměnou 
vzduchotechnických jednotek,“ uvedl 
výrobní ředitel divize Pozemní stavby 
Morava společnosti HOCHTIEF CZ Ing. 
Tomáš Hadwiger.

Dvě kliniky mají nové prostory. 
K podobě interiérů přispěla i Archa Chantal
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Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov  
vítězem soutěže Stejná šance
V roce 2016 proběhl 7. ročník sou-
těže Stejná šance – zaměstnavatel 
2016, prestižní soutěže zaměstnava-
telů, kteří dávají stejné šance získat 
práci jak zdravým lidem, tak 
lidem s postižením či jiným 
znevýhodněním.

Do soutěže byla v rámci 
Středočeského kraje nomi-

nována i Nemocnice Rudolfa 
a Stefanie Benešov, která se stala 
vítězem.
Slavnostní vyhlášení výsled-
ků a předání ocenění za společensky 
odpovědné chování firmy v oblasti 
zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením proběhlo v úterý 21. února 
2017 v budově Středočeského kraje. Za 

benešovskou nemocnici se zúčastnila 
vedoucí úseku vnitřních a vnějších věcí 
Bc. Dagmar Malá a vedoucí oddělení 
řízení lidských zdrojů Ing. Miroslav Ko-

landa.
Cílem soutěže Stejná šance, kte-
rá letos proběhla v 5 krajích ČR, 
je ocenit firmy zaměstnávající 
osoby se zdravotním postiže-
ním v běžném provozu, čímž 
přispívají k jejich začlenění do 
společnosti.
Ve Středočeském kraji soutěž 
pořádala organizace Rytmus 

Střední Čechy, o.p.s. ve spolupráci s GLE 
o.p.s. pod záštitou ministryně práce 
a sociálních věcí Michaelou Marksovou. 
Nominováno zde bylo celkem 30 firem, 
z kterých vybírala odborná komise.

Potěšit děti v Dětské nemocnici Brno 
se rozhodli zástupci organizace Lion 
Base. Ta je součástí mezinárodní Star 
Wars kostýmové organizace Rebel 
Legion, která propaguje Star Wars 
fandom a zároveň pomáhá lidem 
charitativními a veřejně prospěšnými 
činnostmi. 

Tato organizace se rozhodla věnovat 
pro Oddělení dětské hematologie 

FN Brno šek na částku 10 tis. Kč, který 
určen na pomoc dětem s onemocně-
ním krve. Mezi ty, o něž se Oddělení 
dětské hematologie stará, patří děti 
s poruchami krvetvorby, se získanými 
či vrozenými poruchami krevního srá-
žení, či děti s trombózami (krevními 
sraženinami). V rámci ODH rovněž 
pracuje jedno ze dvou  dětských Kom-
plexních center pro léčbu hemofilie 
a jiných poruch krevního srážení v naší 
zemi.
Šek byl oficiálně předán v Dětské ne-
mocnici. Akce se zúčastnil primář Od-

dělení dětské hematologie MUDr. Jan 
Blatný, Ph.D., a Vlastimil Šprta z Rebel 
Legion – Lion Base. 
Rebel Legion byla založena v roce 2000 
a dnes má již přes 1700 členů ve více 
než 30 zemích světa. Lion Base a stejně 
tak Rebel Legion, je založená a tvořená 

fanoušky Star Wars, kteří se zajímají 
o tvorbu co nejpřesnějších kostýmů 
kladných postav ze světa Star Wars 
(například rytířů Jedi, povstaleckých 
pilotů, vojáků, princezen a dokonce 
i Wookieeů…) a zároveň chtějí pomáhat 
těm, kteří v životě moc štěstí neměli.

FN Brno: Finanční pomoc pro dětskou hematologii
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Dar dětské traumatologii

Loni v říjnu odvysílala televize 
Prima v rámci české verze soutě-
že Pevnost Boyard bitvu dalšího 
týmu proti jejím nástrahám. Jan 
Čenský, Eva Decastelo, Lukáš 
Langmajer, Dušan Chrástek a Ka-
rel Hynek byli úspěšní a celou 
výhru v hodnotě 127 200 Kč věno-
vali Nadačnímu fondu Kolečko. 

Peníze byly použity na částečnou 
obnovu vybavení pokojů lůžkového 

oddělení Centra dětské traumato-
logie Fakultní nemocnice Hradec 
Králové. Od prosince tak mají 
malí pacienti a jejich doprovod 
k dispozici funkční, bezpečné 
a krásné stolky k lůžku v pastelo-
vých barvách.

Členové úspěšného týmu přijeli nyní 
osobně tento dar předat.

„S Nadačním fondem Kolečko 
spolupracuje naše centrum už 
delší dobu. Pořádáme společně 

preventivně-vzdělávací akce 
a Kolečko nám pomáhá získat 

finance na zařízení, na která často naše 

vlastní zdroje nestačí. Věřím, že díky 
aktuálnímu daru bude pobyt malých 
pacientů na našem oddělení zase 
o něco příjemnější,“ říká MUDr. Jind-
řich Preis, Ph.D., FEBPS, vedoucí lékař 
Centra dětské traumatologie FN 
Hradec Králové.
„Chvíle, jako je to dnešní setkání, 
jsou tou nejhezčí součástí naší práce. 
Vybavení jsme lůžkovému oddělení 
slibovali několik let, letos se na nás 

usmálo štěstí díky televizi Prima. Bylo 
pro nás ctí být jednou z neziskových 
organizací podpořených v rámci české-
ho vysílání Pevnosti Boyard. A je třeba 
říct, že v historii Kolečka žádný donor 
nepřinesl takovou oběť jako členové 
vítězného týmu,“ říká Linda Jandová, 
předsedkyně dozorčí rady NF Kolečko.

Nové vybavení pokojů pro Centrum dětské traumatologie 
FN Hradec Králové díky NF Kolečko a soutěži Pevnost Boyard

O stipendium ve výši 120 tisíc ko-
run mohou znovu žádat studenti 
šestých ročníku kterékoliv lékařské 
fakulty v České republice. Během 
prvního kola, které proběhlo na 
podzim, rozdělil kraj 2,4 milio-
nu korun z původně vyčleněných 
4,8 milionu korun. O zbytek pro-
středků mohou studenti žádat nyní 
až do konce března 2017. Podmínky 
zůstaly zachovány jako během prv-
ního kola.

„Maximální výše jednorázové 
pobídky je stanovena stejně 

tak jako v podzimním kole stipendií 
na 120 tisíc korun. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o dočerpání vyčleněných 
prostředků, rozhodli jsme se podmínky 
stipendií neměnit. V prvním kole jsme 
poskytli stipendium dvacítce mladých 
mediků a nyní očekáváme, že výsledek 

bude podobný“, řekl náměstek hejt-
mana odpovědný za zdravotnictví Aleš 
Cabicar.
Stipendia budou medikům poskytnuta 
ze Zdravotnického nadačního fondu 
Královéhradeckého kraje, kam kraj 
vloni vložil 4,9 milionu korun. V rámci 
prvního kola zažádalo o stipendium 
20 mediků, kterým bylo vyplaceno 
dohromady 2,4 milionu korun. Za fi-
nanční pobídku by se měl student za-
vázat, že si zvolí nabízený specializační 
obor z vytipovaných nejohroženějších, 
a že bude pracovat u poskytovatele 
zdravotnických služeb na území Králo-
véhradeckého kraje nejméně po dobu 
čtyř let.
Šanci získat stipendium budou mít 
medici, kteří se zaváží absolvovat spe-
cializační (předatestační) přípravu v ně-
kterém z těchto oborů – Obory jsou 
určeny pořadím od nejpotřebnějších:

l Psychiatrie
l Vnitřní lékařství
l Dětské lékařství
l Anesteziologie a intenzivní medicína
l Radiologie a zobrazovací metody
l Neurologie
l Praktické lékařství pro děti a dorost
l Urologie
l Radiační onkologie
l Všeobecné praktické lékařství
V podzimním kole rozdělování stipen-
dií byl největší zájem o obor vnitřní 
lékařství, dále o obor psychiatrie, 
neurologie, dětské lékařství, anestezio-
logie a intenzivní medicína a urologie. 
Žádosti o stipendium mohou zájemci 
podávat až do 31. března 2017. Veške-
ré podmínky, které musí žádost o sti-
pendium splňovat, jsou uvedeny na 
webových stránkách kraje zde.
Martina Götzová, Královéhradecký kraj

www.nemtru.cz

Studenti šestých ročníků lékařských fakult mohou 
znovu žádat o stipendium 120 tisíc korun
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Kyjovská nemocnice neustále zvy-
šuje komfort a kvalitu poskytované 
péče. Nově například disponuje 
speciálním resuscitačním přístro-
jem, který může zachránit život 
čerstvě narozeným miminkům, tr-
pícím poporodními komplikacemi 
s dýcháním.

Resuscitační přístroj podporuje dý-
chání u nedostatečně 

dýchajícího novorozence. Je 
také využíván k vyvolání de-
chu u nedýchajícího mimin-
ka. Výrazně tak snižuje riziko možných 
trvalých následků. Mezi ty nejzávažněj-
ší se řadí poškození mozku. Přístroj je 
přenosný - lékaři ho tak mohou využít 
přímo na porodním sále, na novoroze-
neckém oddělení, nebo třeba jednotce 
intenzivní péče. „Dosud jsme k re-
suscitaci používali klasický Ambuvak, 

tedy takový ten typický vak s maskou. 
Nový přístroj ale umožňuje například 
přesnější dávkování vzduchu do plic 
miminka,” pochvaluje si novou akvizici 
primář dětského oddělení Nemocnice 
Kyjov, Milan Tauš. Ten zároveň věří, že 
nový resuscitátor bude využíván co 
nejméně: “Problémy s dýcháním u no-
vorozenců naštěstí nejsou příliš časté, 
ale dovedou být velmi dramatické. Na 

tisíc porodů připadá zhruba 
desítka miminek, u kterých 
se takové komplikace vy-
skytnou,” dodává Tauš.

Přístroj v hodnotě pětasedmdesáti tisíc 
korun nemocnice získala od nadačního 
fondu Děti na dlani. Ten je oficiálním 
fondem České neonatologické společ-
nosti a pomáhá zlepšovat zdravotnic-
kou péči o předčasně narozené děti. 
Kyjov je už šestou a současně poslední 
nemocnicí v Česku, kterou fond resus-

citačním přístrojem obdaroval: “Přihlá-
šených zájemců je více, ale vzhledem 
k tomu, že už existují evropské dotační 
prostředky, které pomáhají rozvoji 
technologií v porodnictví, rozhodli 
jsme se po letech změnit směr našeho 
snažení. V budoucnu se zaměříme na 
budování mléčné banky pro předčasně 
narozené děti,” vysvětluje spoluzakla-
datel fondu Dušan Fibingr.
Počty dětí narozených v kyjovské ne-
mocnici meziročně stoupají. Vloni na 
tamním gynekologicko-porodnickém 
oddělení přišlo na svět 1086 dětí (546 
chlapců a 540 holčiček), což je o 13 víc 
než před dvěma lety a o 76 více než 
v roce 2014. Důvodem rostoucích čísel 
je mimo jiné dobré jméno kyjovské 
porodnice, kterou stále častěji využívají 
nejen těhotné ženy z okolních okresů, 
ale dokonce i ze Slovenska.

Mgr. Filip Zdražil, www.nemkyj.cz

Novorozence pohlídá nový resuscitátor

Proč službu domácí péče doporuču-
jete?
Právě kvůli jejímu hlavnímu konceptu, 
který vychází z koncepce ošetřovatelství 
a z koncepcí souvisejících oborů. Péče 
je zaměřená především na udržení 
a podporu zdraví, navrácení zdraví 
a rozvoj soběstačnosti. V některých 
případech i na zmírňování utrpení ne-
vyléčitelně nemocných lidí a jejich klid-
ného odchodu ze života. Domácí péče 
se poskytuje pacientům v jejich vlastním 
sociálním prostředí a její největší výho-
dou je právě fakt, že nejsou stresováni 
z cizího prostředí, často až intimní 
blízkosti cizích lidí, odloučení od rodiny 
a narušení každodenních rituálů. Pobyt 
doma je příjemnější, pacienti se rychleji 
uzdravují a stále zůstávají v kontaktu 
s rodinou.

Pro které pacienty se služba hodí?
Těch je celá řada. Tzv. domácí hospitali-

zace je například velmi vhodná pro pa-
cienty právě propouštěné z nemocnice. 
Psychická pohoda urychluje doléčení 
po úrazech, operacích, léčbě srdečních 
nebo nervových chorob. Ale také pro 
dlouhodobě a chronicky nemocné, kteří 
nepotřebujízůstávat v nemocnici, ale 
přitom jejich zdravotní stav potřebuje 
dlouhodobou a pravidelnou péči kvalifi-
kované zdravotní sestry. Příkladem jsou 
pacienti s nehojícími se proleženinami, 
pacienti po mozkových příhodách, 
lidé odkázáni na dlouhodobou terapii 
injekcemi, diabetici, hůře pohybliví či 
imobilní klienti.

Jak je to s domácí péčí v zahraničí?
Domácí péče je známá téměř po ce-
lém světě. V každé zemi má však jinou 
podobu. V některých státech Afriky 
a Asie je vnímána jako běžná každo-
denní péče jedince i rodiny o zdraví. 
Tato forma péče je aplikovaná všude 
tam, kde není dostatek profesionálních 
pracovníků nebo uvnitř rodiny se silný-
mi tradičními vazbami. S našimi před-
stavami domácí péče koresponduje 
péče poskytovaná třeba v USA, Austrálii 
a Japonsku, kde funguje jako domácí 
hospitalizace. V některých případech 
ale zabíhá do extrému, kdy se z vlast-
ního domova stává jednotka intenzivní 
péče. Mnohé státy pak reprezentují 
pod pojmem domácí péče nám dobře 
známý systém pečovatelské služby do-
plněný o různý rozsah a kvalitu služeb. 
Jde například o Holandsko, Švýcarsko 
nebo Francii. Péči tu poskytují zejména 
dobrovolníci.

„Pacienti nejsou díky domácí péči stresováni cizím prostředím a odloučením  
od rodiny,” říká praktická lékařka a internistka MUDr. Lenka Cimprichová
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Od září loňského roku bylo v Re-
habilitačním centru berounské 
nemocnice rozšířeno spektrum 
používaných rehabilitačních léčeb-
ných postupů o další terapeutickou 
metodu, především pro pacienty po 
cévních mozkových příhodách.

Jedná se o moderní koncept, který 
před několika lety vypracoval vý-

znamný francouzský odborník v oblasti 
neurorehabilitace prof. Jean - Michel 
Gracies, který opakovaně přednášel 
a učil také v České republice. Terape-
utický koncept podle J. M. Graciese je 
určen pro pacienty s tzv. centrálními 
spastickými obrnami, což je postižení, 
které se běžně rozvíjí především u paci-
entů po cévních mozkových příhodách 
(mrtvicích) nebo třeba po úrazech 
mozku a také u roztroušené sklerózy. 
Centrální spastická obrna se projevu-
je poruchou pohyblivosti 
končetiny, přitom se dále 
abnormálně zvyšuje napětí 
oslabených svalů, které se 
postupně zkracují, což někdy 
vede k abnormálnímu držení končetiny 
a bolestem. J. M. Gracies přinesl origi-
nální koncept, který, jak se prokázalo ve 
studiích, má z dlouhodobého hlediska 
u zmíněného postižení lepší výsledky 
než některé tradiční rehabilitační meto-
dy, i když je vhodné jej s ostatními me-
todami kombinovat. Koncept je založen 
na komplexní analýze spastické obrny, 

kterou proškolení pracovníci provádějí 
u pacienta při tzv. „rehabilitačních kon-
ferencích“. Analýza probíhá v několika 
krocích, kdy se postupně při vyšetření 
hodnotí různé parametry a vše se pak 
zaznamenává do formuláře. Na základě 
vyhodnocení získaných údajů lze pak 
stanovit terapeutický plán, který vychá-

zí z konkrétního postižení 
a podle něhož pak u paci-
enta probíhá „na míru ušitá“ 
cílená terapie. Tento plán 
především zahrnuje informa-

ce, které ze svalů ochrnuté končetiny se 
mají posilovat, které naopak protahovat 
a uvolňovat a také jakým způsobem 
se má toto cvičení provádět. Terapie 
se sice zahajuje již při hospitalizaci, ale 
hlavním cílem je, aby se pacient naučil 
cvičit samostatně a pokračoval důsled-
ně a dlouhodobě ve cvičení i v do-
mácím prostředí. Pacient se v rámci 

konceptu zavazuje, že předepsaná cvi-
čení bude provádět a svůj výkon bude 
písemně zaznamenávat. Totiž pouze 
u pacienta, který ke cvičení bude při-
stupovat takto zodpovědně, má smysl 
koncept provádět. Koncept však pro 
všechny vhodný není. Pacient totiž musí 
být schopen přiměřeně spolupracovat, 
všemu rozumět, být dostatečně vytrva-
lý, cvičit denně a průběh cvičení oprav-
du důsledně zaznamenávat. A toto 
u některých pacientů s těžkým neu-
rologickým postižením možné není. 
V Rehabilitačním centru RN Beroun 
se hodnocení vytipovaných pacientů 
se spastickou obrnou dle konceptu 
J. M. Graciese provádí přibližně 1x 
týdně, přítomen je prim. MUDr. O. 
Horáček, Ph.D. s několika proškole-
nými spolupracovníky. Tento kolektiv 
má také návaznost na tzv. „centra 
spasticity“, která jsou zřízena v rámci 
některých fakultních nemocnic a kam 
jsou vytipovaní pacienti s centrální 
parézou odesíláni k aplikaci preparátu 
Botulotoxin. Ten se aplikuje do nejvíce 
postižených (spastických) svalů, což 
přispívá k jejich uvolnění na podkladě 
tzv. „chemodenervace“. To pak vede 
i ke zlepšení pohyblivosti nebo držení 
končetiny. Podmínkou ale je, aby i po 
aplikaci Bolulotoxinu důsledně probí-
hala cílená terapie dle konceptu J. M. 
Graciese.

Rehabilitační centrum zavedlo
novou terapeutickou metodu
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U příležitosti svátku sv. Valentýna se 
již čtvrtým rokem konala na trans-
fuzním oddělení Nemocnice Ho-
řovice akce „Miluješ? Daruj krev!“ 
Pro bezmála sedmdesát dobrovol-
ných dárců, kteří naplnili čekárnu 
transfúzní stanice již od časného 
rána, byla připravena sladká odmě-
na v podobě dortíků ve tvaru srdce.

Tato již tradiční akce je zaměřena 
především na získání mladých lidí 

pro myšlenku dárcovství. Kromě indivi-
duálních dárců se této akce zúčastnilo 
i několik zájmových sdružení. Mezi ně 
patřila například asi desítka starostů 
a místostarostů z dobrovolného sdru-
žení Mikroregion Hořovicko, zastoupeni 
byli velmi sympatickou Ing. Miroslavou 
Paťavovou, manažerkou Mikroregionu 
(viz foto). „Dnes jsem zde po počtvrté,“ 
konstatuje paní Paťavová, která pozna-
menává, že hlavním cílem jejich akce je 
„propagovat dobrou věc a zapojit více 
prvodárců.“ Mezi dárci za Mikroregion 
byl i pan Antonín Merhaut, sta-
rosta městyse Komárov, který 
dnes daroval krev „asi popade-
sáté“. Kromě toho, že sám chce 
být příkladem svým občanům, 
„především těm mladým.“
Dalším zájmovým sdružením, jehož 
členové se zúčastnili valentýnské akce, 
byli usměvavé hasičky a hasiči z Kře-

šína (viz foto). Jak nás informovala 
paní Jarmila Lapáčková, mluvčí hasičů, 
v jejich sdružení je aktivně zapojeno 
40 členů, bezmála polovina obyvatel 
Křešína. „Téměř všichni u nás jsou dárci 

krve. Podle věku má někdo za 
sebou deset odběrů, ti starší 
pak okolo čtyřiceti. Donedávna 
jsme chodili individuálně, ale 
toto je naše druhá skupinová 

akce,“ vysvětluje paní Lapáčková.     
Valentýnskou akci zavedla dlouholetá 
vedoucí sestra transfúzky a místosta-
rostka Hořovic Jana Šrámková, která 

poděkovala všem přítomným dárcům 
jménem vedení hořovické nemoc-
nice. Transfúzní stanice organizuje 
pro dárce zajímavé akce po celý rok, 
například Mikulášskou nebo koncerty 
se známými interprety. Pro své dárce 
Nemocnice Hořovice realizuje také 
bezplatný preventivní zdravotní pro-
gram, který je šitý na míru dárcům 
krve dle jejich věku. To je také jeden 
z důvodů, proč hořovická transfúz-
ka zůstává pro dárce nejoblíbenější 
transfúzní stanicí ve Středočeském 
kraji. V průběhu loňského roku si Ho-
řovice zapsaly celkem 10 661 odběrů 
krve, přitom dárců, kteří přišli úplně 
poprvé, bylo 336. Mezi nimi byli na-
příklad studentky Střední zdravotnické 
školy, nebo studenti berounského 
Gymnázia J. Barranda.
V současné době má transfuzní odděle-
ní systém objednávání, kdy si dárce zvolí 
termín k darování krve tak, aby mu to 
vyhovovalo zdravotně, pracovně i sou-
kromě. Dárce se může objednat také 
telefonicky na tel. č. 311 559 402 mezi 
10.00 – 14.00 hod. nebo emailem  
darci@nemocnice-horovice.cz.

Transfúzka ve znamení Valentýna
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Od letošního ledna v hořovické ne-
mocnici působí jedna z uznávaných 
„kapacit“ v oblasti dětské gynekolo-
gie. Řeč je o MUDr. Leoši Teslíkovi, 
který nedávno přešel z Motola do 
Hořovic. Pan doktor během jeho 
krátkého působení ve zdejší ne-
mocnici získal sympatie a uznání 
nejen svých kolegů, ale též sestřiček 
a pacientek. V následujícím krát-
kém rozhovoru doktor Teslík hovoří 
o své specializaci a nastiňuje své 
plány v Hořovicích.

Pane doktore, mohl byste se krát-
ce představit našim pacientkám?

Po ukončení studia na I. lékařské fakul-
tě v Praze jsem od roku 1990 působil 
ve Fakultní nemocnici Motol. 
Mám I. a II. atestaci z oboru 
gynekologie a porodnictví. Od 
roku 1992 se navíc věnuji dět-
ské gynekologii. V roce 1998 
jsem složil specializační nástavbovou 
atestaci v tomto oboru a jsem držite-
lem mezinárodního certifikátu IFEPAG, 
umožňující provozování konzervativní 
a operační léčby dětí po celém světě.

Jaký je přechod z tak velké nemoc-
nice, jako je Motol, do menší okres-
ní nemocnice?
V přestupu z fakultní nemocnice nevi-
dím žádný problém, protože hořovická 
nemocnice je vyhlášeným moderním 
pracovištěm, které poskytuje velmi 
kvalitní péči v gynekologii a porodnic-
tví, o čemž svědčí rostoucí počet poro-
dů a operačních výkonů. Moje osobní 
dojmy z dosavadního působení na 
zdejším pracovišti jsou velmi pozitivní.

Specializujete se na dětskou gy-
nekologii. Kolik doktorů se věnuje 
této odbornosti a s jakými plány 
přicházíte do Hořovic?
V rámci celé ČR působí v oboru dětské 

gynekologie mnoho lékařů, převáž-
ně v ambulantní sféře. Logicky tedy 
i vedení zdejší nemocnice mělo zájem 
o rozšíření spektra poskytované péče 
o obor dětské gynekologie.
Po zrušení specializovaného centra 
v Motole, které se zabývalo ambu-
lantní i operační léčbou dětí z celé ČR 
a postgraduálního vzdělávání lékařů, 
se tato možnost nabízí právě zde. 
Do Hořovic jsem nastoupil společně 
s MUDr. Terezou Hubovou (viz foto), 
která se v Motole této problematice 
věnovala také.  Dvakrát týdně již od 
letošního ledna zajišťujeme v pražské 
ambulanci gynekologickou péči o děti 
a dospívající z celé České republiky. 
Mimo to bude v krátké době otevřena 

nová gynekologická ambulance 
v ambulantním traktu zdejší 
nemocnice, která by měla mini-
málně dvakrát týdně zajišťovat 
gynekologickou péči o dětské 

pacientky.

Koho chcete oslovit vaší specializací 
v tak malém městě? Nemáte obavy 
z menšího počtu pacientek?
Nabízíme vyšetření a léčbu zánětlivých 
onemocnění rodidel, poruch men-
struačního cyklu, léčbu poruch dospí-
vání a růstu, komplexní péči o dívky 

s vrozenými vývojovými vadami a ná-
dorovými onemocněními.
Při tom je nutná úzká spolupráce 
s praktickými lékaři pro děti a dorost, 
nemocničními pediatry, dětskými en-
dokrinology, chirurgy a urology, jejichž 
ambulancím budeme poskytovat servis 
v podobě konziliárních vyšetření. Vzhle-
dem k současné situaci v oboru dětské 
gynekologie, kdy chybí takto specializo-
vaná centra, se nedomníváme, že by si 
k nám pacientky cestu nenašly.

www.nemocnice-horovice.cz

Nemocnice poskytuje velmi kvalitní péči v gynekologii 
a porodnictví. Teď i v oblasti dětské gynekologie
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Centrum kochleárních implantací 
Ostrava (CKIO), které vzniklo v říjnu 
2013 jako součást Kliniky otorinola-
ryngologie a chirurgie hlavy a krku 
Fakultní nemocnice Ostrava, dlou-
hodobě spolupracuje se Základní 
školou pro sluchově postižené 
a Mateřskou školou pro sluchově 
postižené v Ostravě-Porubě, která 
je jediným vzdělávacím zařízením 
svého druhu nejen v Ostravě, ale 
i v celém Moravskoslezském kraji.
„Není obvyklé, aby nemocnice a ško-
la byly v tak úzkém kontaktu a tak 
skvěle spolupracovaly. Naše opravdu 
nadstandardní mezioborové vztahy 
jsou výjimečné. A přinášejí i výjimečně 
dobré výsledky. Kromě jiného stály 
u zrodu plošného screeningu sluchu 
novorozenců, který jsme v naší klinice 
odstartovali v roce 2009, a o rok poz-
ději byl celoplošně zaveden na celém 
území regionu. Stali jsme se tak prvním 
krajem v republice, kde byl zaveden 
celoplošný screening sluchu u všech 
novorozenců,” konstatuje prof. MUDr. 
Pavel Komínek, Ph.D., MBA, přednosta 
Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku Fakultní nemocnice Ost-
rava.
„Základem naší spolupráce jsou pravi-
delné schůzky, na nichž si vyměňujeme 
zkušenosti a probíráme další možnosti 
společných aktivit,” doplňuje Mgr. Libor 
Suchoň, ředitel Základní školy pro slu-
chově postižené a Mateřské školy pro 
sluchově postižené v Ostravě-Porubě. 
„Vedle pedagogů základní i mateřské 
školy, ORL lékařů, foniatrů, sester a lo-

gopedů se zmíněných schůzek účastní 
i zástupci Speciálního pedagogického 
centra pro sluchově postižené, které 
je součástí našeho zařízení, a které 
pracuje se všemi sluchově postiženými 
dětmi v regionu. Právě toto centrum 
kromě jiného posuzuje, do jaké míry je 
u konkrétních jedinců vhodné přistou-
pit ke kochleární implantaci, komu-
nikuje s rodiči, jimž objasňuje přínos 
kochleárních implantátů pro další vývoj 
dítěte. Kromě těchto schůzek orga-
nizujeme stáže na klinice i ve škole, 
pořádáme semináře určené pro zdra-
votnické i pedagogické pracovníky, 

neonatology, dětské sestry a logopedy. 
Oslovujeme i zástupce a studenty 
Lékařské fakulty Ostravské univerzity 
a rovněž rodiče, jejichž sluchově posti-
žené dítě je potenciálním kandidátem 
na kochleární implantát.”
Ročně se v České republice narodí při-
bližně sto neslyšících, těžká sluchová 
vada bývá diagnostikována zhruba 
u jednoho novorozence z tisíce. „Čím 
dřív má neslyšící dítě možnost dostat 
se díky kochleárnímu implantátu do 
světa zvuků, tím kvalitnější je jeho 
zapojení do běžného života. A dítě 
má i větší šanci navštěvovat běžnou 

FN Ostrava: Škola pro sluchově postižené  
úzce spolupracuje s otorinolaryngology

Cíl? Zařadit sluchově  
postižené do běžné populace
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základní školu a později i dál studovat. 
Proto je důležité, aby k implantování 
kochleárního implantátu neslyšícím 
pacientům, u nichž není možné ko-
rigovat sluchovou vadu standardním 
sluchadlem, došlo co nejdříve, opti-
málně krátce po prvním roce dítěte,” 
pokračuje profesor Komínek s tím, že 
velmi důležitá je dlouhodobá 
individuální předoperační 
a pooperační péče a práce 
s pacientem. „Už ve chvíli 
rozhodování, zda implantaci 
provést, nebo ne, jsou pro 
nás velice důležité zkušenosti 
odborníků Speciálního pedagogického 
centra pro sluchově postižené a peda-
gogů při Základní škole pro sluchově 
postižené a Mateřské škole pro slu-
chově postižené v Ostravě-Porubě. 
S dítětem dlouhodobě pracují, znají 
jeho anamnézu, rodinné zázemí. A po 
operaci následuje dlouhodobý, až ně-
kolikaletý rehabilitační proces, jehož 
součástí je péče logopeda, speciálního 
pedagoga i psychologa a samozřejmě 
aktivní přístup rodičů. Ten spočívá jak 
v souvislé intenzivní práci s dítětem, 

tak v trvalém finančním zapojení do 
celého procesu. Pojišťovny hradí 75 
procent z ceny zvukového procesoru, 
která se pohybuje kolem 200 až 250 
tisíc korun. Zbývající částku musejí 
doplatit rodiče, na jejichž bedrech 
pak leží i náklady na provoz a údržbu 
procesoru, které se pohybují kolem 15 

až 20 tisíc ročně. Vzhledem 
k tomu, že sluchové centrum 
by mělo být stimulováno 
z obou stran, jsou u dětí pro-
váděny oboustranné implan-
tace, což uvedenou částku 
zdvojnásobuje,” připomíná 

přednosta Kliniky otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku FNO.
Základní školu pro sluchově postižené 
a Mateřskou školu pro sluchově posti-
žené v Ostravě-Porubě v současnosti 
navštěvuje 139 žáků a mateřskou školu 
25 dětí. Zhruba polovinu přitom tvoří 
děti s těžkou poruchou řeči a druhou 
polovinu právě děti se sluchovými va-
dami, z nichž přibližně 11 procent tvoří 
uživatelé kochleárních implantátů.
„Mnoho držitelů implantátů z řad našich 
žáků dnes běžně komunikuje, někteří 

absolventi studují vysoké školy. Zpočát-
ku se však museli se zvuky, které nej-
prve neuměli zařadit, naučit zacházet, 
používat je. Kochleární implantát je sice 
zázrakem techniky, o jehož dokonalosti 
svědčí i to, že umožňuje sluchově posti-
ženým telefonovat, přesto jim neumožní 
slyšet plnohodnotně. Musejí se naučit se 
zvuky hospodařit – vyznat se ve změ-
ti hlasů, v šumu... Důležitou roli hraje 
názorná oblast života. Proto například 
máme ve třídách televizory a počítače, 
které dětem zprostředkovávají propojení 
obrazu se světem zvuků. Právě proto, 
jak už jsem zmínil, klademe důraz na to, 
aby se s dětmi s kochleárními implantáty 
co nejvíce pracovalo,” zdůrazňuje Mgr. 
Libor Suchoň a dodává, že pokud se vše 
daří, má dítě šanci přejít na běžnou zá-
kladní školu. „Naším největším úkolem je 
totiž jeho zapojení do běžné populace, 
to, aby bylo samostatné a úspěšné v ži-
votě. A právě tady hrají důležitou úlohu 
zkušenosti našich pedagogů i naše sou-
činnost s Klinikou otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemoc-
nice Ostrava.”

Text: FN Ostrava
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Oslabená imunita:  
Příčiny se opakují
Nedostatek světla, ošklivé počasí, 
menší přísun vitamínů, nebezpečí 
epidemií a přenosu infekcí v do-
pravních prostředcích, přetopených 
nebo klimatizovaných prostorách, 
tendence k pohodlnějším fyzickým 
aktivitám. Ohrožené skupiny jsou 
zejména děti a senioři, ale také ti, 
kteří jsou vystaveni velké fyzické 
námaze, psychickému napětí a stre-
su, neboť tělo v takových situacích 
dostává „pěkně zabrat“ a obrany-
schopnost klesá. Ale i s tím se dá 
něco dělat – vsaďte na pestrou 
stravu, správný pitný režim, spánek, 
dostatek pohybu - a také na sílu pří-
rodních enzymů.

Jak oslabenou imunitu podpořit?
Vedle vitamínů, probiotik a vedení 
zdravého životního stylu, které nám 
pomáhají udržet co nejlépe fungu-
jící imunitní systém, jsou v případě, 
že máme oslabenou imunitu, zvlášť 
účinné některé enzymy. V našem těle 
totiž mají velký význam proteolytické, 
tj. bílkoviny štěpící enzymy, které po-

máhají zajišťovat rovnováhu a fun-
gování imunitního systému. Jestliže 
však máme již oslabenou imunitu 
nebo nás ohrožuje zánět, je vhodné 
podpořit jejich činnost podáváním 
obdobných enzymů zvenčí ve formě 
speciálně vyvinutých enzymových 
léků. Nejznámější je lék Wobenzym, 
který je na světovém trhu již přes 
50 let, a každý rok pomáhá několika 
milionům pacientů.

Podpůrná léčba  
při chřipce a angíně
Protože enzymy ve Wobenzymu 
působí proti zánětům a podporu-
jí oslabenou imunitu, měly by ho 
především osoby nejvíce ohrožené 
možnými komplikacemi začít uží-
vat už v období zvýšeného výskytu 
chřipky a nachlazení. Jestliže chřipka 
nebo angína už propukly, lék Wo-
benzym je pomáhá posílením imu-
nity rychleji zvládnout, a zkracuje tak 
dobu léčby.
Také u angín, kdy je kvůli napadení 
bakteriemi nezbytné nasadit antibio-
tika, je vhodné spolu s nimi podávat 
lék Wobenzym. Vedle toho, že posi-

PR▼

Těšíte se na jaro?
Posilujte imunitu!

Je to zákon přírody - přichází jaro. Pokud vás zastihne nepřipravené, mohou při-
jít neduhy: rýma, chřipka, alergie, vyčerpání, deprese. Každoroční varování před 
„jarní únavou” bychom tedy měli brát stejně vážně, jako doporučovanou skladbu 
stravy, dostatek pohybu, péčí o pleť nebo cvičení paměti.

3 rady jak posílit imunitu
l Strava plná vitaminů s vysokým obsa-
hem vitaminů a minerálních látek. Na jaře 
si dopřávejte hlavně sezonní druhy zele-
niny – ředkvičky, jarní cibulku a pažitku, 
vhodné jsou také bylinky např. řeřicha, 
kterou můžete jednoduše vypěstovat 
v mističce za oknem nebo naklíčená se-
mena munga, čočky a cizrny. Do pitného 
režimu zařaďte čerstvé ovocné a zelenino-
vé šťávy, vodu s citronem a zelený čaj. 

l Pohyb ovlivňuje nejen psychickou po-
hodu, ale právě také imunitu. Takže teď 
konec lenosti a už žádné výmluvy, začně-
te třeba jen pravidelnými procházkami. 
Chůze je totiž skvělá pohybová aktivita, 
jejíž účinky vás překvapí – zpevníte tělo, 
posílíte kosti i srdce, získáte novou ener-
gii a s vyšším tempem chůze i zhubnete. 
A díky pohybu a získaným endorfinům 
bude svět hned o něco veselejší.

l Osvědčený recept je spánek, ohromný 
pomocník a velký kouzelník, který zaru-
čeně dodává energii a napomáhá celkové 
regeneraci. Obranyschopnost a celkovou 
odolnost ovlivňují i další velmi důležité 
látky – enzymy. V lidském těle se podílejí 
na řadě biochemických procesů a některé 
výrazně ovlivňují fungování imunity.  Právě 
v tomto období se vyplatí dodávat je do 
těla zvnějšku prostřednictvím tabletek 
enzymových léků (nejznámější je Woben-
zym). Díky komplexnímu působení dokáží 
enzymy nejen posílit imunitu, ale i zlepšit 
průběh nemoci, zkrátit dobu léčby a za-
bránit opakovanému vzniku onemocnění. 
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luje imunitu, totiž podporuje i průnik 
antibiotik do tkání, a tím zlepšuje 
účinnost léčby. 

Aby se nemoc neopakovala 
I když už jsme z nejhoršího venku, 
tedy v období rekonvalescence, 
lék Wobenzym posiluje stále ještě 

oslabenou imunitu a je tak účinnou 
obranou proti případnému opako-
vání nemoci a jejímu přechodu do 
chronického stavu. Pomáhá také 
dětem, které zvlášť často trpí opako-
vanými záněty dýchacích cest.  
Lék Wobenzym je zkrátka ideálním 
pomocníkem tam, kde už nestačí 

pomoc vitamínů a dalších běžných 
prostředků na podporu imunity, jinak 
řečeno – když potřebujeme nasadit 
„silnější kalibr “.
Více na www.wobenzym.cz 
Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů 
k vnitřnímu užití. Pečlivě pročtěte příbalovou  
informaci. Léčbu dětí konzultujte s lékařem.
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Kapitola 1 – Od počátků
k výstavbě nové nemocnice
Kolínský archivář Vojtěch Prášek ve svých 
písemnostech uvádí první zřízení „špi-
tálu“ v bývalém obecním dvoře na č. p. 
6 již v roce 1737. V té době se jednalo 
o nízké stavení se 3 lůžky. Případní další 
nemocní leželi na slámě. Většina do-
stupných pramenů pak začátek historie 
kolínské nemocnice datuje do roku 1778, 
kdy obec zřídila „špitál“ na místě dneš-
ního Obecního dvora na kouřimském 
předměstí. V tomto městském zařízení 
bylo v jednopatrové budově zpočátku 8 
lůžek. Tato původní ne-
mocnice byla od napo-
leonských válek ve sprá-
vě městského „fysika“, 
kterým byl diplomovaný 
lékař. Prvým městským 
„fysikem“ byl kolínský 
rodák MUDr. Tadyáš Schöbl. Toho po 41 
letech vystřídal MUDr. František X. Bie-
mann.
Právě po nástupu tohoto chirurga a po-
rodníka v roce 1834 se tento ústav po-
stupně proměnil na řádnou nemocnici. 

Budova byla zvýšena o 1 patro a rozší-
řena na 30 lůžek. Dr. Biemann získal pro 
nemocnici roku 1856 právo veřejnosti 
a i z toho důvodu je pokládán za zaklada-
tele nemocnice. Pocházel z Nového světa 
u Harrachova, kde se vyučil brusičem skla. 
Pro své nadání byl posléze za podpory 
hraběte Harracha poslán na lékařskou 
fakultu Karlovy university a po studiích se 
usadil jako městský „fysik“ v Kolíně, kde 
působil do své smrti v roce 1873. Byl jed-
ním z prvních, kdož se zabývali nemocemi 
z povolání a sociálními chorobami. Kromě 
jiného, latinsky napsal disertaci - Pojed-
nání o nemocech řemeslníků a dělníků ve 
sklárnách. Později vedli po lékařské strán-
ce nemocnici MUDr. Sedláček, MUDr. Josef 
Steppan senior a chirurg Grün. Nemocni-
ce měla v té době i svého hospodářského 
správce. Roku 1878 bylo přistaveno druhé 
patro a nemocnice se tím se rozšířila 
na 60 lůžek. V roce 1879 za primáře Dr. 
Steppana seniora, nastoupil v této měst-
ské veřejné nemocnici, jako chirurg MUDr. 
Josef Šil, který od roku 1875 praktikoval 
jako lékař v Červených Pečkách. V roce 
1883 byl pověřen vrchní správou ne-

inhistoriae

Z historie 

špitálů Oblastní nemocnice Kolín
MUDr. Pavel Hoffmann pracuje jako náměstek ředitele ON Kolín, ale zabývá se 
také historií nemocnice. Jeho přehledné dějiny kolínského špitálu postupně uve-
řejníme a doufáme, že bude inspirací i pro další zařízení.

Předmluva
Uplynulo už víc než 160 let od udělení 
statutu veřejnosti  kolínské nemocnici  
v roce  1856 a příští rok vzpomeneme 
výročí 120 let od otevření nové nemoc-
nice, tentokráte již na místě nemocnice 
současné  v roce 1898.  Historie je vždy  
odkazem,  který zanechali naši před-
chůdci. V případě kolínské nemocnice 
dokladuje, že se ve všech obdobích snažila 
být ústavem, který jde s dobou. V kolínské 
nemocnici pracovala řada významných 
lékařů a osobností, které svým  význa-
mem přesáhli za hranice regionu. Po-
slední zmapování historie, které  vzešlo  
z pera bývalého ředitele OÚNZ MUDr. 
Rudolfa Přibyla a PhDr. Hausmannové, a  
pochází z dílny vlastní nemocnice, bylo vy-
dáno v roce 1976 jako součást publikace  
„ Zdravotnictví na Kolínsku“. O řadu ma-
teriálů, dokladujících historii, nemocnice  
bohužel v minulosti přišla. Stejně tak do-
kumenty, které lze dopátrat  vkolínském 
archivu, krajském archivu v Praze či  měst-
ské knihovně, nejsou úplné a řada  těch,  
které bychom rádi viděli, dohledat nelze. 
Přes to se jako lékař, působící v kolín-
ské nemocnici již více než 40 let,  pokusím 
její historii na základě dostupných   infor-
mací oživit a bez ambicí na dokonalost 
a úplnost rozdělit do několika kapitol, 
které  budou postupně navazovat.   

Pavel Hoffmann
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mocnice. Roku 1885 správcování převzal 
MUDr. Josef Steppan junior a MUDr. Šil 
nahradil ve funkci primáře chirurga Grü-
na. V roce 1890 bylo dle zprávy tehdejší 
správní rady v nemocnici hospitalizováno 
857 pacientů. Z nich bylo, jak cituje do-
bová statistika propuštěno vyhojených 
640, zlepšených 48, nevyhojených 40 a 72 
pacientů zemřelo. U přijatých nemocných 
bylo provedeno 27 operací. Mezi nimi 
zpráva uvádí odstranění nádoru dělohy, 
4x amputaci končetin, operace vykloubení 
prstu a operaci uskřinuté kýly. Protože 
ani rozšířená nemocnice nevyhovovala 
požadavkům doby, rozhodlo roku 1892 
okresní kolínské zastupitelstvo, aby byla 
postavena nemocnice nová. Po zakoupení 
pozemků „na velbloudu“ na kouřimském 
předměstí byla stavba zahájena v roce 
1894. Nemocnice, která byla vystavěna 
v místech současného pavilonu, ve kte-
rém je umístěno interní oddělení, radio-
diagnostické oddělení a Endoskopické 
centrum, zahájila činnost počátkem roku 
1898. Nejstarší budovy byly postaveny 
podle návrhu kolínského stavitele Jose-
fa Karabáčka. Jádrem nemocnice byla 
dvoupatrová hlavní 
budova s přilehlou 
jednopatrovou budo-
vou administrativní, ve 
které byly v přízemí 
umístěny kuchyně. 
Za hlavní budovou se 
nacházel ještě infekční 
pavilon a komplex 
doplňovaly márnice a budova vrátného. 
MUDr. Josef Šil, který působil již ve vedení 
staré nemocnice, převzal vedení i v této 
nové nemocnici. Postavením nemocnice 
bylo získáno 100 lůžek, jejichž počet byl 
postupně v dalších letech rozšířen až na 
160. Nemocnice byla zařízena tak, aby 
plně vyhovovala úkolům své doby. Měla 
2 operační sály pro čistou a hnisavou chi-
rurgii a v roce 1913 byla vybavena Roent-
genovým přístrojem. Náklad na pozemky, 
stavbu a vybavení činil dle dobových úda-
jů cirka 140 000 zl., přičemž jako protiúčet 
dostal okres 8000 zl. za budovu původní 
staré nemocnice, kterou předal obci. Se 
jménem MUDr. Josefa Šila je spjat rozkvět 

nemocnice, která 
se z původních 
skrovných poměrů 
povznesla na výši 
moderního ústa-
vu. Primář MUDr. 
Josef Šil byl mimo 
svou lékařskou 
profesi i politicky činný. V této souvislosti 
nelze opominout jeho práci v zákono-
dárných sborech. Byl nepoddajným Če-
chem, národovcem, milujícím českou vlast 
a český národ. MUDr. Josef Šil odešel do 
výslužby koncem roku 1914 a vedení ústa-
vu převzal 1. ledna 1915 jeho syn MUDr. 
Jan Šil, který již v nemocnici pracoval od 
června 1914 jako „operateur “ a primáře 
zastupoval. Nemocnice se od svých po-
čátků zaměřovala i na léčbu chirurgických 
onemocnění. V roce 1914 se stala součástí 
vojenské pozorovací stanice a byla jí při-
dělena filiálka v okresním chorobinci o 130 
postelích. V roce 1915 bylo v nemocnici 
ošetřeno 1733 vojínů. Pro civilní obyvatel-
stvo bylo ve válce vyčleněno zhruba 40 
postelí a tím byla vlastní operativní činnost 
samozřejmě poznamenána. Tak tomu 
bylo do navrácení nemocnice svému 
účelu v roce 1916. V roce 1915 bylo v ne-
mocnici provedeno celkem 1043 operací 
se 22 úmrtími. Břišních operací bylo v roce 
1915 vykonáno celkem 105 se sedmi pří-
pady úmrtí, z toho bylo 55 appendektomií 
s jedním úmrtím. Pro benigní onemoc-
nění žaludku bylo operováno 15x, pro 
malignitu 4x a to vždy bez úmrtí. Kýl bylo 
operováno 33 volných a 16 uskřinutých. 
Zlomenin bylo ošetřováno 111 a ve všech 
případech bylo použito paprsků Roentge-
nových, buď v podobě prosvícení, nebo 
za účelem fotografie. Ošetřovací taxa 
činila v roce 1915 v I. třídě 9 K, ve II. třídě 
6 K a ve III. třídě 2.30 K. Pokud se týká 
dostupných údajů o vlastním operování, 
pak lékaři podle dobových zpráv používali 
k desinfekci operačního pole 5% jodové 
tinktury. U břišních operací po kožním 
řezu před otevřením peritonea připínali 
k okraji rány suché mulové roušky, jednak 
aby bylo zamezeno styku útrob s kůží po-
třenou jodovou tinkturou a jednak, aby se 
zamezilo jejímu smytí. Čisté operace byly 

prováděny bez rukavic po řádné desinfek-
ci rukou, hnisavé pak v gumových rukavi-
cích. Přes všechny obtíže a válečné obdo-
bí postupně narůstala činnost nemocnice. 
Ruku v ruce s tím stoupala i její odborná 
úroveň. Při bilancování roku 1917 uvádí 
zpráva o činnosti ozařování zhoubných 
nádorů roentgenovými paprsky, využívání 
cystoskopie u vybraných onemocnění mo-
čového měchýře i provádění laborator-
ních, mikroskopických, bakteriologických 
a histologických vyšetření. V souvislosti 
s nimi byl již dle dobových údajů využíván 
k řezání preparátů zmrazovací mikrotom 
a patogenní mikroby byly pěstovány 
v plynovém thermostatu. Na základě vy-
soké frekvence ošetřovaných nemocných 
v letech válečných i následujících byla ne-
mocnice od 1. ledna roku 1918 povýšena 
do I. třídy a získala tím čtvrtého lékaře. V té 
době ve Všeobecné veřejné nemocnici 
v Kolíně pracovali MUDr. Jan Šil jako primář, 
1. sekundář MUDr. Jaromír Švamberk, 2. 
sekundář MUDr. Josef Honzík a 3. sekundář 
MUDr. Ladislav Vondruška, který nastoupil 
na nově zřízené místo v říjnu 1918. V době 
vojenských povinností zastupovali lékaře 
medici Václav Hlavatý a Jaroslav Čihák, 
případně starosta Spolku českých mediků 
Václav Vejdovský. Mimo to v nemocnici 
praktikovali další medici. Vlastní personál se 
sestával z 8 civilních ošetřovatelek, 3 oddě-
lenských služek, 1 švadleny, 1 kuchařky a 2 
kuchyňských služek, 1 pradleny a 1 služky 
zaměstnané v prádelně, 2 sluhů a domov-
níka, který byl zároveň topičem ústředního 
topení a desinfektorem. Ekonomickou 
správu vedl za správce nemocnice Otakara 
Moravce, který byl od roku 1915 na vojně 
koncipista okresního výboru JUDr. Ladislav 
Brodský. Ošetřovací taxa obnášela v roce 
1918 v I. třídě 20 K, ve II. třídě 12 K a ve III. 
třídě 4.20 K. Pavel Hoffmann
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Zdraví ústní dutiny, především 
pak chrupu, se stává v poslední 

době stále diskutovanějším téma-
tem veřejného zdravotnictví. Nemá 
sice zásadní vliv na úmrtnost a ne-
mocnost populace, ale významně 
ovlivňuje kvalitu života, mimo jiné 
i proto, že na estetiku je ve spole-
čenském styku kladen stále větší 
důraz. Zubní kaz je nejčastějším 
onemocněním v populaci a zkuše-
nost se zubním kazem má 99,9 % 
české dospělé populace. Kde jsou 
ty doby, kdy školou povinné děti 
docházely houfně na preventivní 
prohlídky? Pražský radní Radek 
Lacko hodlá situaci vyřešit… 

Výsledky posledního epidemiologic-
kého šetření v dětské populaci jsou 
alarmující – intaktní čili neporušený 
chrup byl u 5letých dětí v České 
republice nalezen jen ve 49,4 %, 
u 12letých pouze ve 34,3 %. 
Přitom v Praze bylo iden-
tifikováno jen 44 % 5letých 
dětí bez zubního kazu. 
V rámci šetření byly zachy-
ceny i pětileté děti, které 
neměly v ústech jediný 
zdravý zub! 
České děti mají přibližně 2,5krát více 
zkažených zubů než děti ve státech, 
jako je Švýcarsko nebo Finsko a Dán-
sko. Zubnímu kazu lze spolehlivě 
předejít správnou péčí, proto je u nás 
stále intenzivnější potřeba zařadit 
programy podpory orálního zdraví 
do celkové koncepce podpory zdraví 
a zdravého životního stylu populace. 
Vedle častějšího výskytu zubního 
kazu v naší dětské populaci je nej-
vážnějším problémem dětské stoma-
tologie vlastní ošetřování dětského 

chrupu – téměř 80 % 
zubů s kazem u 5le-
tých dětí není ošetřeno, 
u 12letých zůstává ne-
ošetřeno 70 % kazivých 
zubů. 
Problémem adekvát-
ní léčby kazů u dětí 
je především nízká 
motivace zubních lé-
kařů děti ošetřovat. 
Ošetřování nejmladší 
generace je časově 
velmi náročné, ne každý lékař umí 
a chce pracovat s dětmi a výkony 
dětské stomatologie jsou v rámci 
veřejného zdravotního pojištění 
stále podhodnoceny. Současný stav 
staví stomatology pracující v systé-
mu veřejného zdravotního pojištění 
do velmi nešťastné pozice: Buď se 
ošetřování dětí vyloženě vyhýbají, 
nebo děti ošetřují na své náklady, 

popřípadě se pohybují na 
hraně zákona a vybírají 
doplatky za ošetření.
V současné době proto Ma-
gistrát hlavního města Pra-
hy (MHMP) pod vedením 
radního Ing. Radka Lacka 

připravuje projekt, který by měl vý-
znamně pomoci problematiku dětské 
stomatologické péče řešit. Projekt si 
klade za cíl zvýšit dostupnost a kva-
litu ošetření dětských pacientů zříze-
ním nového ambulantního stomato-
logického zařízení zaměřeného na 
zubní péči o děti a dorost na území 
Hlavního města Prahy. 
Radní pro zdravotnictví a bytovou po-
litiku Radek Lacko k tomu upřesňuje: 
„Zabýváme se přípravou projektu na 
zřízení dvou zubních ordinací se spo-
lečným zázemím, které budou určené 

výhradně k ošetřování 
dětí a dospívajících. Ve 
spolupráci s řediteli zdra-
votnických zařízení pro-
jednáváme možné umís-
tění centra dětské zubní 
péče. Nejdále pokročila 
jednání s Thomayerovou 
nemocnicí. Pro provoz 
Centra by totiž mohly 
nejlépe sloužit prostory 
v místě již fungujícího 
zdravotnického zařízení. 

Provoz ordinací by byl zajištěn pů-
sobením několika stomatologů na 
částečný úvazek a dvěma zdravotními 
sestrami na plný úvazek. Na částečný 
úvazek by zde mohla působit i den-
tální hygienistka. Při plném vytížení by 
se v centru mohlo ošetřit 400 - 500 
dětí měsíčně, tedy zhruba 5 - 6 tisíc 
dětí ročně.“
V současné době hledá MHMP 
vhodné prostory, kvalifikovaný per-
sonál a připravuje finanční plán ta-
kovéto instituce, který musí počítat 
nejenom se zřízením pražského 
Centra dětské zubní péče, ale také 
s  provozní dotací takového zařízení, 
tak aby bylo jeho působení zajištěno 
dlouhodobě. Pravděpodobně bude 
v první fázi realizován jako projekt 
pilotní a teprve po získání a ověření 
praktických zkušeností s jeho fungo-
váním by následně přešel do plného 
provozu.
Zřízení a provozování pražského 
Centra dětské zubní péče pomů-
že rodičům nalézt rychlé a kvalitní 
stomatologické ošetření pro jejich 
děti a v budoucnu lze očekávat, že 
se bude postupně zlepšovat orální 
zdraví celé pražské dětské populace.
 Text a foto: MHMP

Radní pro zdravotnictví Ing. Radek Lacko chce zřídit 
Pražské Centrum dětské zubní péče!

PR▼
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Společnost Tichý svět uspořádala  
21. února u příležitosti Mezinárodní-
ho dne mateřského jazyka odbornou 
konferenci Tajemství znakového ja-
zyka. O klíčové roli znakového jazyka 
při výchově a vzdělávání neslyšících 
dětí hovořili odborníci na danou pro-
blematiku, rodiče mající zkušenost 
s výchovou neslyšícího dítěte i samotní 
neslyšící.

Ředitelka Centra pro dětský sluch Tam-
tam Jana Fenclová představila služby, 

které Centrum nabízí rodinám se sluchově 
postiženými dětmi v ČR. Ročně se na něj 
obrátí cca 500 až 600 rodin a 2000 indi-
viduálních klientů. Využívají zde například 
službu rané péče, sociálně aktivizační 
programy a odborné poradenství. Jana 
Fenclová zdůraznila, že 97 procent dětí 
se sluchovým postižením se rodí slyšícím 
rodičům, kteří se většinou ve svém životě 
nesetkali s neslyšícím člověkem, a jejich 
informace o sluchovém postižení jsou 
prakticky nulové.
Nulovou zkušenost měla i paní Marie 
Klimešová. Tato maminka vychovala tři 
biologické slyšící děti a jedno neslyšící 
dítě z dětského domova. Na konferenci 
vyprávěla o hledání způsobu komunikace 
s osvojeným synkem, který ve věku čtyř let 
nebyl schopen ukázat ani říct jediné slovo, 
neboť se mu před pěstounskou péčí nikdo 
nevěnoval. „Tvářil se jako pecka,“ vzpomí-
ná na těžké začátky paní Marie. S manže-
lem ihned nastoupili na intenzivní kurzy 
základů znakového jazyka, aby mohli začít 
s komunikací. S podporou znakového 
jazyka chlapec během půl roku poby-
tu v pěstounské rodině vyslovil 13 slov 
a dovedl jich ukázat 178. Rodiče si psali 
pěstounský deník, kde svoje zkušenosti 

uchovávali. Nyní je chlapci 17 let, mluví 
i ukazuje. Půjde studovat na kuchaře. 
Věra Novotná, neslyšící maminka, vzpo-
mínala na výchovu dvou nedoslýchavých 
dcer. Od počátku důvěřovala svému 
mateřskému instinktu a neřídila se pře-
dem danými postupy. „Neexistuje jediná 
správná cesta,“ tvrdí. Ona na děti mluvila 
i znakovala. Její dcery jsou nyní již dospělé 
a vyrostly z nich sebevědomé a samostat-
né mladé ženy.
Skvělou zkušenost s integrací neslyšícího 
dítěte do běžné základní školy popsaly 
učitelka Jindra Janušková a asistentka 
Monika Kleisnerová ze školy Mendelova 
v Praze 4. Chlapec Šimon byl od prvního 
ročníku perfektně začleněný do třídy. Asis-
tentka mu tlumočila do znakového jazyka. 
Poradil si v každé situaci, byl inteligentní, 
optimistický a chtěl se vzdělávat. Obo-
hatilo to i ostatní žáky. Ale jak zdůraznila 
učitelka Janušková, zkušenost s takto 
úspěšnou integrací nelze zobecňovat. 
Na závěr měli účastníci konference mož-
nost seznámit se s dětstvím, dospíváním 
a profesními začátky neslyšící Markéty 
Maradové. Aktivní neslyšící dívka se 
spoustou zájmů, nadějná fotografka a he-
rečka pantomimy prožila krásné dětství 
ve slyšící rodině. „Cítila jsem od rodičů 
velkou podporu, že mě přijali se vším, jaká 
jsem. Získala jsem odvahu zkoušet nové 
věci, nebát se a umět přijmout vítězství. 
Z odmítnutí si nic nedělám,“ prozradila ve 
znakovém jazyce Markéta. Hlas jí propůj-
čovala tlumočnice znakového jazyka.
Konference se uskutečnila v Novoměstské 
radnici v Praze za přítomnosti šesti desí-
tek účastníků. Program byl tlumočen do 
znakového jazyka. Záštitu nad konferencí 
převzalo MŠMT ČR a starostka městské 
části Praha 2 Mgr. Jana Černochová.

Konference odhalila  
tajemství znakového jazyka

informace

Obecně prospěšná společnost 
Tichý svět již jedenáct let pomá-
há neslyšícím v České republice. 
Poskytuje jim všestrannou pod-
poru v podobě sociálních služeb, 
které jim umožňují začlenit se 
do společnosti.  Nabízí online 
tlumočení do znakového jazyka 

a přepis mluvené řeči do textu 
v rámci služby Tichá linka, sociální 
a právní poradenství a podporu 
při hledání zaměstnání, včetně 
programu pro žáky a absolventy 
škol. Působí v deseti krajích ČR. 
Loni společnost zajistila práci 166 
neslyšícím klientům. Provozuje 

internetový zpravodajský server 
ve znakovém jazyce Tichezpravy.
cz. Pořádá semináře a přednášky 
o světě neslyšících a kurzy zna-
kového jazyka. Zapůjčila stovku 
tabletů do nemocnic v ČR pro 
možnost spojení neslyšících s on-
line tlumočníkem či přepisovate-

lem na Tiché lince. Linku využívají 
i některé úřady. Na lince pracuje 
nonstop 14 tlumočníků znakové-
ho jazyka a 5 přepisovatelů. Tichý 
svět založil také Tichou kavárnu, 
první pražskou kavárnu s neslyšící 
obsluhou.

www,tichysvet.cz

O společnosti Tichý svět
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Mgr. Martina Mátlová je ředitelkou 
České alzheimerovské společnosti, 
o.p.s., od roku 2014. Vzděláním je 
socioložka (FSV UK) a v minulosti 
se věnovala také výzkumu v oblasti 
zdravotní politiky a ekonomiky, 
výuce na 1. LF UK a FHS UK anebo 
projektovému řízení. 

Nemocné s demencí, především 
s Alzheimerovou nemocí, může-
me už jen doprovodit, na cestě, 
o níž my sami, doprovázející, 
víme jen velmi málo. Zkušenosti 
odborných lékařů zajisté ulehčí 
stav, celkovou situaci však zpra-
vidla musí zvládnout hlavně 
nejbližší rodina. Pokud nestačí, 
nebo si, třeba zpočátku, neví 
rady, mohou pomoci ti, kteří už 
na této cestě jdou. Pacientské 
organizace, nadační a jiné sku-
piny, jsou opravdu významným 
prvkem v systému zdravotnic-
tví. Jak může pomoci v péči 
o pacienty Česká Alzheimerov-
ská společnost? Ptáme se Mgr. 
Martiny Mátlové, ředitelky:

Jaké má vaše organizace zkuše-
nosti s péčí o pacienty s diagnó-

zou, které se věnujete?
Základní problém, se kterým se 
lidé s Alzheimerovou chorobou 
potýkají, je to, že velmi často žijí 
bez správné diagnózy. Diagnózu 
u nás nemá velmi pravděpodobně 
až 100 000 lidí, kteří trpí nějakou 
formou demence. Bez správné 
diagnózy samozřejmě nemají šanci 
na správnou terapii a to zásadně 
ovlivňuje kvalitu jejich života. Pro-
blematické je podle našich zkuše-
ností také najít specialistu – neuro-
loga, psychiatra, geriatra, který by 
byl schopen či ochoten přijmout 
nového člověka s demencí do své 
péče. Specialisté jsou často přetí-
ženi a bojují také s ekonomickým 
aspektem péče.

Podporuje vaše potřeby, komuni-
kaci a aktivity stát nebo instituce 
veřejné - ministerstvo, VZP, kraje 
a další zřizovatelé NZZ?
Jsme rádi, že se nám dlouhodobě 
daří získávat podporu z veřejných 
zdrojů - jak od hlavního města Prahy, 
tak od Ministerstva práce a sociálních 
věcí nebo Ministerstva zdravotnictví. 
Velmi si ceníme podpory Českého 
rozhlasu Radiožurnál, který věnuje 
problematice demence velký prostor 
a spolupracuje s námi na úspěšném 
projektu Dny paměti, v jehož rámci 
si lidé, které trápí zapomínání, mo-
hou nechat zdarma vyšetřit paměť. 
Úspěšná a užitečná je také podpora 
Všeobecné zdravotní pojišťovny, kte-
rá svým klientům nabízí příspěvek na 
nákup pomůcek na trénování kogni-
tivních funkcí.

Co byste nejvíc potřebovali  
a uvítali?
Pro lidi s demencí je opravdu zásadní 
včasná diagnóza a následná důstojná 
a komplexní péče. Je třeba, aby si 
potřeby lidí s demencí uvědomovali 
nejenom osvícení jedinci (lékaři či jiní 
zdravotníci, zaměstnanci sociálních 
služeb, nebo jednotliví zastupitelé 
měst), ale aby existovala všeobecná 
politická shoda na tom, že problém 
je už nyní závažný a s postupem 
doby se bude nadále prohlubovat. 
Vždyť očekáváme, že k současným 
156 tisícům lidí s demencí přibyde 
během necelých 35 let dalších více 
než 200 tisíc lidí, a v roce 2050 tak 
u nás bude pravděpodobně žít více 
než 383 tisíc lidí s demencí! Pomoci 

by mohl konkrétní plán boje s Alzhei-
merovou nemocí, který nebude pou-
ze politickým prohlášením, ale jasně 
definovanou zodpovědností jednot-
livých aktérů se zajištěním finančních 
zdrojů.

Spolupracujete s nějakým koor-
dinačním orgánem, Koalicí pro 
zdraví, Unií pacientů nebo Minis-
terstvem zdravotnictví, a s jakou 
zkušeností?
Mnoho let, víceméně od vzniku naší 
společnosti před 20 lety, spolupracu-
jeme s Ministerstvem zdravotnictví. 
Ať již jako poradní orgán v rámci 
různých projektů ministerstva (Ná-
rodní akční plán pro Alzheimerovu 
nemoc, Deinstitucionalizace psychi-
atrické péče…) či jako partner v pro-

informace

Jediná pomoc:
Důstojná a komplexní péče
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jektech, které pomáhají přímo lidem 
s demencí a těm, kteří o ně pečují. 
Jsme také členem Koalice pro zdraví.

Podporují vás nějaké další nezis-
kové organizace, politici, osob-
nosti z medicíny, vědy, kultury 
nebo umění, a jak významná je 
jejich pomoc?
Po dobu existence ČALS jsme se 
setkali s mnoha „známými tvářemi“, 
ať už z oblasti kultury nebo politi-
ky, spolupráci s lékaři považujeme 
za pilíř naší práce. Často se jednalo 
o lidi, kteří demenci poznali zblízka 
a možná proto považovali za „ob-
čanskou povinnost“ podporovat nás 
v naší činnosti. Na benefičních akcích 

pro nás vystoupili Miroslav Etzler, 
Gabriela Demeterová, Michal Horá-
ček, František Segrado, Ondřej Ruml, 
Lenka Nová či Smíchovská komorní 
filharmonie. Vzhledem k prostoru 
jsme nevyjmenovali úplně všechny 
umělce, ale na nikoho nezapomíná-
me a pomoci všech si velmi ceníme!
Spolupráce je pro nás velmi zásad-
ní, od začátku máme tzv. kontaktní 
místa, tedy organizace, které s námi 
úzce spolupracují a pomáhají nám 
přenést služby lidem s demencí (pře-
devším poradenství) do všech krajů 
ČR. Přejeme si, aby každý občan ČR 
bez ohledu na místo svého bydliště 
získal kvalitní služby.

Text: redakce

Česká 
alzheimerovská 
společnost, o.p.s., 
pomáhá lidem 
s demencí a těm, 
kteří o ně pečují.
Praktická pomoc lidem s demencí
Poskytujeme dvě registrované sociální 
služby, které jsou vzájemně propo-
jené. Jsou jimi konzultace (poraden-
ství) určené lidem s demencí a jejich 
rodinným příslušníkům či přátelům 
a respitní péče (odlehčovací služba) 
v domácnosti. Cílem obou služeb je, 
aby lidé s demencí mohli co nejdéle 
zůstat doma.
V rámci konzultací probíhají i podpůrné 
skupiny určené jak lidem s demencí, ty 
si jejich účastníci pojmenovali Toulky 
pamětí a duší, tak jejich pečujícím, které 
se tradičně jmenují Čaje o páté.  
www.alzheimer.cz

Změřte si svou paměť!
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Je nutné připomenout, že 
Alzheimerova choroba je 
nevyléčitelná smrtelná ne-
moc. Lidé, kteří jí trpí, bývají 
v posledních letech svého 
života často upoutaní na 
lůžko a potřebují velmi od-
bornou ošetřovatelskou péči. 
Pro mnohé rodiny je proto 
nezbytné vyhledat pomoc 
pobytových služeb. Je při-
tom samozřejmé, že pečující 
rodina se snaží najít kvalitní 
služby. Také v tom chceme 
pomáhat. Nabízíme celou 
řadu kurzů pro profesionály, 
pořádáme konferenci Pražské 

gerontologické dny, na níž 
se vcelku unikátně potkávají 
jak lékaři specialisté, tak lidé 
z přímé péče v sociálních 
službách. To vše s cílem zvy-
šovat kvalitu ve službách pro 
lidi s demencí. Zároveň jsme 
v roce 2008 začali hodno-
tit kvalitu organizací, které 
poskytují služby lidem s de-
mencí. Certifikát Vážka tak 
může být jedním z indikátorů 
výběru vhodného zařízení.
Certifikaci vnímáme také jako 
podporu profesionálům, kteří 
pečují o lidi s demencí. Není 
míněna a snad ani provádě-

na jako protivná kontrola. 
Má být podpůrná, snaží se 
nabízet prostor organizaci, 
aby v rámci přípravy na certi-
fikaci mohla nestále pracovat 
na zlepšování svých služeb. 
Zároveň chceme být objek-
tivní a oddělit zařízení, která 
své služby neposkytují v sou-
ladu s našimi představami 
(viz dokumenty P-PA-IA, 
Komplexní péče pro lidi s de-
mencí a další). Máme štěstí, 
že se o certifikát ucházejí 
především kvalitní organiza-
ce, přesto jsme už několikrát 
certifikát nemohli udělit. 

Projekt Dny paměti se od roku 
2008 zaměřuje na včasnou dia-
gnostiku poruch paměti. Do roku 
2016 se tak podařilo vyšetřit v na-
šich kontaktních místech téměř  
8 500 lidí, více než 3 100 vyšet-
řeným bylo doporučeno navštívit 
lékaře specialistu, který rozhodl 
o další léčbě. Pokud Vás trápí 
problémy s pamětí, můžete si 
nechat bezplatně vyšetřit paměť 
v některém z našich kontaktních 
míst také letos. Projekt podporuje 
ministerstvo zdravotnictví a něko-
lik let také společnost Henkel. 

Vzdělávání a certifikace Vážka®

Dny paměti

www.alzheimer.cz/cals/projekty-cals/dny-pameti/

Nezapomeň 
na...
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Demence včera, dnes a zítraPredikce vývoje počtu lidí s demencí v ČR
Zdroj: vlastní výpočty; Mátl O., Mátlová M.:  Zpráva o stavu demence 2015. ČALS, Praha, 2015.

1960

49 tisíc
jako počet 
obyvatel 
Chomutova 
a počet 
Vojtěchů

1990

79 tisíc
jako počet 
obyvatel 
Havířova 
a počet Jitek

2005

105 tisíc
jako počet 
obyvatel 
Liberce 
a počet Peter

2014

153 tisíc
jako počet 
obyvatel Plzně 
a počet Han

2020

183 tisíc
jako počet 
obyvatel Pardubic 
a Hradce Králové 
a počet Martinů

2050

383 tisíc
jako počet obyvatel 
Brna a... tolikrát 
se u nás nevyskytuje 
žádné jméno
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Je to hrozba, strašák, následek 
civilizačního pokroku? Především 
je to fakt: demence v různých 
formách postihuje stále více lidí, 
zatím především ve vyšším věku. 
Budeme umět si s ní poradit?  
Odborníci berou situaci vážně 
a odpovědně. Jak jsme na tom 
- ptali jsme se v České  Alzheime-
rovské společnosti, psycholožky 
PhDr. Evy Jarolímové, Ph.D.

Zdá se, že onemocnění typu 
Alzheimer se stávají jakousi 

civilizační hrozbou. Je toto one-
mocnění novinkou nebo rostou-
cím jevem, posledních desítek let?
Alzheimerova nemoc je nejčastější 
příčinou demence. Demence byla 
popsána již na přelomu 19.-20. stole-
tí, německý neuropatolog a psychiatr 
Alois Alzheimer popsal nemoc v roce 
1907. Počet lidí s demencí se oprav-
du zvyšuje. Významným faktorem 
je stárnutí populace, počet lidí s de-
mencí roste s přibývajícím věkem. 
Výraznou roli také sehrávají stále se 
zlepšující možnosti diagnostiky této 
nemoci z hlediska klinických a věd-
ních oborů (neurologie, geriatrie, 
neuropsychologie, psychiatrie). A co 
se „hrozby“ týče, z prodlužování ži-
vota je třeba se radovat a zároveň 
hledat cesty, jak žít i v případě, že se 
objeví demence, kvalitní život. 

Jaký je “poměr” mezi psycholo-
gickou péčí a lékařským ošetřová-
ním? Jsou lidé s touto diagnózou 
vlastně pacienty pro lékaře z hle-
diska léčby těla a orgánů, nebo 
duše a rozumu?
Člověk s Alzheimerovou nemocí je 
typickým adeptem tzv. zdravotně 
sociální péče. Tato péče má pro člo-
věka s demencí nesmírný význam. 
Lékaři léčí léky i slovem, terapeuti, 
sociální pracovníci, psychologové, 
konzultanti nebo pracovníci v so-
ciálních službách pomohou radou, 
podporou, informacemi nebo návr-
hem individuálního plánu, efektivní 
aktivizace klienta, podporou běž-
ných všedních aktivit a také kvality 

života nejen člověka s demencí, ale 
i jeho pečujícího rodinného přísluš-
níka (celé rodiny).  

Jde jen o nemoc věku, stáří? 
Ne, není. Říkáme ale, že věk je jed-
ním z hlavních rizikových faktorů 
výskytu demence. Platí, že s de-
mencí žije jeden ze 13 lidí starších 
65 let, 1 z pěti lidí starších 80 let 
a dokonce jeden ze dvou lidí star-
ších 90 let. Nezřídka se toto one-
mocnění ale vyskytuje také v pre-
senilním období – před 65. rokem 
věku. 

Jak můžeme startu nemoci před-
cházet? Existuje možnost preven-
ce, nebo zbývá jen doufat?
Ani v případě předcházení demenci 
není nutné zůstávat pasivní. Vzhle-
dem k tomu, že stále neznáme přes-
ný mechanismus vzniku nemoci, ne-
dokážeme ji vyléčit ani stoprocentně 
zabránit jejímu vzniku. Přesto víme, 
že návyk aktivního a tzv. zdravého 
stylu života oddaluje i zpomaluje 
rozvoj demence. Lze tak doporučit 
duševní i fyzickou aktivitu, pestrý 
a zdravý jídelníček, dostatek tekutin 
a vitamínů. Důležitá je i psychická 
pohoda, neprožívat jen stres nebo 
frustraci, mít dostatek přátel a příleži-
tosti pro komunikaci jak v rodině, tak 
v širším okolí. 

interview

PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.: 

Lidé s demencí mají svůj svět 
a pečující osoby jsou průvodci 

krajinou jejich života.



41

Je možné, že člověk je pro takový 
stav prostě disponován a jde jen 
o to, v jakém věkovém stadiu se 
příznaky objeví? Jinak řečeno - 
máme šanci, že umřeme dřív, než 
se “náš” Alzheimer projeví?
Spíše opačně, v průběhu Alzheime-
rovy nemoci mohou přijít i jiná one-
mocnění, která život tohoto člověka 
zkrátí. Nicméně léky, kterými jsou 
lidé s Alzheimerovou nemocí léčeni, 
nemoc sice nevyléčí, ale pozastaví její 
rozvoj a to ve stádiu, kdy nemocný 
k lékaři přichází. Z toho tedy vyplývá, 
že včasná diagnóza sehrává význam-
nou roli.  

Víme něco o vnitřním životě ne-
mocných, vědí o ní, potlačují pří-
znaky, počítají s ní v intervalu, kdy 
se tolik neprojevuje?
To je velice individuální, někteří lidé 
mohou brzy ztratit náhled na to, že 
jsou nemocní. Častěji se ale v souvis-
losti s Alzheimerovou nemocí objevu-
je deprese či úzkost. Velmi důležité ale 
je, že ani člověk s rozvinutou demencí 
nepřestává vnímat, jak se k němu 
chová jeho okolí. Proto je tak důležitý 
akceptující, nekonfrontující, podpůrný 
a pokud možno pozitivní přístup.

Existují vůbec “světlé chvilky”, 
časové úseky, kdy je pacient scho-
pen říci sobě nebo okolí: za chvíli 
o sobě zase nebudu vědět?

Ano, demence má kolísavý průběh, 
přicházejí i světlé momenty, kdy si 
nemocný uvědomuje svůj zdravot-
ní stav nebo obtížnost péče o něj, 
v těchto chvílích se může přechodně 
zlepšit jeho paměť, orientace v čase, 
jeho myšlení, ale později se tento 
stav změní. Lidé s demencí mají svůj 
svět a pečující osoby jsou průvodci 
krajinou jejich života. 

Není vlastně takový stav jistým 
stavem blaženosti, kdy už si člo-
věk nepřipouští problémy, bolesti, 
beznaděj?
Může být. Někdy se uvádí, že 
Alzheimerova choroba je milosrdná 
nemoc. Pokud okolí ví, jak o nemoc-
ného pečovat, pochopí podstatu 
nemoci, může být nemocný šťastný 
a spokojený. To ale předpokládá 
schopnost skvěle s nemocným ko-
munikovat, znát jeho potřeby a zvy-
ky a vědět mimo jiné také to, že 
člověk s demencí vnímá bolest jako 
každý jiný.

Jsou lidé s určitou diagnózou, 
např. bipolární poruchou a forma-
mi deprese, predisponování k této 
diagnóze ve vyšším věku?
Deprese bývá doprovodným přízna-
kem rozvoje syn-
dromu demence 
a to i přesto, že 
tento člověk před 

rozvojem nemoci depresemi (ani 
bipolární poruchou) netrpěl. Na dru-
hou stranu se uvádí, že necelá třetina 
chronických depresivních stavů může 
s přibývajícím věkem přejít do de-
mence.

Jak konkrétně podporujete so-
ciální pozici nemocných vy, jako 
nezisková společnost?
Snažíme se naši společnost upo-
zorňovat na problematiku demence 
a zvyšovat znalosti, které jsou zákla-
dem pro kvalitnější život lidí s de-
mencí i jejich rodin. Poskytujeme 
i přímou pomoc a podporu lidem 
s demencí a jejich rodinám. Klien-
tům v časném stádiu nemoci nabízí-
me v České alzheimerovské společ-
nosti možnost konzultací osobních 
i telefonických ( jak pro nemocné 
tak pro pečující osoby), pořádáme 
podpůrné skupiny pro lidi s Alzhei-
merovou nemocí nebo pečující ro-
dinné příslušníky. V Praze nabízíme 
i respitní péči v domácnosti – za-
stupujeme pečujícího v době jeho 
nepřítomnosti. Připravujeme různé 
pomůcky pro kognitivní trénink, 
které se dají používat jak doma, tak 
v různých institucích atd. 
 Text: redakce

Podrobnější  
informace  
o poskytovaných  
službách  
a projektech  
najdete na  
www.alzheimer.cz 
nebo přímo  
na telefonu: 
283 880 346.
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Špičky a VIP osobnosti, působící 
v oboru Tradiční čínské medicíny, se 
sešly poslední únorový čtvrtek ve 
sněmovně. Nikoli nad zákony, ale nad 
(také) důležitými tématy. Pod zášti-
tou ministra zdravotnictví se konala 
konference, zabývající se možnostmi 
synergie mezi západní a TCM. U nás 
je to jarní kvítek v zahradě zdraví 
podporujících bylin. Čas půjde dál, je 
otázkou, zda zrání a pěstění oněch 
možností přinese plody.

Sešlost to byla náramná: Univerzity 
zvučných jmen z Yale, Cambridge, 

New Haven, Paříže či Regensburku, 
osobnosti z Finska, Velké Británie, USA 
a samozřejmě Číny, významné ústavy, 
školy, instituce z neméně významných 
států a měst. Prezentace jednotlivých 
expertů ukázaly to, čemu se v zahra-

ničí věnují vědecké týmy, výzkumné 
ústavy a renomovaná centra.
Souhrn jmen, poznatků a informací 
z tohoto pracovního dne by snad 
nejlépe podala menší kapesní encyklo-
pedie. Výklady, přednášky a poznámky 
se týkaly farmacie, přírody, biochemie, 
pojišťovnictví, a souhrnně samozřejmě 
především medicíny. Podrobněji o pro-
gramu píšeme jinde.

Co řekli organizátoři? 
Ministr zdravotnictví ČR 
Miloslav Ludvík:
„Tradiční čínská medicína nikdy nena-
hradí naši západní medicínu založenou 
na důkazech, nicméně stává se vhod-
ným doplňkem a určitou alternativou 
k tomu, jak mohou systémy koexisto-
vat,“ a dodal, že západní medicína je 
dnes odosobněná a přetechnizovaná, 

tradiční čínská medicína do ní může 
vnést psychosomatický pohled. “Bude 
uvažovat o tom, že nemoc těla není 
jen nemocí těla a někdy může být i ne-
mocí duše.“ 

Náměstek ministra zdravotnictví 
prof. Roman Prymula:
„Naší snahou je navázat na smlouvy 
s univerzitou v Cambridge a dalšími 
institucemi, které byly podepsány při 
příležitosti Summitu ministrů zdra-
votnictví Číny a šestnácti zemí střední 
a východní Evropy minulý rok v červ-
nu. Jejich prvním konkrétním výsled-
kem byla evaluace našeho projektu ze 
strany Cambridge v srpnu loňského 
roku a dnešní konference je druhým 
výstupem. Dovolím si přitom tvrdit, že 
většina jejích účastníků tvoří naprosté 
špičky světové vědy v oblastech on-

galerie TCM Konference „Synergie mezi západní a tradiční čínskou medicínou”,  
Praha, únor 2017, Poslanecká Sněmovna Parlamentu ČR

Medicína je dnes odosobněná a méně empatická, 
TCM může přinést 

psychosomatické prvky

Ministr připomněl problém i řešení: 
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kologie, farmakologie či léčby bolesti. 
A my se s nimi chceme bavit o kon-
krétních vědeckých projektech.“

Šéf zdravotního výboru Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, onkolog 
prof. Rostislav Vyzula: 
“Neříkám, že čínská medicína dokáže 
vyléčit rakovinu, jsou ale důkazy o tom, 
že dokáže agresívní vedlejší účinky 
náročné onkologické léčby zmírnit.” 
Poukázal tak mj. na významné a doká-
zané možnosti vybraných metod TCM, 
které mohou pomáhat onkologickým 
pacientům, což dokazují výsledky léčby 
z Česko-čínského centra FN Hradec 
Králové.

Zástupce Cambridge University  
PhDr. Jan Růžička, mj. člen správní 
rady pořadatele konference, Nadační-
ho fondu Tradiční čínské medicíny,  
a několika projektů výzkumu možností 
TCM, včetně zmíněného Česko-čínské-
ho centra TCM ve FN Hradec Králové, 
které vědci a zástupci významných 
institucí v rámci konference navštívili:
„Věříme, že návštěva ze západních 
univerzit není jednorázovou záležitostí 
a že se podaří navázat hlubší spolu-
práci v jednotlivých oborech. Zároveň 
věříme, že toto spojení je nejen po-
zitivní propagací Fakultní nemocnice, 
ale celé vědecké a zdravotní platformy 
Královéhradeckého kraje.“

Dr. Tai-Ping Fan z Cambridgeského 
ústavu farmacie: „TCM opravdu není 
pouze čínskou záležitostí, ale věnují se 
jí i vědci a lékaři na prestižních západ-
ních univerzitách. Za sebe mohu říct, 
že se na spolupráci s Fakultní nemoc-
nicí Hradec Králové těšíme a doufám, 
že uděláme mnoho dobrého pro vědu 
i pro pacienty.“

Co můžeme konstatovat my?
Vědecké projekty a modely zřejmě 
jen tak nedoženeme. Není to ale po-
vzdech, spíš úvaha, zda se nemáme 
soustředit jednak na podporu těch 
fungujících, probíhajících nebo startu-

jících v zahraničí, a jednak na přípravu 
domácí klientely. Instituce jako Cam-
bridge University a další jsou jistě zá-
rukou, že náš vklad bude zhodnocen 
a o výsledku se dozvíme včas a prav-
du. Jako odběratelé.
Je třeba ovšem předejít jakémusi syn-
dromu vzdálení se akademického svě-
ta od běžné potřeby a cílových skupin 
- pro obé je přece určen a pěstován. 
Zahledění se do vlastní vědokrásy dá 
snadno zapomenout na původní po-
slání: TCM je připravená pro lidi, kteří 
ji potřebují. Můžeme podpořit zahra-
niční výzkum a vývoj, přebírat výsledky. 
Musíme je ale hlavně aplikovat, to je 
smysl investice. 
A tady narážíme. Konference se zajisté 
tímto domácím problémem nezabýva-
la. Ale domyslíme-li, že například ČLK 
vzdělávání lékařů v metodách TCM 
zakazuje, že čínští lékaři tady nemohou 
mít ani krátkodobou praxi, že pojišťovny 
prakticky nemají jak připravit odpovídající 
produkt pro klienty, že vzdělávání v TCM 
je zásadně mimosystémové, improvi-
zované, nekompaktní a záleží jen na 
osobní invenci, vytrvalosti, kontaktech 
a osobnosti hlavního učitelského guru, 
je to zarážející. Proti úrovni TCM a alter-
nativ v Jižní Koreji, Japonsku, Izraeli, USA, 
Velké Británii a samozřejmě Číně jsme 
takovou Biafrou zdravotní péče. 
Přebírat vědomosti, studie a zkušenosti 
ze zahraničí, a zárověň tamní výzkumy 
podpořit, je, zdá se, jediná cesta, jak to, 
co je užitečné a přínosné, implemen-
tovat do našeho zdravotního systému. 
Úkol pro odborníky, lékaře, politiky, 
legislativce, ekonomy, manažery. Zaučit 
a vzdělat praktiky z lékařských i nelé-
kařských profesí. Úkol pro státní správu, 
neziskovky, oborové a profesní skupiny.
A hlavně: seznámit veřejnost s tím, co 
se to vlastně děje. Že všichni, kdo to 
umí, se každý ve svém segmentu po-
dílí na vytvoření systému, který bude 
sloužit pro prevenci i léčbu dostupný-
mi, méně nákladnými a přirozenými 
metodami a prostředky. Využije tak 
tisíciletí ověřované metody moudrými 
předchůdci, zkušenosti z dlouhodobě 

sledovaných účinků. Jako doplněk, kte-
rý má minimální nebo žádné vedlejší 
účinky, nezatěžuje organizmus, nerui-
nuje finanční základnu. Netřeba sbírat 
víčka, ale třeba lístky hlohu. 
Tomu všemu pomůže především, a ne-
jefektivněji, odpovídající komunikace 
směrem k odborné, studující i laické 
veřejnosti. Vyvolat zájem a potřebu 
korektními a fundovanými informace-
mi, profesionálně podávat problema-
tiku, vybírat odborníky, tvořit nástroje 
garance, orientace a možnosti výběru. 
Pro všechny v začátku zmiňované sku-
piny expertů by mělo být samozřejmě 
pracovat s mediátorem - partnerem, 
který umí spojit leckdy vzdálené obory 
a osobnosti, prolnout ještě ne zcela 
zpracovaná témata, formulovat na-
bídku. A kvalitní, fundovaný obsah 
spolehlivým kanálem nasměrovat tam, 
kde je ten nejdůležitější: informovaný, 
rozvážný a připravený klient, zákazník 
a pacient, vyslovující poptávku.
Jak řekl moderátor kulatých stolů konfe-
rence, PhDr. Jan Růžička - to nejdůležitěj-
ší, pro všechny obory zabývající se TCM, 
je marketing. My dodáme: a komunika-
ce. Všechno půjde rychleji a efektivněji, 
přesněji a bezpečněji, pokud budeme 
vědět, kde se ptát, na co a koho.
Správné odpovědi od nejlepších od-
borníků rádi přineseme. Od pacientů 
víme, že a JAK na to čekají. Možnosti 
synergie západní a TCM u nás zatím 
tušíme, možná si je umíme představit. 
Ale docela určitě potřebujeme, aby se 
výsledky této synergie staly co nejdřív 
samozřejmou skutečností. 
Po dvou letech, které uplynuly od summi-
tu 16+1, kde o TCM debatovali ministři 
zdravotnictví Číny a zemí Střední a Vý-
chodní Evorpy, to byla první konference 
na tak vysoké úrovni. U nás se zatím 
v legislativě nic neudálo, doufejme tedy 
brzy v nějaký pokrok. Projekt ve FN Hra-
dec Králové je velmi významný, ale jako 
začátek. Připojit by se měly, podle potřeb 
a možností, další nemocnice a zdravotnic-
ká zařízení. Také budeme sledovat.

Text: redakce
Foto: archiv MZ ČR
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galerie TCM

Magdalena Konior:

TCM změní kompletně
váš pohled na svět

Magdalena Konior, PhD, je polská bioložka studiem, další praxí především tera-
peutka TCM, erudovaná akupunkturistka. Zejména v posledních letech je aktivní 
nejen v léčbě, ale i v prosazování a posilování pozice TCM v systému zdravot-
nictví. Situace v Polsku je podobná jako u nás, proto je důležité komunikovat jak 
s pacienty, tak s veřejností a establishmentem. Uplatnění TCM jako doplňující 
soustavy metod, podporujících léčbu klasickou nebo řešící přímo konrétní  
diagnózy, je cílem i u našich severních sousedů. Magdalena se loni zaslouži-
la o pořádání prvního kongresu TCM v Krakově, na kterém byli i naší odborníci 
(MUDr. Ludmila Bendová nám posílala informace) a nám poskytla rozhovor.
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Můžete prosím souhrnně po-
psat systém TCM, vaše zku-

šenosti a studia?
Studovat jsem začala v roce 2009 - 
nejprve čtyřletý základní kurz TCM 
u Matthiase Huneckeho z Němec-
ka. Tehdy ještě nebylo vzdělávání 
TCM v Polsku tak silné, ani dost 
učitelů, a můj výběr byl tak trochu 
náhodný, nicméně Matthias mě 
dokázal přesvědčit, že studovat 
TCM má smysl. Byl to vášnivý uči-
tel, schopný splétat a provázat pří-
běhy od kvantové fyziky přes říze-
ní auta, aby vysvětlil teorie TCM. 
První roky byly těžké, protože TCM 
změní kompletně váš pohled na 
svět. Trvá to, než si zvolíte systém, 
který zastaví váš způsob západní-
ho myšlení. Díky Marku Kalmusovi, 
řediteli Institutu TCM a prevence 
zdraví, jsem v třetím roce studia 
dostala možnost jet do Číny, na 
měsíc klinické práce. Naše skupina 
odjela do Nankingu a strávili jsme 
celý měsíc pozorováním práce čín-
ských lékařů z Nanking University 
Hospital. byla to obrovská zkuše-
nost, která mi pomohla odstarto-
vat mou vlastní praxi.

Jaké jsou možnosti a způsoby 
aplikace těchto metod, zájem 
klientů, vzdělání?
Nyní máme dost příležitostí rozši-
řovat své znalosti. Do Polska při-
chází stále víc a víc učitelů, máme 
několik škol, takřka v každém 
regionu - Gdaňsku, Katowicích, 
Wroclavi, Bydhošti, Varšavě a Kra-
kově. Stále víc lidí se o TCM zají-
má, jako pacienti i jako studenti.
Organizujeme otevřené přednášky 
pro naše stávající nebo poten-
ciální pacienty, a vždycky máme 
spoustu zájemců. V prvé řadě 
jsme začali u příležitosti čínského 
Nového roku organizovat krát-
ké vzdělávací kurzy, na kterých 
spolupracujeme s Konfuciovým 
Institutem, který nám je pomáhá 
organizovat a propagovat.

Máte jako polští experti kontak-
ty v jiných zemích Visegrádské 
čtyřky nebo EU?
Ano. Spolupracujeme s několika 
velmi známými odborníky, kteří 
řádně vyučují v Polsku. Převážně 
to jsou čínští profesoři, žijící v EU, 
máme také ale odborníky z Izra-
ele či Německa. Náš první učitel 
Claude Diolosa, který začal “pol-
ské dobrodružství” s TCM, také 
v Polsku učí. V rámci vzdělávacích 
akcí máme také klinické dny s pa-
cienty. Což je také příležitost pro 
studenty, aby viděli, jak naši učitelé 
pracují.

Máte kontakty také s ETCMA?
U nás máme Polskou společnost 
TCM, která je členem ETCMA. 
Když jsme pořádali Mezinárodní 
kongres čínské medicíny v Krako-
vě, pozvali jsme Gerda Ohmsteda 
z ETCMA, který byl naším hlavním 
speakerem. V budoucnu chceme 
víc spolupracovat s Polskou spo-

lečností TCM, která je stále vý-
znamnější a větší.

Mohou lékaři z Číny působit 
v Polsku? Mají třeba své vlastní 
praxe, léčí v nemocnicích?  
Bohužel nemám žádné informace 
o čínských lékařích, kteří by pů-
sobili v nemocnicích. V součas-
nosti je v polských zdravotnických 
zařízeních běžně provozována 
konvenční medicína, s výjimkou 
léčby bolesti pomocí akupunktury, 
což musí být striktně v souladu se 
zákonem provozováno pouze lé-
kařem. Ale znám několik čínských 
nebo mongolských lékařů, kteří 
mají vlastní kabinety nebo kliniky. 
Existuje skvělá klinika firmy Tong 
Ren Tang z Pekingu ve Varšavě, 
kde pracují čínští lékaři, ale mnoho 
z nich pracuje ve vlastních ordi-
nacích. Je tudíž těžké odhadnout, 
kolik z nich v Polsku léčí.

Byla jste sama někdy pacient-
kou TCM, když jste někdy po-
třebovala? Léčíte své příbuzné 
nebo přátele?
Samozřejmě - já jsem otevřená 
veškeré nekonvenční léčbě, nejen 
čínské. Pravidelně užívám čínské 
bylinky, ráda mám akupunkturu 
a masáže, obvykle jako skvělou 
prevenci. Zkusila jsem také loni 
Kambo léčení, to byla velmi zají-
mavá zkušenost (šamanská léčba 
přípravky jedu amazonské žáby 
kambo – pozn. aut.). Každopád-
ně, když jsme začínali se studiem 
TCM, nebyla jiná možnost, jak se 
stát zdatným akupunkturistou, 
než to zkoušet na sobě. Nejprve 
jsme začali se spolužákem ze ško-
ly TCM, a časem přibylo víc a víc 
přátel i pacientů. Pro řadu z nich 
byla naše léčba skutečně příjemná, 
a to byla první příležitost pozoro-
vat, jak dobře a rychle to skutečně 
působí.

Magdalena Konior, PhD
l Narodila se v Žiwieci, jižním Polsku. 
Vystudovala biologii na Jagellonské 
univerzitě, kde získala titul PhD. Ně-
kolik let působila jako vědecký pra-
covník a akademický učitel v Oddělení 
biologie a východních studií.

l V roce 2009 začala studovat TCM 
u Matthiase Huneckeho, Institut 
Čínské medicíny a prevence zdraví 
v Krakově. Po ukončení základního 
studia pokračovala u řady dalších 
významných učitelů (prof. Sun Peilin, 
Prof. Ji Lie, Claude Diolosa, Donald 
Halfkenny, Radha Thambirajah, Wang 
Weixiang, Dr. Wieslaw Nowak, Bar-
tosz Chmielnicki, Jani White a Tadeusz 
Blaszczyk).

l Je tajemnicí Polské společnosti Tra-
diční čínské medicíny. Od roku 2013 
pracuje jako akupunkturistka v Centru 
čínské medicíny v Krakově.

l V roce 2016 byla spoluorganizátor-
kou 1st International TCM Congress 
v Krakově.

Pokračování na straně 46 
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Jaké jsou podle vás oblasti léč-
by, kde TCM je nejvíce účinná?
To je ovšem velice těžká otázka, 
a není na ni jediná vyčerpávající 
odpověď. Pro mě  jsou nejlepší ti 
pacienti, kteří pečují o své zdraví 
a přicházejí na akupunkturu nebo 
pro bylinky preventivně, pro regulaci 
a udržení se v dobré formě. Bohu-
žel takových moc není. Ráda léčím 
pacienty, kteří si uvědomují, vnímají 
své tělo, pak je léčba účinnější bez 
ohledu na to, o jakou nemoc se jed-
ná. Pacient, který žádá okamžitou 
pomoc bez vlastního přičinění, tomu 
je pomoci opravdu těžké.

Můžete určit pomocí TCM dia-
gnózu, kterou jste si jistá?
Diagnóza je část TCM, kde máme 
ještě málo praxe. Není dostatek 
kurzů s klinickými workshopy, tak 
mnoho studentů má ještě mezery 
ve vědomostech, nebo si dostateč-
ně nevěří. Jsem přesvědčená, že 
když nemáte úspěch v léčbě, příči-
nou je mylná diagnóza. Samozřej-
mě, že si nejsem vždy zcela jistá 
mou diagnózou a častokrát léčbu 
upravuji a koriguji. Máme naštěstí 
také možnost vzít naše problema-
tické pacienty na klinickou supervi-
zi k čínským profesorům.

Máte zkušenosti s kombino-
váním TCM s IT technologiemi 
nebo jinými vědeckými metoda-
mi, na měření, výzkum, sledová-
ní účinku a podobně?
Často doporučuji pacientům při-
dat západní medicínu, zejména 
fyzioterapii, a dělat lékařské, la-
boratorní testy, které jsou určeny 
pro sledovanou nemoc. Výzkum 
srovnání v tom smyslu, jak účinkuje 
akupuntura, jsem nikdy nedělala.

Je TCM jako způsob léčby sou-
částí zdravotním systému v Pol-
sku?
Jak už jsem řekla, v nemocnicích 
a na klinikách používáme jen léčbu 

bolesti pomocí akupuntury, ale ta 
musí být aplikována doktorem me-
dicíny, a diagnóza TCM není uzná-
vána. Je to práce často výhradně 
na základě příznaků onemocnění. 
Takže pokud mohu shrnout, sou-
částí polského  zdravotního systé-
mu TCM není.

Který stát je, kromě Číny, pod-
le vás nejdůležitější pro rozvoj 
TCM z hlediska výzkumu?
Myslím, že Izrael. Odtud přichá-
zí, kromě Číny, do Polska nejvíc 
učitelů. Nikdy jsem tam nebyla, 
ale oni také organizují hodně akcí 
jako jsou kongresy, mají možnosti 
pořádat klinické workshopy v je-
jich nemocnicích. Musím tu zmínit 
Dr. Yair Maimona z univerzity v Tel 
Avivu, který dělá klinické výzkumy 
bylinných terapeutik, pomáhajících 
při onkologických onemocněních. 
A mnoho dalších praktiků z Izraele 
můžeme považovat za skvělé uči-
tele a skutečné mistry. 

Používáte originální bylinky 
z Číny, nebo mohou být také 
stejně dobré, pěstované v ev-
ropských zemích?
V současné době je většina fyto-

produktů do Polska dovážena pří-
mo z Číny. Používáme patentované 
prostředky, koncentrované směsi 
nebo celé části bylin, připravené 
podle individuálních receptů. Mno-
ho praktiků používá byliny vypěs-
tované v Evropě, jsou výrazně lev-
nější. Nevím o čínských bylinách, 
kultivovaných v Evropě, ale myslím, 
že v blízké budoucnosti budeme 
mít naše vlastní čínské byliny.

Máte nějaké oblíbené metody, 
které upřednostňujete nebo 
častěji aplikujete - akupunkturu, 
moxování, bylinky…?
Především akupunkturu, ačkoli 
často kombinuji jehličky, moxu, 
kvašu v jedné léčbě, protože po-
třebné stimulace bodů nelze vždy 
dosáhnout jen vpichem. Pacienti 
mají rádi léčbu těmito zvláštními 
prostředky a výsledky jsou často 
mnohem výraznější.

Můžete jednou větou říct, proč 
doporučit TCM?
Protože je jednoduchá a efektiv-
ní a učí, jak učinit život pacienta 
lepším - už jen proto stojí za to ji 
nabízet.

Text: Jan Hovorka
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Kolik má dnes klientů-cizinců 
PVZP? O jaký typ pojištění je 

mezi nimi největší zájem?
Aktuálně má naše pojištění na de-
sítky tisíc cizinců. Největší zájem 
je o Komplexní zdravotní pojištění 
cizinců. Jedná se o produkt, který 
odpovídá legislativě pro pobyt 
cizinců v ČR a je určený klientům 
s dlouhodobým pobytem nad 90 
dnů. 

Předpokládáme, že vaši službu 
čerpají hlavně cizinci, 
trvale nebo dlouhodo-
bě žijící v ČR. Jak je to 
s pracovníky, kteří tu 
pracují krátkodobě, bri-
gádně, nebo mají vízum 
turistické, studijní a jiné, na ně-
kolik měsíců?
Cizincům s pobytem na území ČR 
do 90 dnů (např. turisté) nabízí-
me Základní zdravotní pojištění 
cizinců. Součástí tohoto pojištění 
je nutná a neodkladná zdravotní 
péče ve zdravotnických zařízeních 
v celém Schengenském prostoru 
včetně úhrady léků na předpis, 
akutní stomatologie, převozu do 
země původu. Samozřejmostí je 
také nonstop asistenční služba.

Která nemocnice slouží cizin-
cům komfortně a je o ni největší 
zájem?

Pojišťovna VZP, a.s. má smluvní vztah 
pro ošetřování cizinců nejen se všemi 
„velkými“ nemocnicemi, ale i s tisí-
covkami ambulantních zdravotních 
zařízení po celé České republice. Do-
hromady jich je přes 4 500.

Jakou nabídkou má PVZP pro 
děti cizinců?
Vedle zdravotního pojištění cizinců 
nabízíme pro děti cizinců úrazové 
pojištění dětí Medvídek, pojištění 
odpovědnosti, cestovní pojištění a 

mnohé další.

Můžete nabídnout i 
pojištění pro ty, kteří 
využívají nabídky metod 
Tradiční čínské medicíny 

ze strany lékařů a odborníků, pů-
sobících v ČR?
Co se týká lékařů a odborníků, 
poskytujeme pojištění profesní od-
povědnosti lékaře, majetkové po-
jištění ordinací, pojištění přerušení 
provozu ordinace (a to i z důvodu 
nemoci lékaře). 

Máte informace, jaký je zájem 
o pojištění TCM v zahraničí, jak 
je řešeno třeba v Číně nebo ze-
mích EU?
V západní Evropě je o tradiční čín-
skou medicínu velký zájem a proto 
jsme tuto možnost připravili i na-
šim klientům.

Nabízíte pojištění i pro metody 
alternativy, jako je například 
homeopatie, ve Francii nebo 
Německu legálně provozova-
ná jako doplněk nebo součást 
zdravotní péče?
Alternativní metody léčby nehra-
díme, ale možnost zařazení do 
našeho produktového portfolia 
sledujeme a zvažujeme.

Chystáte nějaký bonus, příspěvek 
na produkty TCM, podporu do-
plňků stravy, zdravotně-preven-
tivních programů nebo podobně?
V současné době nabízíme produkty 
TCM jako volitelnou součást pojist-
ných produktů zdravotního pojištění 
cizinců. Do budoucna se chystáme 
o TCM rozšířit i ostatní produkty.

Co byla největší zvláštnost, kte-
rou jste v rámci pojištění cizinců 
řešili?
Velmi specifické a zajímavé je na-
příklad pojištění pro případ zdra-
votních komplikací v rámci pláno-
vaného zákroku, kdy individuálně 
jednáme se zdravotnickými zaří-
zeními a pacienty a vytváříme pro 
každou skupinu diagnóz speciální 
pojištění. Nikdo jiný si zatím na trhu 
na takto komplikované, ale zásadní 
odvětví jako je zdravotní turistika, 
netroufá.   

Text: Halina Trsková

Desítky tisíc cizinců využívají 
zdravotní pojištění

Pojišťovna VZP nabízí služby a klientské programy také cizincům, kteří dlouho-
době žijí a pracují v České republice. Základní ošetření mají také i ti, kdo u nás 
působí do 90 dnů. Pohyb pracovních sil a přirozená migrace s cílem delšího nebo 
dlouhodobého pobytu vytváří nové možnosti nabídek pro klienty i instituce.  
Za Pojišťovnu VZP nám odpovídala Ing. Hana Trsková.
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inspirace

JAMES BURKS: PTÁK A VEVERČÁK NA ÚTĚKU

Na jedné straně ukecaný, bláznivý a bezstarostný Pták, co lítá z průšvihu do průšvihu a je 
mu to fuk. Vždycky totiž nějak vyvázne. Na druhé straně úzkostný, věčně ustaraný a ustra-
šený Veverčák, který nikdy nebyl dál než na sousední pasece a za žádnou, žádnou cenu 
nechce mít nic společného s někým tak nerozvážným, jako je Pták.
Co tuhle naprosto nepravděpodobnou dvojici svede dohromady a udělá z nich nejlepší 
přátele? Kocour! Tlustý, vzteklý kocour, který je chce oba sežrat. Jenže nejdřív je musí 
chytit. A to, jak se ukáže, nebude tak jednoduché.
Vydejte se s nimi na výjimečně zábavnou cestu do jižních krajů. Ale pozor! Kocour číhá za 
každým rohem a je to vážně hrozná potvora.
Zkušený vypravěč komiksových příběhů James Burks rozehrává hotový akční film, který 
čtenáře okamžitě vtáhne do děje. Zářivé barvy, napínavý příběh, vtipné dialogy a komik-
sové bubliny. Jestli tohle nepřivede vaše děti ke čtení, tak už nic!

Cena: 249,-
www.hostbrno.cz

REINER STACH: KAFKA - RANÁ LÉTA

Monumentální trojdílný Kafkův životopis napsaný německým literárním historikem Rei-
nerem Stachem je rozsahem, komplexností i významem zcela jedinečné dílo, považova-
né v zahraničí za milník biografické literatury. Autor na něm pracoval celých osmnáct let, 
Kafku a jeho dílo prozkoumal v širokých dobových, společenských a literárních souvis-
lostech. Přesto jeho dílo není určeno úzkému okruhu „kafkologů“. Naopak, Stachův styl 
je barvitý, živý a čtivý: jako byste četli strhující, napínavý román. První svazek zachycuje 
Kafkovo dětství a mládí, studia a prvních léta strávená v zaměstnání a zároveň vykreslu-
je velkolepé dobové panorama spisovatelova rodného města, habsburské monarchie 
i celé střední Evropy. Kafkovy rané roky (1883–1911) rozhodně nebyly dobou pokojnou. 
Vznikala nová média a technologie – auta, první letadla, pásová výroba, telefon... to vše 
urychlovalo a měnilo život. Praha byla centrem vášnivých národnostních sporů a napětí, 
které se vybíjelo i na židovském obyvatelstvu. A uprostřed toho si citlivý Franz vybojo-
vával cestu k duševní samostatnosti a k vlastní literární tvorbě – proti očekávání rodiny 

a nejednou i navzdory radám přátel.
Cena: 308,-

www.argo.cz

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

Mistr thrilleru Lars Kepler je zpět s novým strhujícím příběhem o komisaři Joonu Linnovi.
Joona Linna sedí už dva roky ve vězení s vysokou ostrahou. Nyní ho však odvezli na tajnou 
schůzku. Po vraždě švédského ministra zahraničí totiž policie potřebuje, aby jí pomohl vypát-
rat a zastavit pachatele, který nejspíš plánuje další vraždy v politických kruzích. Policie pracuje 
s verzí teroristického pozadí případu, Joona však tuší, že oběti, kterých bude brzy přibývat, 
spojuje cosi jiného… On i Saga Bauerová musejí pracovat v utajení a proti rozkazům svých 
nadřízených, aby vraha zastavili dřív, než bude příliš pozdě.
Hříčka osudu nečekaně postaví do centra dění populárního kuchaře Rexe Müllera. Ten má 
v úmyslu poprvé se postarat o svého syna Sammyho, kterého dosud zanedbával. Avšak mís-
to tří týdnů poklidného soužití je čeká děsivý boj o život.
Až se z vašeho telefonu ozve dětský hlas odříkávající básničku o deseti malých králících, dejte 
se na útěk, protože právě tu před smrtí slyšely všechny oběti Lovce králíků. Cena: 369,-

www.hostbrno.cz

JOAKIM ZANDER: BRATR

Nejžhavější politická témata naší doby v pokračování bestselleru Plavec.
Jásmín Adžamová utekla před svou minulostí z drsného stockholmského předměstí Bergort 
do New Yorku. Ve Švédsku nechala svého bratra, který se postupně radikalizuje a odchází 
bojovat do Sýrie. Jednoho dne dostane Jásmín zprávu o jeho smrti a rozhodne se vrátit. 
Ve Stockholmu zároveň pátrá po tom, kdo stojí za současnými pouličními nepokoji. Mohou 
nějak souviset s osudem jejího bratra? A je skutečně mrtvý?
V Londýně mezitím Klara Walldéenová našla práci v institutu pro lidská práva a připravuje 
zprávu o důsledcích privatizace některých policejních složek. Výsledky svého výzkumu má 
představit na zasedání ministrů Evropské unie ve Stockholmu. Když v jejím okolí začne do-
cházet k děsivým událostem, pochopí, že může nevědomky přispívat k velice temné agendě.

Cena: 349,-
www.hostbrno.cz

MILOŠ POJAR: T. G. MASARYK A ŽIDOVSTVÍ

Kniha poskytuje souhrnný pohled na vztah Tomáše Masaryka k Židům a židovské otázce 
v českém i evropském kontextu a také na poměr významných židovských osobností k Česko-
slovensku a k Masarykovi zvláště. Pokouší se zachytit vývoj a proměny Masarykových názorů 
na Židy a židovství od raného mládí a popsat klíčové události, které utvářely Masarykovy 
postoje. Práce je rozdělena do deseti kapitol, sledujících Masarykovo mládí a studia ve Víd-
ni, jeho působení do první světové války (včetně hilsneriády), Masarykův postoj k marxismu 
a jeho názory na řešení sociální otázky, jeho vztah ke křesťanství a judaismu. Zvláštní pozor-
nost je věnována postavení Židů v českých zemích od dob josefínských reforem a poměru T. 
G. Masaryka k sionistickému hnutí, stejně jako k českožidovskému hnutí a problému asimilace 
vůbec. Závěrečné kapitoly se věnují situaci Židů v první republice, prezidentově cestě do Pa-
lestiny v roce 1927 a v přehledu také zájmu T. G. Masaryka o některé významné židovské 
osobnosti, jakož i názory těchto učenců a politiků na Masaryka a jeho působení v průběhu 
několika desetiletí.

Cena: 350,-
www.academia.cz

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv
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Neonatologická oddělení
Každé desáté miminko se narodí 
předčasně a potřebuje speciání péči. 
Česká republika patří ke světové 
špičce v péči o nezralé novorozen-
ce a míra přežití je vysoká. Moderní 
medicína dokáže doslova zázraky 
a miminka, která často neváží ani půl 
kilogramu, si rodiče odnášejí domů 
bez vážnějších následků. Extrémně 
nezralá miminka tráví na těchto od-
děleních několik měsíců. Odloučení 
je stresující pro miminko i rodiče. 
Naší snahou je zpříjemnit jejich spo-
lečné chvíle a maminky psychicky 
podporovat.
Předčasný příchod děťátka na svět 
je pro každého rodiče těžká životní 
situace. Maminky se o své miminko 
samozřejmě moc bojí, nechtějí se od 
něj odloučit a jsou i vyčerpané. Malý 
dárek či přáníčko, které Dobrotety 
vyrobí, jim alespoň na chvíli vykouzlí 
úsměv na rtech, dodá sílu a pocit, že 
v tom nejsou samy. Pro malinká mi-
minka háčkujeme, pleteme či šijeme 
čepičky. Dále se snažíme zpříjemnit 
i nemocniční prostředí. Šijeme bare-
vené přehozy na inkubátory a pro-
stěradla z veselých látek. 
Maminky a předčasně narozená mi-
minka, ale hlavně potřebují speciální 
vybavení, které je finančně náročné 
a je ho na neonatologických oddě-
leních nedostatek. Proto sháníme 
finační prostředky na jejich koupi. 

Jedná se o pohodlná křesla na klo-
kánkování, teplé deky, malinkaté 
oblečky, polohovací pomůcky, pelíšky 
do inkubátorů, odsávačky mateřské-
ho mléka, minidudlíčky a mnoho dal-
šího. Snažíme se zajistit podporu pro 
všechna neonatologická centra v ČR. 
Klokánkování je metoda, kdy se mi-
minko přiloží na kůži matky a tráví 
tak přibližně tři hodiny. Děti jsou pak 
více klidné, lépe dýchají a prospívají. 
Pro pohodlí maminkem jsme předali 
již šest klokánkovacích křesel (Podolí, 
Brno, Bulovka, Thomayerova nemoc-
nice a Jihlava).
Dále předáváme pelíšky Neobed, 
které se využívají pro optimální po-
lohování nezralých novorozenců, 
k prevenci proleženin, zlepšení ter-
moregulace a snížení negativního 
vnímání prostředí inkubátoru. Mimin-
ko je v něm příjemně zachumlané 
a cítí se podobně jako u maminky 
v bříšku. Pelíšky od Dobrotet již vyu-
žívají v Hradci Králové, Plzni, Motole, 
Mladé Boleslavi a Jihlavě.
 
Porodnice
Na porodní oddělení předáváme 
novorozenecké oblečení, odsávačky 
mateřského mléka, stelirizátory, skle-
něné lahvičky, zavinovačky, kojicí pol-

štáře, látkové pleny a mnoho dalšího.
Azylové domy pro matky s dětmi
Největší objem přímé pomoci při-
vážíme právě do azylových domů. 
Zde se ocitají matky s dětmi v tíživé 
životní situaci, které většinou ne-
mají vůbec nic. Často se totiž jedná 
o oběti domácího násilí, které uprch-
nou pouze s dětmi v náručí. Potřebují 
oblečení a obuv, trvanlivé potraviny, 
pleny, kosmetiku, trvanlivé jídlo pro 
děti (kaše, přesnídávky, kojenecká 
mléka), hračky, ale i přikrývky, nádobí 
a další vybavení domácnosti. 
Kojenecké ústavy a dětské domovy
Sem přivážíme především hračky, pro-
tože dětský úsměv je pro nás tou nej-
lepší odměnou. Samozřejmě také da-
rujeme oblečení, kosmetiku, výtvarné 
a další potřeby pro děti dle požadavků 
daného ústavu. Například dětských 
vlhčených ubrousků mají v kojenec-
kých ústavech neustále nedostatek. 

Přímá prosba o pomoc
Věříme, že každému potřebnému by 
se mělo dostat pomocné ruky. Ne-
můžeme pomoci všem, ale pokud se 
doslechneme o někom potřebném, 
vyhlásíme materiální sbírku a snaží-
me se udělat maximum.
Pokud se ocitnete ve složité životní 
situaci, neváhejte se na nás obrá-
tit - uděláme vše, co bude v našich 
silách!

www.dobrotety.cz

Jak pomáhají Dobrotety
inspirace

Našim hlavním cílem je pomáhat dětem a rodinám, které se ocitnou v těžké ži-
votní situaci a zajistit jim účinnou a přímou pomoc. Naší srdeční záležitostí jsou 
oddělení neonatologie, kde pečují o předčasně narozená miminka.



Nadační fond na podporu TCM a alternativ
IČ 043 33 799

č. účtu: 8765458001/5500

Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ
 jsme založili a vedeme ku prospěchu a rozvoji odborně aplikovaných 

doplňků léčby, od šíření informací, prohlubování znalostí, 
zdokonalování vzdělání až po podporu možností 

vybraných metod do sféry zdravotní a sociální péče.

Komunikace je na začátku všeho. 
I lékař nejprve naslouchá a pacientovi dává rady. Hledáme informace, 

zdroje a osobnosti, které své hluboké znalosti umí využít pro dobro 
a zdraví druhých.

Tradiční čínská medicína prochází napříč časem. 
K nám se teprve přiblížila. Je na nás, nakolik ji přijmeme a jak velkým 

pro nás bude přínosem. K tomu chceme přispívat a  jako mediátoři 
zprostředkovat dávnou moudrost a odkaz umělců léčby 

pro využití dnešními lékaři a vědci.

„Co je potlačováno, šíří se. 
Co je oslabováno, sílí. 
Co je ničeno, rozkvétá.“

 Lao-c’

„Vidět věci, když jsou teprve 
v zárodku, to je genialita.“

Lao-c’

„Vědět, že nevím, toť nejlepší. 
Považovat nevědění za vědění, toť nemoc. 
Pouze ten, kdo vidí v nemoci nemoc, 
může se zbavit nemoci.“

Lao-c’



Inzerce

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

Je na čase podpořit

imunitu

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.   


