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Začínáme po pěti letech vydávání 
novou etapu. Víme nejlíp, že jednot-
livé (vaše i naše) nemocnice nejsou 
izolované světy. V regionu nebo místě 
jsou centry naděje, ale i často cílem 
všelijakých zájmů. Najdeme v řadách 
šéfů i zaměstnanců upřímné obětavce, 
tvrdé profíky i šizuňky. Propojování 
a sdílení informací je dnes předpokla-
dem efektivní komunikace. 
Z hlediska obecného jsou nemocnice 
skoro vždy také centry odborného 
výzkumu, místem, kde se setkávají 
významné profesní osobnosti různých  
oborů i platformou pro společenské 
dění. Jak často do nemocnic míří ne-
ziskovky, ale také umělci nebo politici!
Jezdíme do nemocnic v celé republice. 
Setkáváme se, někde očekáváni, někde 
nečekaně, s desítkami a stovkami lidí, 
kteří v nich pracují. Vždycky přijde řeč 
na to, jak je tomu jinde, jak to dělají 
tam či onde, čemu bychom se mohli 
od jiných odtamtud přiučit. Šestý rok si 
na našich stránkách přesně o tomhle 
čtete.
My jsme se rozhodli přinášet vám 
informace i z míst mnohem vzdáleněj-
ších, než je dojezd sanitky nebo dolet 
záchranného vrtulníku. Svět nemoc-
nic je opravdu globáním prostorem, 
nejen výměnou informací odborných, 
databázemi vzácných preparátů, krev-
ních zásob, dárců, epidemiologických 
opatření, či dalších údajů a potřeb.
Nové dvoučíslo začínáme velkolepě: 
Návštěvou nemocnic v Pekingu a Šan-
ghaji, které patří k největším městům 

světa. Nejde však o pohlednice a ob-
rázky z cest. V návaznosti na probíha-
jící debatu o zavádění Tradiční čínské 
medicíny (TCM) jako samostatného do-
plňku zdravotní péče jsme se soustředili 
na špičková pracoviště, která jsme měli 
možnost navštívit. K těm především 
patří v celosvětovém měřítku Beijing 
TCM Hospital, nemocnice, která se 
praxí a výzkumem TCM zabývá od roku 
1956 na vědecké bázi s přímou aplikací 
v rámci ambulantní i lůžkové péče. 
Nemocnice má ještě pobočku poblíž 
Velké zdi, po které jsme se prošli jako 
po Karlově mostě, a nakonec nás 
čekala Šanghaj. Zdejší Nemocnice TCM 
Shuguang spolupracuje se zdravotníky 
v ČR koncepčně, odborně garantuje 
projekt první TCM kliniky u nás, neboť 
podpořila náš (zatím) pilotní experi-
ment ve FN Hradec Králové.
Příště se chystáme na Slovensko - 
možná potkáme sestřičky v Kramá-
roch, ale jistě taky vaše další skvělé 
kolegy. Ostatně, řada z nich u nás 
studovala nebo pracuje.
Tak okno do světa nemocnic nezaví-
ráme - je z něj vidět daleko a hodně 
zajímavých věcí!
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Činohra bývá komornější, klid-
nější, i hloubavější. Televizní 
seriál je rutina. Filmové natáče-

ní jsou akce s dlouhými přestávkami. 
Muzikál je vodopád, dravý proud, 
který zahltí a vybičuje téměř všechny 
smysly. Tanec, choreografie, hudba, 
zpěv i řeč, koordinace, propojení 
všech aktérů, a největší břímě spočí-
vá na protagonistech. Jaké to je být 
hvězdou této nejnáročnější disciplí-
ny? Ptali jsme se zkušené herečky, 
aktuálně například představitelky 

jedné z hlavních rolí v novém muzi-
kálu Rocky (Adriena), Markéty Pro-
cházkové.

Zpravidla se o vás říká, že jste 
muzikálová herečka. Cítíte se tak, 
jako především, nebo výhradně 
žánrově zařazená umělkyně? Není 
to předčasné nebo nespravedlivé 
škatulkování?
Musím říct, že pokud jsem tam zaš-
katulkovaná - můžu být jedině ráda :). 
Neboť správný muzikálový herec by 

měl umět hrát, zpívat a tančit, alespoň 
dle správné definice “muzikálový he-
rec”. Dokonce mi to nepřijde ani před-
časné po těch 11 letech, které tomu 
aktivně věnuji. Ale já si sama nerada 
dávám jakýkoliv přívlastek. Je pravda, 
že jsem se nikdy neuměla rozhodnout, 
zda mě baví více hrát nebo zpívat, tan-
ci jsem též propadla, a tak holt dělám 
muzikál - a jsem za to opravdu moc 
vděčná. A dokonce mám obor Muzikál 
i vystudovaný. Ale cítím se být hlavně 
“Člověkem” :).

vnitřní klid
Je to paradox, a vlastně docela přirozené. Divák jde na představení jednou za čas 
a herci jej strhnou, nadchnou a pobaví. Málokdo však přemýšlí o tom, že včera 
a zítra, možná už jednou dnes, byli herci na jevišti a vydávali ze sebe maximum. 
Profesionálně odvedený výkon žádá, zejména v muzikálu, absolutní vypětí, sou-
středění, kondici. Není divu, že mnozí z umělců bývají přecitlivělí, a hledají způ-
sob, jak si odpočinout, nabrat nové síly. Střídání “normálního” fungování s diva-
delním je náročné samo o sobě. Proto i způsob, metody, jak herci relaxují, často 
víc odhalí jejich povahu a osobnost.



Markéta Procházková: 

Potřebuji
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Který z muzikálů, kde jste hrála, 
máte nejraději?
Převelice těžká otázka. Miluji svou 
práci a snažím se milovat každou 
roli. Ale když tedy mám poukázat na 
nějakou (a stoprocentně i nějakou 
zapomenu) - byla by to role Mimi 
z muzikálu Rent, role Esmeralda 
z muzikálu Quasimodo, role Roma-
na/Fantomima z muzikálu Touha, role 
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Eliška z muzikálu Tajemství, role Bon-
nie z muzikálu Bonnie a Clyde a role 
Adriana z muzikálu Rocky. 

A který z těch, kde jste nehrála? 
Světová klasika, experimenty, 
avantgarda…?
Třeba Chorus Line.

Musíte si pěstovat kondici. Co je váš 
zaručený rituál, postup, jaké volíte 
metody?
No musím... Spíš chci. Neustále 
chodím na zpěv ke své profesorce, 
kterou mám již 11 let. Mám své lidi, 
kterým věřím a ptám se na rady 
a nechám si pomoct, když je třeba. 
Navštěvuji lekce tance, jógy apod. 
Teď jsem dlouho nebyla, díky malé-

mu množství času, tak to napravím.
Rituály v den představení mám růz-
né - dle nálady, zdraví, náročnosti 
daného dne... Co ale potřebuji, je 

klid. Vnitřní klid. Ráda chodím včas 
do divadla, tak abych všechno stih-
la a zároveň dlouho nečekala na 
samotný začátek. Už po probuzení 
zkoumám, jak na tom jsem v ten den 
hlasově. Rozezpívávám se doma, ale 
když to nejde, tak holt v autě, nebo 
až v divadle. Ráda v den vystoupení 
moc nemluvím, nebo se vyhýbám 
velkému počtu lidí, abych měla co 
nejvíce sil na vystoupení. Samosebou 
každý den není stejný, někdy člověk 
potřebuje odpočívat, někdy naopak 
protáhnout kostru. Někdy má přes 
den jinou práci.. Tak spíše rozvrhuji 
síly a zvažuji, co vše zvládnu. A za-
ručeně mi nejvíce pomáhá se dobře 
vyspat.

Markéta Procházková
* 25. února 1986 Jihlava, kde do svých 
19 let žila a studovala. V roce 2003 vy-
hrála pěveckou soutěž Jihlavský slavík, 
poté televizní Rozjezdy pro hvězdy. Po 
tomto úspěchu se rozhodla věnovat 
se zpěvu profesionálně. Vystudovala 
Konzervatoř Jaroslava Ježka se zamě-
řením na muzikálové herectví, studium 
úspěšně zakončila v roce 2011. Kromě 
TV seriálů a populární soutěže TV 
Nova “Tvoje tvář má známý hlas” hraje 
v prestižních českých muzikálech, mj. 
Rocky, Čas růží, Bonnie & Clyde, Pomá-
da, Horečka sobotní noci, Krysař, Mata 
Hari, Klíč králů, Miss Saigon a dalších.
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Prožíváte bohémský, noční, ne-
spoutaný bouřlivý život herců 
muzikálů? Jste parta, co společně 
tráví i volné chvíle?
To ne :)! Mám jiné úlety, bouřlivý ži-
vot přenechám silnějším povahám :). 
Já ráda spím, potřebuji to pro svůj 
klid a sílu na jeviště, piji příležitostně 
a volné chvíle ráda trávím s rodinou, 
přítelem, s kamarády, sama se se-
bou, v přírodě, se zvířaty... Přestože 
samosebou vycházím dobře se svý-
mi kolegy a dokonce s některými si 
i hodně rozumíme, jsou to pořád jen 
kolegové. Nemůžou tedy logicky mít 
přednost před těmi nejbližšími, které 
bych pak díky tomu zanedbávala. To 
nejde. Přes velké srdce vím, že tolik 
času nemám :)!

Pocházíte z Jihlavy, jaký byste 
rodákům dopřála muzikál, nebo 
divadelní představení, aby si vás 
důkladně připomněli?
Moc nechápu otázku, jak důkladně 
připomněli? Někteří mě neznají. Tak 
si mě nepřipomenou ničím:). Ale po-
kud bych měla doporučit nějaký můj 
oblíbený právě hraný muzikál, určitě 
by to byl Bonnie & Clyde, Tajemství 
nebo Rocky. A od října 2017 se bude 
hrát muzikálová komedie Sestra 
v akci. 

Potkalo vás, že jste někdy fyzicky 
nemohla, byla na dně?
Určitě ano. Těžko se na takové chvíle 
vzpomíná v časech, kdy je vám dob-
ře. Najednou vám otrne a už si těžké 

chvíle nepřipomínáte. Ale stalo se mi 
to jak fyzicky, tak psychicky, a to se 
sebou zpravidla souvisí. 

Jak vnímáte lidi, kteří neměli dob-
rý osud nebo štěstí a potkala je 
nemoc, úraz, vrozený zdravotní 
problém, máte příležitost pomá-
hat?
První, co cítím, je silná lítost, pak mi 
dojde, že se musí najít vnitřní síla, 
musí to najít oni sami, jejich rodina, 
blízké okolí a také lidi, kteří jim poslé-
ze pomáhají. Příležitosti někdy mám, 
ale člověk je také musí sám vyhle-
dávat, nejen čekat až přijde. Když 
můžu, ráda pomůžu. A snažím se 
podporovat instituce, které to dělají. 
Věřím, že se vše v životě děje z ně-
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jakého hlubšího důvodu, a ten je 
třeba pochopit. Asi to začíná vždy 
tím, že se pokorně smíříme s tím, co 
nám život přinesl a pak jedeme dál 
v rámci možností, které máme. Znám 
spoustu lidí, co to v životě nemají 
jednoduché, a přitom září pozitivní 
energií, obdivuji to a samotnou mě 
to učí. 

Podporujete příležitostně charita-
tivní nebo nadační projekty?
Ano, velmi ráda a různé projekty. 

Zkusila jste někdy jógu, tai či, 
alternativní metody pro kondici 
a třeba i léčbu?
Zkusila jsem jógu, několik druhů - 
dá-li se to tak říct.

A mám hodně blízko k alternativním 
léčbám, kdykoliv to jde, řeším vše 
přírodně. Ale jak už jsem výše zmí-
nila, vše souvisí se vším, a nejlepší je 
najít klid a zjistit, co nás třeba trápí, 
pak se člověk umí vyléčit i sám, když 
jde o menší banální nemoci. Pevně 
věřím v to, že nemoc nám vždy dává 
pouhý signál, abychom zaměřili po-
zornost dovnitř a přišli na její příčinu, 
a neřešili jen důsledek.

TV seriály jsou často s hlavními 
hrdiny z lékařského prostředí. 
Jaký je to pro vás svět, nemocnice, 
ordinace - bojíte se ho? Nepotře-
bujete ho?
Nebojím se ho, jsem ale moc ráda, 
že jsem ho nikdy s něčím vážným 

nepotřebovala. Ťuk ťuk ťuk. Mám 
k tomu respekt a k lékařům velký ob-
div, zvlášť k těm, kteří opravdu dnes 
a denně zachraňují životy. Je to po-
selství a díky za ně!

Lékař je oblíbeným hrdinou, herci 
jej rádi hrají. Znáte lékaře, který 
by rád hrál divadlo nebo ve filmu?
Myslím, že neznám. Ale naprosto 
chápu, že herec chce hrát hrdinu, 
někoho, kdo opravdu něco výjimeč-
ného umí a je podstatný.

Účastníte se dobročinných akcí?
Pokud mám pozvání a čas - vždy se 
zúčastním! :) Text: Jan Hovorka

Foto: Petr Horník, Jan Kvarda,  
archiv M. Procházková
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Zdravotní pojišťovny nabízejí 
různé programy a modely pre-

vence pro klienty. Má ministerstvo 
zdravotnictví možnost nějak tyto 
nabídky regulovat, iniciovat nebo 
podpořit? Existuje něco řekněme 
jako obecná supervize nad nabíd-
kou produktů, ovlivňujících zdra-
votní stav.
Ministerstvo zdravotnictví má své 
zástupce ve správních radách po-
jišťoven a může tedy působit na 
pojišťovny ve smyslu jakýchsi do-
poručení, rozhodně však nemůže 
pojišťovnám nařizovat, které pre-
ventivní programy má pojišťovna 
rozvíjet a které nikoliv, to její plná 
odpovědnost. Zdravotně pojistné 
plány na daný rok schvaluje Posla-
necká sněmovna. Pojišťovny samy 
mají zájem, aby preventivní pro-
gramy byly smysluplné a předem je 
konzultují s klíčovými hráči (odbor-
nými společnostmi či poskytovateli 
péče).

Nedávno se rozeběhla diskuze 
ohledně redistribuce léků. Myslí-
me, že veřejnost nemá ještě zcela 
jasno, zdali se řeší omezení ak-
tivit obchodních ze strany státu, 
zamezení nelegálního obchodu, 
pašeráctví nebo ochrana pacienta 
a domácího prostředí?
Nedávná diskuse v Parlamentu bu-
dila opravdu velké vášně a v poza-
dí byly nepochybně i komerční zá-
jmy různých distributorů. Diskuse 
se zúžila ve finále na jediný para-
graf, což jistě nebylo zcela šťastné 
a péče o pacienta a dostupnost 
léků byla možná až druhořadá. 
Zákon sice schválen byl, avšak 
stále se diskutuje, jestli je vůbec 
v souladu s EU a není vyloučené, 
že bude muset být novelizován. 
Na druhé straně je třeba říci, že 
reexporty léčiv v českém zdra-
votnictví jsou nežádoucím feno-
ménem a je nutné s nimi bojovat. 
Určitě nejsme v bodě nula, Státní 

ústav pro kontrolu léčiv zazname-
nal v této oblasti řadu úspěchů. 

Kvetou stromy a keře, kromě chři-
pek přijdou na pořad dne i alergie. 
Před čím by se měli pojištěnci už 
nyní chránit, jak posílit imunitu, 
preventivně předejít onemocnění? 
Je očkování univerzální cesta?
Jarní alergie jsou častým průvodním 
jevem tohoto období. Zaručeným 
receptem je vyvarovat se expozici 
danému alergenu (různým pylům, 
apod.), avšak to není vždy zcela 
jednoduché, protože v určitém 
prostředí prostě být někdy musíme. 
Cesta používání různých anti-aler-
gických preparátů, je v akutní fázi 
leckdy nutná, ale je to cesta, která 
má řadu komplikujících úskalí. Lépe 
je zjistit přesně antigen, který alergii 
vyvolává a podstoupit desensibili-
zační léčbu či aplikaci autovakcíny. 
Polyvalentní alergie jsou větším 
problémem, který nemusí mít vždy 

interview

Roman Prymula: 

Hospodaření univerzitních 
nemocnic bude třeba koordinovat.
Uvažujeme o investičním fondu

Resort zdravotnictví prošel v minulých měsících zásadní proměnou. Posunula se 
i hlavní témata, termíny, i řešení některých rozpracovaných návrhů a novel zá-
konů. Čemu a jakou pozornost věnuje nový náměstek ministra zdravotnictví pro 
zdravotní péči, jak vidí aktuální problémy, témata a co se chystá za ministerstvo 
prosadit? Odpovídá Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.



11

snadné řešení a nositele mohou 
významně hendikepovat.

Poměrně masívně se nedávno ob-
jevila ptačí chřipka. Můžeme zcela 
vyloučit, že se neobjeví mutace 
přenosná na člověka? Jak by měl 
postupovat ten, v jehož blízkosti se 
třeba objeví nakažený chov a sám 
má subjektivní podezření?
V medicíně není možné prakticky 
žádný jev zcela vyloučit. Přirozeně 
vznikají různé mutace a vybíjení cho-
vů je jedna z cest, jak tento problém 
minimalizovat. Čím více se bude šířit 
ptačí chřipka v populaci drůbeže, 
tím pravděpodobněji může nastat 
problém s hypotetickým přenosem. 
Tato pravděpodobnost je však obec-
ně velmi malá až mizivá. Základním 
opatřením je informace orgánů ve-
terinární správy a vyhnutí se jakékoliv 
manipulace s uhynulými kusy. 

Jako problematické se ukazuje zá-
sobování lékáren konopím pro te-
rapeutické účely. Kde je problém? 
Za zajištění dostupnosti je zod-
povědný Státní ústav pro kontrolu 
léčiv, tedy konkrétně Státní agentu-
ra pro konopí pro léčebné použití, 
pod SÚKL spadající. Dle zákona č. 
167/1998 Sb., o návykových látkách, 
kterého jsme gestorem, SÚKL vydá-
vá licenci na pěstování konopí pro 
léčebné použití subjektu, který je vy-
brán prostřednictvím dvoukolového 
zadávacího řízení. Vzhledem k tomu, 
že v minulosti vypěstované konopí 
pro léčebné použití, které SÚKL vy-
koupil, proexpirovalo, bylo SÚKLem 
zneškodněno, není v současné době 
k dispozici konopí pro léčivé konopí 
z domácí produkce, které by bylo 
k dispozici k dodání do lékáren. Nové 
výběrové řízení již bylo uzavřeno.

Pro jaké diagnózy jsou produkty 
na bázi konopí určeny jako proka-
zatelně účinné?
Konopí pro léčebné použití je mož-
no použít ke zmírnění příznaků 

jako je chronická neutišitelná bolest 
- zejména bolest v souvislosti s on-
kologickým onemocněním, bolest 
spojená s degenerativním one-
mocněním pohybového systému, 
systémovým onemocněním pojiva 
a imunopatologickými stavy nebo 
neuropatická bolest, dále spasticita 
a s ní spojená bolest u roztroušené 
sklerózy nebo při poranění míchy, 
ale i nauzea, zvracení, stimulace 
apetitu v souvislosti s léčbou on-
kologického onemocnění nebo 
s léčbou onemocnění HIV a v ne-
poslední řadě Gilles de la Tourette 
syndrom.

Běžný člověk se takřka neorientuje 
v doplňcích stravy. Na co by se měl 
ve výběru obecně zaměřit?
Potravinové doplňky jsou obrov-
ským byznysem a důkazy o tom, co 
skutečné přináší, jsou velmi chudé 
nebo rozporuplné. Vyvážená do-
statečně pestrá dieta by měla být 
dostatečná k tomu, abychom výži-
vové doplňky prostě nepotřebovali. 
Každý má však jistě právo na indi-
viduální názor a já nikomu nebudu 
brát jeho víru, že mu ten či onen 

produkt v kategorii potravinových 
doplňků prospívá a v řadě případů 
to může být i objektivní realita.   

Myslíte, že tzv. nutriční poradci, 
konzultanti jídelníčků a sestavova-
telé receptů a návodů na zaručeně 
fungující diety by měli mít odpo-
vědnost za to, co „ordinují“?
Odpovědni by měli být nepochyb-
ně. Je však diskutabilní v jaké for-
mě. Trestně právní odpovědnost 
je složité prokazovat v systému, 
kde se většina pohybuje v šedé 
zóně s nepříliš jasně definovanými 
pravidly. Jen zřídkakdy však bude 
docházet k přímému poškození pa-
cienta. Dominovat budou případy, 
kdy zaručené diety prostě nebudou 
fungovat a jediným efektem bude 
obohacení různých konzultantů na 
úkor důvěřivců, hledajících pomoc. 
Nikdy nezapomenu na kauzu inzer-
ce zaručené metody na zhubnutí, 
kdy autor požadoval ne nevýznam-
nou částku a po jejím obdržení 
rozesílal vlastní doporučení, které 
bylo velmi jednoduché: „Nejez!“. 
Ti, kteří se následně chtěli soudit, 
logicky narazili, neboť toto doporu-
čení je jedno z mála, které opravdu 
funguje.

Je u nás obezita už problém, na 
úrovni pandemie nebo jevu, který 
vychází prostě z destrukce zdra-
votních norem?
Nevím, jestli obezita vychází 
z destrukce zdravotních norem, 
ale jistě je obrovským problémem 
a Česká republika je jí významně 
postižena. Ačkoliv se řešení zdají 
být na první pohled jednoduchá, 
v praxi tomu tak rozhodně není. 
Posledním příkladem je ne zcela 
vydařená pamlsková vyhláška, která 
byla nepochybně motivována po-
zitivní snahou zabránit konzumaci 
nevhodných potravin ve školách, 
ale ve svém důsledku tak dramatic-
ky omezila sortiment, že je samot-
nými žáky obcházena. 



12

S obezitou je nutné bojovat na 
úrovni celé společnosti, nejen 
v resortu zdravotnictví. Změna 
životního stylu, významně větší 
zastoupení pohybových aktivit, 
změna dietních zvyklostí to jsou 
„kouzla“, která epidemii obezity 
mohou vyřešit, zaručené diety 
podporované farmakologicky to 
asi nebudou. 

Může ministerstvo předcházet 
situacím, že se třeba s příchodem 
migrantů u nás objeví choroby, 
vůči nimž jsme méně odolní, mo-
hou vypuknout epidemie, nebo 
hromadné nákazy v místě soustře-
dění více jedinců? Má MZ nástroje, 
jak řešit krizové situace?
Problematika migrantů je peč-
livě sledována nejen u nás, ale 
v celoevropském kontextu. Každá 
země EU má systém takzvané 
epidemiologické bdělosti, kdy 
jsou monitorovány různé nákazy 
a zejména trendy v jejich vývoji. 
Vypuknutí epidemie v jedné zemi, 
je rizikem pro země okolní, proto 
jsou data na úrovni EU sdílena. 
Ministerstvo zdravotnictví má řadu 
nástrojů, které může účinně využít. 
Ty vycházejí ze Zákona o ochraně 
veřejného zdraví a klíčovou roli 
v systému hrají právě orgány ve-
řejného zdraví a hejtmani. Je třeba, 
ale říci, že riziko vzniku rozsáh-
lejších epidemií je poměrně malé. 
Na straně druhé je ale zřejmé, 
že masívní příliv migrantů může 
zvýšit záchyt některých infekčních 
chorob v cílových zemích, což je 
možno dokladovat například v Ně-
mecku u tuberkulózy.  

Zdá se, že definitivně vzniknou 
univerzitní nemocnice. Znamená 
to, že nebudou vůbec čerpat pení-
ze z rozpočtu, ale starat se o sebe 
jako samostatně hospodařící jed-
notky?
Takto otázka nestojí. Univerzitní ne-
mocnice bude nadále financována 

dominantně ze zdravotního pojiš-
tění podobně jako stávající fakultní 
nemocnice. Současný mechanismus 
financování je však nastaven tak, že 
neumožňuje systémové investiční 
financování a řada investičních pro-

jektů je pokryta různými zdroji bez 
důkladné koordinace a zejména 
predikce, kdy a s jak velkými pro-
středky může nemocnice počítat. 
Ministerstvo zdravotnictví uvažuje 
o zřízení investičního fondu, který 
by tyto neduhy minimalizoval. Fond 
bude bezpochyby hospodařit se 
státními prostředky, tedy peníze 
z rozpočtu do nemocnic nadále 
budou plynout.  

Mohou získat finance třeba od 
MŠMT?
Univerzitní nemocnice jistě mohou 
získávat peníze z různých zdrojů. 
Resort školství je ministerstvem, 
které v systému univerzitních ne-
mocnic bude mít nadále velmi dů-
ležitou roli s ohledem na klíčovou 
roli univerzitní nemocnice v oblasti 
vzdělávání. Komplex nemocnice 
a fakulta bude nepochybně příjem-
cem různých programů, jejichž no-
sitelem bude Ministerstvo školství. 

Bude se na skupinu UN vztahovat 
případně povinnost akceptovat  
centrální nákup, nebo jiný nástroj 
centrálního řízení?
Tento princip již nebude tak jed-
noduchý jako v situaci, kdy jsou 
fakultní nemocnice řízeny přímo 
ministerstvem. Stát bude mít na-
dále v radě, která bude nemocnici 
řídit, majoritu v podobě 3 zástupců 
Ministerstva zdravotnictví a 1 zá-
stupce Ministerstvo financí, avšak 
koordinace takového postupu bude 
vyžadovat identické souhlasné 
stanovisko všech zainteresovaných 
rad. Z logiky věci, centrální nákupy 
budou managementy akceptová-
ny, pokud budou pro nemocnici 
výhodné. To zní možná trochu 
nelogicky, ale v minulosti se občas 
stávalo, že nemocnice, která měla 
nejnižší vysoutěžené ceny v přípa-
dě centrálního nákupu mohla za-
platit i více.

Prof. MUDr. Roman Prymula, 
CSc., Ph.D. (* 4. 2. 1964)

Vzdělání a získané tituly
2007 Profesor hygieny, preventivního 
lékařství a epidemiologie – Univerzita 
obrany, Brno
1999 PhD. – epidemiologie Vojenská  
lékařská akademie
1996 Docent epidemiologie –  
Vojenská lékařská akademie
1994 Kandidát věd – CSc. – epidemiologie
1982–1988 MUDr. – všeobecné lékařství – 
LF UK Hradec Králové a Vojenský lékařský 
výzkumný a vzdělávací ústav

Praxe
od 1. 3. 2017 Náměstek ministra pro 
zdravotní péči, Ministerstvo zdravotnictví
2016–2017 Poradce ministra  
zdravotnictví
od 2013 Profesor, Karlova Univerzita 
Praha, LF Hradec Králové
2009–2016 Ředitel, Fakultní nemocnice, 
Hradec Králové
2006–2009 Vedoucí katedry epidemiolo-
gie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, 
Hradec Králové
2004–2009 Děkan, Fakulta vojenského 
zdravotnictví UO, Hradec Králové
2002–2004 Rektor, Vojenská lékařská 
akademie, Hradec Králové
1998–2003 Vedoucí Katedry manage-
mentu a vojenské farmacie, Vojenská 
lékařská akademie, Hradec Králové
1997–2002 Prorektor, Vojenská lékařská 
akademie, Hradec Králové
1995–1997 Vedoucí epidemiologické 
skupiny, Katedra epidemiologie, Vojenská 
lékařská akademie, Hradec Králové
1990–1995 Asistent, Katedra epidemiolo-
gie, Vojenská lékařská akademie, Hradec 
Králové
1988–1990 Lékař na specializační  
přípravě, Vojenská nemocnice Plzeň  
a FN Hradec Králové

Jazykové znalosti
Ruština, němčina, angličtina,  
francouzština

Text: Jan Hovorka
Foto: MZ ČR
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Tak trochu politické zemětře-
sení nedávno změnilo vedení 
Jihočeského kraje. Dosavadní 
náměstkyně pro zdravotnictví 
Ivana Stráská přijala post hejt-
manky a je v čele kraje. Máme 
z předchozích jednání, kdy nám 
poskytovala rozhovory, zku-
šenost, že má nejen o oboru 
přehled, ale také zásady a pře-
svědčení, které jsou dnes v po-
litice spíš vzácností. V příštích 
měsících to jistě nebude mít, 
jako žádný slušný člověk v po-
litice, jednoduché. Připomněli 
bychom, že úspěch toho na špici 
je v této disciplíně úspěchem 
všech - a taky odrazem kvality 
a lidských, charakterových a mo-
rálních hodnot spolupracovníků 
a partnerů. Za sebe má nová 
hejtmanka jasno:

Řadu let jste se věnovala pře-
devším zdravotnictví. Bude 

mít u vás i v nové pozici priori-
tu?
Samozřejmě, dosáhli jsme  
prestižního postavení v republice,  
a až pominou politické hrátky,  
dojde na každodenní práci.

Je zdravotnictví v krizi a před 
krachem, jak varuje například 
prezident ČLK?
To snad nemluvil o Jihočeském kra-
ji. Pokud tady nedojde k destrukci 

systému, bude zdravotnictví pro-
sperovat ve prospěch pacientů 
i zaměstnanců. Politické hry tomu 
rozhodně neprospívají.

Co je teď pro nemocnice Ji-
hočeského kraje nejdůležitější 
z hlediska vedení kraje?
Aby se situace uklidnila, aby se 
zdravotníci seznámili se skutečností 
a uměli si udělat názor nejen z po-
litických proklamací, a abychom 
společně diskutovali o problému 
a našli řešení přijatelné pro všechny.

A z hlediska pacientů?
Pacienti by vůbec neměli pocítit, že 
se něco řeší. Zlepšovat kvalitu péče, 
komunikaci s pacienty, tam vidím 
rezervy.

Jaký je váš názor na vznik uni-
verzitních nemocnic?  Bude pod-
le vás tento model pro zdravot-
nictví přínosnější?
V tomto případě mám určité rozpa-
ky. Není jasné, jak vyřeší ekonomic-
ké problémy některých, jak se nalo-
ží s mnohdy lukrativními pozemky 
a vyvstanou další otázky, které, jak 
věřím, objasní další diskuze ve sně-
movně a ověří budoucnost.

V Českých Budějovicích je při 
univerzitě čínské kulturní cent-
rum. Uvažujete v rámci zdravotní 
péče v kraji o podpoře zavádění 
metod Tradiční čínské medicíny?
Je to jedno z témat, o nichž jsme 
jednali.

interview

Nová hejtmanka Ivana Stráská:

Zdravotnictví v Jihočeském kraji?  
Teď hlavně práce a férová komunikace

Exkluzívní rozhovor pro

Text: redakce
Foto: archiv



14

Vystudovala molekulární biologii 
a genetiku na Přírodovědecké 

fakultě Masarykovy univerzity, Ph.D. 
získala v oboru molekulární a bu-
něčná biologie. Po působení v Bio-
fyzikálním ústavu Akademie věd ČR 
a zahraničních pracovních pobytech 
ve Velké Británii a Rakousku začala 
v roce 2003 pracovat na Interní he-
matologické a onkologické klinice 
(IHOK) FN Brno. Od roku 2008 pů-
sobí jako vedoucí Centra molekulární 
biologie a genové terapie (CMBGT) 
IHOK a je zástupkyní přednosty IHOK 
pro laboratorní provozy, vědu a vý-
zkum. V roce 2009 se habilitovala 
na LF MU prací Využití molekulárně-
-biologických přístupů v onkologické 
diagnostice – od genů ke genomu 
a v únoru 2012 jí byl udělen profe-
sorský titul. Od roku 2011 je rovněž 
vedoucí Centra Molekulární medi-
cíny CEITEC Masarykovy univerzity. 
Prof. Pospíšilová je také velmi aktivní 
v mezinárodní vědecké a lékařské 
komunitě. Je členkou vedení Ev-
ropské společnosti pro chronickou 

lymfocytární leukémii (European Re-
search Initiative on CLL, ERIC) v rámci 
European Leukemia Networku, je 
také koordinátorkou nebo řešitelkou 
několika mezinárodních a řady tu-
zemských výzkumných projektů.
Za svoji vědeckou a výzkumnou 
činnost již obdržela řadu prestižních 
ocenění, např. Cenu ministra zdra-
votnictví za lékařský výzkum jako 

hlavní řešitelka projektu (dvakrát), 
Cenu předsednictva České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 
Hlávkovu cenu za vědeckou literatu-
ru, Cenu hematologické společnosti 
ČLS JEP, Koštířovu cenu společnosti 
pro biochemii a molekulární biologii, 
Cenu Ligy proti rakovině a mnohé 
další. V listopadu 2016 byla hejtma-
nem vyznamenána Cenou Jihomo-

Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.: 

„Naše práce je významná  
jak z vědeckého hlediska,  
tak i pro konkrétní pacienty.“

MOZAIKA

Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. z Interní hematologické a onkologické 
kliniky patří mezi přední odborníky v oblasti aplikací molekulárně-biologických 
přístupů v diagnostice hematologických, onkologických a dědičných onemocně-
ní, dlouhodobě se specializuje především na výzkum chronické lymfocytární leu-
kémie a dalších lymfoidních malignit.
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ravského kraje za přínos v oblasti 
vědy, konkrétně za rozvoj výzkumu 
v oblasti molekulární hematologie, 
onkologie a lékařské genomiky. 
O měsíc později obdržela Čestné 
uznání ministra zdravotnictví za mi-
mořádné výsledky dosažené v pro-
jektu aplikovaného zdravotnického 
výzkumu a vývoje s názvem Moleku-
lární charakterizace B buněčných 
receptorů a jejich vztah k evoluci 
genetických změn u chronické lym-
focytární leukémie.  
 
Na tomto projektu jste pracovala 
jako hlavní řešitel v týmu společně 
s prof. MUDr. Michaelem Doub-
kem, Ph.D., Mgr. Karlou Plevovou, 
Ph.D., a Mgr. Kamilou Brázdilovou. 
Co bylo hlavním cílem projektu?
Cílem projektu bylo provést podrob-
nou analýzu imunoglobulinových 
receptorů ve vzorcích pacientů 
s chronickou lymfocytární leukémií 
a objasnit souvislosti mezi výskytem 
velmi podobných (stereotypních) 
receptorů a vybranými genetickými 
změnami.Chronická lymfocytární le-
ukémie (CLL) je nejčastějším typem 
leukémie dospělých v západním 
světě. Leukemické lymfocyty mají ve 
své buněčné membráně zabudovány 
imunoglobulinové receptory (také 
označované jako B buněčné recep-
tory), které představují důležitou 
charakteristiku leukemického klonu. 
Jejich primární struktura má význam 
pro určení, zda bude mít leukémie 
příznivý, nebo naopak nepříznivý 
průběh.

K jakým závěrům Váš výzkumný 
tým došel?
Naše poznatky jsou důležité pro po-
chopení vzniku CLL, stanovení jejího 
průběhu za pomoci analýzy imu-
noglobulinových genů a pro volbu 
vhodných terapeutických postupů 
u konkrétních pacientů. V rámci pro-
jektu jsme provedli podrobnou ana-
lýzu sekvencí imunoglobulinových 
receptorů u rozsáhlého souboru 

více než 1400 pacientů s CLL s cí-
lem vyšetřit přítomnost vícečetných 
přestaveb u jednotlivých pacientů 
a stanovit výskyt tzv. stereotypních 
imunoglobulinových přestaveb.

Zaznamenal projekt i nějaký mezi-
národní úspěch?
Výsledky grantového projektu byly 
uplatněny ve 23 publikacích v impak-
tovaných mezinárodních časopisech 
se souhrnným impakt faktorem 134, 
což lze považovat za velký úspěch. 
Kromě toho se náš vědecký tým také 
intenzivně zapojil do aktivit a spolu-
prací v rámci Evropské skupiny ERIC 
a je klíčovým organizátorem tzv. 
„TP53 Networku“, který se zabývá vý-
zkumem a metodami detekce mutací 
v antionkogenu TP53 u chronické 
lymfocytární leukémie a jejich uplat-
něním při stanovení prognózy one-
mocnění a volbě optimální terapie.

Co pro Vás osobně ocenění přebí-
raná z rukou hejtmana či ministra 
zdravotnictví znamenají?
Ocenění naší práce mě samozřejmě 
vždy velmi potěší, o to více, když jde 
o ocenění získané v rámci celého 
kraje či republiky. Vědět, že naše prá-
ce je významná a užitečná jak z vě-
deckého hlediska, tak i pro konkrétní 
pacienty naší kliniky, je velkým po-
vzbuzením do budoucna. A musím 
dodat, že tato ocenění nepatří jen 
mně, ale celému týmu lékařů a bio-
logů, kteří se na projektech podílejí. 
Práce by taktéž nemohla vzniknout 
bez podpory vedení naší kliniky i celé 
nemocnice.

Co Vás přivedlo právě k této ob-
lasti výzkumu? Od kdy se tomuto 
tématu věnujete?
Problematika molekulární genetiky 
a jejího uplatnění v medicíně mě za-
jímala už od gymnázia, kdy jsem se 
poprvé v rámci středoškolské odbor-
né činnosti v Akademii věd seznámila 
s DNA a jejími vlastnostmi. DNA je 
fascinující molekula přítomná v jádře 

naprosté většiny všech živých bu-
něk a je v ní zapsáno více informací 
o vlastnostech organismu, než dosud 
dokážeme rozluštit. V molekulární 
genetice jsem tedy vždy viděla velký 
potenciál a dnes je zřejmé, že její 
uplatnění v hematologii, onkologii 
a mnoha dalších lékařských oborech 
znamená zásadní posun v diagnosti-
ce i léčbě řady onemocnění.

Dnes máte za sebou 140 publi-
kovaných prací a více než 2 tisíce 
citací v zahraničních periodikách, 
zároveň patříte k předním odbor-
níkům v oboru molekulární gene-
tiky. Jak se tento obor podle Vás 
proměnil? A kam směřuje?
Molekulární genetika je oborem po-
měrně mladým, jeho začátky spadají 
do 50. let 20. století, kdy byla objeve-
na dvoušroubovicová struktura DNA 
a objasněny její základní funkce. 
Molekulárně genetická diagnostika 
v dnešní podobě byla nastartována 
koncem 80. let 20. století objevem 
tzv. polymerázové řetězové reakce 
(PCR) a zavedením této metody do 
praxe. Tato metoda umožňuje cílené 
namnožení vybraného úseku DNA 
(např. konkrétního genu) a tím i de-
tekci případných genových defektů 
– mutací, které se často vyskytují 
například v nádorových buňkách. 
Dalším velkým posunem v moleku-
lárně-genetické diagnostice bylo za-
vedení nové technologie čtení DNA, 
tzv. DNA sekvenování nové genera-
ce. Tyto metodiky, jejichž první verze 
byly vyvinuty před 10 lety, přinášejí 
možnost detailní analýzy celých 
lidských genomů a čím dál více se 
uplatňují také v rutinní diagnostice 
řady onemocnění. Rychlost rozvoje 
těchto genomických technologií je 
obrovská a předpokládá se, že v brz-
ké době ovlivní téměř všechny oblas-
ti medicíny. Molekulární genetika je 
tedy obor velmi zajímavý, dynamický 
a užitečný a osobně jsem velmi ráda, 
že mám možnost se mu ve FN Brno 
věnovat. www.fnbrno.cz



16

Jak dlouho ve Fakultní nemocnici 
Brno působíte a můžete připo-

menout některé chvíle, které Vám 
obzvlášť utkvěly v paměti?
LZ: V nemocnici působím asi patnáct 
let. Jsou to tváře mnoha lidí, se který-
mi jsem se setkal, samozřejmě zvláště 
těch, kteří odešli na druhý břeh. Napří-
klad jedné mladé ženy, velmi statečné 
ve své těžké nemoci, která se přiblížila 
víře a, i když ji potkalo právě během 
nemoci i v osobním životě mnoho těž-
kého, snažila se kráčet ve velké upřím-
nosti před Bohem i lidmi. Vzpomínám 
na bohoslužbu slouženou tak trochu 
na divoko v jídelně, když se jednu ne-
děli nenašly klíče od našich obvyklých 
místností a předmětů. Vzpomínám na 
řadu lidí, kteří nám vyšli vstříc, na kon-
ference Zdravotník - křesťan pořádané 
ve spolupráci s paní náměstkyní Miču-
dovou. Za 15 let je toho hodně.
AK: Ve FN Brno Bohunice působím 
devět let. Ze začátku jsem se musela 
naučit orientovat v prostředí nemocni-
ce, které na mne působilo anonymně. 
Duchovní péče byla v začátcích a já si 
sama hledala cestu, jak službu uchopit. 
Postupně se mi povedlo navázat vzta-
hy s personálem na jednotlivých oddě-
leních. Dnes mohu říct, že máme hez-
kou spolupráci na všech odděleních. 

Na jednom z oddělení, kde je během 
roku vyšší úmrtnost, mne vrchní sestra 
oslovila s tím, zda by se něco v této 
oblasti nedalo udělat pro pozůstalé 
a personál. Vrchní sestra a personál 
měli pocit, že z jejich strany to není 
zcela uzavřené. Navrhla jsem jim, že 
každý rok první pondělí v měsíci květ-
nu uspořádáme mši svatou za všechny, 
kteří zemřeli na jejich oddělení během 
posledního roku, a pozveme na ni 
jak personál, tak i pozůstalé rodinné 
příslušníky. Po mši bylo pak malé po-
hoštění v refektáři u Kapucínů.  Bylo to 
velice milé setkání a poznávání v jiné 
rovině. Myslím, že tento rituál pomohl 
jak rodinám pozůstalých, tak i perso-
nálu. V této oblasti je potřeba pečovat 
i o personál, protože je to práce psy-
chicky i fyzicky náročná.

Pane faráři, v čem spatřujete dů-
ležitost duchovní péče v nemocni-
ci? Jaké je poslání nemocničního 
kaplana? 
LZ: Ta role se dá vyjádřit různě. My-
slím, že to byl Nietzsche, ne zrovna 
přítel náboženství, kdo řekl, že Boha 
nejde vyhnat z gramatiky. Že je nějak 
na dně naší řeči. Roli kaplana vidím 
v těchto hlubších rozhovorech. O na-
ději, o zklamání, o vině, o vztazích, 

o smyslu. Nemusí to být bůhvíjak 
složité rozhovory. Ale kaplan má být 
cvičený tyto věci pojmenovávat a po-
moci lidem o nich mluvit. A když se 
Bůh „v gramatice” objeví nějak víc, 
má kaplan nemocnému umět zpro-
středkovat to, o co žádá, tedy kněze, 
modlitbu, obřad, podle jeho přání. 
A nemusí jít jen o pacienty.  

V čem spočívají specifika duchovní 
péče o nemocného člověka?
LZ: Musí tu být více naslouchání a ti-
chosti, snaha objevit situaci slabosti 
jako začátek hledání nových jistot. 
Navíc se mi líbí zajímavý a krásný svět 
nemocnice – skvělý plod naší civiliza-
ce, která staví potřebného člověka do 
centra pozornosti ostatních i do centra 
výdobytků jejich inteligence.
AK: l V naslouchání a společném 
hledání potřeb pacienta, jeho vlastních 
zdrojů, sil a hodnot, jakož i strategií při 
zvládání nové situace v nemoci.
l V naplňování spirituálních potřeb ne-
jen pacienta, ale i personálu nemocnice, 
rodinných příslušníků i těch, kdo za pa-
cientem přicházejí, známých, přátel.
l V rozhovoru na téma, které si určí 
nemocný sám.
l V modlitbě; na přání může prová-
zející katolíkům zajistit udělení svátostí, 

FN Brno: 

„Strach ze samoty je často větší než  
z bolesti.“ Jaký je význam duchovní 
péče v nemocnici a v nemoci?
Rozhovor s nemocničním kaplanem Fakultní nemocnice Brno knězem  
Leo Zerhauem a pastorační asistentkou Annou Kostkovou o roli duchovní péče 
v životě nemocných lidí.
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nekatolíkům návštěvu duchovního je-
jich vyznání.
l V hledání smíření se sebou i druhými.
l V tiché účasti spojené s modlitbou 
v těžkých chvílích nebo při odcházení 
z tohoto světa.
l V přehodnocování smyslu života 
zvláště v nemoci.
l V provázení blízkého během ne-
moci, když s ním nemůže být rodina. 
Kaplan naslouchá obavám, úzkostem, 
zmírňuje osamocenost, nejistotu jejich 
blízkého. Stojí při rodině, když je be-
zradná a bezmocná.

Jistě se setkáváte s mnoha nevy-
léčitelně nemocnými pacienty na 
samém konci života, co tito lidé 
prožívají a potřebují?
LZ: Tito lidé v zásadě prožívají to, co 
ostatní, i když jsou v pokušení cítit 
se od ostatních odděleni. Myslím, že 
potřebují hluboké vědomí právě toho, 
že jsou stále stejně cennými lidmi, 
že jejich hodnota nespočívá na jejich 
výkonu a že se jim ostatní snaží právě 
v jejich slabosti pomoci, že jim na nich 
záleží.  Každý pak svým osobitým způ-
sobem hledá hloubku svého života, 
svou nejvnitřnější hodnotu, kterou ne-
může odnést ani utrpení a smrt.
AK: Potřebují někoho, kdo jim je na-
blízku, s kým mohou sdílet své úzkosti, 
strach, obavy. Častokrát řeší vztahy 
v rodině, odpuštění. Mají potřebu smí-
řit se s nemocí, se sebou, s rodinou, 
s Bohem. Často se bojí, že při odchá-
zení ze světa budou sami. Strach ze 
samoty je často větší než z bolesti. 
Mnohdy nechtějí zatěžovat rodinu 
a tak jsou rádi, že se s tím mohou ně-
komu svěřit. Často prosí o modlitbu, 
svátosti.

Myslíte si, že může být služba ne-
mocničního kaplana využitelná i pro 
nevěřící – resp. přicházejí za Vámi 
věřící nebo i nevěřící, kteří hledají 
kvůli svému aktuálnímu zdravot-
nímu stavu odpovědi na zásadní 
životní otázky?
LZ: Já sám se jako kněz setkávám spí-

še s lidmi, kteří si žádají přímo kněze, 
ale naše kaplanka Hanka má větší zku-
šenost i s lidmi různě hledajícími. Ale 
i já jsem odpovídal na různé otázky – 
někdy jde jen o to otupit hroty odporu 
vůči náboženství, kterým se někdo cítil 
zraněn, někdy jde o službu naslouchá-
ní, protože od duchovního lidé očeká-
vají jisté pochopení, i když nesdílí jeho 
víru. A v našem kulturním prostoru si 
zkrátka mnoho lidí spojuje nějak ná-
boženství s dobrem, i když nemají víru, 
takže u duchovního hledají podporu 
pro svá náročná rozhodování.
AK: Náboženské potřeby mají někteří, 
ale duchovní potřeby máme všich-
ni bez rozdílu, aniž bychom patřili 
k nějaké denominaci. Někdo se těžce 
vyrovnává se ztrátou důstojnosti, když 
je odkázán se vším na cizí pomoc. Řeší 
své vztahy, smíření s nemocí, se sebou, 
rodinou. V nemoci se často člověku 
promítne celý život, chce dát své věci 
do pořádku, jak ve svědomí, tak i co 
se týče otázek majetku, dědictví. Ně-
kdy se stane, že je to po prvé, co se 
setkal s knězem, kaplankou. Jiný zas 

hledá pomoc přes různé léčebné al-
ternativy a podobně. Člověk v nemoci 
přehodnotí svůj život, postoje, smysl 
svého života. Oslovují mne lidé věřící, 
hledající, vzdálení od Boha, sympati-
zující s křesťanstvím, je to různé. Jeden 
mladý hoch, který byl hospitalizován, 
se procházel po budově a na dveřích 
uviděl nápis kaple. Vešel dovnitř a byl 
zvědavý, co se tam děje. Od té doby, 
i když už je dávno propuštěn do do-
mácího prostředí, kapli navštěvuje. 
Nikdy mu nikdo o Bohu nic nevyprá-
věl, prý ve škole se učili o kostelích 
a kaplích. V kapli jsme se seznámili. 
Nebo paní se staví v kapli po návštěvě 
syna na ORIM, který je po havárce, 
a hladí sochu svaté Anežky a říká mi: 
„Víte, ta ženská mi moc pomáhá. Já 
se vždy tady uklidním, i když nejsem 
věřící.“ Další paní pečuje doma už ně-
kolik let o svého syna v coma vigile 
a pravidelně si chodí sem pro posilu 
a je ráda, když s někým může sdílet 
svou bolest. Taky se k víře dostala až 
skrze synovo utrpení. Mladý podnikatel 
si až díky autonehodě uvědomil, jak se 
choval ke své ženě, dítěti, podřízeným, 
rodičům, příbuzným. Během pobytu 
v nemocnici si uvědomil, že na prvním 
místě v jeho životě byly peníze, kariéra 
a chce to dát do pořádku, změnit. Je 
dobře, že společnost přichází na to, že 
je potřeba pečovat nejenom o tělo, ale 
i o duši.

www.fnbrno.cz

Ve všech areálech FN Brno je vybu-
dována nemocniční kaple, kde se 
pravidelně konají bohoslužby.
l  V Bohunicích ve středu v 16 h. 

a v neděli v 9,30 h.
l  V Dětské nemocnici ve středu 

v 15,30 h.
l V porodnici v sobotu ve 14,30 h.
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Moderní systém na evidenci pacientů  
v Poliklinice AGEL Ostrava šetří čas pacientů i lékařů

Českobudějovická nemocnice otevírá pro gynekologii 
a urologii zmodernizovaný pavilon Z

Ostrava, 19. dubna 2017: Předbí-
hání v čekárně, klepání na dveře 
kvůli receptu i dlouhé čekání ve 
frontě pacientů jen kvůli udržení 
místa je v Poliklinice AGEL Ostrava 
(u kina Vesmír) minulostí. V čekár-
ně zdejší praktické lékařky mají 
totiž pacienti k dispozici moderní 
systém k evidenci pacientů EVIPA. 
Ten dovede zařadit pacienta na 
vhodné místo do pořadníku podle 
typu jeho požadavku a dokonce 
zvládne i vyhledat pacientovu 
zdravotnickou dokumentaci. Vy-
užívá k tomu přitom jen kartičky 
pojišťovny a displej s jednodu-
chou volbou.

„Pacienti do přístroje jednoduše 
vloží svou kartičku pojišťovny 

a zvolí si účel návštěvy. Pokud si 
jdou například jen vyzvednout re-
cept k sestřičce, samozřejmě nemusí 
čekat v dlouhé frontě. Díky systému 
Evipa ale ani neruší klepáním na 
dveře. Pomocí informací z kartičky 
systém automaticky dohledá paci-

entovu dokumentaci a nás zdravot-
níky informuje o jeho přítomnosti 
i problému, se kterým přišel,“ vy-
světluje princip fungování systému 
MUDr. Marcela Ehrenbergerová, 
praktická lékařka Polikliniky AGEL 
Ostrava.
Hlavní výhody systému Evipa spo-
čívají především v usnadnění práce 
nelékařského zdravotnického per-
sonálu, kterému odpadá nutnost 

evidovat a třídit příchozí pacienty 
a dohledávat jejich zdravotnickou 
dokumentaci. Zkrátka ale určitě ne-
přijdou ani pacienti. „Pokud je před 
pacientem více lidí, může se s klidem 
vzdálit z čekárny a vrátit se později. 
Díky evidenci v systému jej nikdo ne-
předběhne, i když si například dojde 
koupit občerstvení do jiného patra 
nebo si zajde ven,“ doplňuje MUDr. 
Ehrenbergerová.
Obsluha přístroje je přitom jedno-
duchá a intuitivní, takže ji zvládají 
i starší pacienti. Do přístroje stačí li-
bovolným způsobem zasunout kartu 
pojišťovny a zvolit, zda má pacient 
zájem o návštěvu lékaře či jen po-
třebuje něco vyřešit u sestry. Přístroj 
následně z karty sejme identifikační 
údaje pacienta a informuje sestru 
a lékaře o příchodu nového pacienta 
spolu s uvedením jeho jména, rod-
ného čísla či pojišťovny.

Rekonstrukce, která začala loni na 
jaře, je u konce. Nemocnice České 
Budějovice otevírá po necelém 
roce zmodernizovaný pavilon Z. 
Do nových prostor se přesunou 
oddělení gynekologie a urologie. 
Celkové náklady stavby, která byla 
financována jen z vlastních zdrojů 
nemocnice, byly 134 milionů ko-
run.

„Přestavbou pavilonu Z jsme se 
dostali za polovinu kompletní 

modernizace nemocnice. Díky tomu 
jsme oproti ostatním zdravotnickým 

zařízením z jiných krajů České repub-
liky napřed. Po jejím úspěšném do-
končení nebude v dalších 30 letech 
nutné do výstavby nemocnice výraz-
něji investovat. Všechny prostředky 
vynaložené na rekonstrukci tohoto 
pavilonu jsou výhradně příjmem 
nemocnice za vykázanou činnost 
a zdravotní péči, případně za některé 
komerční úkony. Nečerpali jsme pro 
tuto přestavbu žádný úvěr ani dota-
ci“, přibližuje předseda představen-

stva Nemocnice České Budějovice 
Břetislav Shon.
To samozřejmě těší hejtmana Jiho-
českého kraje. „Dokazuje to, že Ne-
mocnice České Budějovice je ekono-
micky velmi stabilní a silná. Podobně 
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jako ostatní okresní nemocnice na 
jihu Čech. Zmodernizovaný pavilon 
Z nyní výrazně usnadní práci všem 
zdravotním pracovníkům. Proto jsem 
rád, že se realizace nemocničního 
monobloku zase o něco více přiblíži-
la,“ říká Jiří Zimola.
Pavilon Z začne sloužit potřebám 
urologického a gynekologického 
oddělení. „ Je zde jedna lůžková 
stanice gynekologie s deseti tří-
lůžkovými pokoji, jedním dvoulůž-
kovým intermediárním pokojem 
a dvěma jednolůžkovými pokoji. 
Vše s kompletním potřebným zá-
zemím lůžkové stanice,“ přibližuje 
vedoucí Oddělení stavebních in-

vestic Nemocnice České Budějovice 
František Bostl.
Zcela shodná je i jedna lůžková 
stanice urologie. „Přičemž urologie 
bude mít ještě druhou lůžkovou 
stanici, která má devět třílůžkových 
pokojů a jeden dvoulůžkový inter-
mediární pokoj. V objektu je dále 
společná urologicko-gynekologická 
stanice jednotky intenzivní péče, ve 
které je celkem deset lůžek. Kro-
mě lůžkových stanic jsou zde také 
nově vybudované ambulance obou 
oddělení, příjmová kancelář a nové 
pracoviště litotryptoru urologického 
oddělení,“ přidává Bostl k rekon-
strukci.

V neposlední řadě byl vybudován 
zákrokový sál pro malé chirurgické 
výkony obou oddělení. „Kromě kom-
pletní rekonstrukce všech vnitřních 
prostor, kde zůstaly původní pouze 
obvodové zdi, došlo k přístavbě 
nové části se čtyřmi výtahy a spojo-
vacích chodeb vedoucích přes pavi-
lon C a pavilon infekčního oddělení 
a dětského oddělení k porodnici. 
Současně byly v rámci přístavby 
připraveny propojovací chodby do 
budoucí vestavby mezi pavilony 
Z a CH,“ dodává vedoucí Oddělení 
stavebních investic Nemocnice České 
Budějovice. Součástí celého pavilonu 
Z je i nová klimatizace.

Novým šéfem Kliniky kardiovas-
kulární chirurgie IKEM byl jme-
nován doc. MUDr. Ivan Netuka, 
Ph.D. na základě doporučení 
třináctičlenné komise složené ze 
zástupců Ministerstva zdravotnic-
tví, odborných společností a In-
stitutu klinické a experimentální 
medicíny. 

Ve výběrovém řízení získal 12 z 13 
hlasů a výsledek výběrového ří-

zení potvrdil i ředitel IKEM MUDr. 
Aleš Herman, Ph.D. „Těší mě, že se 
novým šéfem Kliniky kardiovaskulární 
chirurgie IKEM stal docent Ivan Netu-
ka, který v Institutu profesně působí 
mnoho let, dlouhodobě se podílí na 
rozvoji klíčových programů kliniky 
a zná pracoviště a jeho personál do 
posledního detailu. Věřím, že docent 
Netuka v pozici nového přednosty 
kliniky dále rozvine prosperující pro-
gramy, bude podporovat výzkumné 
aktivity lékařů–kardiochirurgů a díky 
svým tuzemským i zahraničním 
kontaktům a aktivitám přinese na 
pracoviště nové poznatky a možnosti 
léčby onemocnění srdce, pokrok 

v transplantacích i další posílení pro-
gresivního trendu srdečních podpor. 
Velmi rád bych poděkoval prof. 
MUDr. Janu Pirkovi, DrSc., nejen 
za jeho rozhodnutí předat v tuto 
dobu jedno ze svých pracovišť 
svému nástupci, ale především za 
léta práce na klinice, jejímu rozvo-
ji i za zásadní příspěvek k rozvoji 
celé transplantologie.“ 
Docent Ivan Netuka byl přednostou 
Kliniky kardiochirurgie IKEM jme-
nován k 1. 5. 2017. „Převzít řízení 

kliniky po prof. MUDr. Janu Pirkovi, 
DrSc. pro mě znamená především 
velkou zodpovědnost vzhledem 
k výsledkům, kterých pan profesor 
při rozvoji pracoviště dosáhl. Jsem 

nesmírně rád, že zůstává plně aktivní, 
abychom mohli nadále čerpat z jeho 
odborných zkušeností. Technologické 
inovace budou hrát stále významněj-
ší roli v transformaci našeho oboru. 
Mým důležitým úkolem bude takové 
trendy programově implementovat, 
zabezpečit vysokou kvalitu zdra-
votní péče a dále upevňovat naše 
postavení ve vysoce konkurenčním 
prostředí. Klíčové pro mě je to, že se 
mohu opřít o tým odborně zdatných 
profesionálů. Zásadním rysem naší 
strategie bude další rozvíjení meziná-
rodních výzkumných projektů a užší 
spolupráce v odborné i pedagogické 
oblasti s tuzemskou akademickou 
sférou, zejména s Univerzitou Karlo-
vou.“

Kliniku kardiovaskulární chirurgie 
nově vede Doc. Ivan Netuka

Zleva prof. Jan Pirk, uprostřed ředitel  
IKEM MUDr. Aleš Herman a vpravo nově  
jmenovaný přednosta doc. Ivan Netuka

Ivan Netuka po promoci na 1. lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy v roce 1996 
nastoupil nejprve na oddělení cévní 
chirurgie Nemocnice na Homolce. 
V roce 2000 pak přešel do IKEM k zís-
kání kvalifikace v oboru kardiochirurgie, 
kterou úspěšně dovršil specializační 
atestací v roce 2005. Následně působil 
nejprve na pozici zástupce přednosty 
pro vědu a výzkum, od roku 2011 i v roli 
zástupce přednosty Kardiocentra IKEM. 
V roce 2009 zakončil postgraduální 
studium dosažením titulu Ph.D. Od roku 
2009 soustavně přednáší na 1. lékařské 
fakultě UK, docentem byl jmenován 
v roce 2014.
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Díky projektu Malé mimi vznikly 
ve zlínské porodnici KNTB ve Zlíně  
nové pokoje pro maminky a jejich 
předčasně narozená miminka. Zá-
jem o pobyt v nich je velký. I pro-
to autoři myšlenky Malé mimi za-
kládají nadační fond, aby mohli ve 
své činnosti pokračovat. Projekt 
je v současnosti nominován na 
ocenění hejtmana Zlínského kraje 
– Cena Salvator.

Když před více než dvěma lety 
vznikl nápad pokusit se získat 

finanční prostředky na podporu 
péče o předčasně narozené děti, 
netušili ani jeho autoři Martin Gazda 
(otec předčasně narozené holčičky) 
a MUDr. Jozef Macko, (primář novo-
rozeneckého oddělení Perinatologic-
kého centra v KNTB Zlín, jaký zájem 
jejich myšlenka vyvolá. 
Projekt nazvaný Malé mimi měl 
od svého počátku jasný cíl - získat 
prostředky na rekonstrukci pokojů, 
které by umožnily společný pobyt 
rodičů a předčasně narozených 
dětí, což by se stalo unikátem v čes-

ké republice, po vzoru skandináv-
ských zemí.  „Zájem veřejnosti, firem 
i řady institucí předčil naše očeká-
vání,“ hodnotí úspěšnost projektu 
Martin Gazda a doplňuje: „Sbírka, 
která byla následně vyhlášena, 
vynesla celkem 7 milionů korun 
v hotovosti a zhruba milion korun 
formou věcných darů od firem i jed-
notlivců.“
S pomocí vybraných prostředků se 
tak uskutečnila plánovaná rekon-
strukce a od ledna 2017 mohou být 
pokoje plně využívány. Mezi matkami 
předčasně narozených dětí je o ně 
velký zájem. „Už nyní se ukazuje, že 
bychom “uživili” takových pokojů 
určitě více,“ říká primář Jozef Macko 
a dodává: „Překvapila nás ochota 
rodičů být se svým dítětem trvale, 
nečekali jsme, že tolik rodičů bude 
tuto snahu mít. Možná v budoucnu 
budeme schopni pokračovat v re-
konstrukcích.“ 
Projekt, který vznikl původně jako 

prostý nápad v hlavách dvou lidí, 
se v současné době transformuje 
na nadační fond Malé Mimi, jehož 
cíl zůstává stejný – podpora péče 
o předčasně narozené děti v KNTB 
Zlín, provoz komunitního webu 
a poradny lékařů a podpora provo-
zu právě otevřených pokojů.
V současné době je projekt Malé 
mimi pod vedením primáře Mac-
ka a Martina Gazdy nominován na 
ocenění hejtmana Zlínského kraje – 
Cenu Salvator v kategori projekty.

Rekonstruované pokoje z projektu Malé mimi  
jsou od začátku fungování plně vytížené

PROJEKT MALÉ MIMI 
Nápad se zrodil v lednu roku 2015. Přípravné práce začaly v dubnu 
2015. Zahrnovaly tvorbu komunitního webu www.malemimi.cz s mož-
ností zasílání příspěvků a přípravu reklamní kampaně, V říjnu 2015 byl 
projekt a sbírka oficiálně odstartována. 
V průběhu období 1 roku, kdy kampaň probíhala, se podařilo nashro-
máždit celkem 7.000.000,- v hotovosti a zhruba 1.000.000,- korun 
formou věcných darů od firem i jednotlivců. Významným donáto-
rem byl v závěrečné fázi Zlínský kraj, který projekt podpořil částkou 
4.500.000,-. Mezi další významné podporovatele se zařadily např. Na-
dace Synot, nadační fond Kapka Naděje a nadace Ronalda McDonal-
da. Významnou částkou přispěl také projekt Neo Cup, jehož cílem je 
také podpora péče o předčasně narozené děti. Malé mimi podpořilo 
také několik zlínských firem a v neposlední řadě velmi mnoho jednot-
livců, mezi kterými bylo i spousta rodičů předčasně narozených dětí.
 V lednu 2017 byly slavnostně otevřeny pokoje a v tuto chvíli již slouží 
rodičům a dětem.
Více o projektu na www.malemimi.cz

INDIVIDUALIZOVANÁ PÉČE
Řada klinických studií ukazuje, že časný 
a častý kontakt matky i otce s předčasně 
narozeným dítětem přináší pro tyto děti 
zřetelný prospěch pro jejich další vývoj. 
Celosvětovým a zcela přirozeným trendem 
péče o nezralé novorozence se proto stává 
tzv. individualizovaná péče a péče zamě-
řená na rodinu. Její podstatou je umožnění 
co nejintenzivnějšího kontaktu rodičů s dí-
tětem i extrémně nezralým, a to na všech 
úsecích oddělení, počínaje jednotkou in-
tenzivní a resuscitační péče. Děti, kterým 
je individualizovaná péče poskytována, jeví 
významně lepší výsledky v psychomotoric-
kém vývoji v pozdějším věku ve srovnání 
s dětmi, kterým je poskytována standardní 
péče.
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Nemocnice Ostrov: Bronchoskop a videolaryngoskop 
pro pacienty ARO a Následné intenzivní péče
Nemocnice Ostrov pořídila na začát-
ku letošního roku dva nové přístroje 
- flexibilní bronchoskop a intubační 
videolaryngoskop, které budou slou-
žit oddělení ARO a Následné inten-
zivní péče. Finanční prostředky na 
oba přístroje poskytlo Ministerstvo 
Zdravotnictví ČR v celkové hodnotě 
500 tis. Kč.

Flexibilní bronchoskop je  přístroj pou-
žívaný k vyšetření dýchacích cest, dia-

gnostice abnormalit v horních i dolních 
dýchacích cestách, diagnostice zánětů, 
nádorových procesů či lokalizaci krvá-
cení  i cizích těles. Umožňuje též odběr 
tkáně na biopsii. Bronchoskop se skládá 
z velmi pružného kvalitního materiálu 
a je vybaven optickou kamerou se za-

budovaným LED světlem. „Na oddělení 
Následné intenzivní péče, které se speci-
alizuje na odpojování pacientů od umě-
lé plicní ventilace, ho budeme nejvíce 
využívat pro udržení průchodnosti  prů-
dušnice a průdušek a k odsávání  hlenů, 
které často komplikují udržení uspokoji-
vé vzdušnosti plic,“ doplnila MUDr. Vlasta 
Vančová, lékařka oddělení NIP. 
Intubační  videolaryngoskop je velmi 
podobný bronchofibroskopu, jen jeho 
pracovní část je kratší a slouží k vyšetření 
především horních cest dýchacích - hlta-
nu a hrtanu. Je určen hlavně pro akutní  
případy, kdy je potřeba urgentně zajistit 

průchodnost dýchacích cest u pacien-
tů, kteří mají komplikovaný přístup do 
průdušnice a  klasické postupy selhávají. 
Jedná se o pacienty s náhlou poruchou 
vědomí, pacienty, kteří selhávají decho-
vě z různých příčin, ale i o klienty, kteří  
podstupují  plánované operační výkony.  
Tento přístroj  rozšiřuje spektrum  po-
můcek  pro zajištění  bezpečného  prů-
běhu  těchto výkonů. 

Jedním ze specializovaných vyšetření 
v Rehabilitační nemocnici Beroun, za 
nímž dříve museli pacienti dojíždět, 
například do pražské Nemocnice Na 
Homolce, je jícnová echokardiogra-
fie. Samozřejmě, že nezanedbatelný 
fakt je i to, že v případě nějakého 
akutního stavu, je ihned dostupná.

Základní princip tohoto vyšetření je 
shodný s klasickým echokardiogra-

fickým vyšetřením, rozdíl je v tom, že 
se ultrazvuková sonda nepřikládá na 
hrudník, ale je umístěna na konci endo-
skopu (tenké, řiditelné, ohebné trubičky), 
který se zavádí ústy do jícnu, do míst, 
kde jícen probíhá v těsném sousedství 
srdce. Díky tomu je získán kvalitnější 
a podrobnější obraz, než při klasickém 
vyšetření přes hrudní stěnu, navíc ně-
které speciální srdeční struktury nejsou 
klasickým způsobem zobrazitelné. „Jako 
příklad můžeme dát vyšetření tak zva-
ného ouška levé předsíně, kde se často 
tvoří sraženiny krve nebo vyhledávání 

infekčního zánětu nitroblány srdeční 
na srdeční chlopni nebo na jiných ni-
trosrdečních strukturách,“ říká MUDr. 
Jaromír Janoušek, který spolu s MUDr. 
Romanou Zajacovou a sestrou Bc.Dag-
mar Bráneckou v berounské nemocnici 
toto vyšetření provádí. Dodává, že toto 
vyšetření je nutné i při přípravě pacienta 
k léčbě poruch srdečního rytmu, které 
se řeší elektrickým výbojem a během 
kompletního vyšetření pacienta po cévní 
mozkové příhodě. Zeptali jsme se také 
na to, zda se má pacient nějak tohoto 
vyšetření obávat a jak probíhá. Obavy 
určitě nejsou namístě. Vyšetření netrvá 
dlouho, v jeho průběhu jsou sledovány 
základní životní funkce, pacient je připo-
jen na EKG, před i po je mu změřen tlak. 
I v případě, kdy je potřeba podat do žíly 
tzv. kontrastní látku, konkrétně koncent-
rovaný roztok glukózy s mikrobublinka-
mi, od nichž se ultrazvuk dobře odráží, 

nejde o nic zatěžujícího a nehrozí žádná 
alergická reakce. Aby se při zavádění 
sondy zabránilo dávivému reflexu, pou-
žívá se na hltan znecitlivující sprej, navíc 
je možné nitrožilně podat léky nejen 
proti dávení, ale především zklidňující 
preparáty.
K vyšetření jícnovou echokardiografií je 
třeba dodržet veškeré pokyny, z nichž 
zásadní je být nalačno. Po vyšetření, 
pokud byl hltan ošetřen znecitlivujícím 
sprejem, cca 2 hodiny nejíst a nepít 
a v případě analgosedace přijít na vyšet-
ření s doprovodem a rozhodně neřídit 
či nevykonávat žádnou činnost, která 
vyžaduje zvýšenou pozornost. O všech 
podrobnostech před i po vyšetření je 
vždy pacient předem podrobně poučen.

RH Beroun: Jícnová echokardiografie
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Ústí nad Labem:

Krajská zdravotní měla loňský rok úspěšný  
a do nemocnic dále investuje
Rok 2016 byl pro Krajskou zdra-
votní, a. s., která pro Ústecký kraj 
spravuje pět nemocnic, úspěšný. 
A dosavadní výsledky hospoda-
ření v prvních měsících letošního 
roku ukazují, že také rok 2017 by 
mohl udržet pozitivní trend eko-
nomiky společnosti umožňující 
postupnou obnovu nemocnic 
a zdravotnické techniky v posled-
ních letech. Vyplývá to z výroční 
zprávy včetně účetní závěrky za 
rok 2016 a aktualizace finanč-
ního a investičního plánu, které 
schválilo představenstvo Krajské 
zdravotní, a. s., na svém jednání 
31. března 2017 v ústeckém IBS 
Hotelu Vladimir.

Výsledkem hospodaření společ-
nosti za rok 2016 je zisk ve výši 

6 615 579,34 Kč, přičemž ziskové-
ho hospodaření bylo dosaženo ve 
všech nemocnicích Krajské zdra-
votní, a. s. Celkové náklady činí 6 
336 174 984,57 Kč, celkové výnosy 
činí 6 342 790 563,91 Kč. Kladné 
hospodaření Krajské zdravotní, a. 
s., potvrzuje i předběžný výsledek 
hospodaření společnosti k 28. 2. 
2017. Je jím zisk ve výši 14,78 milio-
nu Kč, přičemž plánovaným výsled-
kem hospodaření za měsíc únor 
2017 je zisk ve výši 3,08 milionu Kč. 
Za celý rok 2017 je plánováno zis-
kové hospodaření ve výši 434 tisíc 
Kč, v reálu tedy jako vyrovnané. 
“Představenstvo společnosti schvá-
lilo také návrh aktualizace finanč-
ního a investičního plánu Krajské 
zdravotní, a. s., pro rok 2017, který 
je zpracován s kladným výsledkem 
hospodaření ve výši 479 428 Kč, 
celkové náklady činí 6 671 016 819 

Kč a celkové výnosy pak činí 6 671 
496 247 Kč. Plánovaný výsledek 
hospodaření všech nemocnic, sdru-
žených do Krajské zdravotní - a to 
považujeme za důležité a jen po-
tvrzující výsledek předchozích let 
- je rovněž kladný. Aktualizovaný 
celkový objem investičních aktivit 
v roce 2017 činí 851 milionů 538 
tisíc Kč. Významné investice jsou 
plánovány do všech pěti nemocnic,” 
informoval Ing. Jiří Novák, předse-
da představenstva Krajské zdravot-
ní, a. s. 

Největší investiční akce v roce 
2017 v nemocnicích Krajské 
zdravotní, a. s.:

Nemocnice Děčín: Proběhne re-
konstrukce největšího pavilonu 
I - interních oborů, se zateplením 
a výměnou dveří a oken včetně 
dílčích vnitřních úprav (cena dle ve-
řejné zakázky 27 041 000 Kč včetně 
DPH), spojených mj. také s plánova-
nou přístavbou objektu pro instalaci 
magnetické rezonance a umístění 
nového vestibulu (za předpoklá-
danou cenu 24 856 000 Kč včetně 
DPH). Probíhá příprava projektové 
dokumentace pro výstavbu nových 
operačních sálů a urgentního příjmu 
(rozpočet dle studie 242 milionů Kč 
včetně DPH).

Masarykova nemocnice v Ústí 
nad Labem: Rekonstrukce dětské-

ho pavilonu D, kdy kromě zatep-
lení a výměny dveří a oken bude 
pavilon opatřen nástavbou celého 
nového nadzemního podlaží (pro-
jektová cena 77 milionů Kč včetně 
DPH). Před pavilonem O, v němž 
sídlí protetické oddělení, bude zre-
konstruováno parkoviště, kde se 
rozšíří počet parkovacích míst ze 
současných 25 na 50 (projektová 
cena 4,8 milionu Kč včetně DPH). 
Ústecká onkologie V Podhájí získá 
novou zateplenou fasádu s no-
vými okny, v areálu bude zřízena 
nemocniční lékárna (vše za 16 916 
000 Kč včetně DPH). Rekonstrukcí 
prochází v roce 2017 onkologický 
stacionář (za 7 040 000 Kč včetně 
DPH) a rekonstrukcí v roce 2018 
projde také parkoviště (předpo-
kládaná cena 2 400 000 Kč včetně 
DPH).
 

Nemocnice Teplice: V teplické 
nemocnici bude zahájena výstavba 
nového pavilonu se čtyřmi operač-
ními sály a sterilizací (projektová 
cena 216 818 332 Kč včetně DPH). 
Projekt počítá také s výstavbou 25 
parkovacích míst pro osobní auta, 
dvě z nich budou vyhrazena pro 
tělesně postižené. S otevřením pří-
stupu do ulice Anglická je navržena 
také parkovací plocha pro zaměst-
nance s 67 parkovacími místy, čímž 
dojde k uvolnění parkovacích míst 
pro návštěvníky nemocnice přímo 
v jejím areálu. Souběžně bude za-
hájena výstavba nízkoprahového 
urgentního příjmu (15 814 392,22 Kč 
včetně DPH).
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Nemocnice Most: V mostecké 
nemocnici momentálně probíhá 
výstavba nového velkokapacitního 
parkoviště za pavilonem B (cena 
z veřejné zakázky 6 750 000 Kč 
včetně DPH), prakticky dokončena 
je výstavba oddělení NIP a DIOP 
(cena z veřejné zakázky 16,782 mi-
lionu Kč včetně DPH), proběhne 
přestěhování nemocniční lékárny do 
nových - zrekonstruovaných prostor 
(projektová cena 3 412 200 Kč včet-
ně DPH - stavební část), je připra-
vováno zateplení plicního pavilonu 
(projektová cena 20,3 milionu Kč 
včetně DPH) a bude zahájena re-
konstrukce dětského a dorostového 
oddělení. 

Nemocnice Chomutov: V chomu-
tovské nemocnici bude vybudo-
ván zcela nový stravovací provoz 
včetně nového technologického 
vybavení (cena propočtem 60 mi-
lionů Kč včetně DPH), otevřeno 
bude nové mamografické centrum 
(cena z veřejné zakázky 8 349 000 
Kč včetně DPH), největší v Ústec-
kém kraji, momentálně probíhají 
také větší stavební úpravy spojené 
s pořízením nového přístroje pro 
magnetickou rezonanci (cena stav-
by z veřejné zakázky 8 775 000 Kč 
včetně DPH) a je připravován pro-
jekt výstavby objektu urgentního 
příjmu (1. etapa - dle propočtu 76 
milionů Kč včetně DPH) a propo-
jovací chodby mezi nemocničními 
pavilony.

Předseda představenstva  
Krajské zdravotní, a. s.,  
Ing. Jiří Novák akcentoval stra-
tegické cíle společnosti: “V rámci 
hospodářské činnosti chceme nadále 
držet pozitivní trend hospodaření, in-

vestovat do areálů nemocnic, oprav 
budov, ale také do obnovy a moder-
nizace přístrojového vybavení. V ob-
lasti personální budeme pokračovat 
v úsilí o stabilizaci zdravotnického 
personálu našich pěti nemocnic, 
hlavně v lékařských a sesterských 
profesích. K tomu budeme i v dalších 
letech využívat úspěšný stipendijní 
program Nadačního fondu Krajské 
zdravotní, a. s., díky němuž v uply-
nulých letech do krajských nemocnic 
nastoupilo již 110 lékařů. Na začátku 
roku 2017 byla vyhlášena II. vý-
zva pro akademický rok 2016/2017 
s možností opět získat stipendium 
ve výši až 70 000 Kč. Podporováni 
budou studenti v oborech lékař, vše-
obecná sestra, radiologický asistent, 
fyzioterapeut, zdravotnický záchra-
nář a zdravotnický asistent. V oblasti 
poskytování zdravotní péče patří 
mezi strategické úkoly vybudovat 
kardiochirurgické pracoviště jako 
součást plánovaného centra kom-
plexní kardiovaskulární péče v ústec-
ké Masarykově nemocnici, a to spolu 
s vybudováním nových moderních 
operačních sálů. Cílem, jehož realiza-
ce začíná, je vybudování urgentních 
příjmů ve čtyřech okresních nemoc-
nicích a umístění magnetických re-
zonancí v každé z nemocnic Krajské 
zdravotní. Chceme také vybudovat 
moderní operační sály v děčínské, 

teplické i chomutovské nemocnici.”
Jak Ing. Jiří Novák zdůraznil, do 
všech těchto akcí chce Krajská 
zdravotní, a. s., investovat s důsled-
ným využíváním dotačních titulů 
a s finanční investiční podporou 
od Ústeckého kraje jako jediného 
akcionáře, který tímto umožňuje 
naplňovat dlouhodobou strategii 
postupné obnovy nemocnic a je-
jich přístrojového vybavení. Krajská 
zdravotní, a. s., bude nadále usilo-
vat o plynulé zajišťování dostupné 
a kvalitní zdravotní péče pro obyva-
tele Ústeckého kraje. 
Výroční zprávu Krajské zdravotní, 
a. s., za rok 2016 včetně účetní zá-
věrky bez výhrad schválila na svém 
jednání 3. dubna 2017 dozorčí rada 
Krajské zdravotní, a. s., v čele s je-
jím předsedou PhDr. Mgr. Leošem 
Moravcem. Navrhla Ústeckému 
kraji, jedinému akcionáři rozhodu-
jícímu v působnosti valné hromady, 
výroční zprávu rovněž schválit. 
Ústecký kraj, po projednání v Radě 
Ústeckého kraje 5. dubna 2017, jako 
jediný akcionář při výkonu působ-
nosti valné hromady společnosti 
Krajská zdravotní, a. s., výroční 
zprávu Krajské zdravotní, a. s., 
včetně účetní závěrky za rok 2016 
schválil a rozhodl o rozdělení zisku 
ve výši 6 615 579,34 Kč. Rezervní 
fond společnosti bude doplněn 
částkou 330 778,97 Kč, tedy podle 
jejích stanov 5 % ze zisku, a část-
ka ve výši 6 284 800,37 Kč bude 
zaúčtována do neuhrazené ztráty 
minulých let.  www.kzcr.eu

Masarykova nemocnice  
v Ústí nad Labem
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Ocenění za Kongres roku putova-
lo do Protonového centra v Pra-
ze panu MUDr. Jiřímu Kubešovi, 
Ph.D. a Mgr. Vladimíru Vondráč-
kovi za 55. výroční konferenci čás-
ticové terapie PTCOG 55 (Particle 
Therapy Co-Operative Group). 
Této konference se v květnu roku 
2016 zúčastnilo 1 172 delegátů 
z celého světa.  Lokální institucí 
hostící pražskou konferenci bylo 
Protonové centrum v Praze (PTC), 
které je jediným zařízením tohoto 
typu v oblasti střední a východní 
Evropy. 

Předávání ocenění se uskutečni-
lo 13. dubna 2017 v prostorách 

Rezidence primátorky hlavního 
města Prahy, paní Adriany Krná-
čové, která se akce také osobně 
zúčastnila. Podporu Ambassador 
Awards Evening poskytl Magistrát 
hlavního města Prahy a Minister-
stvo pro místní rozvoj.
Kongres PTCOG 55 pořádala ne-
zisková organizace Společnost 
částicové terapie, která sdružuje 
všechna centra poskytující léčbu 
těžkými částicemi. Je celosvěto-
vou databází soustřeďující klinické 
protokoly, výsledky léčby a regi-
stry všech fungujících a připra-
vovaných center včetně statistik 
léčených pacientů. http://www.
ptcog55.org/

Výroční 55. ročník konference 
světové Společnosti částicové 
terapie se konal od 23. do 28. 
května 2016 v Kongresovém cen-
tru v Praze. V České republice se 
konal poprvé. Jedná se o největší 
setkání odborníků zabývajících se 
částicovou terapií, které se koná 
střídavě v Evropě, Americe a Asii 
a organizátorem je vždy centrum 
částicové terapie, které je v klinic-
kém provozu. Pro rok 2016 bylo 
osloveno právě Protonové cent-
rum v Praze. 
Do Prahy se sjelo přes tisíc onko-
logů, radioterapeutů a fyziků, aby 
tady diskutovali o částicové terapii. 
Odborníci z předních protonových 

Ocenění za KONGRES ROKU 
obdrželi lékař a fyzik Protonového centra. 
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center z Ameriky, Asie i Evropy 
tady představili nejnovější zkuše-
nosti a klinické výsledky v oblasti 
protonové terapie nádorů.
Podle statistik Společnosti části-
cové terapie (PTCOG) bylo v roce 
2014 některou z metod částicové 
terapie léčeno ve světě přes 15 
tisíc pacientů. Z toho v 10 % pří-
padů šlo o dětské pacienty. Pro-
tonové centrum v Praze je v pro-
vozu přes čtyři roky a za tu dobu 
poskytlo léčbu více než dvěma 
tisícům pacientů. 
Konference PTCOG 55 potvrdila, 
že částicová radioterapie je vhod-
nou metodou pro řadu indikací 
(především pro nádory u dětí, 
nádory v oblasti hlavy a krku, ná-
dory prostaty, prsu, jícnu, slinivky 
břišní, mozku, plic a lymfomů) 
o indikačních doporučeních panuje 
celosvětová shoda. Dále potvrdila 
přesvědčení, že radiační onkologie 
směřuje rychle k významně větší-
mu podílu částicové radioterapie.
 „Za Protonové centrum v Praze 
mohu konstatovat, že uspořádat 
tuto konferenci bylo pro nás nejen 

velkou ctí, ale současně i uznáním 
naší práce celou světovou komu-
nitou. Nejvíce mě ale těší, že se 
můžeme podílet a účastnit se této, 
pro pacienty prospěšné, proměny 
celého oboru,“ říká oceněný MUDr. 
Jiří Kubeš, Ph.D., primář PTC. 
Oceněný hlavní fyzik Protonového 
centra v Praze pan Mgr. Vladimír 
Vondráček dodává: „V historii PT-
COGu se jednalo o nejúspěšnější 
konferenci v historii. I to dokazuje 
stále větší zájem odborné veřej-
nosti o léčbu protony. Jsem velmi 
rád, že jsme mohli touto formou 
přiblížit nejmodernější trendy 
v radioterapii i české odborné ve-
řejnosti. A naopak kolegové z ce-
lého světa nešetřili slovy chvály 
na pražské centrum a organizaci 
konference.“
Naše poděkování patří nejen oce-
něným kolegům a celému týmu 
pracovníků Protonového centra, 
ale také organizátorovi Prague 
Convention Burea, v neposlední 
řadě také firmě C-IN, která spolu-
pracovala s Pražským protonovým 
centrem na organizaci: 

Prague  
Convention Bureau
Ceny každoročně uděluje Pra-
gue Convention Bureau těm 
kongresovým velvyslancům, kteří 
se v předcházejícím roce nejvíce 
zasloužili o rozvoj kongresového 
průmyslu v hlavním městě. Cí-
lem akce je ocenit renomované 
české vědce, špičkové odborníky, 
profesory a lékaře, kteří Českou 
republiku zastupují v meziná-
rodních odborných asociacích, 
aktivně lobuje ve prospěch Prahy 
a posléze se také zapojují do 
práce přípravných vědeckých, 
programových nebo organi-
začních výborů mezinárodních 
kongresů a konferencí konaných 
v Praze.

Za rok 2016 byly v šesti  
kategoriích oceněni následující 
ambasadoři a akce:
l  v kategorii Kongres roku 

2016: MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. 
a Mgr. Vladimír Vondráček za 
55. Výroční konferenci částicové 
terapie (PTCOG 55)

l  v kategorii Kongres do 500 účast-
níků roku 2016: MUDr. Jiří Froněk, 
Ph.D., FRCS za 51. Kongres evrop-
ské asociace sdružující odborníky 
z oboru chirurgie (CESSR)

l  v kategorii Kandidatura roku 
2016: Ing. Libor Přeučil, CSc. za 
Světový kongres inteligentních 
systémů a robotů (IROS 2021)

l  v kategorii Korporátní akce roku 
2016: Konference švýcarské far-
maceutické společnosti

l  ocenění za Celoživotní přínos 
kongresovému průmyslu: prof. 
MUDr. Karel Cvachovec, CSc., 
MBA – emeritní přednosta Kli-
niky anesteziologie, resuscitace 
a intenzivní medicíny 2. Lékař-
ské fakulty Univerzity Karlovy 
a Fakultní nemocnice Motol
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Podle posledních statistik z roku 
2013 v České republice ročně 
přibývá 250 – 300 pacientů s po-
stižením míchy a tento trend je 
stálý a stabilní. Zatímco počet 
pacientů s traumatickým (pády, 
skoky do vody, autonehody, spor-
tovní úrazy, …) postižením míchy 
se drží stabilní, byl v posledních 
letech zaznamenán výrazný nárůst 
počtu pacient s neúrazovým me-
chanizmem postižení míchy (cévní 
příhody obdobné jako infarkt 
myokardu nebo cévní mozkové 
příhody, nádory a záněty míchy 
atd.).

Pacienti s postižením míchy trpí 
poruchou pohyblivosti, citlivosti 

a funkce určitých systémů pod úrov-
ní postiženého segmentu míchy. 
Jednou z nejvýznamnějších poruch 
funkce, která se u těchto pacientů 
vyskytuje, je porucha funkce mo-
čového měchýře a svěrače močové 
trubice. 
tyto poruchy způsobují zdravotní 
problémy, především v důsledku ne-
možnosti spontánního močení, úniku 
moči, opakovaných a těžkých zánětů 
močových cest a poškození funkce 
ledvin. Donedávna byly i v civilizova-
ném světě tyto problémy nejčastější 
příčinou úmrtnosti a nemocnosti 
těchto pacientů.
tyto poruchy mají také zásadní vliv 
na kvalitu života pacientů. Bylo jasně 
prokázáno, že obtíže s močovým sys-
témem a únikem moči mají na kvalitu 
života těchto pacientů větší vliv než 
například skutečnost, že nemohou 
chodit a pohybují se pomocí křesla či 
vozíku.

Systém péče o spinální pacienty:

1.fáze
Pacienti s postižením míchy trau-
matickým jsou v první fázi po úrazu 
hospitalizováni na pracovištích ARO 
a spondylochirurgických a ortopedic-
kých pracovištích, kde jsou zabezpe-
čeny základní životní funkce a prove-
dena operace a fixace páteře. Pacienti 
s netraumatickým postižením jsou 
v první fázi ošetřování na neurologic-
kých pracovištích a pracovištích ARO, 
kde jsou zabezpečeny základní životní 
funkce a je zahájena léčba příčiny po-
stižení míchy.

2.fáze
Po překonání akutního stavu jsou 
pacienti hospitalizováni zpravidla po 
doby několika týdnů na Spinálních 
jednotkách. Tyto spinální jednotky 
jsou v České republice čtyři, situovány 
do velkých nemocnic v Praze, Brně, 
Ostravě a Liberci. Zde pacienti překo-
návají fázi spinálního šoku, kdy jsou 
všechny funkce pod úrovní míšní léze 
nefunkční.

3.fáze
Po překonání fáze míšního šoku se 
často pod úrovní míšní léze objevují 
nové, avšak patologicky změněné 
reflexní funkce různých systémů, včet-

ně močového a pohlavního. V této 
fázi jsou pacienti po dobu 3 – 5 
měsíců hospitalizováni na Spinálních 
rehabilitačních jednotkách, které jsou 
v České republice tři, v Rehabilitačních 
ústavech Kladruby, Luže-Košumberk 
a Hrabyně.

4.fáze
Po stabilizaci zdravotního stavu a ná-
cviku do nového sociálního prostře-
dí jsou pacienti podle svého stavu 
propuštěni do domácí nebo ústavní 
péče a dále sledování jak v místě by-
dliště, tak i v rámci Spinálních rehabi-
litačních jednotek, kde mají nárok na 
měsíční rekondiční pobyt jednou za 
2 roky.
Rehabilitační ústav Kladruby je nej-
větším a nejlépe vybaveným rehabi-
litačním ústavem v České republice, 
nacházejícím se 40 – 50 km od Prahy. 
Podle své organizační struktury je 
rozdělen do 6 oddělení, z nichž jedno 
z nich je Spinální rehabilitační jednot-
ka s kapacitou 60 lůžek. Rehabilitační 
ústav Kladruby ročně hospitalizuje 
přibližně polovinu nově se vyskytují-
cích pacientů se spinální lézí, o které 
je schopen se postarat v nejlepší 
možné péči srovnatelné se světovými 
standardy.
Jak již bylo zmíněno, je péče o uro-
logické problémy pacientů s postiže-
ním míchy zcela zásadním a jedním 
z nejdůležitějších problémů. V zá-
padní Evropě vznikly v uplynulých 
dvou desetiletích ve zdravotnických 
zařízeních odpovídajících našim 
rehabilitačním ústavům neuro-uro-
logická pracoviště, které poskytují 
spinálním pacientům komplexní 
a kompletní urologickou péči. Při 

Centrum urologické péče Thomayerovy 
nemocnice pro spinální pacienty  
v Rehabilitačním ústavu Kladruby
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inspiraci touto skutečností se v ne-
dávné době podařilo Thomayerově 
nemocnici a jeho Urologickému 
oddělení otevřít neuro – urologické 
pracoviště v Rehabilitačním ústavu 
Kladruby, které ve shodě se světo-
vými trendy poskytuje kompletní 
urologickou péči o všechny pacienty 
s postižením míchy. Toto centrum již 
začalo s úspěchem ošetřovat paci-
enty a výsledky jeho fungování jsou 

pečlivě monitorovány a výsledky jsou 
a budou pravidelně zveřejňovány 
v odborných i veřejných médiích.
Centrum urologické péče pro spinální 
pacienty Thomayerovy nemocnice 
a Rehabilitačního ústavu Kladruby 
vzniklo díky pozitivně orientované 
a obětavé podpoře Ministerstva zdra-
votnictví ČR, plátců zdravotní péče 
a krajských úřadů Prahy a Středočes-
kého kraje.

Toto Centrum bude slavnostně ote-
vřeno 28. 4. 2017 v 10 hod v Tho-
mayerově nemocnici na pavilonu 
B4 za účasti náměstkyně ministra 
zdravotnictví JUDr. Lenky Teska Ar-
noštové, Ph.D., která nad touto akcí 
převzala záštitu.

doc. MUDr. Roman Zachoval, PhD, MBA
primář Urologického oddělení

Thomayerova nemocnice

Doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, 
Ph.D., z Interní hematologické 
a onkologické kliniky Fakultní ne-
mocnice Brno získal za svůj výzkum 
v oblasti hematoonkologie prestižní 
Stipendium Vladimíra Kozy, které 
uděluje Nadace pro transplantace 
kostní dřeně. 

Toto stipendium je pojmenováno 
po světoznámém českém hema-

toonkologovi, zakladateli Nadace pro 
transplantace kostní dřeně, České-
ho národního registru dárců dřeně 
a Hematologicko-onkologického 
oddělení Fakultní nemocnice v Plzni, 
který jako první v České republice 

provedl nepříbuzenskou transplan-
taci kostní dřeně českému pacientovi 
od dobrovolného českého dárce.
Udělení stipendia je oceněním pří-
nosu vědecké práce docenta Mráze 
a jeho vědeckého týmu ve Fakultní 
nemocnici Brno a CEITEC MU ke 
studiu biologie a léčby B buněčných 
malignit. V dalším výzkumu bude 
docent Mráz se svým týmem zkou-
mat, jakými mechanismy je regulová-
na signalizace přes tzv. BCR receptor 
u maligních buněk a jak lze tento 
poznatek využít terapeuticky. Předání 
ocenění proběhne 21. dubna 2017 
v Obecním domě v Praze.  

www.fnbrno.cz

FN Brno: Docent MUDr. Marek Mráz  
obdržel za svůj výzkum Stipendium Vladimíra Kozy
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Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav:
Dětské centrum zdobí malby od Libora Škrlíka
Dětské centrum Klaudiánovy ne-
mocnice pro děti do tří let nově 
zdobí další malby od Libora Škr-
líka. Ve čtvrtek 20. dubna byly 
obrázky poprvé představeny za 
přítomnosti umělce, vedení ne-
mocnice a sponzorů – ČSOB Po-
jišťovna a sdružení Strom života, 
bez kterých by veselé obrázky na 
zdech centra nemohly vzniknout.

„Velmi si vážíme každého, kdo 
pomáhá našemu dětskému 

centru. Děkujeme všem sponzorům, 
bez kterých bychom podobné akti-
vity nemohli realizovat,” řekl ředitel 
nemocnice Ladislav Řípa. Akce se 
také zúčastnili moderátorka Jolana 
Voldánová, dokumentarista Bedřich 
Ludvík a spisovatelka Bára Nesvad-
bová. 
“Spolupráce s dětským centrem 
trvá jedenáctý rok a my jsme hrdé, 
že se z nás stali přátelé a kama-
rádi. Z řad našich kolegyň, klientů 
a rodinných příslušníků vznikla roz-
manitá skupina dobrovolníků, kteří 
každou středu dopoledne tráví svůj 
čas s dětmi na lekci plavání. Výtěžek 
z většiny našich charitativně zamě-
řených akcí putuje právě do dět-
ského centra. Poslední zrealizovaný 

počin je kreativní výmalba jednoho 
pokoje v centru, kterou malíř Libor 
Škrlík celou pojal jako mořský svět. 
V těchto dnech dáváme dohromady 
výtěžek z našeho charitativního ple-
su na vinařickém zámku a vypadá 
to, že opět budeme moci přispět 
částkou na obnovu dalších prostor 
v dětském centru,” dodávají Monika 
Kopčanová a Anna Semiánová ze 
sdružení Strom života.
„Je pro nás ctí, že jsme se mohli 
podílet na tak unikátním a příjemné 
projektu, který, jak věříme, ocení 
zejména děti a zpříjemní jim po-
byt v centru,“ uvedl Michal Doležal, 
marketingový specialista z ČSOB 
Pojišťovny. Tato instituce přispěla 
na obrázky na chodbách. Zatímco 
pokoje zdobí podmořský svět, na 
chodbách jsou k vidění obrázky 
z knížky Garpíškoviny spisovatelky 
Báry Nesvadbové.
Již letos na podzim chce dětské 
centrum pokračovat s malířem Škr-
líkem na dalším projektu. “Chceme 
realizovat takzvané živé malby, což je 
spojení dekorativních a didaktických 

prvků do jednoho celku. Dekora-
tivní prvek osvěžuje daný prostor 
barevností a jinakostí. Obsahově je 
blízký věkové skupině dětí v daném 
prostředí. Didaktické prvky potom 
umožňují nejen vizuální, ale i hmato-
vý či sluchový kontakt s malbou. Mal-
ba by měla být opatřena systémem 
různobarevných diod, které děti sami 
rozsvěcují a dávají tím najevo napří-
klad správnost nabízené odpovědi 
nebo upozorní na nebezpečnou 
situaci. Vše ale záleží na tom, zda se 
nám podaří sehnat potřebné finanční 
prostředky,” dodala primářka dětské-
ho centra Helena Tomanová.

www.klaudianovanemocnice.cz
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Od dubna 2017 v hořovické ne-
mocnici je v provozu ambulance 
pro gynekologii dětí a dospíva-
jících, ve které každé úterý ordi-
nuje MUDr. Leoš Teslík, zatímco 
ve čtvrtek ordinuje jeho kolegyně 
MUDr. Tereza Hubová. Doktor 
Teslík v následujícím rozhovoru 
vysvětluje rozdílný přístup gyne-
kologa k dětským pacientkám, 
zmiňuje otázku nasazování hor-
monální antikoncepce u dospí-
vajících dívek a hovoří o dalších 
problémech, které přináší před-
časná puberta.

V čem se liší přístup k pacient-
kám na dětské gynekologii 

v porovnání s dospělými ženami?
Při gynekologickém vyšetření dětí 
je nutné především navodit 
přátelskou atmosféru, kte-
rá zbaví ostychu a strachu 
z vyšetření, obavy z boles-
ti zejména u dívek, které 
navštíví gynekologickou ordinaci 
poprvé v životě. Důležitou roli před 
samotným vyšetřením hraje před-
chozí edukace matkou, která dceru 
do ordinace doprovází.
Jaká vyšetření nejčastěji provádí-
te?
Mezi nejčastější vyšetření patří vagi-
noskopie s odběrem materiálu z po-
chvy k mikrobiologickému vyšetření 
nebo k nativnímu zhodnocení tzv. 
funkční hormonální cytologie. K zá-
kladním řadíme i transabdominální 
ultrasonografické vyšetření orgánů 
malé pánve, které vyžaduje naplně-
ný močový měchýř dítěte. U dívek, 
které již měly pohlavní styk, se gy-
nekologické vyšetření provádí jako 
u dospělých.
Dětské aktivity přinášejí bohužel 
často i úrazy. Setkáváte se ve své 
praxi také s úrazy rodidel malých 
pacientek?

Samozřejmě, zejména v letních 
měsících převažují otevřená - tržná 
poranění zevních rodidel, která vy-
žadují ošetření v celkové anestezii 
za hospitalizace.
Jak je to s nasazováním hormo-
nální antikoncepce u dospívají-

cích dívek k léčbě těžké 
formy akné? Jsou známy 
případy, že zejména věřící 
matky to u svých dcer ne-
dobře snášely, neboť měly 

obavy, že by to dívky předčasně 
vedlo k zahájení sexuálních akti-
vit. Setkal jste se s tímto problé-
mem?
Vzhledem k tomu, že dívky s hy-
perandrogenními stavy jsou zpra-
vidla do gynekologické ordinace 
referovány pediatry, dermatology 
a zejména dětskými endokrinolo-
gy, tak matky těchto dívek nemívají 
problém s terapeutickým nasazením 
kombinované hormonální antikon-
cepce z této indikace. Se striktně 
odmítavým postojem matek se 
prakticky nesetkáváme. 
Jaké jsou přínosy hormonální an-
tikoncepce pro dospívající dívky 
a jaké jim to může přinést teore-
tická zdravotní rizika?
Kromě antikoncepčního efektu 
zaznamenáváme celou řadu po-
zitivních vedlejších účinků jako je 
např. zpravidelnění cyklu, snížení 

intenzity krvácení, eliminace dysme-
norey, premenstruačního syndromu, 
prevence vzniku ovariálních cyst, 
ovlivnění hyperandrogenních stavů 
apod. K eliminaci event. zdravotních 
rizik je před nasazením preparátu 
důležité vstupní vyšetření gynekolo-
gem s odběrem rodinných i osob-
ních anamnestických dat zejména 
s ohledem na tromboembolická 
onemocnění.
Jaké problémy přináší předčasná 
puberta u dívek?
Dětský gynekolog ve své ordinaci 
velmi často vyšetřuje dívky s různý-
mi formami předčasného pohlav-
ního dospívání, podílí se na jejich 
léčbě ve spolupráci s dětským en-
dokrinologem, protože insuficientní 
nebo neadekvátní léčba předčasné 
puberty může vést k závažnému 
poškození dítěte ve formě předčas-
ného ukončení jeho tělesného růstu.
Jak je důležitá v dětské gyne-
kologii spolupráce s odborníky 
z dalších oborů?
Dětská gynekologie je obor převáž-
ně ambulantní a mezioborová sou-
činnost s praktickými lékaři pro děti 
a dorost, nemocničními pediatry, 
nefrology, dětskými endokrinology 
a chirurgy je velmi důležitá a cenná. 
Podílí se tak na zlepšení komplexní 
péče o děti a dorost.

www.nemocnice-horovice.cz

Nemocnice Hořovice: Nová ambulance  
pro gynekologii dětí a dospívajících dívek
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Ředitel IKEM MUDr. Aleš Herman 
Ph.D. získal v rámci 24. ročníku 
prestižní soutěže Manažer roku 
hned tři významná ocenění. 
Zvítězil v odvětví “Zdravotnic-
tví“ a získal i cenu “Za inovace 
pro udržitelný rozvoj“, a to za 
dlouhodobou a soustavnou ino-
vativní činnost s ekonomickým, 
sociálním i environmentálním 
přínosem pro všechny. Za svou 
usilovnou práci pro Institut kli-
nické a experimentální medicíny 
se také v rámci celkových výsled-
ků zařadil mezi TOP 10 manažerů 
České republiky. 

Ocenění a blahopřání převzal 20. 
dubna 2017 na pražském Žofíně 

z rukou  premiéra Bohuslava Sobot-
ky a zástupců vyhlašovatelů̊ soutě-
že – Svazu průmyslu a dopravy ČR, 
Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů ČR a České 
manažerské asociace.
„Rád bych poděkoval za všechna 
ocenění, která jsem v rámci soutěže 
Manažer roku 2016 převzal. Velmi si 
jich vážím. Jsou důkazem toho, kolik 
schopných lidí a zaměstnanců v In-
stitutu máme. Bez každého jednoho 
z nich by IKEM nebyl ani zdaleka 
tím, čím dnes je, a tím pádem ani 
má pozice ředitele by nemohla být 
takto oceněna. Jen díky schopným 
a poctivým lidem se může IKEM 
chlubit nejen vynikajícími výsledky 
vědy, výzkumu a medicíny, ale také 
dlouhodobě výbornými hospodář-
skými výsledky,“ říká ředitel IKEM 
MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
„Ocenili jsme laureáty nově zavede-
né ceny “Za inovace pro udržitelný 
rozvoj“ především za jejich zásadní 

příspěvek k ekonomickému, sociál-
nímu a environmentálnímu rozvoji 
společnosti. Považuji za významné, 
že tato ocenění byla udělena den 
po přijetí Strategického rámce udr-
žitelného rozvoje ČR 2030 vládou 
naší země̌,“ doplňuje pre-
zident České manažerské 
asociace Pavel Kafka, který 
je zároveň viceprezidentem 
České podnikatelské rady 
pro udržitelný rozvoj. 
Aleš Herman se pohy-
buje ve zdravotnictví bezmála 40 
let – od sanitáře přes záchranáře 
a spoluvlastníka soukromé kardiolo-
gické společnosti až k řediteli IKEM, 
největšího superspecializovaného 
centra v republice. Šest let v Institu-
tu je šest let velkého medicínského 
i ekonomického rozvoje IKEM. Bě-
hem jeho působení byly v IKEM za-
vedeny nové transplantační progra-
my (transplantace tenkého střeva, 
dělohy), zelenou dostaly i nové me-

tody v kardiologii, kardiochirurgii či 
diabetologii. To vše i přes občas ne-
klidné období financování českého 
zdravotnictví. Kladný hospodářský 
výsledek umožnil po letech v IKEM 
i stavební růst - v IKEM byl postaven 

nový pavilon pro vědce, 
nové sály pro chirurgy 
a připravuje se dostavba 
nemocnice o další dvě kří-
dla. Současnou profesí je 
manažerem, dále se věnuje 
ale i medicíně, přesněji in-

tervenční kardiologii. 
Manažer roku je nejprestižnější 
a nejpropracovanější manažerskou 
soutěží v ČR, s letitou tradicí – letos 
probíhá její 24. ročník. Jejím cílem 
je každoročně vyhledat a ocenit 
nejlepší a nejvýznamnější osobnosti 
managementu, jejich metody a pří-
nos pro rozvoj firem a ekonomiky. 
Společenským a etickým posláním je 
přispět k rozvoji elity českého man-
agementu.

Prestižní ocenění Manažer roku 2016 
putuje do IKEM

ŘEDITEL MUDR. ALEŠ HERMAN ZÍSKAL OD ODBORNÉ POROTY TŘI VÝZNÁMNÁ OCENĚNÍ
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IKEM již rok úspěšně transplantuje dělohy:

Již šesti ženám toužícím po vlast-
ním dítěti transplantoval v uply-
nulém roce speciální operační 
tým pod vedením Jiřího Froňka 
z IKEM a Romana Chmela z FN 
Motol dělohu. Brzy se pod dohle-
dem lékařů začnou připravovat 
na umělé oplodnění a pokud 
se vše podaří, tak i na první tě-
hotenství. To vše v rámci jediné 
klinické studie na světě, která 
zahrnuje transplantace dělohy od 
žijících i zemřelých dárkyň. 

Historicky první transplantaci dě-
lohy v České republice provedl 

společný tým lékařů IKEM a FN 
Motol 30. dubna 2016. V tomto 
případě se jednalo o příbuzenskou 
transplantaci, kdy matka darova-
la orgán své dceři, která se bez 
dělohy narodila. Mladá žena tak 
dostala šanci přivést na svět vlastní 
dítě. „Byla to teprve 11. transplan-
tace dělohy od žijící dárkyně na 
světě. Za ten rok, který je za námi, 
jsme překonali několik důležitých 
milníků. Tím největším je pro nás, 
kromě toho, se nám s každou další 
transplantací daří zkracovat ope-
rační čas a současně zdokonalovat 
techniku zákroku, že jsme jako 
první na světě úspěšně transplan-
tovali již dvě dělohy od zemřelých 
dárkyň, což nám dává velkou na-
ději, že by se tento program mohl 
v budoucnu rozšířit a pomoci tak 
mnoha ženám bez funkční dělohy 
toužícím po vlastním dítěti spl-
nit jejich velký sen. V rámci naší 
studie platí velmi přísná kritéria. 
Příjemkyně dělohy jsou výhradně 
ženy bez vlastního dítěte, kterým 

děloha chybí vrozeně nebo o ni 
přišly z různých důvodů v průběhu 
života, případně ji mají z pohledu 
těhotenství nefunkční. Navíc oče-
káváme, že bychom mohli během 
letošního roku překonat v počtu 
provedených transplantací dělohy 
i kolegy ve Švédsku, kteří s ucele-
ným programem od žijících dárkyň 
začali již v roce 2012, a kteří mají 
za sebou celkem 9 transplantací,“ 
říká přednosta Kliniky transplantační 
chirurgie IKEM doc. MUDr. Jiří Fro-
něk, Ph.D., FRCS., který program 
transplantací dělohy dále rozvíjí. 
Tato studie zahrnuje provedení cel-
kem 20 transplantací dělohy - 10 
žen dostane dělohu od žijící dárky-
ně, 10 od zemřelé. Po transplantaci 
by měly být schopné porodit jedno 
až dvě zdravé děti. „Celý proces je 
velmi náročný. Po podrobném vyšet-
ření dárkyně i příjemkyně následuje 
technicky velmi složitý odběr dělohy 
a její transplantace. Oba zákroky 
mohou trvat v součtu až 16 hodin. 
Po zvládnutí prvních několika měsí-
ců po operaci bez známek odmítání 
dělohy organismem příjemkyně 
následuje 6-9 měsíců trvající období 
čekání na přenos embrya (zárod-
ku) do dělohy, v průběhu kterého 
se snižují a vysazují léky potlačující 
imunitní reakci a sleduje se funkce 
dělohy. Teprve poté přistupujeme 
k umělému oplodnění. Podmínkou 
transplantace dělohy je předchozí 
příprava ve smyslu odběru vlastních 
vajíček a jejich oplození spermiemi 
partnera. Pokud by vše vyšlo pod-
le ideálního scénáře, tak bychom 
mohli slavit narození prvního dítěte 
již v příštím roce. Jak však ukazují 

i zahraniční zkušenosti, musíme být 
velmi trpěliví, každý případ je totiž 
velmi individuální a nelze s jistotou 
předpovědět, kdy se po transferu 
připravených oplozených vajíček 
do dělohy dočkáme úspěšného 
těhotenství,“ vysvětluje přednosta 
Gynekologicko-porodnické kliniky 
2. LF UK a FN Motol MUDr. Roman 
Chmel, Ph.D., MHA.
Přípravy na historicky první 
transplantaci dělohy v Česku pro-
bíhaly 4 roky. „Velmi mne těší, že 
se tým našich lékařů řadí v tomto 
ohledu mezi světovou špičku a tak, 
jako oni sbírali zkušenosti v zahrani-
čí, teď se k nim jezdí učit další lékaři 
z jiných světových center jak tak ná-
ročný výkon úspěšně provést. Našim 
cílem však stále zůstává nic nepod-
cenit a neuspěchat. Náš tým chce 
především přivést na svět zdravé 
děti. Jsem rád, že se tímto způso-
bem daří dávat šanci neplodným 
ženám, kterým tak svitla naděje, aby 
mohly mít v budoucnu svoje vlastní 
děti,“ říká MUDr. Aleš Herman, Ph.D., 
ředitel IKEM.

Text a foto: IKEM

U prvních žen začnou 
již brzy přípravy na umělé oplodnění
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Nemocnice je častým 
atraktivním tématem 
dramatických děl, tele-
vizních seriálů i třeba 
napínavých detektivek. 
A v určitých obdobích 
se na ně soustředí po-
zornost politiků, zkou-
majících využitelnost 
elektorátu a stav finan-
cí. Je dobré se někdy 
zamyslet nad tím, jak vypadá 
všední den a provoz, co všechno 
musí vedení nemocnice zajistit, 
a co není tak efektivní jako hou-
kající sanitky nebo svatba pri-
máře se setřičkou. Služby, které 
jako pacient možná ani neregis-
trujeme. Prádlo, úklid, ostrahu 
a řadu jiných služeb a činností 
musí zajišťovat ředitel nemoc-
nice - v Nemocnici Písek je to 
MUDr. Jiří Holan. 

Většina nemocnic si outsourcu-
je firmy na podobné služby, 

proč to není váš případ v Nemoc-
nici Písek?
V Písku ani historicky nebylo zvykem 
služby podobného typu zadávat. 
Prádelna, kuchyně, cukrářství, lékár-
na, laboratoře, údržba, řemesla typu 
elektrikář, zámečník, instalatér, za-
hradník jsou stále v držení nemocni-
ce. I z dlouhodobého hlediska se to 
zatím ukázalo jako strategicky vý-
hodnější prvek. Zodpovídáme si za 
kvalitu, dáváme práci lidem v regio-
nu, nese to i sekundární nefinanční 
benefity pro firmu i zaměstnance 
a plošně to zatím vychází finančně 
výhodněji.

Nabízejí se vám firmy 
samy? 
Firmy se na outsourcing 
nabízejí stále. V nemocnici 
outsorcujeme v této chví-
li pouze Ostrahu areálu 
a Úklidové služby. Tyto 
služby jsme vyhodnotili 
v čase jako výhodnější 
v zadání jinému subjektu.

Je kvalita této služby zajiště-
ná, máte nastavenou kontrolu? 
A jako muže mě napadá, zda se 
tato čísla týkají také žehlení?
Kvalita prádelny je na řadě stupních, 
od akreditačních standardů, po pro-
stou vizuální podobu uniforem za-
městnanců a povlečení lůžek. Čísla 
se samozřejmě týkají také žehlení. 
Součástí zaměstnaneckého fondu 
prádelny jsou i šičky, které případné 
vady prádla opravují. Zároveň stejně 
jako prádelna slouží zaměstnancům 
a veřejnosti v případě zájmu o ko-
merční služby domů.

Je v písecké nemocnici radost 
lehnout si jako pacient do čerstvě 
povlečené postele? 
Radost lehnout si do nemocniční 
postele nemá asi nikdo. A když už 
to musí být, ať je ta postel čistá 
a voňavá. To je zadání prádelny.

Mohou této služby využít i třeba 
zaměstnanci soukromě, nebo ve-
řejnost? 
V prádelně část provozu věnujeme 
zaměstnancům a veřejnosti pro pri-
vátní poptávku. Je to dobrý zdroj 
finančních prostředků na provoz 

prádelny a nemocnice i mimo veřej-
né zdravotní pojištění. Přitom režijní 
náklady se podstatněji v daném 
množství nemění.

Máte podobně zavedené i třeba 
stravování, provoz budov a úklid?
Za stejně důležité a pro život ne-
mocnice dobré považujeme vlastní 
provozování kuchyně, jídelny, cuk-
rárny a kantýny. Ve velké míře právě 
tyto služby vytváří veřejný obraz 
nemocnice, dobrý nebo špatný. 
A v Písku dobrý, hodně dobrý.

Jaké má vaše nemocnice zkuše-
nosti s ostrahou, bezpečnostním 
zajištěním - ochranou objektu, 
zabezpečení toxických látek, ma-
jetku nemocnice a pacientů?
Ostrahu máme ve smluvním vztahu. 
Jde o tak odlišný typ služby, včetně 
školení, držení zbraní a dalších věcí, 
které by nemocnice ze své podstaty 
provozovala v horší kvalitě. Proto 
je ostraha profesionální. Vzhledem 
k rostoucímu počtu výjezdů zása-
hových jednotek ostrahy na pomoc 
zdravotníkům v nemocnici jde 
i v tomto opačném případě o dob-
rou volbu.

MUDr. Jiří Holan:

Veřejný obraz nemocnice je v Písku dobrý.

Hodně dobrý.
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Nemocnice Písek: Prádelna rozšiřuje kvalitu 
poskytovaných služeb

Odborníci na výživu Nemocnice Písek, 
a. s., pomáhají se stravováním v písec-
kých základních školách. A v nemocnič-
ní kuchyni jim jídlo rovnou uvaří. Vloni 
v nemocnici tímto způsobem uvařili 
téměř tři tisíce obědů pro školy.

Písecká nemocnice zajišťuje celodenní 
stravování nejen pro hospitalizované 

pacienty a obědy pro zaměstnance, ale 
připravuje i obědy pro školy či sociální za-
řízení. V roce 2016 se tu uvařilo téměř 240 
tisíc obědů. Z 35 tisíc obědů, které vloni 
nemocnice dodala externím odběratelům, 
byly téměř tři tisíce obědů určeny pro školy.
Od roku 2015 platí nařízení, podle kterého 
musí výběr receptur a sestavení jídelního 
lístku, včetně technologické úpravy v rám-
ci dietního stravování, provádět nutriční 
terapeut. S tím pomáhá některým školám 
právě nemocnice. „Většinou se jedná 

o bezlepkovou nebo bezlaktózovou dietu, 
ale také o vysoce speciální stravu při roz-
sáhlých potravinových nesnášenlivostech,“ 
řekla Monika Lišková, vedoucí Oddělení 
léčebné výživy a stravování Nemocnice 
Písek.
Oddělení léčebné výživy a stravování se 
skládá z kuchyně, cukrárny, kanceláře 
a prodejny. Celkem zaměstnává 33 pra-
covníků, konkrétně kuchařů a kuchařek, 
dietních sester, administrativních pracovnic, 
cukrářek a prodavaček. Pod stravovací úsek 
patří také prodejna v areálu nemocnice, 
kde lze zakoupit nejen občerstvení teplé 
i studené kuchyně, cukrářské výrobky, čers-
tvé pečivo, ovoce a nápoje, ale i denní tisk, 
časopisy a základní hygienické potřeby. 
Kuchyně a cukrárna zajišťují i catering na 
akcích pořádaných nemocnicí. V cukrár-
ně se každoročně upeče téměř tři čtvrtě 
tuny vánočního cukroví a kolem 400 kusů 

velikonočních beránků, které dostávají 
zaměstnanci zdravotnického zařízení jako 
bonus. „Vaříme i o víkendech a denně při-
pravujeme jedno bezmasé jídlo. Snažíme 
se sledovat moderní trendy ve stravování 
a reagujeme na podněty, které máme od 
našich strávníků,“ sdělila Monika Lišková.
Stravovací provoz písecké nemocnice ně-
kolikrát ročně kontrolují státní dozorové 
organizace jako Krajská hygienická stanice, 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
a Státní veterinární správa. „Jejich hod-
nocení je pro klienty i obchodní partnery 
dokladem toho, že provozování stravova-
cích služeb je u nás bezpečné a na vysoké 
úrovni. Certifikát kvality udělený nezávislou 
externí firmou svědčí o správné a bezpečné 
přípravě pokrmů, dodržování hygienických 
postupů a uskladnění potravin,“ doplnil 
ředitel písecké nemocnice MUDr. Jiří Holan, 
MBA.

Nemocnice Písek zajišťuje odborné stravování  
školám a sociálním zařízením

Více než 350 tun prádla vloni vyprali 
v písecké nemocnici. Ta má k dispozici 
vlastní prádelnu, ve které zaměstnává 
celkem 17 pracovnic. Za jednu směnu se 
tu vypere až dva tisíce kilogramů prá-
dla. To představuje více než 325 tun za 
rok pro vlastní potřebu a téměř 30 tun 
prádla pro soukromé lékaře, sociální 
a zdravotnická zařízení, hotely, restau-
race a rekreační střediska v regionu.

„Na praní zdravotnického oblečení, 
prádla a textilních zdravotnických 

prostředků, tedy konkrétně lékařských 
plášťů, sesterských uniforem i lůžkovin, platí 
přísná kritéria. Výsledkem musí být mikro-
biologicky čisté prádlo. Prádelna je proto 
významným prvkem kvality zdravotnické 
péče,“ uvedl ředitel Nemocnice Písek, a. s., 
MUDr. Jiří Holan, MBA. Doplnil, že je samo-
zřejmostí, aby se hospitalizovaní pacienti 

cítili na čistém lůžku příjemně a zdravotnic-
ký personál měl dostatek čistých a vyžehle-
ných halen, lékařských košil, plášťů a kalhot 
pro svou náročnou práci.
Prádelna písecké nemocnice zaměstnává 
15 pracovnic v provozu příjmu, praní, su-
šení, žehlení a expedování prádla, a dále 
dvě švadleny v šicí dílně. „Během pracího 
procesu je v lince díky termodezinfekci za-
ručena likvidace infekčních faktorů v prádle. 
O kvalitu praní se stará pražská firma Di-
versey, která pravidelně sleduje dávkování 
prací chemie a kontroluje průběh titračních 
hodnot u prací linky. Prádlo nesmí obsaho-
vat zbytky pracích prostředků a dezinfekce, 
které mohou při kontaktu s pokožkou 
způsobit alergickou reakci, proto jsou sle-
dované i naměřené hodnoty pH v poslední 
komoře máchacího cyklu. Poslední úpravy 
a tvarování čistého prádla probíhají na vel-
kokapacitních korytových žehlicích strojích,“ 

řekla vedoucí prádelny M. Jonsztová. 
Existence vlastní prádelny v lůžkovém 
zdravotnickém zařízení okresního typu není 
zcela běžná. „Prádelnu ale zachováváme 
zejména proto, že díky ní rozšiřujeme kva-
litu poskytovaných služeb. Zdravotníci se 
u nás nemusejí stydět chodit k pacientům, 
protože jsou nejen čistí, ale díky žehlicím 
strojům i upravení. Navíc zaměstnáváme 
dvě švadleny, které v případě potřeby prá-
dlo opraví, přišijí knoflíky a starají se o to, 
aby uniformy působily dobrým dojmem,“ 
sdělil ředitel Holan.
Služby prádelny písecké nemocnice může 
využívat i veřejnost. Největší zájem je 
o praní a žehlení ložního prádla a záclon. 
Dále jsou žádané různé úpravy oděvů, 
například krácení kalhot. Ceník prádelny, 
která je v provozu od pondělí do pátku, lze 
nalézt na webu nemocnice. 

www.nemopisek.cz
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Jediné, co mu šlo v pozdním od-
poledni poradit, bylo, ať sepíše 

seznam a zajde do nejbližší lékárny, 
aby mu farmaceuti vyznačili, které 
z oněch osmnácti léku mají stejnou 
učinnou látku a místo aby pacient-
ce pomáhali, tak jí škodí. A ať jdou 
se seznamem hned ráno k její lé-
kařce.
Těžko říct, kolik je v zemi podobných 
pacientů. Rozhovor s mladým mu-
žem ale připomněl Janě Petrenko, jak 
před několika lety v diskusi v posla-
necké sněmovně tehdejší europosla-
nec MUDr. Milan Cabrnoch prohlásil: 
„Naši pacienti nejsou nedostatečně 
léčeni, jsou uléčeni k smrti.“
Informace, kolik léků berou pacienti 
v zařízeních sociální péče nyní shro-
mážďuje Ústav lékového průvodce 
v projektu Senior. Jeho hlavním 
úkolem je propojit ošetřující lékaře, 
geriatry, klinické farmaceuty a ošet-
řovatelský personál, aby společně 
rozhodli o co nejoptimálnější farma-
koterapii klientů domovů pro seniory.
Zjištění jsou smutná. Senioři žijící 
v domovech sociální péče bývají 
bezmála předávkováni léčivy. V prů-
měru užívají osm léků, u několika 
z nich přitom už nikdo ani netuší, 
proč jim byly kdysi předepsány. 

Berou také 
například an-
tipsychotika bez 
kontroly u psy-
chiatra či léky, 
které by ve stáří 
neměli být vů-
bec předepiso-
vány. A naopak, 
nedostávají pří-
pravky, které by potřebovali.
Zároveň se tito lidé pohybují na po-
mezí dvou systémů – zdravotního 
a sociálního, v Česku tedy v pod-
statě v zemi nikoho. Není přitom 
žádným tajemstvím, že jsou často 
léčeni poměrně distančně a že na 
ně navštěvující lékař nemá čas. Pro 
tuto skupinu se proto začal vžívat 
termín „zapomenutí pacienti“. Jak 
potvrzuje z vlastní zkušenosti geriatr 
MUDr. Zdeněk Kalvach, do zařízení 
sociální péče přijde lékař sporadicky, 
preskripce se vyřizují po telefonu 
a jsou podložené bianko recepty 
a žádankami na pomůcky. Z hlediska 
veřejného zdravotnictví tak vznikají 
občané druhé kategorie.
Informace zjistil tým Ústavu lékového 
průvodce (ÚLP) během projektu Se-
nior, který podrobuje farmakoterapii 
obyvatel těchto domovů lékovým 

auditům. Na projektu spolupracuje 
skupina klinických farmaceutů pod 
vedením Milady Halačové z Nemoc-
nice Na Homolce a Státní ústav pro 
kontrolu léčiv (SÚKL).
„Lékoví auditoři“ dosud navštívili pět 
zařízení sociální péče, prošetřili me-
dikaci 357 jejich klientů s průměrným 
věkem 83 let. Vydali celkem 788 do-
poručení, bez nichž se ale obešlo jen 
53 seniorů. „Pacienti v průměru uží-
vali 8,2 léků. To vnímám jako kritickou 
hranici. V seniorském věku dochází 
k významným strukturálním a funkč-
ním změnám, a proto by měla být 
medikace pravidelně revidována,“ 
upozornila Milada Halačová, vedoucí 
Oddělení klinické farmacie Nemocni-
ce Na Homolce. 
Lékové analýzy mají vést k podávání 
léků, které jsou pro pacienta v jeho 
situaci nejvhodnější a prokazatelně 
účinné a ve vhodných dávkách. „Je-
jich úkolem je také sledovat lékové 
interakce, nežádoucí účinky a pra-
videlné revize předepsaných a uží-
vaných léků. To vše by mělo vést ke 
zjednodušení lékového režimu,“ po-
psal ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta.
Věk klientů těchto zařízení sociálních 
služeb se neustále zvyšuje a jejich 
zdravotní stav se zhoršuje. Většina 

Lékové audity
zachraňují zdraví pacientů

informace

Když Jana Petrenko v Koalici pro zdraví zvedla telefon, mladý muž na ni rozčíleně vychrlil:  
„Moje máma bere 18 léku denně, a místo aby jí bylo lépe, je jí čím dál hůř.“ Zlobil se na doktory, 
kteří ji „špatně léčí“. Po krátké diskusi se ho povedlo uklidnit a zjistit, že paní ani neví, co užívá 
a od každého lékaře si nechá něco předepsat. A samozřejmě – seznam svých léků si ani  
k jednomu lékaři nevezme.
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proto vyžaduje stálou zdravotně- 
-ošetřovatelskou péči. Pacienti se-
nioři vykazují přitom vyšší náchylnost 
k rozvoji nežádoucích účinků léků, 
a proto by jejich předepisování mělo 
být obzvlášť uvážlivé. Tito lidé jsou 
totiž křehcí – hůře se adaptují na 
změny, trpí hned několika nemocemi, 
a proto užívají více léků. Hůře také 
spolupracují při léčbě. A léky mo-
hou v jejich organismu působit jinak 
než u mladší populace.  „Nežádoucí 
účinky léků jsou závažnou příčinou 
zhoršování stavu těchto pacientů, 
ztráty soběstačnosti, dlouhodobé 
ústavní péče a neúčelně vysokých 
nákladů. Je to plýtvání prostředky,“ 
upozornil geriatr a internista Zdeněk 
Kalvach.
„Díky lékovým auditům v domovech 
seniorů bylo možné získat řadu 
užitečných dat a potvrdit, že léky 
jsou často předepisovány a užívány 
v neprospěch pacienta, v některých 
případech mohou dokonce závaž-
ně ohrozit jeho zdraví a v krajním 
případě i život,“ zdůraznil PharmDr. 
Blahuta. Pravidelnou revizí nasaze-
né farmakoterapie u klientů v do-

movech důchodců tak lze výrazně 
zlepšit jejich kvalitu života a před-
cházet řadě zdravotních komplikací 
či obtíží.
Ústav lékového průvodce hodlá 
v projektu, jenž si získává stále větší 
respekt, pokračovat ve spolupráci se 
SÚKL a Nemocnicí Na Homolce. Le-
tos bude auditovat medikaci klientů 
v dalších domovech v Praze a na Vy-
sočině, pro rok 2018 se již hlásí první 
domovy především z Jihočeského 
kraje. „Rozběhnout by se také měl 
pilotní projekt kontinuálního sledování 
účelné a bezpečné farmakoterapie 
v multidisciplinárním týmu v domově 
Palata v Praze,“ popsala ředitelka ÚLP 
Ivana Plechatá.
Audity jsou dobrovolné, všichni kli-
enti poskytli informovaný souhlas 
s nahlížením do jejich zdravotnické 
dokumentace, jíž poskytl jak praktic-
ký lékař, tak i ošetřovatelský perso-
nál. „Klinický farmaceut nemůže do 
medikace zasahovat bez ošetřující-
ho lékaře. Naším primárním partne-
rem je lékař, pacient až sekundár-
ním,“ zdůraznila Halačová. 
Ústav také provozuje elektronickou 

poradnu o lécích pro pacienty a pro 
lékaře. Ve spolupráci s odbornými 
společnostmi chce tým také připra-
vit metodické postupy sledování 
farmakoterapie v sociálních zaříze-
ních. Plánuje také zavést certifikát 
„Zařízení bezpečné a účelné farma-
koterapie“.
„Je to výborný projekt, ale neřeší 
problémy pacientů v domácí péči. 
Dokud nebudeme mít elektronickou 
dokumentaci a recepty, jde prav-
děpodobně o tisíce pacientů, kteří 
berou nesprávné léky a místo aby se 
léčili, škodí si. Nechápu proč Česká 
lékařská komora tak urputně proti 
elektronizaci bojuje, když už nyní 
lékaři komunikují s pojišťovnami přes 
internet,“ říká Petrenko.
Ale ministerstvo zdravotnictví již na 
výtky komory nedbá a nechce po-
druhé povinné eRecepty odkládat. 
„Elektronická preskripce bude od 1. 1. 
2018, zákon hovoří jasnou řečí. Vždyť 
lékaři se budou muset hned vzápětí, 
od března, připojit i k EET,“ zdůraznil 
ministr Miloslav Ludvík.

Text: Marcela Alföldi Šperkerová
Zdroj: www.koaliceprozdravi.cz
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Od 1. března 2017 začal fungovat 
nový systém nakládání s injekč-
ními jehlami a stříkačkami, kte-
ré Městská policie hl. m. Prahy 
posbírá např. z dětských hřišť a ji-
ných veřejných prostranství. Tento 
infekční odpad po narkomanech 
strážníci předávají společnosti 
SUEZ. Následnou likvidaci bude 
hradit město.

„Infekční odpad po nar-
komanech je v Praze 

opravdu problém. Jsem 
ráda, že se podařilo najít 
řešení, jak tento odpad eko-
logicky likvidovat,“ uvedla 
radní Jana Plamínková.
Společnost SUEZ poskytne sběrné 
boxíky pro všechna hlídková vozidla 
MP Praha a při odevzdání „plného“ 

jim bude vydán prázdný. Stříkač-
ky a jehly budou na sběrné místo 
předávány výhradně pracovníky 

MP Praha po předložení 
služebního průkazu. Nová 
služba pomůže i útulkům 
pro opuštěná zvířata provo-
zovaným Městskou policií, 
odkud bude společnost 
SUEZ odebírat jehly a stří-

kačky použité ve veterinárních ordi-
nacích těchto zařízení.
Společnost SUEZ byla pro zajišťová-

ní této služby vybrána v otevřeném 
zadávacím řízení malého rozsahu, 
smlouva byla uzavřena na 3 roky 
s účinností od 1. 3. 2017. 
„Pokud bude služba vyhodnocena 
jako přínosná, budeme v ní pokračo-
vat,“ dodala radní Plamínková.

Praha začala ekologicky likvidovat 
infekční odpad po narkomanech

PR▼

Národní rada osob se zdravotním 
postižením České republiky kaž-
doročně uděluje cenu Mosty ur-
čenou aktivitám nebo lidem, kteří 
významným způsobem přispívají 
ke zlepšení života handicapova-
ných. Letos je na uvedenou cenu 
mezi pěti nejlepšími nominován 
i Magistrát hlavního města Prahy 
za svou Mapu přístupnosti. Stejný 
projekt přinesl magistrátu také 
nominaci v soutěži Zlatý erb.

Úřad byl na cenu Mosty nomino-
ván za digitální mapu přístup-

nosti budov a veřejných prostor 
pro osoby s omezenou schopností 
pohybu, za podporu systémových 
a rozvojových projektů sportu han-
dicapovaných a za aktivní spolupráci 

při zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením.
Digitální mapa přístupnosti získala 
nominaci také v soutěži Zlatý erb, 
jejímž cílem je podpořit modernizaci 
místní a regionální veřejné správy. Ta 
spočívá v rozvoji informačních služeb 
poskytovaných občanům i specific-

kým skupinám uživatelů s využitím 
internetu a ostatních elektronických 
médií, a v přispění k rozvoji kvality 
života ve městech a obcích České 
republiky.
Nominovaná Mapa přístupnosti je 
dostupná v odkazu: 

http://mapapristupnosti.cz/

Magistrát hl. m. Prahy byl nominován 
na cenu Mosty a Zlatý erb
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Rada hl. m. Prahy schválila návrh 
na poskytnutí účelové neinvestič-
ní dotace pro program Protidro-
gová politika v rámci 
Grantového programu 
hl. m. Prahy pro oblast 
adiktologických služeb 
(GPAS) pro rok 2017. 

V rozpočtu hl. m. 
Prahy na rok 2017 je 

pro financování grantů 
v oblasti adiktologických 
služeb vyčleněna část-
ka 45 000 000 korun. 
V rámci této částky je 
zahrnuta i částka 29 350 000 korun, 
která je určena na poskytnutí dotací 
projektům, které byly v minulosti za-
řazeny do systému čtyřletého finan-
cování. Zbývající částka, 15 650 000 
Kč, je určena pro financování pro-
jektů předkládaných v rámci GPAS 
v roce 2017.
„Fenomén závislosti na drogách nelze 
podceňovat, zejména v Praze se stále 

jedná o vážný problém. Důležité je 
působit už v rámci primární prevence 
rizikového chování dětí a mládeže. 

To se nám poměrně 
daří a věřím tomu, že 
podporované programy 
a odsouhlasené granty 
významně obohatí proti-
drogovou politiku hlavní-
ho města Prahy, přičemž 
výsledkem budou uspo-
kojivé statistiky počtu 
závislých a vyléčených,“ 
uvedl radní hl. m. Prahy 
Radek Lacko. 
V rámci GPAS byly při-

jímány žádosti o dotaci na realizaci 
služeb či projektů, které jsou zamě-
řeny na dosažení pozitivních změn 
chování, postojů a změnu životního 
stylu u uživatelů drog, léčbu a resoci-
alizaci v oblasti protidrogové politiky 
a minimalizace zdravotních, sociálních 
a jiných rizik spojených s užívání ná-
vykových látek. Celkem bylo přijato 44 
žádostí o dotaci od 15 organizací. 

V rámci GPAS jsou podporovány 
tyto typy programů:
l  kontaktní a poradenské služby
l  terénní programy
l  léčba – ambulantní  
 a lůžková léčba
l  substituční léčba
l  stacionární programy
l  rezidenční péče v terapeutických  
 komunitách
l  ambulantní doléčovací programy 
 (včetně chráněného bydlení a 
 chráněných pracovních programů)
l  služby pro uživatele drog  
 ve výkonu trestu a ve vazbě
l  detoxikace, detoxifikace
l  projekty zaměřené na poskytování 
 odborných a ověřených informací 
 uživatelům drog či jiným  
 příjemcům služeb a odborné či 
 laické veřejnosti; projekty  
 doplňkové, které nepodléhají  
 povinnosti certifikace.

Rada schválila granty pro oblast protidrogové politiky

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická 
škola v Praze obdržela titul fakultní školy VŠCHT
Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední zdravotnická škola sídlící 
na Alšově nábřeží v Praze 1 ob-
držela titul fakultní školy Vysoké 
školy chemicko-technologické, 
oznámila radní pro školství a ev-
ropské fondy Irena Ropková. Titul 
bude škola užívat minimálně do 
roku 2020.

Pražská Vyšší odborná škola zdra-
votnická a Střední zdravotnická 

škola sídlící na Alšově nábřeží v Pra-
ze 1 získala na základě dlouholeté 
spolupráce oprávnění užívat titul 
fakultní školy Vysoké školy chemic-

ko-technologické. Zdravotnická 
škola se tak stala výukovou základ-
nou budoucích učitelů a budou 
zde realizovány pedagogické praxe 
studentů, vzorové hodiny a další 
aktivity související s přípravou bu-
doucích učitelů. Stejně tak mají žáci 
zdravotnické školy možnost praxe 

v laboratořích VŠCHT. „Pro školu 
i pro hlavní město, které zdravot-
nickou školu zřizuje, přiznání titulu 
představuje obrovský úspěch a zá-
vazek k všestranné podpoře tohoto 
prestižního spojení,“ uvedla pražská 
radní pro školství a evropské fondy 
Irena Ropková.
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Radou hlavního města Prahy 
prošly a byly schváleny návrhy 
radního pro zdravotnictví a byd-
lení Ing. Radka Lacka na obnovu 
sanitních vozidel rychlé zdravot-
nické pomoci (RZP) v letech 2017 
až 2021 a na přidělení finančních 
prostředků na rok 2017 na obnovu  
RZP z úspory hospodaření minu-
lých let hl. m. Prahy. Návrhy jsou 
připraveny ke schválení Zastupi-
telstvem hl. m. Prahy.

V návaznosti na plánované navý-
šení počtu výjezdových skupin 

bude nezbytné průběžně navyšovat 
stavy techniky, která bude v souladu 
se strategií standardizace organi-
zace a v technickém stavu odpoví-
dajícím kladeným požadavkům na 
bezpečnost a operativnost nasazení 
v provozu. Pro provoz sanitek RZP 
na území Hl. m. Prahy, je s ohledem 
na udržení vyhovujícího technického 
stavu a na ekonomiku oprav vozidel, 
zapotřebí udržovat stáří vozidel do 
cca šesti let a do náběhu 250 tis. km, 
což odpovídá i odpisovému plánu 
– 72 měsíců. V letech 2018 až 2020 
bude tedy nutné pořídit patnáct 
kusů nových sanitních vozidel každý 
rok a v roce 2022 deset vozidel. Pro 
rok 2017 je navýšení počtu sanitních 
vozidel (pět vozů) plně v souladu 
s potřebami. 
Předkladatel návrhu, radní pro 
zdravotnictví a bydlení Radek Lac-
ko doplňuje: „V rámci strategie 
postupného rozvoje výjezdových 
stanovišť pražské záchranné služby 
budou v roce 2017 otevřeny dvě 
nové výjezdové základny v ne-
přetržitém provozu - Průběžná 
a Letiště. V dalších letech to bude 
např. Radotín, Argentinská nebo 

Modřany. Důvodem je dodržení 
skvělé dojezdové doby i v podmín-
kách komplikující se průjezdnosti 
Prahy. Současný stav, včetně per-
sonálního zajištění, postačuje pro 
běžný provoz, problém ale může 
nastat v době zvýšeného provozu. 
Dosavadní počty členů výjezdových 
skupin i počty základen a technické 
vybavení nemají jakékoli rezervy 
pro mimořádné situace či garanci 
krizové připravenosti.“
Zdravotnická záchranná služba hl. 
m. Prahy (ZZS HMP), v souladu 
s plánem obnovy sanitních vozidel 
RZP, požádala o investiční transfer 
na rok 2017 na obnovu patnácti 
sanitních vozidel RZP, což je inves-
tiční akce „Nákup sanitních vozidel 
RZP“ ve výši 71 mil. Kč. Jedná se 
o pravidelnou obměnu speciálních 
sanitních vozidel ZZS HMP tak, 
aby se vozový park udržel v pro-
vozuschopném stavu pro práci 
výjezdových skupin. Nově pořízená 
vozidla nahradí stávající, již opo-
třebovaná vozidla, pořízena v roce 
2007. Ta jsou po technické stránce 
(pro provoz vozidel s právem před-
nosti jízdy) již za hranicí své život-
nosti a potřebují i vyšší náklady na 
opravy. Vozidla budou dál sloužit 

jako náhradní a záložní při výpadku 
způsobenými běžnými opravami 
a pravidelnými prohlídkami
Předpokládaná pořizovací cena 
jednoho sanitního vozu je pro r. 
2017 a 2018 cca 4,7 mil. Kč včetně 
DPH. Cena za sanitní vozidlo je sta-
novena na základě dlouhodobých 
zkušeností i s ohledem na udrže-
ní technologické úrovně vozidel 
v souladu s  nejnovějšími techno-
logickými požadavky na současný 
provoz přednemocniční neodklad-
né péče (PNP). 
Do nových vozidel je nutné apliko-
vat nové konstrukční prvky v sou-
ladu s novými poznatky. Oproti 
sanitním vozidlům z roku 2016 mají 
nové vozy navíc: zvýšenou celko-
vou hmotnost o 0,5 t z důvodu 
rozšíření zdravotnického technické-
ho vybavení nivelační systém zadní 
nápravy (pneumatický, hydropneu-
matický), strojní nakládací systém 
transportních nosítek, komunikační 
systém EZD (pouze stabilní hard-
ware), komunikační systém Car-PC, 
rozvody anesteziologických plynů, 
systém elektronické kontroly vozi-
dla (záznam a export dat teplot-
ních čidel, kamery přední polosféry 
atd.)

Obnova sanitních vozidel
rychlé zdravotnické pomoci



Hlavní město se dohodlo s kongregací 
školských sester, provoz školy  
pro sluchově postižené již není ohrožen
Nájemní smlouvy mezi Českou 
provincií Kongregace Školských 
sester de Notre Dame a hlavním 
městem Prahou, jejímž předmě-
tem je pronájem prostor v Ječné 
ulici pro městem zřizovanou ško-
lu pro sluchově postižené, jsou 
schváleny v novém znění. Provoz 
školy, nabízející neslyšícím vzdělá-
vání v několika stupních, tak není 
nadále ohrožen. 

Hlavní město se díky dnešnímu 
rozhodnutí městských radních po 

bezmála třech letech definitivně do-
hodlo s kongregací školských sester 
na uzavření nové nájemní smlouvy 
od května 2017. Provoz vzdělávací-
ho zařízení pro neslyšící v budově 
v Ječné ulici tak bude pokračovat 
po dobu dalších minimálně šestnácti 
let. „Je pro nás důležité tuto tradiční 
vzdělávací instituci udržet na vskutku 
ideálním a dobře dostupném místě 
v Ječné ulici v blízkosti foniatrické 
kliniky a v budově, která je již sedm-
desát let uzpůsobena potřebám ne-
slyšících. Jsem ráda, že se nám po-
dařilo dosáhnout shody,“ uvedla po 
jednání Rady hlavního města Prahy 
radní pro školství a evropské fondy 
Irena Ropková.
Jednání o podmínkách nové nájem-
ní smlouvy byla zahájena už v roce 
2014 z popudu samotné školy i kon-

gregace školských sester. „Původní 
nájemní smlouva mezi kongregací 
a hlavním městem byla uzavřena 
v roce 1992 a již neodpovídala plat-
nému právnímu řádu, což v mnoha 
ohledech znesnadňovalo škole situa-
ci při řešení běžných záležitostí pro-
vozu. Pronajímatel navíc dlouhodobě 
požadoval zvýšení nájemného, které 
bylo naposledy upraveno v roce 1996 
a hrozil soudním řízením,“ vysvětlila 
radní Ropková důvody pro uzavření 
nového smluvního vztahu a náročná 
jednání, které dohodě předcházely.
Nájemné, stanovené na základě zna-
leckého posudku, nově činí celkem 8 
milionů korun ročně a pronajímatel 

je oprávněn jej od roku 2018 navy-
šovat o míru inflace. Na druhé straně 
se pronajímatel zavázal, že provede 
v každém roce na své náklady opra-
vy, rekonstrukce a úpravy budovy, 
a to každoročně minimálně ve výši 
75 % ročního nájemného po zdanění 
- včetně oprav a údržby technických 
zařízení. „Je pro mě důležité, že 
výměnou za zvýšení nájemného na 
cenu obvyklou v dané lokalitě dosta-
neme dostatečné garance toho, že 
se žáci a studenti budou vzdělávat 
v budově, která bude technickým 
stavem odpovídat jejich potřebám. 
Díky uzavření nové nájemní smlouvy 
se otevře cesta k tolik potřebným 
rekonstrukcím a úpravám většího 
rozsahu, které za dobu trvání původ-
ní smlouvy nebylo možné realizovat,“ 
říká radní Ropková.
V současnosti je speciální škola kom-
plexem škol pro sluchově postižené, 
poskytuje vzdělávání od předškol-
ního až po středoškolské. Má školní 
družinu, vlastní školní jídelnu zajišťu-
jící jídlo pětkrát denně i internát pro 
děti a žáky dojíždějící z celé České 
republiky. Je zde i sídlo speciálně 
pedagogického centra pro sluchově 
postižené, které poskytuje speciálně 
pedagogickou a psychologickou péči 
dětem s poruchou komunikace na 
podkladu vady sluchu nebo poruchy 
řeči.  Text a foto: MHMP

Nadační fond na podporu TCM a alternativ
IČ 043 33 799

č. účtu: 8765458001/5500

INZERCE▼
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Určitě je třeba rozlišovat mezi po-
věstí a historickými fakty. Jiráskovi 

mnozí vytýkají, že ta fakta pomíjí, 
nebo je lakuje narůžovo, nebo si 
vůbec vymýšlí. Ale on po svém inter-
pretoval právě jen staré pověsti a to 
je žánr, který na historické přesnosti 
přece vůbec nestojí. A protože mně 
se Jiráskův styl, jeho patos, jeho ja-
zyk, vždycky líbil, zkusil jsem některé 
z jeho pověstí převést do formy jed-
noduché dětské říkanky. Chtěl jsem 
tedy připomenout ne přímo historii, 
ale, pokud možno úsměvně a ve 
zkratce, kouzlo jeho starých českých 
pověstí.

Proč jste si k vašim veršům vybral 
ilustrace právě od Jiřího Wintera, 
známého pod zkratkou Neprakta?
Tvorbu pana Neprakty, mohu-li ho 
tak nazvat, znám důvěrně od dětství, 
sledoval jsem ji v časopise Dikobraz 
a mnoha dalších periodikách, měl 

Poezie prospívá
tělu i duši

inspirace

Po zatím poslední klasické sbírce lyrické poezie Španělská škola z předloňského 
roku teď básník Jiří Teper přichází s knížkou, která má být určena především těm 
čtenářům, velkým i menším, kteří už se někdy setkali se starými českými pověst-
mi z pera pana Jiráska. Na to upomíná i její název – Staré říkanky české. Má snad 
autor dojem, že je třeba znovu připomínat národní historii, a navíc ve verších? 

jsem a mám rád jeho kreslené vtipy, 
jeho komiksy, knižní ilustrace… Takže 
jsem dobře věděl, že Mistr se s ob-
libou věnoval též obrázkům z naší 
historie, potažmo z našich pověstí. 
A s laskavým svolením paní Daniely 
Pavlatové, manželky kreslíře, jsem 

zapátral v jeho archivu a nacházel 
tu obrázek praotce, tu Libuše, Bivoje 
a další. Spojením s mými verši jsem 
jim tak trochu vdechl nový život, 
snad by se na mne Mistr, který od 
nás odešel před šesti lety, za ten vý-
běr nezlobil. 
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Připomeňme, že tvorba Jiřího 
Wintera byla dlouhá léta spjata 
též se zdravotnickou osvětou, 
zdravým způsobem života, kreslil 
plakáty a letáky, karikoval i lékaře 
a sestřičky, vždy ovšem jemně 
a zdvořile. Myslíte, že humor, 
úsměv a nadsázka v umění může 
mít i léčivou funkci?
Určitě. Heslo, že s úsměvem jde 
všecko líp, je sice už poněkud 
omleté, nicméně platí pořád. 
A proč má tolik doktorů k humoris-
tům a umělcům tak blízko, proč 
i sami doktoři nezřídka humor 
a různé umělecké žánry sami pěs-
tují? Protože dobře vědí, že pohla-
dit duši, vykouzlit úsměv a zlepšit 
náladu prospívá duši i tělu.

Jaké čtivo byste doporučil těm, 
kteří v nemocnici tráví delší čas? 
Nejdelší čas tráví v nemocnici sa-
motní lékaři a zdravotníci vůbec, ti 
asi moc času na čtení nemají, snad 
při klidnějších nočních službách. 
Hlavně ať nečtou politické zprá-
vy z denního tisku, to by se mohli 
zbytečně rozčílit a rozčílený doktor 
může dělat chybné výkony… A pa-
cienti? Asi bych jako básník měl 
doporučit poezii, třeba tvorba mých 
milovaných básníků Seiferta a Ská-
cela je opravdu balzám na duši, ale 
kdybych měl upřímně říci co já, tak 

já bych si vzal do špitálu cokoli od 
Haška Jaroslava.
 
Je dnes lidem poezie vůbec ještě 
zapotřebí, v době počítačů, face 
booku, twitterů, sms?
Některým určitě ano. Myslím, že po-
ezie nikdy nebyla jakýmsi většinovým 
žánrem v literatuře, ale vždycky si své 
místo na slunci našla a nachází do-
dnes. Je to trvalka, což lehce dokážu 
třeba na příkladu staré čínské poe-
zie – jak ta je pořád srozumitelná, 
moderní a krásná! Poezie jako magie 
zkratky, zvukomalby, krásy slova 
a hutnosti sdělení bude mít myslím 
i v budoucnosti své věrné čtenáře. 
A co se počítače týče, já ho beru 
jako dobrého sluhu. Potřebuji ho ke 
komunikaci, k práci, bez něj bych si 
už asi nevydělal ani na slanou vodu. 
Ale když se chci odreagovat, zabavit 
i dojmout, sahám po knížce, pustím 
si hudbu, zajdu do divadla… roz-
hodně si nepustím počítačovou hru, 
rozumíme si?!

Rozumíme. A přeji vám, ať ti čte-
náři, kteří se chtějí zabavit a do-
jmout, sáhnou v knihkupectví ne-
jen po Starých říkankách českých, 
ale i po vašich příštích knížkách 
poezie…

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv

Jiří Teper 
(narozen 14. 8. 1954 v Nym-
burce) Básník, publicista, autor 
divadelních her.

Vydal knihy: Milovaný obraz 
(obsahuje sbírky poezie Život 
který neskončil, Milovaný ob-
raz a Srdečný pozdrav z Prahy), 
1991, (oceněno jako artefakt 
v soutěžích Nejkrásnější kniha 
Československa 1992 a Nej-
krásnější kniha světa 1993), 
Vymyslel anděly (výbor z po-
ezie, bibliofilie) s výtvarným 
doprovodem pěti suchých 
jehel Jaroslava J. Alta, knihař 
Jiří Liška, 1998, Rychlejší než 
zvuk (sbírka poezie) 2001, 
Grand Hotel Nymburk (výbor 
z poezie) 2001, Říkanky z peří 
(básně pro děti) s ilustracemi 
Petra Říhy, 2003, Žabky na 
Labi / Pštrosí blues (básně 
a písňové texty), 2005, Prahou 
jít a koukat (fejetony) s foto-
grafiemi Františka Dostála, 
2005, Španělská škola (sbírka 
poezie), 2015, Staré říkanky 
české, (verše pro velké i malé) 
s ilustracemi Jiřího Wintera – 
Neprakty, 2016.

  
  Všeobecná sestra - JIP, ARO 
  Všeobecná sestra - Lůžkové oddělení 
  Zdravotnický záchranář
  Zdravotnický asistent

ROZŠIŘUJEME NÁŠ TÝM!

www.kariera.ikem.cz

INZERCE▼
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inspirace

PETR JARCHOVSKÝ:  
ZAHRADNICTVÍ

Literární zpracování velkolepé filmové trilogie. „Je to nejosobnější věc, jakou jsem kdy 
napsal. Vycházel jsem ze vzpomínek svých rodičů na moje prarodiče,“ říká scenárista 
a autor Petr Jarchovský, který se ve svém Zahradnictví vrací k postavám z hitu Pelíšky. 
Filmovou trilogii i její literární zpracování můžeme vnímat jako pravdivý příběh kon-
krétních lidí v převratné historické době mezi lety 1939 a 1959. Rodinnou ságu tvoří tři 
samostatné, nicméně propojené příběhy Rodinný přítel, Dezertér a Nápadník. Mezi 
aktéry snadno poznáme odbojáře Jindřicha z kultovních Pelíšků, tentokrát jsou však více 
v popředí ženy: například autorovu matku sledujeme od jejího narození a válečného 
dětství až po dospělost, kdy se v padesátých letech v Nápadníkovi stává hlavní hrdin-
kou. Strhující příběhy plné nečekaných zvratů se odehrávají z velké části v rodinném 
zahradnictví v Jaroměři a v rovněž rodinném kadeřnickém salonu v Praze. Vzdor svízel-
né době a krutým osudům protagonistů nechybí osvědčený autorův humor a zejména 
situační komika.                                                                                       Cena: 239,-

www.paseka.cz

OLGA TOKARCZUKOVÁ:  
SVŮJ VŮZ I PLUH VEĎ PŘES KOSTI MRTVÝCH

Román Olgy Tokarczukové by bylo možno označit za „morální thriller “. Hlavní hrdin-
kou příběhu je Jana Dušejková, stavební inženýrka, která si musí vydělávat na živobytí 
jako učitelka angličtiny na škole v Kladské kotlině na česko-polském pomezí. V zimě 
pracuje také jako správkyně letních bytů. Její vášní je astrologie a nadevše miluje zví-
řata. Snaží se jim všemožně pomáhat a chránit je, bojuje proti lidem, kteří jim ubližují. 
Varuje před nerozvážným ničením přírody, vidí lidské osudy vepsané do hvězd. Patří 
k okruhu nadšených čtenářů anglického básníka Williama Blakea (název knihy je citát 
z jeho básně). Jednoho dne je Janin soused nalezen mrtvý. Následuje další vražda 
a pak další… Pytláci i významní členové společnosti záhadně umírají. Jen zvířata jsou 
němými svědky. Hrdinka o těchto vraždách něco ví, policie ji však neposlouchá — jen-
že Jana Dušejková dokáže číst ve hvězdách…

Cena: 229,-
www.hostbrno.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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JUAN GABRIEL VÁSQUEZ:  
REPUTACE

Pětašedesátiletý kreslíř a karikaturista Javier Mallarino je žijící legenda kolumbijské po-
litické satiry, člověk, jehož pero má už léta moc rozhodovat o osudech druhých. Právě 
ve chvíli, kdy se ocitá na vrcholu kariéry a přebírá vysoké státní vyznamenání, jej však 
setkání s neznámou mladou ženou náhle konfrontuje s téměř třicet let starou událostí, 
kterou mezitím vytěsnil z paměti, a zásadně zpochybní jeho reputaci a hodnotu jeho 
celoživotního díla. Mistrně komponovaný text nového Vásquezova románu, upomína-
jící na vrcholné prózy Iana McEwana či J. M. Coetzeeho, je působivým zamyšlením nad 
dvojsečnou mocí médií i lidské paměti. Jeho autor, považovaný dnes za nejpozoru-
hodnějšího představitele současné latinskoamerické prózy, v něm po strhujícím Hluku 
padajících věcí znovu potvrzuje svůj mimořádný vypravěčský a stylistický talent. 

Cena: 199,-
www.paseka.cz

JIŘÍ PADEVĚT:  
DOTEK ANTHROPOIDU

Neobvykle koncipovaná kniha sestavená ze zpráv dobového tisku, policejních vyhlášek, 
výslechových protokolů gestapa a krátkých prozaických útvarů se touto kombinací snaží 
čtenáři přiblížit atmosféru protektorátu Čechy a Morava. Pro bližší vhled do atmosféry 
Prahy v těžkém roce 1942 je kniha doplněna bohatým obrazovým materiálem.

Cena: 245,-
www.academia.cz

PASI ILMARI JÄÄSKELÄINEN:  
MAGICKÝ PRŮVODCE MĚSTEM POD PAHORKEM

Toto je bez nadsázky kniha, jaká tu nikdy nebyla. Autor bestselleru Literární spolek 
Laury Sněžné přichází opět s návykovým koktejlem magického realismu, detektivky, 
hororu a fantasy, ale tentokrát jde ještě dál a nabízí čtenáři příběh, který s ním bude 
žít ještě dlouho po otočení poslední strany. Šéfredaktor Olli Suominen vede středně 
velké nakladatelství, zaměřené na knížky pro děti a populárně naučnou literaturu. Jeho 
poklidný život, plný práce i rodinné rutiny, se změní ve chvíli, kdy si založí facebooko-
vý účet. Ozvou se mu totiž nejen kamarádi z dětství, ale i jeho první láska, nyní slavná 
spisovatelka, jež mu nabídne novou knihu - Magický průvodce městem. Citově okoralý 
Olli znovu zažívá probouzející se vášeň a posléze se ocitá před zásadním rozhodnutím. 
V době, kdy příprava rukopisu vrcholí a text se chystá do sazby, zasáhne jeho soukromí 
dramatická událost. Pouze na Ollim, bojujícím s vlastní amorálností a šrámy na duši, teď 
záleží, jak všechno dopadne. Šanci má jen jednu. Anebo?

Cena: 239,-
www.paseka.cz

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv
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inhospital

Největší Nemocnice TCM staví na tisícileté 
tradici, nemodernějších technologiích 
a špičkovém vědeckém výzkumu
U nás asi něco zatím nepředstavitelného: V centru města rozlehlý komplex budov, neuvě-
řitelně životem kypící, před bránou desítky vozidel a vozítek, elektrokola, bicykly, tříkolky 
a pojízdné budky, limuzíny, davy a houfy proudící ven i dovnitř. Tam se rozdělují do chodeb 
a pater, civilové a bílé pláště, ordinace, vyšetřovny, čekárny. Jako u nás při epidemii chřipky, 
nával v nemocnici. A přesto českého hypochondra zarazí, že tady nevnímá nervozitu, neklid, 
netrpělivost, aroganci, přehlížení. Děti, dospělí, senioři jsou vlídně přijímáni, usazováni, chlá-
choleni, prohlíženi, ošetřováni lékaři a zdravotním personálem, zabývajícím se poskytováním 
péče skrze metody Tradiční čínské medicíny (TCM).

PEKING: 
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Beijing Hospital of TCM je největší 
(municipální) nemocnice, kom-

plexní a modernizovaná, která je kla-
sifikována na úrovni Triple A (A-level, 
podle systému zavedeného v USA). 
To je nejvyšší stupeň strukturálního 
schématu čínských zdravotnických 
zařízení. Sdružuje služby lékařské 
péče a praxe, vyučování, vědecký 
výzkum a preventivní péči. Patří pod 
ní několik výzkumných ústavů (včet-
ně Výzkumného ústavu TCM), je zde 
také několik vzdělávacích a dalších 
institucí, tvořících základnu mj. pro 
Preventivní léčebné centrum, cent-
rum mezinárodní spolupráce v TCM, 
Kliniku Emergency TCM, státní centra 
pro technologii, výzkum a adminis-
trativu. K tomu patří i starost o špič-
kové zdravotní pojištění.
Denně projde nemocnicí kolem  
11 000 pacientů. Stará se o ně na 700 
lékařů, doktorů TCM, z několika tisíc 
zaměstnanců nemocnice. Péče je tu 
zajištěna i pro hospitalizované přípa-
dy, celkem na 650 lůžkách. Systém 
tvoří hlavní 4 klinická cetra, zaměře-
ná především na dermatologii, kar-
diologii, gastroenterologii, pediatrii, 
gynekologii, prevenci a akutní péči. 
Dále se dělí na 32 klinických oddělení 
a na 74 oddělení pro specializovaná 
onemocnění.

Lékaři mají pětileté 
studium, tříletý obor 
navíc pro PhD. Studi-
um je kombinací mo-
derní medicíny, jakou 
známe u nás, s TCM. 
Pozice lékařů jsou 
podle vzdělání a hod-
nocení velmi přísně 
kvalifikovány, v daných 
odborných úrovních od titulu Special 
government master po National me-
dical master. Ti nejlepší jsou v počtu 
jedinců v oborech, v jednotlivých 
kategoriích a jejich součtu nepřeka-
čuje jejich počet několik desítek. Být 
tady špičkovým odborníkem není jen 
tak ani zadarmo.
K nemocnici TCM patří klinické la-
boratoře, pracoviště ultrazvukové 
diagnózy, radiologie a nukleární 
medicíny, krevní transfúze, patologie 
a oddělení výživy. Najdete tu veškerá 
nejmodernější zařízení a vybavení, 
kterými medicína disponuje. Nemoc-
nice zajišťuje i stadardní činnosti pro 
hlavní město (Peking je na úrovni 
samostatné provincie), formou sa-
mostatných center zdravotní, hy-
gienickou a preventivní službu pro 
obyvatelstvo.
Samostatnou kapitolou je farma-
ceutické centrum. TCM pracuje se 

zhruba 600 druhy bylin. 
Přímo v nemocnici mů-
žete navštívit výrobnu, 
kde se připravují prepa-
ráty podle speciálních 
a unikátních receptů jak 
historických, tak připra-
vených zkušenými spe-

cialisty-lékaři seniory nebo vědec-
kými ústavy. Přímo nemocnicí bylo 
vyvinuto a schváleno 192 původních 
preparátů, přičemž samozřejmě 
všechny jsou přísně kontrolovány už 
během základní přípravy.
Mezinárodní výukové centrum aku-
punktury a moxování zajišťuje kurzy 
TCM, akupunktury a Tuina masáží. 
Několik tisíc absolventů najdete po 
celém světě, a zhruba 40 000 zájem-
ců z 80 zemí prošlo tímto institutem 
na krátkodobém pobytu, jako stu-
denti, nebo prostřednictvím akade-
mického výměnného pobytu. 
Čínští experti také působí v řadě zemí, 
kde pomáhají efektivně zavádět a vy-
užívat TCM jako doplněk moderní 
medicíny (v posledních letech s pod-
porou WHO celkem v 83 zemích, nyní 
se řeší spolupráce v 16 zemích Střední 
a Východní Evropy - pozn. red.).

Pokračování na straně 48 
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Nemocnice byla založena v roce 
1956, od počátku 70. let sem začaly 
přicházet vědci a specialisté ze za-
hraničí, zaměření na akupunkturu 
a další obory. Letos poprvé byl ote-
vřen speciální kurz pouze pro zájem-
ce z Česka. 
Ve srovnání s odbornou úrovní, 
školstvím, státní péčí, možnostmi 
a tradicí regionálního nebo nestátní-
ho provozu a využití pro preventivní 
péči, musíme české zájemce vnímat 
skoro jako odvážné disidenty ve 
vlastní zemi. Zdraví a nemoc však 
nejsou politické kategorie. Proto by 
stabilizace právního prostředí, výuka, 
certifikace,  zařazení do stávajícího 

systému zdravotní péče jako efek-
tivního podsystému, vhodnému pro 
preventivní péči pro všechny genera-
ce a pronikavě nižšími náklady, pros-
tě akceptace TCM u nás, měla být co 
nejdřív realitou.
Je fakt, že první kroky Ministerstva 
zdravotnictví, vlády a dalších institu-
cí zaznamenáváme. Připomínejme 
hned vzápětí, že jsou potřeba další. 
Je ztrátou času reagovat na výpady 
o pavědě, šamanech a šarlatánech, 
na pisálkovské invektivy bez základní 
orientace v oboru a zkušeností, na 
profesionální řevnivost, ba zášť. Za 
předpokladu, že i v našem pojetí 
bude TCM profesionálně nejen ře-

šena, ale i prováděna, by se mohla 
povést velká věc. 
Jak na to? Podpořit české lékaře 
a praktiky, uvolnit jim cestu i ruce. 
Umožnit čínským lékařům a věd-
cům, aby mohli působit u nás. Po-
sílat české lékaře na stáže nejen do 
Číny, ale i do USA, Velké Británie, 
Holandska, Izraele, Rakouska, Ně-
mecka, Švýcarska. Tam všude jsou 
odborníci, vědci, praktici i střední 
personál, který úspěšně a na vysoké 
úrovni provozuje léčbu pomocí me-
tod TCM. 
A informovat. 
To budeme my.

Text a foto: redakce
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Tři roky jste studoval i TCM, va-
ším hlavním oborem jsou me-

zinárodní vztahy. Jak a kde se tyto 
oblasti prolínají?
Je pravdou, že na první pohled se 
to může zdát jako dvě velice odlišná 
témata. Občas pohled z jednoho 
úhlu se může prolínat s jiným prou-
dem, aniž bychom si to v počátku 
uvědomovali. Tím, že již žiji v Asii 
bezmála devět let, tak můj pohled 
na svět a přístup ke každodennímu 
životu se do jisté míry změnil. V Ev-
ropě dost nahlížíme na život a vědu 
dost atomisticky a snažíme se většinu 
věcí oddělit od okolního kontextu. 
V Asii se daná tématika vnímá spíše 
holisticky v kontextu okolí a faktorů 
které ovlivňují zkoumané téma. Na-
příklad v Asii se pokrmy sdílí mezi 
všemi zúčastněnými u stolu aby se 
utužily vazby, zatímco v Evropě je to 

naopak, každý si hledí toho svého. 
Tak jako je velice  asijské propojovat 
struktury jak sociální, kulturní, ekono-
mické, tak i já jsem zvažoval jak pro-
pojit mé tři roky studia a praxe TCM, 
tedy akupunktury s magisterskou 
thesí v oblasti mezinárodních vztahů 
a zjistil jsem že v rámci Evropy, po-
tažmo České republiky, je veliká sna-
ha rozvíjet Tradiční čínskou medicínu.  

Podle našich informací směřuje 
podpora TCM ze strany čínské 
vlády také do rozvojových zemí. 
Jak to můžeme hodnotit, jako cha-
ritativní pomoc, podporu méně 
efektivního zdravotnictví nebo ob-
chodně-strategickou činnost?
Strategie Číny rozvíjet ekonomickou 
kooperaci se neomezuje pouze na 
obchodně strategickou činnost. 

galerie TCM

Oliver Šteindler: 

Kdo vezme odvahu a poskládá mozaiku?
TCM může koexistovat
se západní medicínou

Příběh Olivera Šteindlera je v mnohém výjimečný a najdeme v něm několik  
rovin, jen zdánlivě od sebe vzdálených. Už od patnácti se připravoval na studium 
v zahraničí, pak padl výběr na Čínu. Ačkoli mu ještě zdaleka není třicet, má rozhled, 
zkušenosti a kvalifikaci, a hlavně budoucnost před sebou. Vystudoval a ovládá  
Tradiční čínskou medicínu (TCM), je schopen nejen léčit, ale také připravovat studie 
a analýzy na nejrůznější témata v různých zemích, začíná působit v médiích.  
Chápe svět jako otevřený prostor, nabízející propojení nejen terapeutických metod, 
ale i kultury, umění, politiky, nejmodernějších technologií.

Pokračování na straně 50 
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Ostatně tak, jak je v čínských zvyk-
lostech, je důležité nově příchozího 
člověka nejdříve blíže poznat. Tak 
je tomu i v kontextu mezinárodních 
vztahů, kde je vhodné seznámit da-
nou zemi se svou kulturou, aby dy-
namika vztahů byla lépe pochopena, 
a tudíž vedla k lepším diplomatickým 
a obchodním vztahům.
V rámci iniciativy One Belt One 
Road, která propojuje Asii, Afriku 
a Evropu na ekonomické bázi, tak 
je také snaha seznamovat veřejnost 
s čínskou kulturou. Tak je to i z části 
s TCM,  která je nepochybně sou-
částí více než 3000 let staré kultury, 
kde i císaři staré Číny využívali její 
metody a popisovali je ve svých 
manuskriptech. V návaznosti na její 
úspěšnost, TCM expandovala do 
Koreje, Japonska, Vietnamu, kde 
přetrvala dodnes a je vyhledávaná 
pacienty. V dnešní době se TCM 
uplatňuje tam, kde tradiční západní 
medicína nepomůže. Co se týče 
charity, Čína mi přijde poměrně 
pragmatická. Podporováním TCM 
nabízíte fyzickou doplňkovou me-
todu prevence chorob, kterou lze 
kombinovat se západní medicínou 
a která řeší akutní problémy po-
měrně rychle. Zefektivňuje se tak 
zdravotnictví, což je přínosem pro 
pacienta v rozšiřování možností jak 
prevence, tak i rychlého zásahu. 

Setkáváte se se špičkovými od-
borníky TCM z ČLR i mnoha zemí 
světa, kdo z nich na vás zapůsobil 
a proč?
V TCM je například působivé, že řada 
expertů nahlíží na každého pacienta 
a jeho chorobu individuálně a snaží 
se propojovat fyzickou manifestaci 
nemoci s psychosomatickou strán-
kou, což je kontrastem jednotného 
předepisování léků potlačujících 
bolest čí příznaky, který neřeší zdroj 
problému. Stejně tak obdivuji ja-
kéhokoli lékaře, který se nebojí 
prokombinovat západní a východní 
přístup k léčení. Také obdivuji lékaře 

vědce v oblasti TCM, kteří otevřeli 
svou mysl již zdánlivě zapomenutým 
metodám, které fungují, a vloží je do 
„ západního“ vědeckého kontextu, 
aby potvrdili jejich funkčnost i přes 
značnou počáteční nevoli z řad je-
jich kolegů. Tím mám specificky na 
mysli laureátku Nobelovy ceny za 
objevení látky na léčbu proti malá-
rii, Tu Youyou, která působí shodou 
okolností na Čínské Akademii Čínské 
Medicíny, kde jsem studoval. 

U nás se stále vedou diskuze o vě-
deckosti a nevědeckosti TCM. Co 
jste tu poznal a naučil se, šarlatán-
ské rituály nebo efektivní medicín-
ské metody?
Znám jednoho západního doktora, 
který se v sibiřské stepi učil od šama-
na, jak se léčí bylinkami, ovládá aku-
punkturu a léčí svými metodami slo-
venský národní hokejový tým a další 
vrcholové sportovce.
Nicméně abych řekl pravdu, tak při 
počátečním styku s TCM z vyprávě-
ní lidí, kteří ji zkusili, jsem byl toho 
názoru, že se jedná o prostou bá-
chorku, která se stala kulturní tradicí, 
která je zajímavá. Ostatně tak jako 

většina lidí, kteří nejsou seznáme-
ni s danou tématikou, berete TCM 
s nadhledem. Myslím si, že ten zlo-
mový bod nastal, když jsem dostal 
poměrně vážný zánět dutin, byl jsem 
dokonce operován. V tomto případě 
mi západní medicína velice rychle 
pomohla v krizové situaci. Nicméně 
i přes chirurgický zákrok, jsem se 
stále každoročně potýkal se stejným 
problémem zánětu, který jsem ře-
šil permanentně antibiotiky, která 
problém dočasně utlumila, ale kom-
pletně nevyřešila. To přetrvávalo až 
do doby, kdy mě známá v Pekingu 
doporučila, abych zkusil akupunk-
turu. Z počátku jsem tomu nevěřil, 
ale zvědavost mi nedala to nezkusit. 
K mému překvapení po deseti seze-
ních, i přes silné pekingské znečištění 
ovzduší, daný problém odezněl. To 
mě motivovalo k dalšímu bádání, 
a tím, že hovořím plynně čínsky, tak 
jsem měl i možnost akupunkturu stu-
dovat, a zkoušet v praxi za dohledu 
čínských lékařů TCM. V klinické praxi 
jsem měl tak možnost se podílet na 
léčení pacientů s gastrointestinálními, 
neurologickými, kosmetickými či dal-
šími neduhy. 
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Ve výsledku pacienti hlásili úlevu či 
kompletní vyzdravění. Samozřejmě 
některé akutní problémy se řešily 
přesměrováním na západní medi-
cínu. 

K výše zmíněné otázce se pojí čas-
té argumenty, snaha vyřadit TCM, 
protože to není medicína, pod-
pořená důkazy (EBM). Mají čínští 
lékaři vlastní studie, výzkumy, 
statistiky, které by mohli vložit do 
společného informačního fondu, 
nabídnout je ke zpracování i zá-
padním vědeckým týmům?
Tím, že jsem členem Světové Fe-
derace Společností čínské medicíny 
(WFCMS), mám možnost se setkat 
s řadou odborníků v jejich oboru, 
kteří jsou vědecky fundováni a pre-
sentují otevřeně své výsledky. Samo-
zřejmě většina z nich jsou Číňané, 
kteří výsledky jejich bádání publikují 
v jazyce čínském, což tvoří značnou 

jazykovou bariéru pro západní ko-
munitu. V dnešní době existuje i řada 
zahraničních západních lékařů kteří 
provádějí testy v rámci TCM v Číně 
a výsledky jejich zkoumání jsou běž-
ně k dispozici například na stránkách 
pubmed.com. Tudíž vědecká fun-
dovanost a výsledky v dnešní době 
existují. Dle mého názoru je třeba 
otevřít západní smýšlení tomu vý-
chodnímu. A to míním čistě z prag-
matického hlediska, kde hledání chyb 
na tom druhém nikdy nic prospěš-
ného nepřineslo, ba naopak. Věřím, 
že cesta zdravého českého racionali-
stického přístupu hledáním způsobů 
a metod, jak se problémy dají řešit, je 
novou, přínosnější cestou.   

Vidíte možnost nějakého modelu 
spolupráce v širším, světovém mě-
řítku, ve vědecké oblasti?
Samozřejmě, přál bych si, aby zá-
padní medicína byla více otevřena 
přijmout tu východní, ať už na úrovni 
lékařů, výzkumných profesionálů, 
politiků stejně tak jako i více meziná-
rodních organizací. Například WHO 
má plán pro rozvoj TCM ve světě do 
roku 2020, nicméně v mnoha přípa-
dech TCM chybí podpora ze strany 
států, které by se aktivně stavěly do 
pozice promotéra ve svém systému, 
stejně tak jako i ve světě. Iniciativa 

16+1, ve které Česko má jako prioritu 
zdravotnictví, tomu do jisté míry na-
pomáhá. Osobně věřím, že pokud by 
se model implementace TCM v České 
Republice osvědčil, jsem toho názoru, 
že i když jsme poměrně malá země, 
tak prostřednictvím českého know-
-how v TCM bychom se mohli lépe 
prosazovat v zahraničí a inspirovat tak 
ostatní země k bližší kooperaci. Takže 
ano, rozvíjení spolupráce otevřenou 
komunikací jak na úrovni vládních 
činitelů, tak lékařů obou stran, sdíle-
ním světových výsledků a proaktivním 
přístupem, hledáním schůdných cest 
nežli problémů, je tou cestou, kterou 
bychom se měli ubírat. 

Máte přehled o nějakých centrech 
výzkumu třeba na světových uni-
verzitách, kde např. v Cambridge 
působí tým, podporovaný českou 
a čínskou stranou?
Na universitě v Cambridge se rozvíjí 
projekt v rámci léčby Alzheimerovy 
choroby, dále existují centra, která již 
mají zaběhnuté programy a jsou na 
prestižních universitách v Číně, jako 
je například Pekingská universita, 
dále výzkumná střediska v Šanghaji,  
Xianu... Národní Singapurská Univer-
sita disponuje informační databází 
v rámci TCM. Připomněl bych, že 23. 
února tohoto roku na půdě parla-
mentu ČR se konal informační semi-
nář, kam byli pozváni mimo jiné ex-
perti z Harvardu, Sorbonny a jiných 
uznávaných institucí. Centra výzkumu 
jsou i vyjmenovaná Světovou zdra-
votnickou organizací WHO, která čítá 
na svém elektronickém portálu uni-
versity a odborná pracoviště v Itálii, 
Norsku a v dalších částech světa. Tu-
díž už v dnešní době lze říci, že stříp-
ky TCM jsou po celém světě a teď již 
pouze vyvstává otázka, kdo vezme 
tu odvahu a poskládá tuto mozaiku, 
kde tradiční čínská medicína může 
koexistovat s tradiční západní medi-
cínou v rovnováze Yin a Yang. 

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv

Oliver Šteindler
2012 – 2015 China Academy of Chinese 
Medical Sciences, - obor:  Akupunktura 
(Peking Čína)
l (WHO - Spolupracující centrum  
pro tradiční medicíny)

Magisterské studium
2016 – 2017 Waseda University – Fakulta 
studií oblasti Asie a Pacifiku
1. Semestr - universitní výměna – (Tokyo, 
Japonsko)
2015 – 2017 Peking University –  
Mezinárodní vztahy (Peking, Čína)
l Ocenění cti, za universitní zásluhy  
a vynikající studijiní výkon 

Bakalářské studium
2011 – 2015 Beijing Foreign Studies  
University BBA - Mezinárodní trh & čínský 
obchod 
l Ocenění za akademický výkon

Střední škola
2008 – 2010 Regent’s international school 
– Mezinárodní maturita (Thaisko)
Ocenění: Bilingvní diplom Angličtina, 
Francouzština
2005 – 2008 Gymnasium Jana Nerudy – 
Francouzská sekce (Česká Republika)
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Není to jen medicína. Je to čínská kultura 
vycházející z hluboké, dávné historie.
Akupuntura je pro Čechy roz-
hodně nejpopulárnější metoda, 
kterou TCM poskytuje v “základ-
ním vybavení”. Nemocnice TCM 
v Pekingu (Beijing Hospital of 
TCM) patří ke špičkovým centrům 
v tomto oboru TCM na světě. 
V přízemí hlavní budovy rozsáhlé-
ho areálu nemocnice je pro aku-
punkturu vyhrazeno takřka celé 
křídlo. Šéflékařkou a ředitelkou 
oddělení akupunktury je Dr. Xue 
Liwen, která seznamuje se základy 
techniky a provádění akupunktury 
i studenty českého kurzu probíha-
jícího v Pekingu.

Kde jste studovala  
akupunkturu?

Studovala jsem medicínu a samo-
zřejmě i akupunkturu v Pekingu, 
na zdejší Univerzitě TCM. Nyní 
pracuji právě zde, na oddělení 
akupunktury v Beijing Hospital of 
TCM. 

Co je podle vás 
TCM jako hod-
nota, fenomén?
TCM  je velmi 
potřebná, přínos-
ná část medicíny. 
Můžeme ji jistě 
považovat za 
poklad čínského lidu, protože vychází 
z umění a zkušeností dávných lékařů. 
Dá se vnímat i jako dědictví národa.  
Je samozřejmé, že Číňané rádi dávají 
přednost léčbě TCM, říkáme totiž, 
že je to “zelená medicína”, která na 
rozdíl od západní nemá negativní 
vedlejší účinky. Akupunktura sama 
o sobě také ne, navíc je levná, levněj-
ší než západní metody s podobným 
určením.

Byla jste někde v cizině studovat?
Ne, v zahraničí jsem pracovně ne-
byla, ale na našem oddělení studuje 
mnoho cizinců ze všech možných 
zemí.

Který národ je nejlepším studen-
tem čínské medicíny?
To je těžké říci, to závisí na různých dis-
pozicích, především na kultuře starých 
národů, které mají podobné odkazy ve 
vlastní historii. Jsou to například a pře-
devším Japonci, kteří mimochodem 
také mají Univerzitu TCM, a pokud vím, 
vyučuje se také ve Francii. Asi před de-
seti lety sem přijeli právě studenti této 
školy. Studium mají také Američané, 
absolventi obdrží certifikát a mohou 
vykonávat praxi TCM.  

Co pro vás pojem Tradiční čínská 
medicína znamená osobně?
TCM a zvláště akupunktura, to je ne-
jen můj život, to je mnohem víc - my 
v Číně nemůžeme bez TCM a aku-
punktury žít. To není jen medicína, ale 
také čínská kultura a hluboká, dávná 
historie. Pro nás i pro okolní svět je to 
také vizitka, obraz historických hod-
not Číny.

Text a foto: redakce

galerie TCM

Dr. Xue Liwen



53

Českým adeptům ve výjimečném 
kurzu TCM přednášejí nejvýznam-
nější kapacity hlavních oborů. Paní 
profesorka Wang Jing, PhD učí 
základy teorie akupunktury a dal-
ších metod. Vystudovala TCM na 
pekingské univerzitě (Beijing Uni-
versity of Chinese Medicine) s ma-
gisterským titulem pro akupunturu 
a integrativní medicínu. Kromě 
výuky pracuje na oddělení aku-
punktury Nemocnice TCM v Pekin-
gu (Beijing Hospital of TCM), která 
spadá pod univerzitu hlavního 
města (Capital Medical University).

Zmínila byste některá, pro vás 
velká jména vašich učitelů 

nebo Mistrů TCM, které  respek-
tujete?
Ano. Velmi slavným lékařem na od-
dělení akupunktury mé nemocnice 
byl Dr. Pu Ren HE. Byl oceněn titulem 
Národní Mistr TCM (nejvyšší možné 
ocenění odbornosti získalo jen něko-
lik nejvýznamnějších expertů, zatím 
8 - pozn. aut.). Jeho specialitou byla 
„ohnivá jehla“.

Co je z vašeho pohledu TCM - po-
klad čínského lidu, dědictví vaší kul-
tury, dar lidstvu celého světa, vědec-
ký obor nebo šance pro pacienty?
Z mého úhlu pohledu je TCM prak-
tická medicína.  Je vhodná a praktic-
ká, vyhovující, efektivní a ekonomic-
ká. Používala jsem TCM, především 
akupunkturu a akupresuru k léčbě 
pacientů nejen z asijských zemí, ale 
také z Evropy, Afriky a Jižní Ameriky, 
s dobrým účinkem.

Působila jste někdy na klinice 
nebo jiném zařízení v zahraničí?
Zatím jsem do zahraničí nevycesto-
vala. Mám ovšem mnoho zkušeností 
z výuky a léčby pacientů metodami 
TCM, převážně akupunkturou, které 
jsou pro ně mnohem snáz přijímané.

Existují v TCM jednoduché meto-
dy nebo formy, které mohou lidé 
aplikovat sami na sobě, bez do-
hledu lékařů?
Pokud získají nějaké základní zna-
losti o TCM a akupunktuře, mohou ji 
praktikovat doma, aby zlepšili vlastní 
zdravotní stav nebo předcházeli 
nemocem. Aurikulární akupunktura 
nebo reflexní terapie (praktikovaná 
v oblasti chodidel - pozn aut.) jsou 
také dobré metody, které mohou být 
doma aplikovány bez pomoci lékaře, 
k posílení a stabilizaci obecně zdra-
votního stavu.

Co byste nabídla studentům, jak 
vnímat TCM - je to šance, pomoc 
nebo jen možnost?
Mohu učit TCM a akupunkturu lékaře 
nebo studenty medicíny, kteří ji chtějí 
integrovat do jejich budoucí lékařské 

praxe. Podílím se na denní kultivaci, 
vylepšování doprovodných metod 
TCM, jako jsou akupresura, tui-na 
masáže, aurikulární akupunktura, 
reflexní terapie, a předepisovat dietu, 
kterou mohou lidé dodržovat, aby si 
udrželi zdraví nebo předcházeli ne-
mocem. 
Léčím pacienty se syndromy bolesti, 
jako je migréna, ztuhlé rameno, bo-
lesti dolní části páteře, ischias, mírnit 
bolest.  Dále to mohou být i potíže 
vnitřní, jako je třeba nespavost, poru-
chy trávení a podobně.

Spolupracují čínští lékaři TCM 
s kolegy v jiných zemích? 
Ano. Moje nemocnice má mezi 
hlavními úkoly klinickou praxi, výuku 
medicíny a vědecký výzkum. Během 
akademických výměn, a hostování na 
mezinárodních konferencích máme 
samozřejmě kontakty s lékaři z jiných 
zemí.

Máte kontakty i s vědci, výzkum-
nými institucemi a univerzitami 
v zahraničí?
Ano. Já sama jsem v kontaktu s vědci 
z jiných, zahraničních výzkumných 
ústavů a univerzit, kteří se zajímají 
o akupunkturu.

Můžete v jedné větě říci, co je 
akupunktura a TCM? 
Akupunktura a TCM jsou zkušenosti, 
nakumulované dlouhými lety klinické 
praxe doprovázené teoriemi a zís-
kané v Číně, které jsou také účinné 
v jiných zemích.

Text a foto: redakce

Profesorka Wang Jing, PhD:

„Zkušenosti získané v Číně 
jsou efektivní i v jiných zemích“
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Vaše poslání není lehké, jak to zvlá-
dáte?

Umírání a smrt je velmi těžká a bolavá 
skutečnost v našem životě. Každý z pe-
čujících zdravotníků nějak sám v sobě 
prožívá úmrtí pacientů. Na druhou stranu 
je potřeba říct, že to nenese sám, ale 
s celým doprovázejícím kolektivem.

Jste řádová sestra, u těch veřejnost 
předpokládá ochotu se obětovat 
a sloužit druhým. Ale co my ostatní?
Doprovázení druhého člověka v jeho trá-
pení je projevem našeho dobrého vztahu 
k němu a hezký lidský vztah není nikdy 
samozřejmost. Pokud k sobě mají nějací 
lidé blízký a láskyplný vztah, obvykle po-

važují za normální to, že při sobě musí 
vytrvat i v těžkých situacích. Myslím si, 
že i v dnešní společnosti většina lidí chce 
o svého blízkého pečovat, jenom to někdy 
neumí nebo potřebují z nějakého důvodu 
podporu. 

Co umírající lidé nejvíc potřebují?
To je různé u různých lidí a v různých mo-
mentech jejich umírání. Pro většinu lidí je 
obvykle důležitý pocit vlastní důstojnosti, 
atmosféra bezpečí a přijetí. Někdo si po-
třebuje zachovat možnost sám o sobě 
rozhodovat, potřebuje být ujištěn o lásce 
svých blízkých nebo naopak jim lásku pro-
jevit, setkat se s někým konkrétním, posta-
rat se o ty, za které cítí zodpovědnost. Sa-

mozřejmě důležité je netrpět nesnesitelně 
potížemi, které jim zdravotní stav přináší.

Jaké jsou nejčastější diagnózy vašich 
pacientů a jak jsou staří?
Naše oddělení je určeno pro dospělé, 
dosavadní věkový rozptyl našich pacientů 
sahá od zhruba 27 do 96 let. Více než 90 
procent případů tvoří onkologicky ne-
mocní. Pečovali jsme i o několik pacientů 
s těžkým neurologickým postižením nebo 
třeba s pokročilou chorobou srdce či plic.

Odcházejí pacienti od vás ještě domů, 
nebo tu spíše dožijí své poslední dny?
V roce 2016 jsme doprovodili až k úmr-
tí 115 pacientů. Některé naše pacienty 

Doprovázíme,
aby člověk neodcházel sám

Sestra Přemysla pracuje v pražské Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla  
Boromejského v Praze přibližně 20 let a od roku 2011 vede zdejší Oddělení  
paliativní péče.  Při umírání již se svými kolegy doprovázela stovky pacientů.  
Byli to lidé s dlouhodobě se zhoršující chronickou nemocí, ale i pacienti s akutním 
onemocněním, které se nepodařilo zvládnout.

inhospital

Sestra Přemysla:
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předáváme po stabilizaci stavu na jiná 
oddělení nebo do zařízení sociální péče. 
Několik nemocných jsme pouštěli do 
domácí péče buď ve chvíli, kdy se jejich 
křehký stav podařilo trochu stabilizovat, 
případně tehdy, kdy se podařilo ve spo-
lupráci s rodinou a se zajištěním služeb, 
jako jsou domácí zdravotní péče, mobilní 
specializovaná paliativní péče a podobné, 
bezpečně pokrýt nepřetržitou péči doma.

Může blížící se smrt člověka přinést 
do jeho rodiny odpuštění a zlepšení 
vztahů? 
Pokud je to fungující rodina, tak jí tato 
vážná situace může pomoci oprostit se 
od různých neodpuštění, křivd jak ve 
vztahu k umírajícímu, tak mezi sebou na-
vzájem, odpustit si a semknout se. To ale 
neznamená, že máme nechávat nápravu 
vztahů, o kterých víme, že jsou rozbité, 
až na umírání. Nikde není řečeno, že nám 
později bude nějaký čas dopřán a že na 
to budeme mít sílu.

Zažila jste taková odpuštění?
Zažila jsem i výjimečné situace, kdy se 
nám podařilo zprostředkovat setkání 
členů rodiny, kteří se třeba 20 let nevi-
děli, protože se kdysi pohádali, a teď si 
dokázali podat ruce. Na druhou stranu 
jsem také zažila, že umírající pacient až 
do konce odmítal přijmout svoji dceru, 
zahrnoval ji nadávkami a nedovolil, aby 
vstoupila, i když přece přišla a čekala za 
dveřmi pokoje.

Mnohokrát jsem četla, že se doprová-
zející lidé mohou učit od umírajících. 
Co se při doprovázení můžeme naučit?
Umírání není zbytečný úsek našeho ži-
vota, kdy nic neděláme. Člověk nemůže 
utéct před svou situací, potřebuje pře-
konat strach, vzdát se řady věcí, které 
považoval na nezbytné, objevit jiné 
hodnoty ve svém životě. To je tvrdý boj, 
ve kterém může dozrát. Podobně ten, 
kdo ho upřímně doprovází, je tou zkuše-
ností nějak proměňován, i kdyby nechtěl, 
a může to pro něho být i povzbuzením. 
Nic, co prožíváme, není v našem životě 
zbytečné.

Jak vám na oddělení pomáhají dobro-
volníci?
Spolupracujeme se skupinou dobrovol-
níků, kteří s námi mají uzavřenou dob-
rovolnickou smlouvu a docházejí k nám 
dlouhodobě. Jsou to skvělí lidé, dělají 
mnoho užitečného. Dokážou nejenom 
dělat společnost, ale umí účinně pomoci 
personálu v péči a obstarat spoustu dů-
ležitých drobností: třeba pečovat o kytky, 
donést drobné nákupy, otvírat dveře 
v době největšího náporu návštěv. Dále 
u nás pracují jako dobrovolníci lidé, kteří 
se chtějí z osobních nebo profesních dů-
vodů blíže seznámit s naší činností. Takto 
k nám docházel třeba člověk připravující 
se na službu nemocničního kaplana. 

Spolupracujete s dalšími odděleními 
vaší nemocnice?
Samozřejmě, možnost snadno dostupné 
spolupráce s dalšími obory je velikou 
výhodou při řešení komplikovaných 
symptomů nemocných. Spolupracujeme 
s rentgenology, endoskopisty, anestezio-
logy, chirurgy. Interní oddělení nám po-
máhá i v kapacitní nouzi, když potřebuje-
me některého pacienta akutně přijmout 
zejména z domácího prostředí a nemáme 
volné lůžko.

Jak je to s financováním vaší péče? 
Zdravotní péče na našem oddělení je 
hrazena formou platby za ošetřovací den, 
přitom se zohledňuje takzvaná ošetřo-
vatelská kategorie pacienta. Výše úhrady 
zdravotního pojištění nepokrývá reálné 
náklady oddělení - v loňském roce byl 
rozdíl na jeden ošetřovací den zhruba 
1000 Kč. Naše oddělení je zapsáno v re-
gistru poskytovatelů sociálních služeb 
jako specializované zdravotnické zařízení 

hospicového typu a jako takové má podle 
zákona o sociálních službách nárok pobí-
rat během pobytu pacienta jeho příspě-
vek na péči ve výši, v jaké mu byl přiznán. 
Současně si pacient nebo rodina připlácí 
za nadstandard vybavení a jiné nezdra-
votnické služby, což je kupříkladu nocleh 
doprovázející osoby.

Je něco, co byste si pro vaše oddělení 
do budoucna přála?
Podstatným předpokladem fungujícího 
oddělení a dobré péče je sehraný kolek-
tiv lidí, kteří chtějí tento typ péče dělat. 
Na jejich osobní zralosti, schopnosti 
empatie, ochotě se věnovat pacientům 
a jejich blízkým daleko nad rámec toho, 
co dokážou popsat nějaké standardy 
a směrnice, stojí a padá veškerá naše 
péče. Přála bych si, abychom je vždy 
měli a mohli jim poskytnout dobré pra-
covní podmínky a spravedlivou mzdu. 
Samozřejmě i technické vybavení a pro-
storové podmínky oddělení jsou důleži-
té, protože pomáhají vytvářet přívětivou 
atmosféru a usnadňují práci, pořád je co 
opravovat, obnovovat.

Text: PhDr. Jitka Kalousková
Foto: NMSKB

Oddělení paliativní  
péče v NMSKB
l  Otevřeno 2011, do provozu bylo uvede-

no v lednu 2012
l  Má 10 pokojů, celková kapacita je 13 

lůžek pro pacienty a 6 lůžek pro dopro-
vázející osoby.

l  V loňském roce tu přijali 145 nemocných
l  Délka ošetřovací doby má velký časový 

rozptyl, průměrně se v minulém roce 
pohybovala kolem 24 dní.

l  Nepřetržitý provoz zajišťují lékaři, zdra-
votní sestry, ošetřovatelé

l  Denně dochází sociální pracovnice, 
nemocniční kaplan

l  Dvakrát týdně navštěvuje oddělení psy-
choterapeut

l  Dlouhodobě oddělení spolupracuje se 
skupinou dobrovolníků

l  Spolu se stanicí paliativní péče v Ne-
mocnici Jihlava zůstává jednou ze dvou 
osamocených vlaštovek poskytování 
takové péče přímo samotnou nemocnicí

MUDr. Pavlína Marková
l  Vystudovala Lékařskou fakultu Masa-

rykovy univerzity v Brně
l  Věnovala se několik let internímu 

lékařství
l  Je řeholní sestrou, členkou Kongrega-

ce Milosrdných sester sv. Karla Boro-
mejského (tzv. boromejek)
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V dubnu letošního roku se během 
jedné noční služby narodilo v po-
rodnici Nemocnice Rudolfa a Ste-
fanie celkem pět dětí - tři chlapci 
a dvě dívky. Tři novorozenci z této 
noční pětice se dokonce narodili 
naráz během pouhé půlhodinky. 
Takovou náročnou službu si  
prožili dva benešovští lékaři  
z 12. na 13. dubna 2017.

„Samozřejmě i na takové situace 
jsme připraveni, kdy ro-

díte během krátké chvilky na-
příklad i tři miminka najednou,“ 
říká primář gynekologicko-po-
rodnického oddělení bene-
šovské nemocnice, MUDr. Sta-
nislav Matoušek, a pokračuje: 
„V těchto případech je důležité 
mít zkušené lékaře a personál. 
Ta zkušenost je samozřejmě 
závislá i na počtu porodů, kte-
ré porodnice provede. U nás 
v Benešově máme již mnoho let více 
jak tisíc porodů za rok. V minulém roce 
jsme například měli 1084 porodů, což 
zajišťuje erudovanost personálu a léka-
řů na velmi vysoké úrovni.“
Zajímavostí je i například ten fakt, že 

porody jsou často ovlivňovány změna-
mi počasí a hlavně výkyvy tlaku.
„Je to zajímavé, někdy se stane, že 
klidně jeden den nemáme žádný po-
rod a hned druhý den je dětí několik. 
Je to závislé například v létě i na pří-
chodu bouřek, které doprovází změny 
tlaku v atmosféře. Nás to ale nevyvede 
z míry, protože vždy slouží dva lékaři,“ 
upřesňuje primář Stanislav Matoušek.
V polovině dubna má benešovská po-
rodnice na kontě již tři sta porodů a tak 

se dá i letos předpokládat 
více jak tisíc porodů za celý 
rok. Právě kvůli vysokému 
počtu porodů se snaží ve-
dení benešovské nemocnice 
stále modernizovat po-
rodnici a zvyšovat komfort 
rodiček, novorozenců a sa-
mozřejmě i personálu. 
V nemocnici se snaží jít 
s požadavky doby a klientů. 
Letos se například již vy-

měňují obklady a dlažba na pokojích. 
Navíc po dokončení právě probíha-
jící rekonstrukce dětského oddělení 
proběhne na podzim letošního roku 
také rekonstrukce porodního sálu, kde 
vzniknou tři samostatné porodní boxy 

s vlastním příslušenstvím, záchodem 
a sprchou. To potvrzuje i primář Ma-
toušek a dodává: „Totéž bude zbu-
dováno i na tzv. čekatelském pokoji, 
což je pokoj pro první dobu porodní. 
Jednoznačným cílem je daleko větší 
komfort a soukromí pro rodičky a jejich 
doprovod.  Tím si samozřejmě slibuje-
me i ještě větší zájem o naší porodnici, 
která již dnes působí nadregionálně 
a jezdí k nám rodičky nejenom z Be-
nešovska, ale i z Prahy a větších vzdá-
leností.“
I když oddělení vypadá stále moder-
ně, od jeho rekonstrukce uplynula již 
řádka let a je potřeba jít s požadavky 
dneška. Při rekonstrukci sálů bude 
provoz nepřerušený, pouze s drobným 
omezením. „Rozhodně se nastávající 
maminky nemusí bát, že by u nás bě-
hem rekonstrukce sálu nemohly rodit. 
Vše bude uzpůsobeno tak, aby to ani 
nepostřehly a nikterak to neomezilo 
provoz oddělení,“ dodává primář Ma-
toušek.
Benešovská porodnice nechce být zaří-
zením velkého typu, ale spíše preferuje 
domácí prostředí spojené s individu-
álním přístupem k rodičkám i jejich 
doprovodu. A právě díky tomu je tato 

V benešovské porodnici se někdy narodí 
i 5 dětí během jedné služby

inhospital
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… 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

porodnice již mnoho let mezi rodičkami 
velmi oblíbená. Často je vyhledávaná 
maminkami opakovaně a vrací se tak 
do Benešova rodit další své potomky.
„Naším krédem je individuální přístup, 
aby rodičky na narození svých dětí 
a na pobyt u nás v Benešově rádi 
vzpomínaly,“ říká primář Matoušek.
Rodičky se v benešovské porodnici 
mohou zaregistrovat od 36. týdne. Je 
doporučováno, aby začaly chodit do 
poradny a navštěvovaly předporodní 
kurzy, které mají podobu jednorá-
zové schůzky. V průběhu setkání je 
budoucím maminkám k dispozici po-
rodní asistentka, která v kostce popíše 
průběh porodu a přiblíží maminkám, 
co mohou v porodnici při porodu 
očekávat. Asistentka dále zodpoví 
dotazy ze strany maminek, provede je 
po oddělení šestinedělí a po porod-
ním sále. Kurzy jsou vhodné nejenom 
pro nastávající maminky, ale i tatínky. 
Díky kurzům se maminky mohou lépe 

seznámit s chodem oddělení, s po-
rodními asistentkami a lékaři. Když pak 
nastane tak dlouho očekávaná událost, 
přijdou již do prostředí, které je jim 
důvěrně známé, a ve kterém odpadá 
stres z nového prostředí. 
Samozřejmostí je v benešovské porod-
nici přítomnost rodinného příslušníka 
při porodu. 
Oddělení disponuje také 4D ultrazvuk, 
který mají v oblibě především nastá-
vající maminky. Ty díky němu mohou 
poprvé spatřit tvářičku svého miminka 
ještě před narozením a odnést si jeho 
fotografii domů.
„4D ultrazvuk funguje na principu rych-
lého snímání trojrozměrného obrázku 
a umožňuje tak vyšetřit plod v reálném 
čase. Velmi dobře lze na ultrazvuku sle-
dovat pohyb končetin a obličej mimika. 
Tento ultrazvuk tak umožňuje mamin-
kám a tatínkům poprvé spatřit tvářičku 
svého dítěte, jelikož jednou z nejlepších 
funkcí 4D ultrazvuku je zobrazení ob-

ličeje plodu. Fotografii svého miminka 
ze 4D ultrazvuku si pak rodiče mohou 
za poplatek odnést domů,“ popisuje 
MUDr. Stanislav Matoušek, primář gy-
nekologicko-porodnického oddělení 
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.
Kvalita záznamu ultrazvuku může být 
ovlivněna polohou plodu a placenty, 
množstvím plodové vody a tělesnou 
konstitucí nastávající maminky.
„Plod může být přitisknutý k děložní 
stěně nebo placentě, může mít před 
obličejem ruce nebo nohy. Zobrazení 
je pak nepřesné a kontury tváře nelze 
rozpoznat. V takovém případě čekáme 
cca 15 minut, zda nedojde ke změně 
polohy plodu. Pokud se plod nedo-
stane do lepší polohy pro zobrazení, 
pacientka nic neplatí a může se objed-
nat na jiný termín vyšetření,“ vysvětluje 
MUDr. Matoušek a dodává, že ideální 
doba pro vyšetření 4D ultrazvukem je 
od 28. týdne těhotenství.

Text a foto: ON Benešov
INZERCE▼
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Na oficiálním informačním por-
tále Ministerstva zdravotnictví 
České republiky je od 5. dubna 
2017 publikován překlad práv 
pacientů do znakového jazyka. 
Šest videí ve znakovém jazyce 
vytvořila obecně prospěšná spo-
lečnost Tichý svět za finanční 
podpory Jihočeského kraje s cí-
lem usnadnit neslyšícím pacien-
tům orientaci ve zdravotnickém 
prostředí a pomoci jim k rovno-
cennému zacházení. Videa nesly-
šící naleznou na stránkách www.
mzcr.cz ve vyhledávači po zadání 
hesla Práva pacientů přeložená 
do znakového jazyka.

„Překladem do znakového ja-
zyka jsme uskutečnili další 

krůček k naplnění práv neslyšících 
občanů. Děkujeme ministerstvu 
zdravotnictví za vstřícnost a pod-
poru v podobě jejich zveřejnění 
na svých stránkách, velice si toho 
vážíme. Zdravotní problémy si člo-
věk nevybírá a všem pacientům by 
měly být dostupné informace o je-
jich právech v mateřském jazyce,“ 
přiblížila situaci jazykové minority 
neslyšících ředitelka Tichého světa 
Marie Horáková.
 „Organizace Tichý svět má již 
dlouholetou podporu Ministerstva 
zdravotnictví ČR, jelikož je naším 
záměrem takovéto iniciativy rozví-
jet. V tomto projektu shledáváme 
obrovský přínos především pro-

to, že pro neslyšící je český jazyk 
překážkou nejen v mluvené, ale 
mnohdy i v psané formě - vytvo-
řená videa jsou tak ideální formou 
podpory,“ uvádí se na portále MZ 
ČR.
„Ministerstvo zdravotnictví vnímá 
velmi citlivě potřeby neslyšících. 
Jeho pozornosti a podpoře neu-
nikla ani Tichá linka. Jde o službu, 
kterou provozuje Tichý svět non-

stop a která umožňuje bezbarié-
rovou komunikaci v podobě online 
tlumočení do znakového jazyka 
a online přepisu mluvené řeči do 
textu. Tichou linku v současné 
době využívá mimo jiné i stovka 
nemocnic z celé republiky a věří-
me, že se stane běžnou součástí 
všech zdravotnických zařízení,“ 
uvedla Marie Horáková.

Tichý svět, o. p. s.

Práva pacientů ve znakovém jazyce  
na portále Ministerstva zdravotnictví ČR
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