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   Zámek v Roztokách se promění ve výtvarnou hernu
Kouzlo divadla si osahají malí i velcí

Voláme malé i velké milovníky 
divadla, snílky a koumáky. 

Všechny, které zajímají loutky, 
divadelní scéna, dekorace, ob-
rázky, kostýmy a chtějí vědět, jak 
se výtvarné objekty oživují, jak 
se uvádějí do pohybu. Velkolepá 
výstava Zámecké imaginárium 
bratří Formanů začalo ve výstav-
ních prostorách Středočeského 
muzea v Roztokách u Prahy 
v neděli 17. září v 15 hodin. 

„Vstoupíte do výtvarné herny. 
Každý se tu propadne do světa, 
který čeká na objevení. Zatočí 
se kličkou a něco se na scéně 

rozsvítí. Jenže proč? A takových 
momentů je tu nejméně sto 
a návštěvník si je detailně pro-
hlédne, ale hlavně zapátrá, proč 
tomu tak je, musí je sám objevit, 
vyzkoušet,“ říká Matěj Forman, 
spoluautor výstavy a její hlavní 
koordinátor, principál, divadelní 
režisér, výtvarník a kapitán. 
Pod jeho velením do Roztok 
připluje divadelní loď Tajemství. 
Kotvy zvedá v neděli 17. září v 11 
hodin. z Náplavky na Rašínově 
nábřeží a vy můžete být na její 
palubě. Cestou do kotviště v Roz-
tokách shlédnete představení 
Aladin. Ve 14 hodin vykročí z kot-

viště po břehu Vltavy k zámku 
průvod v turbanech vedený Ma-
tějem Formanem. Chybět nebude 
ani divadelní velbloud. V 15 hodin 
společně vstoupí do imaginár-
ního světa bratrů Formanových 
a jejich přátel - výtvarníků a strůj-
ců výstavy. S většinou z nich se 
na vernisáži výstavy Zámecké 
imaginárium setkáte osobně. In-
teraktivita vás vtáhne na každém 
kroku. Neméně přitažlivé jsou 
ovšem rukodělně zpracované 
výtvarné nápady a řemeslně zho-
tovené mechanismy. 
S výtvarnicí Bárou Hubenou si děti 
už během vernisáže loutky samy 

vyrobí a pomalují. Kouzlo divadla 
si musí každý osahat. Na návštěv-
níky dýchne také z fi lmů o slav-
ných inscenacích, které nadchly 
i diváky v zahraničí. A v 18 hodin si 
mohou návštěvníci užít představe-
ní Aladin na lodi Tajemství v kotvi-
šti v Roztokách. Romantici si pak 
užijí noční jízdu lodí zpátky do 
Prahy. Vyplouvá se ve 20 hodin. 

Výstava ZÁMECKÉ 
IMAGINARIUM, hravý svět 

Divadla bratří Formanů 
a jejich přátel trvá 
do 11. února 2018



Vydává Talker, s.r.o., IČ: 29134706 
Jednatelka: Markéta Zelinková
Evidenční číslo: MK ČR E 21823
Šéfredaktor: Jan Hovorka; publisher@hospitalin.cz
Redakce: MUDr. Kristýna Zárubová, Lucie Malá
Kontakt redakce: redakce@hospitalin.cz

Inzerce: marketing@hospitalin.cz
Grafická úprava a DTP: Talker, s.r.o.
Tisk: Absolute Company, s.r.o.
Redakce neodpovídá za obsah inzerce, PR a reklamních materiálů
Titulní foto: Lenka Hatašová
ON-LINE na www.hospitalin.cz, www.facebook.com/hospitalin

Obsah
Editorial

Nejen volby přinesou změny, týkající 
se i zdravotnictví. Přinese je i vývoj, 
čas a nezbytnost. Některé modely 

fungují, jiné jsou dávno zapomenuté. Co 
trvá? Zájem o tuto oblast jako odbytiště 
i zdroj veřejných financí, a stabilní cílová 
skupina pacientů. Zdraví je zkrátka nepoli-
tické, a nemoci věčný problém. 
Co s tím?
Učit se tam, kde už něco úspěšně funguje. 
Jsou nemocnice a skupiny, které prostě 
nemají problémy, a ty druhé. Hospodaření 
různé, pacienti stejní - jako všude na světě. 
Tak jsme se bedlivěji podívali, jak může 
ovlivnit úroveň našeho zdravotnictví Světo-
vá zdravotnická organizace (WHO). A ejhle, 
může! Nehalasně, nenápadně, ale přímo 
u zdravotníků a pacientů. Co je HPH pro-
gram jsme psali už minule, dnes přinášíme 
první část seriálu z našich nemocnic, kde je 
ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví 
ČR realizován. 
A taky se můžeme učit z minulosti. Opět 
přinášíme trochu víc textů na téma Tra-
diční čínská medicína. Nevysvětlujeme ji, 
inspirujeme, jak je možné ji využít u nás. 
Naráží to na mnoho problémů, ale rádi 
konstatujeme, že se daří je řešit. Jak může 
vypadat cesta ke sblížení západní a východ-
ní medicíny, propojení zkušeností a znalostí 
moderní vědy a tisícileté historie? Přijeďte 
se podívat do Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem. Nadační fond na podporu 
TCM a alternativ ve spolupráci s Krajskou 
zdravotní, a. s., připravil další výstavu jako 
součást cyklu “TCM bez legend a mýtů”. 
Koná se se záštitami náměstka hejtmana 
Ústeckého kraje Stanislava Rybáka, který 

má v kompetenci zdravotnictví, strategii, 
přípravu a realizaci projektů, náměstka 
ministra zdravotnictví ČR pro zdravotní péči 
Romana Prymuly a velvyslankyně ČR J.E. 
paní Ma Keqing proběhne do 18. 11. 2017 
výstava, o které si přečtěte v tomto čísle.
Novela zákona 96/2004Sb. otevřela témata, 
která mohou nabídnout nové příležitos-
ti i zdravotníkům. Kompetentní orgány 
konečně stanoví, kdo je kompetentní léčit 
metodami TCM a kdo je v pozici živnost-
níka, jemuž zákony nezakazují poskyto-
vat služby, o kterých se domnívá, že je 
poskytovat může. Otázka jistě je, kde se to 
naučil, a zda se to naučil. Pokud jde o léčení 
a medicínu, shodneme se jistě na tom, že 
patří výhradně pod dohled a provádění 
lékařům, nebo lidem, kteří medicínské 
obory řádně vystudovali. Lidské zdraví by 
nemělo být komoditou, v níž jde především 
a jedině o kšeft. Btw., klienti by mohli brzy 
vymřít. Co potom, šamani a šibalové, hrající 
si na doktory?
Pozice lékaře není jen prestižní. Je to od-
povědnost a profesionalita, ale taky pozice 
v řetězu péče o pacienta, který se může 
pojistit a celý svůj pracovní život tak činil. To 
bude asi další téma. Taky se mu věnujeme.
Tak čtěte, navštěvujte naše výstavy  
(chystáme v Jihlavě!), sleduje naše weby  

www.hospitalin.cz  
či www.tcmrevue.cz,  
a hlavně - buďte 
zdraví!

Jan Hovorka
šéfredaktor 

a spoluvydavatel
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Berenika Kohoutová:

A nehodlám poučovat.

Chci zkusit
(skoro) všechno! 

Herečkám běžně diváci (ano, nejen divačky!) leccos závidí. Určitě slávu, popularitu, 
pozornost médií, úspěchy ve společnosti, oblibu, dobrodružstvíčka, zájem mužů 
nebo žen, být s nimi ve vztahu. A jen někdy se přihodí, že diva operní, divadelní, 
filmová a jiná, se octne v situaci, kdy se jejího příběhu zmocní média, a ukáží ho 
z jiné stránky, jiným prizmatem, jiného úhlu pohledu. Většinou je příčinou skandál. 
Mravnost, píle a práce, to nejsou příliš zajímavá témata.

Někdy je příběh herečky na-
staven dřív, než se slavnou 
stane. Diváky má, dřív než si 

to sama uvědomí, a její role je jaksi 
očekávána. Je tomu tak tehdy, je-li 
dalším dítětem v umělecké rodině. 
Čím širší a známější, tradičnější, 
rodově ukotvenější, tím složitěji si 
musí “umělecké dítko” hledat cestu. 
Nebo nemusí.
Pokud totiž je v ní ta část talentu 
a daru být umělkyní, kterou před-

kové a sourozenci, příbuzní krevní 
a právní, zatím nevypotřebovali. 
Pokud jí připravili cestu. A příle-
žitost, zjistit, jestli v sobě objeví 
originalitu, charisma, herecké a jiné 
nadání a skloubit je v novou umě-
leckou osobnost.
Jako Berenika Kohoutová.
Její startovní pozice byla snad teo-
reticky složitější, než je tomu třeba 
u Polívků nebo Hrušínských. Atrak-
tivita jednotlivých postav rodinného 

kusu moc volného prostoru nena-
bízela. Maminka spisovatelka a scé-
náristka, jedna z nejpopulárnějších 
autorek lehčí literatury a hluboce 
uměleckých, filmových i televizních, 
scénářů, velmi úspěšných. Otec 
muzikant, rozhodně zanechávající 
výraznou stopu. Sestra režisérka. 
V útlém mládí vybrána pro velmi 
sledovaná dílka a role. Typově snad 
herečka více komediální, než dra-
matická. Pokračování na straně 6 

interview
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To vše svádí k rychlému startu a ka-
riéře komety, která zazáří až oslní, 
a pak pomalu zhasne. 
Berenika je zjevně jiný typ. Zvlád-
la první příval popularity, včetně 
hvězdičky nekonečného televizního 
seriálu. Dostala se do roviny už 
v mládí zralé a zodpovědné uměl-
kyně. Portfolio žánrů, kterým se 
věnují další rodinní příslušníci, umí 
rozšířit. Píše, bloguje, točí, hraje. Je 
pokorná.

Jste mladá herečka na začátku 
kariéry. Napadá vás někdy, jaké 
to bude, až budete na jejím 
sklonku? Jak si sama sebe před-
stavujete - jako herečku cha-
rakterních rolí, spisovatelku na 
mírném odpočinku…
No, že bych až takhle o tom úplně 
přemýšlela - to nepřemýšlím. Pro 
mě je to celkem vzdálená doba. 
A navíc, naše umění, tím myslím 
hraní, není omezené věkem. Pokud 
člověk zrovna nějak neonemocní, 
například, to pak asi je přirozené. Já 
si zatím myslím, doufám a předsta-
vuju, že budu hrát pořád!

Jste z umělecké rodiny. Každý je 
jinak vyhraněn, především v pro-
storu psaní se trochu prolínáte. 
Obohacuje vás tvorba maminky, 
babičky, sestry, otce…? Přece jen 
jsou to osobnosti v oboru jim 
nejbližším profilované a něco za 
nimi je.
Tak to vůbec ne! My se naopak na-
vzájem docela ovlivňujeme, pomá-
háme si, otevřeně si říkáme názory 
na projekty, snažíme se spíš spolu-
pracovat, kooperovat.

Jak to vypadá? Třeba psaní je 
dost osamělá činnost.
Nejde přece jen o psaní. Posíláme si 
mezi sebou nápady, nové věci, vy-
mýšlíme nové projekty, které se dají 
udělat společně. Třeba scénáristika 
se dá spojit s herectvím a režijní 
profesí, to jde fakt snadno  

(sestra Bereniky Rozálie je režisér-
kou, pozn. aut.), a tak společné věci 
klidně můžou vznikat. Hodně o tom 
přemýšlíme, ale musím říct, že za-
tím jsme nic nerealizovali.

S Marikou Šoposkou jste po-
pulární jako blogerky, vedete 
korespondenci či dialog na dál-
ku, potřebujete na podobnou 
tvorbu spoluhráče, partnera, 
dvojče? Je to tak pro vás inspi-
rativnější?
Možná to vidíte příliš složitě. Nás to 
psaní dohromady s Marikou pro-
stě hodně baví. Každá si děláme 
samozřejmě vlastní práci po svém. 
Ani divadlo nehrajeme společně, na 
žádném jevišti se spolu nevyskytu-
jeme. Prostě psaní takhle společné 
nám jde a forma dopisů nás vy-
loženě baví. A určitě se navzájem 
inspirujeme, nebo i provokujeme. 
Dokonce bych řekla, že kdybych si 
nepsala s Marikou, tak ani blog vů-
bec nemám. A možná ani ona ne. 
Spolu nám to jde.

Blogy, facebook, Instagram… 
Dnešní média umožňují takřka 
absolutní sdílení každé minuty, 
včetně soukromí. Kde je hranice, 
kam byste už nikoho nepustila?
Obecně je tou hranicí rodina. Tam 
nechci pouštět nikoho cizího. Na 
druhou stranu je pravda, že máme 
s Marikou už nějakou dobu sed-
milhářčí účet na Instagramu. Tam 
pořád zveřejňujeme, kde se právě 
nacházíme, co děláme a podobně. 
Je ale fakt, že s dětmi to už je jiné, 
trochu ošemetné. Pořád je ukazo-
vat na sociální síti, když o tom samy 
ještě nemůžou rozhodovat, o jiném 
riziku nemluvě.

Co je vaším zdrojem energie, 
regeneračním rituálem nebo 
prostorem, útulkem pro znovu-
vzpamatování?
Mě rozhodně znovu nabíjí příroda. 
Mám ráda, když můžu mít volno 
a odjet někam ven. Les, louka, 
voda, být v krajině, tyhle věci mi 
strašně pomáhají.

A kdo?
Jako kdo mně dává energii? Nebo 
obnovuje? Vlastně nevím, konkrétní 
osoba, která by mně doplňovala 
energii, se mi fakt nevybavuje. Lidi 
mě totiž spíš vyčerpávají! Ale určitě 
s manželem se vyladíme, dokáže-
me spolu například i efektivně od-
počívat.

Činohra, film, TV seriály, rekla-
ma, klipy… má dnes smysl, aby 
se herec škatulkoval, vyhraňoval, 
nebo je lépe když všechny disci-
plíny zvládá perfektně?
Já teda rozhodně na tohle nechci 
a nemůžu dávat nějaký mustr. To 
si musí každý herec vybrat a roz-
hodnout sám. Pro mě je všechno 
v jistém smyslu výzva a všechno 
chci zkusit. Teda skoro všechno, 
samozřejmě. 

Berenika Kohoutová
l Herečka a zpěvačka Berenika  
Kohoutová, vdaná Čecháková  
(* 15. 2. 1991) debutovala před kame-
rou v roce 2007 v televizní pohádce Tři 
srdce. Její matka je spisovatelka Irena 
Obermannová, otec hudebník Daniel 
Kohout, sestra Rozálie Kohoutová reži-
sérka. Psaní se věnovala i její babička. 
V květnu 2016 se vdala za producenta 
Pavla Čecháka. 

l Zpívala v dětském sboru Bambini di 
Praga, později ve skupině DiscoBalls, 
měla vlastní projekt Femme Plastique. 
V roce 2013 vydala s Emilem Viklickým 
a dalšími hosty desku Berenika Meets 
Jazz. V roce 2015 se stala jednou z tváří 
Jsme v tom společně, kampaně inicia-
tivy HateFree Culture. Hrála v TV seriá-
lech Ulice, Ordinace v růžové zahradě, 
ve filmech mj. Muži v říji, Můj vysvle-
čenej deník, Cesta do Říma, televizních 
filmech Tatínkova holčička, Rytmus 
v patách, Santiniho jazyk. V současné 
době hraje v pražském divadle Studio 
DVA v představení Šíleně smutná prin-
cezna, Hello, Dolly! a 4. sestry.

Pokračování na straně 8 
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Nerozlišuji úzkostlivě žánry, hrála 
jsem v nekonečném televizním seri-
álu a vůbec mi to nevadilo. Co jsem 
dělala, to mě vždycky nějak obo-
hatilo. Nejedu si tu teorii, že herec, 
aby byl dobrej, nesmí přijmout roli 
v reklamě nebo nekonečném seriá-
lu. Ale nechci poučovat.

Řekla jste, dokud jste mladá. 
Není vám ani pětadvacet. Předá-
váte už teď zkušenosti, nebo se 
chystáte učit?
Možná, někdy, snad asi jo. Už teď 
přece člověk předává to, co umí 
a ví, dětem, možná už i mladým 
hercům, nevím… Já už taky nejsem 
v divadle totiž nejmladší, tak o tom 
začínám takhle přemýšlet.

Podporujete charitativní nebo 
dobročinné organizace a projekty?

Ano, když mě někdo osloví, nějaká 
společnost, tak ráda.

Zaujal vás někdy nějaký příběh, 
kdy lidé pomohli někomu, kdo 
to potřeboval? Komu byste po-
mohla nejraději a nejvíc?
Dneska je to dost populární, dělat 
charitu všelijak ohroženým druhům. 
Nemám s tím zatím nijak výrazné zku-
šenosti. Já bych se asi hodně zamě-
řovala spíš na lidi. Nechovám žádné 
zvíře, a asi k nim ani moc vztah ne-
mám. Různých akcí na jejich ochranu 
bych se tedy asi aktivně nijak ne- 
účastnila. Mě spíš zajímají lidi. I tak, že 
jim bych chtěla předávat svoje zážitky 
a to, co umím, dokud jsem mladá. 
A když bych se tedy měla na něko-
ho zaměřit, tak na staré lidi, a určitě 
bych se snažila jim co nejvíc pomáhat. 
Dětských a podobných charit je dost, 

pro starší lidi určitě míň. To by mě asi 
zajímalo, i bavilo.

Co jim chybí? Čím byste je potě-
šila, co jim nabídla?
To je těžký. Trochu jste mě tím do-
tazem zaskočil, pochopitelně to 
nemám nijak promyšlené. Odpoví-
dám spíš instinktivně. Jen tak co mě 
právě napadá… Dost času například 
tráví staří lidé doma, sami. Ne-
můžou si třeba už dojít někam na 
kulturu. Ale zajistit jim třeba odvozy 
na akce, vyplnit čas, číst jim, to je 
asi lepší. Objíždět je i doma, to by 
taky jistě bylo pro ně zajímavé, ale 
určitě je lepší setkávat se a chodit 
na kulturní akce, do společnosti. 
Tam bych jim ráda pomáhala.

Byla jste někdy delší dobu v ne-
mocnici? Co jste tam četla?
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Naštěstí ne. A kdybych tam byla? 
Tak bych tam četla… konkrétně teď 
úplně nevím. Asi bych si nechala 
něco doporučit. Čtu hodně hlavně 
na dovolených. 

Co třeba? Brak, čtivo odpočinko-
vé, severské detektivky…?
Ty mě tedy moc zrovna nechyt-
ly. Co mě ale hrozně bavilo, byl 
Stig Larsson, “Ženy, které nenávidí 
muže” - to bylo fakt dobrý. Nebo 
z české současné literatury Žít-
kovské bohyně a Vyhnání Grety 
Schnirch od Kateřiny Tučkové, to 
jsou kvalitní věci.

To jsou slavní autoři a autorky. Máte 
ale třeba oblíbeného doktora?
No jasně! Máme v rodině docela 
dost lékařů. Například oblíbeného 
kardiologa, Honzu Vojáčka z FN Hra-

dec Králové, k tomu jezdíme všichni. 
Nebo moje sestřenice Bára Ober-
mannová, která se specializuje na 
diabetes, pracuje na dětské klinice ve 
FN Motol, její manžel lékař taky.

Nedávno jste si nechala apliko-
vat akupunkturu, pokračujete?
Ano, to je pravda! Nakonec to nebyla 
akupunktura, ale akupresura, takové 
kuličky přilepené náplastí. Aplikovala 
mi je paní MUDr. Emöke Nagyová, má 
ordinaci na Pavláku. Poslala mě k ní 
kamarádka, která má taky vynikající 
zkušenost. Pro mě neuvěřitelný záži-
tek! Nechala jsem si to dát v listopadu 
a skoro rok jsem nebyla nemocná, to 
se mi za celý život nestalo. Jako me-
toda skvělé a hodnotím to naprosto 
kladně!  Text: redakce

Foto: Lenka Hatašová,  
Tomáš Beran, Václav Beran
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interview
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Už zhruba půl roku platí tzv. protikuřácký zákon. V západní Evropě běžně lidé nekouří,  
ani v restauracích. Hrůzy, totalita a nesvoboda s omezením kouření nepřišly. Jaké jsou  
výsledky, co přinesl zákon občanům, a jak ho po roce hodnotí náměstkyně ministra  
zdravotnictví, JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D.?

Pomohl zákon podle Vás k tomu, 
abychom se stali další evrop-
skou zemí, kde nekouřit v re-

stauraci nebo jiném společném pro-
storu je normální?
Je to přirozený vývoj. Česká republika 
se stala už 23. zemí v Evropě, která 
zákaz kouření v restauracích zavedla. 
Zavedením této normy zvítězil zdravý 
rozum nad zájmy nejrůznějších lobbistů, 
tedy těch, které živí lidské závislosti na 
tabáku či alkoholu. Cílem normy je po-
sílení ochrany našeho zdraví. Normální 
je neničit organismus návykovými lát-
kami. Normální je nekouřit. Ráda bych, 
abychom své děti a ideálně všechny 
lidi v naší zemi naučili vnímat, že zod-
povídají za své zdraví. Aby se pro ně 
ochrana zdraví, a to nejen před účinky 
tabákových výrobků a alkoholu, stala 
normálním návykem, stejným jako třeba 
mytí rukou.

Musel být na to zákon? Nestačila by 
důsledná výchova, prevence, pozi-
tivní příklady? I z amerických filmů 
zmizeli hrdinové s cigaretou, a z na-
šich herců kouří v záběrech už asi jen 
Bartoška. 
Ale to se přeci nevylučuje, zákonná 
úprava a prevence jdou ruku v ruce. Je 
třeba vzít v úvahu, že ve věkové sku-
pině 15–24 let máme v současné době 
téměř 35 % kuřáků a stejná kategorie 
vypije ročně 6,3 litru alkoholu, což je 

opravdu alarmující výsledek. Zaměřit se 
tedy musíme především na mladé, aby 
jim nekouřit a neholdovat alkoholu při-
padalo normální a byli si vědomi zdra-
votních následků takového počínání. 
K tomu právě přispívá zákonná úprava, 
ve které se omezují místa, kde se smí 
kouřit, takže mladí nemají pocit, že 
kouřit je normální. Zákonem a restrik-
cemi ale samozřejmě nekončíme – ak-
tivně pomáháme lidem jejich závislostí 
se zbavit. Podporujeme aktivity, jako 
například prostřednictvím webu koure-
ni-zabiji.cz, kde mohou pomoc hledat 
hlavně kuřáci. Dále existují sítě adik-
tologických poraden a ambulancí po 
celé republice, kde lidé naleznou  radu 
a pomoc.

Co odpovídáte kritikům na argu-
menty, že v soukromém prostoru si 
může každý dělat to, co mu dovolí 
majitel?
Svoboda jednoho končí tam, kde za-
číná svoboda druhého. Tím, že člověk 
jí nezdravé věci, nebo málo pije a ne-
hýbe se, neobtěžuje své okolí. To se 
o zapálené cigaretě opravdu říct nedá. 
Podle statistik v ČR kouří zhruba 23 % 
populace. Takže my se naopak těmito 
kroky snažíme ochránit v prvé řadě 
těch 77 % lidí, kteří nekouří. A třeba to 
nakonec přispěje i k tomu, že se sníží 
celkový počet kuřáků. Ochrana veřej-
ného zdraví je přece důležitější a je to 

vyšší zájem než neustálé hledání něja-
kých kliček a výjimek jak obejít zákon, 
který je jednoznačně prospěšný zdraví 
každého člověka.      

Poděkoval vám někdo za úspěšné 
prosazení zákona?
Tvorba a prosazení zákona je samo-
zřejmě výsledkem několikaleté práce 
mnoha lidí. Já si nicméně velmi pova-
žuji té příležitosti, že jsem mohla být 
v cílové rovince a osobně přispět k pro-
sazení tohoto důležitého předpisu. 
Pokud jde o nějakou formu poděkování 
nebo neformálního ocenění za pro-
sazení zákona, tak s tím se setkávám 
v posledních týdnech relativně často, 
hlavně od lékařů nebo odborníků, kteří 
se zabývají léčením závislostí. To ofici-
ální poděkování ale přišlo také. Letos 
v červnu jsem dostala Cenu Světového 
dne bez kouření pro rok 2017, kterou 
uděluje Světová zdravotnická organi-
zace (WHO). Je to vůbec poprvé, kdy 
tato cena putovala do České republiky 
a já si jí moc vážím. Je to jasný důkaz, 
že moje práce je vidět a není zbytečná. 

Paradoxně je teď problém s kuřáky 
před hospodami, úřady, provozov-
nami a na ulicích, co by pomohlo, 
aby kuřáci pochopili, že nemají prá-
vo ohrožovat zdraví, život, ani kazit 
vzduch lidem v okolí? 

Pokračování na straně 12 

Ve světě
se nekouří
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Pomůže čas a dlouhodobá, trpělivá 
a důsledná osvěta. Žádný zákon ne-
může zařídit, aby se k sobě lidé chovali 
ohleduplně a slušně, to je věcí vý-
chovy. No a pak vysvětlovat lidem, že 
ochrana zdraví má cenu. Že zbavit se 
závislosti je cesta ke svobodě, kterou 
někteří hledají mylně právě v možnosti 
své zdraví poškozovat. Jedna osvěto-
vá kampaň, nazvaná Poslední típnutí, 
právě nyní probíhá ve vybraných kraj-
ských městech (www.posledni-tipnuti.
cz). Odborníci jezdí za lidmi a nabí-
zejí informace a pomoc s odvykáním. 
Zákony mohou pomoci v tom, že se 
kouření omezí v místech, kde mají lidé 
pocit, že nikoho neohrožují, jako jsou 
třeba právě restaurace nebo zastávky 
veřejné dopravy. Je k tomu ale třeba 
neustále vyvolávat diskuse a tento 
celosvětový trend, tedy škodlivost kou-
ření, připomínat. Provozovatelé restau-
rací a majitelé budov a objektů navíc 
samozřejmě mohou zakázat kouřit i ve 
venkovních prostorech a tím dát jasně 
najevo, že si tu škodlivost uvědomují.  

Jak sledujete kvalitu prostředí v ne-
mocnicích, podporujete třeba od-
dělené kuřárny pro hospitalizované 
pacienty nebo personál?
Kvalita prostředí se v českých nemocni-
cích rozhodně zlepšuje, protože znač-
ná část nemocnic ještě před účinností 

zákona zavedla zákaz kouření ve svých 
areálech. I když kuřárny na uzavřeném 
psychiatrickém oddělení anebo v jiném 
zařízení pro léčbu závislostí budou 
moci být i nadále, jak to umožňoval už 
předcházející zákon, osobně bych byla 
pro úplný zákaz kouření, tedy včetně 
zrušení oddělených kuřáren. Nicméně 
nově dochází alespoň ke zpřísnění 
podmínek pro zřizování těchto kuřáren. 
Poskytovatel zdravotních služeb bude 
muset například zajistit takový uzavřený 
prostor, aby nedocházelo k pronikání 
kouře tam, kde je kouření zákonem 
zakázáno. 

Jaký je postoj ke kuřákům ve světě, 
je to problém kultury, institucí, nebo 
prostě lidské ohleduplnosti a rozu-
mu?
Vezměte si třeba jako modelový příklad 
Velkou Británii: Podle britského střediska 
pro výzkum rakoviny je nyní v 65milio-
nové Británii o 1,9 milionu kuřáků méně 
než před zavedením protikuřáckého 
zákona. Rekordně, z 26 na 17 %, tam 
poklesl počet kuřáků mezi mladými lid-
mi od 16 do 24 let. Celkový počet pra-
videlných kuřáků se v britské populaci 
snížil z 20,9 % na 16,1 %. V absolutních 
číslech jde téměř o 2 miliony lidí. Pod-
pora veřejnosti protikuřáckému zákonu 
v průběhu těch deseti let průběžně rost-
la a dodnes je velmi silná. To jsou podle 

mě dobré zprávy a věřím, že stejný 
trend a podobné výsledky bude mít tzv. 
protikuřácký zákon i u nás.  

Text: Jan Hovorka, MZ
Foto: archiv MZ

JUDr. Lenka  
Teska Arnoštová, Ph.D.
l Vystudovala Právnic-
kou fakultu UK v Praze, 
studium dokončila v roce 
1999. Celý profesní život 
se zabývá problematikou 
zdravotnického práva, 
přičemž od roku 1999 do 
2007 postupně zastávala mnohé pozice na 
Ministerstvu zdravotnictví ČR. Nastoupila 
jako referent na právní oddělení Minister-
stva zdravotnictví ČR, poté pracovala jako 
vedoucí právního oddělení a zástupce 
ředitele právního odboru a následně už 
jako ředitelka odboru právního a pověře-
na řízením odboru legislativního. Od roku 
2002 do roku 2006 Byla na Ministerstvu 
zdravotnictví ČR předsedkyní rozklado-
vé komise. Vedle toho zastávala pozici 
ředitelky odboru legislativně právního 
a ředitelky úseku vnitřních služeb v Agen-
tuře pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest v letech 2007 – 2009.

l V roce 2002 obhájila rigorózní práci 
a vykonala státní rigorózní zkoušku na 
katedře správního práva PF UK Praha – 
udělen akademický titul JUDr., a v roce 
2009 ukončila doktorský studijní program 
na téže fakultě se zaměřením na veřejné 
právo s titulem Ph.D.

l Po složení advokátní zkoušky v roce 
2009 se do roku 2014 věnovala advokacii 
a současně působila jako odborný asistent 
na 1. LF UK (Ústav veřejného zdravotnictví 
a medicínského práva.

l Od roku 2017 je předsedkyní Společ-
nosti medicínského práva České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně 
a členkou Vědecké rady Fakulty zdravot-
nických věd Univerzity Palackého v Olo-
mouci.

l V současné době působí na Minister-
stvu zdravotnictví ČR jako náměstkyně 
ministra.

l Je spoluautorkou knihy Zdravotnictví 
a právo, která poskytuje aktuální pře-
hled české legislativy nejen právníkům, 
ale i všem pracovníkům ve zdravotnictví 
a rovněž pacientům. 

l Za práci na protikuřáckém zákonu ob-
držela ( jako první v ČR) ocenění WHO.



13

Nemocnice Šumperk je soukro-
mým zdravotnickým zařízením, její 
založení je datováno od roku 1896. 
Nachází se v samém srdci Jeseníků, 
jedné z nejhezčích horských oblastí 
České republiky. Jejím majitelem 
se stal v dubnu 2015 MUDr. Martin 
Polach, MBA. Nemocnice disponu-
je 450 lůžky,  poskytuje zdravotní 
péči ve všech základních oborech 
a zaměstnává 980 zaměstnanců. 
V posledních dvou letech prochází 
řadou rekonstrukcí a modernizací, 
ať už ve smyslu rozšíření spektra 
jejich služeb, tak jejich kvality.

Když se řekne nemocnice podpo-
rující zdraví, co to znamená?

Nemocnice Šumperk je zapojena do 
programu Světové zdravotnické orga-
nizace Health Promoting Hospitals and 
Health Services (Nemocnice podporu-
jících zdraví). Počátky programu jsou 
datovány od roku 2003, kdy se naše 
nemocnice jako jedna ze čtyř zapojila 
do prvních projektů. Dnes jsme sou-
částí Národní sítě Nemocnic podpo-
rující zdraví a zdravotní služby, která 
byla zřízena při MZ ČR a zahrnuje 10 
nemocnic.

Co konkrétně v nemocnici řešíte?
V nemocnici probíhá několik projektů 
pro podporu zdraví personálu, kdy 
organizujeme rekondiční cvičení, zvý-
hodněné lázeňské pobyty, sportovní 
a společenské akce. 
Informovaný člověk se lépe dokáže 
postarat o své zdraví. Proto se zamě-

řujeme na informovanost veřejnosti 
v prevenci a péči o své zdraví. Vykoná-
váme osvětu v rámci prevence diabe-
tu, glaukomu, nádoru prostaty a varlat, 
nádoru prsu a dalších onkologických 
onemocnění. Radíme v oblasti zdravé 
výživy a životního stylu. Učíme veřej-
nost pravidlům poskytování první po-
moci. Pomocnou rukou v péči o matku 
je laktační poradna s dostupností 24 
hodin denně na horké lince kojení. 
Otevíráme nemocnici široké veřejnosti, 
v rámci Dnů otevřených dveří a Dnů 
pro děti nás navštíví zájemci, kteří mají 
možnost konzultovat svůj zdravotní 
stav a životní styl, ale také se seznámit 
s nemocničním prostředím a zmírnit tak 
strach z neznámého. 

Významnou činností v podpoře 
zdraví je boj proti škodlivosti kou-
ření, zapojuje se vaše nemocnice 
i v této aktivitě?
Ano, v celém areálu nemocnice platí 
zákaz kouření. Školíme tak personál 
a informujeme pacienty již při příjmu 
do nemocnice, kdy aktivně zjišťujeme, 
zda pacient kouří. Nabízíme mu pak 
možnost návštěvy poradny pro odvy-
kání kouření. Protikuřácké pokyny jsou 
zakotveny ve vnitřním řádu nemocni-

ce. Pro ty, kteří nemohou bez cigarety 
přeci jen vydržet, je ve venkovních 
prostorách označeno šest odlehlých 
míst, kde je kouřit umožněno. Tato 
místa byla vybrána tak, aby škodlivý 
kouř z cigaret nikoho neobtěžoval.

Program podpory zdraví je mezi-
národní projekt, máte představu 
o tom, jak jej řeší za hranicemi ČR?
Ve dnech 12. 4. až 14. 4. 2017 jsme se 
zúčastnili 25. mezinárodní konference 
Nemocnic podporujících zdraví a zdra-
votní služby v rakouské Vídni s posterem 
s názvem Aktivity podpory zdraví v Ne-
mocnici Šumperk. V rámci konference 
proběhla výměna zkušeností v oblasti 
podpory zdraví nejen evropských zemí, 
ale také např. Korejské republiky, Taiwa-
nu, Singapuru, Kanady. Vyspělé země 
se více zaměřují na své zaměstnance, 
např. s podporou jejich fyzické kondice, 
zdravého stravování.  V jiných zemích se 
naopak potýkají se základní ústní hygi-
enou nebo s předoperační přípravou 
různých náboženských skupin a kultur.
Program podpory zdraví se stal sou-
částí života nemocnice, zájem o pre-
ventivní programy se stále zvyšuje, 
snažíme se tyto aktivity neustále zdo-
konalovat.

Nemocnice Šumperk 
– nemocnice podporující zdraví

Nemocnice Šumperk a. s.

Ing. Martina Klimková, 
vedoucí oddělení řízení kvality
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Nemocnice Valašské Meziříčí a. s. 
byla po několik let trvající výstavbě 
otevřena v roce 1965. Součástí sku-
piny AGEL je od roku 2004. V naší 
nemocnici poskytujeme zdravotní 
péči v základních medicínských 
oborech – najdeme zde interní, chi-
rurgické, gynekologicko-porodnic-
ké, rehabilitační, urologické, dětské 
a novorozenecké oddělení spolu 
s odděleními následné péče. ARO 
a multidisciplinární jednotka inten-
zivní péče jsou nezbytnou součástí 
péče o nemocné se selháváním 
základních životních funkcí či pro 
pacienty po rozsáhlých operačních 
výkonech. Součástí nemocnice jsou 
centrální operační sály včetně na-
vazující centrální sterilizace. V rámci 
komplementu najdeme laboratoře 
klinické biochemie, oddělení pato-
logie, radiologické oddělení, včetně 
pracoviště CT. 

Nedílnou součástí nemocnice 
jsou ambulance, z nichž některé 

pracují v nepřetržitém provozu, tak 
ambulance, které poskytují odborná 
vyšetření.

Do sítě nemocnic HPH jsme se zapojili 
v lednu 2012, kdy jsme se přihlásili 
k aktivní účasti na výzkumném projek-
tu s názvem HPH Recognition project. 
Dle metodiky projektu bylo za naší 
nemocnici zvoleno jedno konkrétní 
oddělení (interní odd.), které bylo 
zařazeno do tzv. intervenční skupi-
ny. V rámci rámci tohoto projektu 
byl realizován primární a sekundární 
průzkum. Oba průzkumy zahrnovaly 
audit vybrané zdravotnické dokumen-
tace, dotazníkové šetření u pacientů 
a zaměstnanců a analýzu vnitřních 
norem. Sekundární průzkum pak na-
víc obsahoval revizi primárních dat. 
Celý projekt byl v naší nemocnici 
ukončen v prosinci 2013 mezinárod-
ním externím auditem, kdy bylo Ne-
mocnici Valašské Meziříčí a.s. uděleno 
nejvyšší ocenění - prestižní certifikát 
„Gold Level“.
Ve vazbě na program HPH byla na 
základě rozhodnutí managementu 
nemocnice byla otevřena Ambulance 
pro odvykání kouření (2013) a cent-
rum pro redukci hmotnosti a preven-
tivní medicíny (2012). Členství v síti 
Nemocnic podporující zdraví bylo naší 

nemocnici prodlouženo na další ob-
dobí, tj. do roku 2019.

V čem vidíte hlavní přínos zapojení 
do projektu HPH?
Přínos projektu „Nemocnice podporu-
jící zdraví“ je podpora zdraví a preven-
tivního působení, které se zaměřuje jak 
na pacienty, širokou veřejnost, ale také 
zaměstnance zdravotnického zařízení. 
Tím se zvyšuje povědomí společnosti 
o zdravém životním stylu, preventiv-
ních opatřeních, což v konečném dů-
sledku přispívá k prevenci onemocnění, 
především těch civilizačních.
Realizujeme programy zaměřené na 
prevenci a podporu zdraví pro veřej-
nost i zaměstnance nemocnice. Jako 
součást tohoto projektu a aktivit, ne-
mocnice nabízí veřejnosti služby am-
bulance pro odvykání kouření a cent-
rum redukce hmotnosti a preventivní 
medicíny. Akce jsou určeny jak pro 
pacienty, veřejnost i zaměstnance. 

Jaké projekty realizujete v rámci 
WHO-HPH?
Cílovou oblastí je nekuřácká politika 
a podpora redukce hmotnosti, kterou 

Nemocnice Valašské Meziříčí a. s.

Nemocnice Valašské Meziříčí
– nemocnice podporující zdraví
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realizujme prostřednictvím ambulance 
pro odvykání kouření a Centra redukce 
hmotnosti a preventivní medicíny. Obě 
ambulance nabízejí své služby veřejnos-
ti, ale také zaměstnancům nemocnice.
Dále to jsou akce, které jsou určeny 
jak pro pacienty, veřejnost i zaměst-
nance. Je to především Den ote-
vřených dveří Nemocnice Valašské 
Meziříčí a.s., který bývá spojen s me-
zinárodním dnem hygieny rukou. 
Tato akce je zaměřena na prevenci 
civilizačních onemocnění a edukaci 
veřejnosti. Návštěvníci na jednotlivých 
stanovištích jsou edukováni o preven-
ci nemocí a mají také možnost absol-
vovat preventivní vyšetření např. sono 
štítné žlázy, vyšetření mateřských 
znamének, spirometrické vyšetření 
či EKG. Rovněž je pro ně připraveno 
poradenství v rámci zdravé výživy. 
Součástí akce je i edukace v poskyto-
vání první pomoci, včetně praktické-
ho nácviku resuscitace. Zájemci mají 
také možnost vyšetření krevní skupiny 
a glykémie. Tato akce je každoročně 
hojně navštěvována a mezi návštěv-
níky najdeme všechny věkové kate-
gorie, včetně účasti místních základ-
ních škol, pro které máme připraven 
speciální program. Na této akci bývají 
i zjištěny onemocnění v počátečním 
stádiu. 

Další akcí, kterou pořádáme je Den 
otevřených dveří na porodnici. Sou-
částí akce je prohlídka porodního sálu 
a porodního oddělení, možnost ul-
trazvukového vyšetření 3D, informace 
o cvičení pro těhotné, předporodních 
kurzech a porodních plánech, mož-
nostech anestezie v průběhu porodu. 
Akce se pravidelně zúčastňuje přes 
100 žen.
Součástí preventivních programů jsou 
akce určené pro zaměstnance ne-
mocnice, které realizujeme v průběhu 
celého roku. Jde o akce vzdělávací, 
edukační, které mohou ovlivnit zdraví 
zaměstnanců (správné postupy v hy-
gieně rukou, školení v resuscitaci, pro-
gramy zaměřené na prevenci syndro-
mu vyhoření). Součástí programů jsou 
i sportovní, relaxační a společenské 
akce, které nemocnice pořádá pro své 
zaměstnance např. závod v triatlonu, 
závod horských kol, akce „Plaváček“ 
– plavecké klání družstev zaměstnan-
ců, Rozloučení s létem – společenské 
akce na konci prázdnin, její součástí je 
i dětský den a aktivity pro děti, lyžař-
ský zájezd spojený s edukací o zdra-
vém životním stylu.

Jak vnímáte coby manažer kvality 
a současně garant HPH jeho roli ve 
zdravotnictví?
Projekt HPH  má určitě důležité místo 
ve zdravotnictví, jako nástroj, který 
umožňuje a rozvíjí aktivity zaměřené 
na prevenci a podporu zdraví a napo-
máhá tak k zdravému životnímu stylu, 
prevenci civilizačních nemocí. 

Jak jsou zaměstnanci seznámeni 
s možností zapojit se do projektu 
svými nápady?
V naší nemocnici máme Preventivní 
tým, který se podílí na realizaci projek-
tů, součástí týmu je lékař, hlavní sestra, 
manažer kvality, pracovník marketingu, 
ale také epidemiologická sestra.

Zúčastňuje se někdo z nemocnice 
mezinárodní konference WHO - 
HPH a s jakým tématem?

Ano, zástupci naší nemocnice MUDr. 
Martin Liberda a Mgr. Zbyněk Staneč-
ka se zúčastnili dvakrát mezinárodní 
konference HPH. Poprvé to bylo v roce 
2014 na konferenci v Barceloně téma-
tem „Integrated Interventions in Clinical 
Health Promotion - The way to go?“ 
a březnu 2017 na konferenci ve Vídni, 
kde představili poster s názvem „Pro-
motiong health in Valasske Mezirici hos-
pital - friendly place to live and work.“

Jaký je váš cíl v rámci nemocnice 
a spolupráce s WHO - HPH?
Našim cílem bude i nadále realizace 
projektů zaměřených na podporu 
zdraví, jak pro veřejnost tak zaměst-
nance naší nemocnice. 

Mgr. Radomír Petr, manažer kvality 
a odborný garant  HPH projektu
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Nemocnice České Budějovice, a. s. 
(NBC) přijala dlouhodobý program 
podpory prevence a zdravého život-
ního stylu. Nemocnice se 1. 4. 2016  
zapojila do Mezinárodní sítě  
nemocnic podporujících zdraví 
(NPZ). Tato síť je iniciovaná  
Světovou zdravotnickou organizací  
(SZO/WHO), řídí se mezinárodně 
uznanými principy, zásadami, do-
poručeními, standardy a na zdraví 
orientovanými ukazateli pro ne-
mocnice a organizace poskytující 
zdravotní služby. Členy sítě jsou 
kromě silného Evropského zastou-
pení také mnohé nemocnice  
z jiných světadílů.

V rámci programu Nemocnice 
podporující zdraví se zdravotničtí 

zaměstnanci NCB při své každodenní 
činnosti podílí na zvyšování zdravot-
ního uvědomění obyvatelstva a vytvá-
ření zdravého životního stylu, hlavně 
edukační činností, poskytováním 
edukačních materiálů, edukačními po-

řady vysílanými ve vnitřním televizním 
okruhu. Vedení NCB vytváří pro své 
zaměstnance zdravé pracovní pod-
mínky, organizuje preventivní prohlíd-
ky, postupnou rekonstrukcí pavilonů 
zlepšuje pracovní prostředí, poskytuje 
svým zaměstnancům různé benefity se 
zaměřením na upevňování zdravého 
životního stylu.
Nemocnice má pracoviště, která se 
cíleně zabývají prevencí, diagnosti-
kou a léčbou různých onemocnění.

BABY FRIENDLY HOSPITAL 
„Podpora, ochrana a prosazování ko-
jení“ je celosvětovým programem UNI-
CEF a Světové zdravotnické organiza-
ce, rozvíjeným a podporovaným od 
roku 1992 i v ČR. UNICEF na něm kro-
mě Světové zdravotnické organizace 
spolupracuje i s dalšími mezinárodními 
organizacemi, např. s IBFAN (Inter-
national Baby Food Action Network), 
WABA (World Alliance for Breastfee-
ding Action) a dalšími.
Součástí tohoto programu pro období 

od narození dítěte do jeho propuštění 
z porodnice je iniciativa „Baby-Frien-
dly Hospital Initiative“ (BFHI). Statut 
Baby-Friendly Hospital, který z této 
iniciativy vyplývá, je na celém světě 
udělován nemocnicím, jejichž dětská, 
resp. novorozenecká oddělení splní 
kritéria, stanovená SZO pro podporu 
kojení jako jedné z hlavních podmínek 
optimálního vývoje dítěte – tzv. deset 
kroků k úspěšnému kojení.
Neonatologické oddělení Ne-
mocnice České Budějovice, a.s. má 
statut Baby-Friendly Hospital. Naše 
nemocnice tak splnila všechna kritéria 
tohoto projektu. V současnosti neo-
natologické oddělení postupuje podle 
zásad „10 kroků k úspěšnému kojení“. 
K nim mimo jiné patří umožnit mat-
kám a zdravým novorozencům první 
kontakt bezprostředně po porodu 
a přiložení novorozence k prsu půl 
hodiny po porodu. V tomto je ne-
zbytná úzká spolupráce s porodnic-
kým oddělením. Dále je to kojení bez 
omezování délky a frekvence ve dne 

Nemocnice České Budějovice, a. s.

Nemocnice České Budějovice, a. s. 
– Nemocnice podporující zdraví (HPH)
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i v noci a samozřejmě 
roaming-in po celých 
24 hodin. Jde zejména 
o to, získat maminky, 
budoucí rodičky, aby 
jich co nejvíce kojilo 
své děti a pokud mož-
no co nejdelší dobu. 
Snaha je podchytit 
vývoj dítěte již v prena-
tálním věku, hlavní úsilí 
je však zaměřeno na 
období ihned po naro-
zení dítěte a pokračuje 
i po propuštění matky 
s dítětem z nemocni-
ce domů. V rámci tohoto programu 
zajišťujeme cestou týmu laktačních 
poradkyň i laktační poradenství, a to 
i u propuštěných dětí.
V rámci Neonatologického odd. je 
dále provozována tzv. vývojová am-
bulance, která se zabývá koordinací 
a systematickým sledováním rizikových 
novorozenců z hlediska jejich dalšího 
vývoje. Na provozu této ambulance se 
podílí také odborníci ostatních oborů, 
především dětský neurolog, specializo-
vaný psycholog, fyzioterapeut, audio-
log a oftalmolog.

V rámci NCB jsou jednotlivými praco-
višti realizovány zejména následující 
programy:
Ambulance pro léčbu závislosti na 
alkoholu a jiných drogách, Centrum 
pro léčbu závislosti na nikotinu se 
zaměřuje na vyhledávání, podchycení, 
diagnostiku, léčbu, rehabilitaci, reso-
cializaci, prevenci a registraci osob se 
vznikající nebo vzniklou závislostí na 
alkoholu a jiných návykových látkách 
včetně závislosti na nikotinu.
Sexuologická ambulance se za-
bývá diagnostikou, terapií, posuzo-
váním a prevencí sexuálních poruch 
a ochranným ambulantním sexuolo-
gickým psychiatrickým léčením.
Psychologická ambulance provádí 
psychologickou diagnostiku a v indiko-
vaných případech psychoterapeutické 
léčení osob s psychickými poruchami. 

Dále používá všech 
forem terapie, včetně 
psychoterapeutických 
přístupů individuálních 
i skupinových a rodičov-
ské a rodinné terapie.
Preventivní kardio-
logie – v ambulanci 
dispenzarizujeme paci-
enty s vysokým rizikem 
výskytu kardiovaskulár-
ních onemocnění s dů-
razem na léčbu poruch 
metabolismu lipidů. Ve 
spolupráci s odd. lékař-
ské genetiky zajišťujeme 

screening pacientů s podezřením na 
familiární hypercholesterolemii, tedy 
geneticky podmíněnou poruchu meta-
bolismu cholesterolu. Rovněž se zabý-
váme problematikou plicní hypertenze 
a její diferenciální diagnostikou. Paci-
enty s podezřením na primární plicní 
hypertenzi či chronickou tromboem-
bolickou plicní hypertenzi referujeme 
do Center pro plicní hypertenzi v Praze  
(IKEM, VFN Praha).
V rámci Interního oddělení pracuje 
ambulance osteologie, která zajištuje 
prevenci, sledování a léčbu kompli-
kované formy osteoporózy a dalších 
onemocnění kostí, provádí denzito-
metrické vyšetření.
Ambulance diabetologie zajišťuje 
komplexní péči o diabetiky 1. typu, 
aplikaci inzulínových pump včetně 
technického a konzultačního zázemí, 
pro komplikované pacienty s diabetes 
mellitus, pro těhotné diabetičky.
Gynekologicko-porodnické oddělení 
organizuje předporodní kurzy – pří-
prava rodiček a jejich partnerů na porod 
a následně péči o novorozence. Obsa-
hem kurzů je teoretická příprava o po-
rodu, prohlídka porodních sálů, nácvik 
relaxačních cviků a dýchání, rehabilitace 
v šestinedělí, péče o novorozence.
Chirurgické oddělení – všechny 
poradny (dětská, cévní, koloproktolo-
gická), provádějí v rámci diagnostické 
a preventivní péče také významnou 
edukační činnost.

Při propuštění pacienta z hospita-
lizace je prováděná další edukační 
činnost na principu primární a sekun-
dární prevence konkrétní choroby 
u pacienta.
Všeobecná a onkologická ambu-
lance ORL oddělení se zaměřuje na 
vyhledávání časných stadií nádorů hla-
vy a krku a provádí osvětovou činnost 
v oblasti rizika kouření a konzumace 
alkoholu pro vznik nádorů dýchacích 
a polykacích cest.
Audiologická ambulance provádí 
preventivní a periodické prohlídky 
u pacientů pracujících v riziku hluku 
a edukuje pacienty o zásadách pre-
vence poškození sluchu hlukem.

V rámci Kožního oddělení:
l  Ambulance pro profesionální 

dermatózy a dermatologickou 
alergologii se zaměřuje na dia-
gnostiku, testování a dispenzarizaci 
kožních nemocí z povolání, ale také 
kožních onemocnění, která vznikají 
na podkladě kontaktně alergického 
ekzému.

l  Ambulance pro fototerapii der-
matóz se zabývá  léčbou onemoc-
nění, která příznivě reagují na UV 
záření za pomoci dostupných pří-
strojů, včetně fotochemoterapie. Její 
součástí je i léčba prekanceróz a po-
čínajících kožních nádorů  pomocí 
fotodynamické terapie.

l  Venerologická ambulance, kde 
probíhá vyšetřování a terapie paci-
entů s podezřením na STD (sexuálně 
přenosné nemoci), včetně dlou-
hodobého sledování nemocných 
a aktivního vyhledávání zdrojů in-
fekce a osob vystaveným riziku této 
infekce.

l  Pigmentová poradna se zabývá 
vyšetřováním pigmentových znamé-
nek, včetně dermatoskopie. Hlav-
ním preventivním cílem je včasná 
diagnostika a léčba těch znamének, 
která mohou předcházet malignímu 
melanomu.

Pokračování na straně 18 

Doc. MUDr. Jozef Filka, 
Ph.D., náměstek pro řízení 
kvality a bezpečí  
poskytované péče
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Ortopedické odd.
Ambulance dětské ortopedie se zamě-
řuje na prevenci a léčbu vrozených vad 
a jiných ortopedických problémů u dětí.
Rehabilitační oddělení provádí cílenou 
terapii a ovlivnění patologie pohybového 
aparátu. Následně vždy probíhá eduka-
ce, která je dle potřeby zaměřena na 
pohybový režim, běžné denní a pracovní 
aktivity, školu zad či prevenci recidivy 
myoskeletálních onemocnění.
Pro děti a mladistvé s disharmonickým 
psychomotorickým vývojem a ortope-
dickými vadami pohybového aparátu 
je určena ambulance posturálních vad.
V rámci péče o těhotné realizuje od-
dělení kurzy poporodní rehabilitace.
Ambulance bolesti je zaměřena na 
léčbu chronických a neztišitelných boles-
tí, a to maligního i benigního charakteru. 
K této činnosti využívá celé škály mož-
ností farmakoterapie, invazivních metod 
a infuzní terapie, za předpokladu doko-
nalého zajištění poinvazivní péče.
Poradna pro poruchy spánku na 
2. oddělení následné péče se zamě-
řuje na poruchy spánku především 
z hlediska poruchy spánkové hygieny 
a možností její nápravy.

Veřejná část Lékárny NCB se podílí 
na zvyšování zdravotního uvědomění 
obyvatelstva a vytváření zdravých ži-
votních podmínek. Poskytuje odborné 
poradenství a konzultační služby.

Odborné poradenství je zaměřené na 
tyto okruhy (viz přiložený leták): 
l  Zhodnocení užívaných léků, odhalo-

vání lékových problémů a jejich řešení 
l  Správné dávkování léků
l  Správnou aplikaci specifických  

lékových forem 
l  Bezpečnou léčbu (odhalování  

nežádoucích účinků, případně  
vzájemného ovlivňování léků  
a/nebo potravinových doplňků) 

l  Poradenství při odvykání kouření, při 
snižování nadváhy, o správné živo-
tosprávě.

Výživa pacientů:
Z hlediska výživy nutriční terapeut 
edukuje pacienty i jejich rodiny, po-
skytuje konzultace i u pacientů po 
propuštění. Ve spolupráci se lékařem 
– nutricionistem vypracovává edukační 
materiály pro běžné skupiny diagnóz.
Lékař – nutricionista pokračuje v péči 
o pacienty s malnutricí, pokud jejich 

zdravotní stav vyžaduje i po propuš-
tění do domácího prostředí nutriční 
podporu formou enterální nebo pa-
renterální výživy.
Preventivně jsou zaměřeny i další  
programy NCB:
l  Identifikace pacientů pomocí  

identifikačních náramků
l  Program prevence a kontroly  

infekcí
l  Prevence dekubitů a péče  

o chronické rány
l  Prevence pádů
l  Prevence stranové záměny,  

záměny pacienta, výkonu.
Vstup do sítě nemocnic podporu-
jících zdraví bude jak pro vedení 
nemocnice, tak i pro všechny zdra-
votnické zaměstnance stimulem 
a inspirací, abychom mohli plně 
využít potenciál přístupu podporu-
jícího zdraví a dosáhli skutečného 
zdravotního přínosu pro naše pa-
cienty/zaměstnance. Projekty WHO 
budeme implementovat do systému 
řízení kvality v naší nemocnici s co ne-
jefektivnějším přínosem pro podporu 
zdraví a zvýšení kvality života našich 
pacientů i zaměstnanců.
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Nemocnice Pelhřimov, příspěvková 
organizace je jedna z nemocnic  
Kraje Vysočina. Má 340 lůžek pro 
pacienty a pracuje v ní 677 zaměst-
nanců. V souladu s programem 
Bezpečnosti a kvality zdravotní péče 
s podporou managementu kvality 
a s aktivní podporou ředitele  
nemocnice Ing. Janem Mlčákem, 
MBA nemocnice vstoupila v roce 
2011 do mezinárodní sítě HPH  
(Health promoting hospital and  
Health Services) a Národní sít  
nemocnic podporujících zdraví  
a zdravotní služby. Následně se 
účastnila projektu WHO/HPH  
– Recognition project a v prosinci 
2013 jako jedna z prvních nemocnic 
získala zlatý mezinárodní HPH  
certifikát. Garantem programu je  
Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS.

Jaký je cíl HPH programu v ne-
mocnici?
Cílem programu je začlenění mezi-
národních standardů podpory zdraví 
do nemocničního systému řízení kva-
lity a bezpečí a kultury nemocnice. 
Vést zdravotnické zařízení k činnos-
tem a aktivitám na podporu zdraví 
a prevenci nemocí, nikoli pouze na 
samotné diagnostické a léčebné 
služby. Implementace tohoto progra-
mu pomáhá zvyšovat kvalitu posky-
tované péče v nemocnici. Snažíme 

se využít nemocničního prostředí, 
kdy pacient více vnímá rady a infor-
mace vedoucí ke změně rizikového 
chování, spolurozhoduje o svém 
zdraví. Pacienty motivujeme ke změ-
ně postojů ve prospěch zdravého 
životního stylu, zaměřujeme se na 
zlepšení jejich tělesné, duševní a so-
ciální pohody. Program je zaměřen 
nejen na pacienty, ale i zaměstnance, 
pracovní prostředí a také veřejnost. 
Zaměřujeme se na zvyšování zdra-
votní gramotnosti dětí a pořádáme 
aktivity pro dospělé zaměřené na 
prevenci a osvětu.

Jakou konkrétní podobu má pro-
jekt pro děti?
Projekt zajištuje vhodné cílené akti-
vity na podporu zdraví dle věkových 
skupin dětí, které začleňujeme do 
vzdělávacích plánů v rámci Školního 
vzdělávacího programu. Lékař a dět-
ská sestra doplňují teoretickou školní 
výuku. Děti vedeme k aktivnímu 
zájmu o vlastní zdraví, k upevnění 
dovedností a osvojení si zdravého 
životního stylu. Projekt realizujeme 
formou her a praktických seminářů 
probíhajících přímo v Nemocnici 
Pelhřimov nebo návštěvou zdravot-
nického pracovníka ve škole jako 
součást výuky.  Pilotní projekt probě-
hl v roce 2011. Oslovili jsme ředitele 
všech základních škol a nabídli mož-

nost přihlášení k účasti. V následují-
cím roce už školy začaly projevovat 
zájem samy. V loňském roce bylo 
proškoleno přes 800 dětí našeho 
regionu.

Pro jaké věkové kategorie jsou 
přednášky připraveny?
Pro velký zájem základních škol jsme 
od roku 2012 projekt postupně roz-
šířili, a rozdělili na věkové kategorie.  
Pro děti ve věku 5 až 8 let máme 
připravenou hru na lékaře a sestřičku 
s panenkou Cecilkou, což je loutka 
velikosti pětiletého dítěte s vnitřními 
orgány na téma „poznej lidské tělo“. 
Děti seznamujeme s orgány panenky 
Cecilky, s lékařským vyšetřením. 

Mgr. Pavlína Fridrichovská:
„Změnou svých postojů a návyků
významně ovlivňujeme rodinu 
i její blízké okolí.“

Nemocnice Pelhřimov příspěvková organizace

Pokračování na straně 20 

Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS.,  
garant programu HPH
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Děti odpovídají na otázky lékaře 
a zároveň jim ukazujeme lékařské 
přístroje, jako třeba otoskop, fonen-
doskop, ušní teploměr, tonometr, 
pulsní oxymetr. Děti si zkouší jedno-
rázové oblečení – pláště, ústenky, 
čepice a rukavice. Poslouchají si 
vlastní srdíčko, bříško a dýchání fo-
nendoskopem.
U dětí ve věku 8 až 10 let se věnujeme 
při návštěvě nemocnice tématům jak 
si chránit své zdraví. Součástí je hygi-
ena rukou, opakování základních hy-
gienických návyků a jejich významu. 
Ve škole se věnujeme první pomoci 
s ukázkou obvazové techniky, vyba-
vení lékárničky, jak a kdy přivolat RZP, 
komunikace s operátorem a hlavně 
prevenci úrazů. Úrazovost dětí je 
velmi častá, opakujeme informace 
o ochraně zdraví, významu ochran-
ných pomůcek při sportu a bezpeč-
ném chování ve volném čase. 
Další skupinou jsou děti ve věku 10 
až 12 let. S nimi se zaměřujeme na 
výživu a pohybovou aktivitu, zdravou 
svačinu a pitný režim. Vyzdvihujeme 
význam pravidelného stravování, 
složky výživy, velikosti porce, vztah 
pohybu ke stravování, pitný režim, 
vliv energetických nápojů na zdra-
ví.  Kontrolujeme a diskutujeme nad 
přinesenou domácí svačinou dětí. 
Závěrem s dětmi připravujeme jed-
noduché zdravé občerstvení.
U starších dětí ve věku 14 až 15 let 
rozšiřujeme informace o zdravém 
stravování, zaměřujeme se na kvali-
tu potravin, přípravu stravy. S dětmi 
připravujeme jídelníček s výpočtem 
nutričních hodnot, informujeme 
o vhodné přípravě stravy a kultuře 
stolování. Zaměřujeme se i na preven-
ci užívání návykových látek. Bohužel 
tato věková kategorie drží celosvěto-
vé prvenství v kuřáctví, v konzumaci 
alkoholu, ale také dětské obezity.

Takže jde zdravotník přímo do 
školy, nebo děti do nemocnice 
a učí se, co by měly jíst a jak spor-
tovat?

Projekty s panenkou Cecilkou v ne-
mocnici probíhají přímo v ambulant-
ním prostoru dětského oddělení s lé-
kařem a dětskou sestřičkou, děti se 
také učí komunikovat se zdravotníky. 
Snažíme se jim ukázat přátelské klima 
nemocnice a významným přínosem je 
překonání strachu dětí z nemocniční-
ho prostředí. S Cecilkou jezdíme i do 
mateřských školek. Ostatní projekty 
převážně probíhají ve škole ve výuce 
dětí a doplňují teoretickou výuku. Pro 
děti osmých a devátých tříd máme 
ještě letos nově připravený program, 
který je součástí probíhající akce Den 
pro zdraví v nemocnici. Praktickým 
nácvikem se děti učí samovyšetření 
prsou, varlat, vyzkouší si kardiopul-
monální resuscitaci, hygienu rukou, 
změří si krevní tlak, glykémii, mají 
možnost nutričního poradenství, vše 
pod dohledem specializovaných lek-
torů.

Nemocnice také pořádá Den  
otevřených dveří pro studenty 

jako součást programu podpory 
zdraví?
Ano. Tento projekt má za cíl před-
stavit studentům gymnázií profesi 
zdravotníků, lékařů, sestřiček, labo-
rantů. Studenti navštíví různá lůž-
ková oddělení, ambulantní sektor, 
ale i diagnostická pracoviště. Na 
oddělení ARO si například vyzkouší 
pod dohledem lékaře resuscitaci na 
modelu, na interním oddělení jsou 
ukázky ultrazvuku srdce s lékařským 
výkladem, mohou nahlédnout také 
do laboratoří nebo na porodní sály. 
Tímto se snažíme motivovat zájem 
studentů o zdravotnická povolání. 
Z praxe víme, že sester a lékařů je 
nedostatek ve všech nemocnicích.

Nemocnice pořádá akce pro ve-
řejnost, můžete nějaké zmínit?
Součástí preventivních akcí pro ve-
řejnost je například Den pro zdra-
ví, Den ledvin, Den diabetu, STOP 
dekubitům, Světový den bez tabáku, 
Den hygieny rukou a řada dalších. 
Smyslem těchto akcí je upozornit 
na různé tzv. chronické neinfekční 
onemocnění, podchycení prvotních 
příznaků nemoci, připomenout si 
zdravý životní styl.  
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Provádíme různá preventivní vyšetře-
ní, odborné poradenství a nabízíme 
různé intervenční programy. O tyto 
akce je velký zájem, máme účastníky 
i z jiných regionů. Každý by si měl 
uvědomit, že může svůj zdravotní 
stav ovlivnit tím, jak pečuje o své 
zdraví a jaký má životní styl. Musím 
připomenout, že alkohol, kouření, 
nadváha a obezita, nesprávná výživa, 
hypertenze, nedostatečná pohybová 
aktivita má významný vliv na vznik 
onemocnění až z 90 %. Tyto deter-
minanty zdraví můžeme ovlivnit ži-
votním stylem a vzniku onemocnění 
předcházet.

Jak probíhá implementace HPH 
standardů v péči o pacienty?
Integrujeme principy a zásady 
podpory zdraví do poskytování 
zdravotní péče v nemocnici. Vše je 
součástí programu kontinuálního 
zvyšování kvality a bezpečí péče.  
Do ošetřovatelských a léčebných 
plánů implementujeme jednotlivé 
intervence zaměřené individuálně na 
každého pacienta dle jeho potřeb. 
Máme vytvořeny edukační mate-
riály, tvoříme programy pro různá 
onemocnění. Kvalitně informovaný 
pacient je aktivnější, sám se podílí na 
léčbě, respektuje doporučení a také 
motivuje zdravotníky svým přístu-
pem k vyšší kvalitě zdravotní péče. 
Našim cílem je pomoci pacientům 
získat dovednosti a schopnosti po-
třebné k samostatnému vedení své 
nemoci. Podpora aktivního postoje 
pacientů spočívá v podávání kva-
litních a srozumitelných informací 
pacientům a rodinným příslušníkům. 
Zajištění kontinuity péče a podpory 
svépomoci pacientů, aktivit k posílení 
zdravého životního stylu je součástí 
tohoto programu. Zlepšení životní 
pohody, kvality života, spokojenosti, 
psychické pohody a aktivity pacientů 
má vliv na zvyšování kvality a efekti-
vity zdravotní péče. 
Na každém lůžkovém oddělení 
máme např. kontaktní osoby pro 

intervence u kuřáků, ambulanci 
pro odvykání kouření. V prenatální 
péči se zaměřujeme v přednáškách 
a informacích na přípravu k fyzio-
logickému porodu, vhodné výživě 
a pohybové aktivitě v těhotenství. 
Probíhá cvičení pro těhotné a nově 
i po porodu, laktační poradenství 
s ukázkou pomůcek, praktický ná-
cvik péče o novorozence. Rodičky 
mají možnost konzultace porodního 
plánu. Kojící maminky laktačního 
poradenství 24 hodin denně. Projekt 
pro pacienty na oddělení dlouhodo-
bě nemocných zaměřený na aktivní 
stárnutí běží již řadu let za podpory 
zaměstnanců a dobrovolníků. Pa-
cienti si krátí chvíle pobytu v ne-
mocnici aktivitami jako je malování 
perníčku, tvoření výzdoby oddělení, 
zpívání a posezení s harmonikou, 
Masopustní veselice, Velikonoce, 
Mikulášská nadílka, zpívání koled 
a řadou dalších. Oblíbené jsou také 
návštěvy dětí ze základních škol pří-
mo na oddělení, kdy děti předčítají 
a učí se komunikovat se seniory. Na 
dětském oddělení děti navštěvuje 
Zdravotní klaun, „čtecí babičky“, hasi-
či čtou dětem či mladí divadelníci.

A co podpora zdravého pracovní-
ho prostředí ?
Prioritou nemocnice je spokojený 

pacient, avšak velký důraz je záro-
veň kladen na ochranu a podporu 
zdraví zaměstnanců. V průběhu roku 
nemocnice pořádá zhruba tři desítky 
akcí se zaměřením na podchycení 
prvních příznaků civilizačních one-
mocnění a následně včasně zahájené 
léčby, psychohygienu, sportovních 
i společenských akcí. Zdravé pracov-
ní prostředí podporujeme různými 
aktivitami a výhodami pro zaměst-
nance. Zaměstnanci nemocnice mají 
možnost redukční stravy, vhodné 
diety při onemocnění, bezlepkové či 
vegetariánské stravy. Zajištěn je také 
vhodný pitný režim a nutriční po-
radenství. Nemocniční lékárna při-
pravuje akce na vitamínové doplňky, 
zvýhodněné je také očkování pro 
zaměstnance. Z FKSP je možno čer-
pat prostředky na masáže, plavání, 
cvičení či rekreaci. V průběhu roku se 
pak zaměstnanci účastní sportovních 
akcí, jako jsou výlety na kole, turnaje 
v malé kopané. Pravidelně pořádá-
me společenský večer s podtitulem 
Poznej svého kolegu. Cílem je sezná-
mení se spolupracovníky a podpora 
zdravých vztahů na pracovišti. Dále 
pořádání vzdělávacích akcí. Specifi-
kem naší nemocnice v celorepubliko-
vém měřítku je vlastní jednotka dob-
rovolných hasičů JSDH při Nemocnici 
Pelhřimov.
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Fakultní nemocnice Olomouc se 
v roce 2016 připojila k Evropské síti 
nekuřáckých nemocnic (European 
Network of Smokefree Hospitals). 
Je v současnosti jednou ze čtyř vel-
kých nemocnic v České republice, 
které takto veřejně deklarovaly svůj 
zájem stát se zdravotnickým zaří-
zením, v němž platí striktní zákaz 
kouření pro všechny. K projektu FN 
OLOMOUC - NEKUŘÁCKÁ NEMOC-

NICE se připojila i Lékařská fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci 
jako NEKUŘÁCKÁ FAKULTA. O pro-
jektu, který přispívá k rozšíření Ná-
rodní sítě nemocnic podporujících 
zdraví a zdravotní služby v rámci 
programu Health Promoting Hos-
pitals and Health Services (HPH), 
jsme si povídali s Mgr. Jiřinou Cahlí-
kovou, MBA, vedoucí Odboru kvali-
ty FN Olomouc.

Co bylo nutné pro zapojení vašeho 
zdravotnického zařízení do sítě ne-
kuřáckých nemocnic?
Pro zapojení do sítě ENSH je nutné, aby 
se nemocnice přihlásila k jejím základ-
ním principům a každoročně vyplnila 
sebehodnotící dotazník, který zahrnuje 
hodnocení deseti sledovaných oblastí. 
Ty jsou vodítkem k vytvoření skutečně 
nekuřácké praxe. Dále bylo nutné se-
stavit pracovní skupinu a vytvořit plán 

Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc nekuřácká: 
Chceme působit 

na zaměstnance i pacienty
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implementace jednotlivých standardů. 
Členství v ENSH má čtyři úrovně dle 
plnění jednotlivých cílů projektu. Prosté 
členství je dostupné každé nemocnici 
a je pouze deklarací zájmu, následuje 
úroveň bronzová, stříbrná a zlatá dle 
počtu bodů v sebehodnotícím dotaz-
níku.

Jakým způsobem je do projektu 
zapojeno vaše Centrum léčby  
závislých na tabáku?
Existence Centra léčby závislých na 
tabáku, které ve FN Olomouc funguje 
na Klinice plicních nemocí a TBC už 
patnáct let, plnění cílů a implementaci 
standardů ENSH výrazně usnadňuje. 
Centrum by se mělo zaměřovat nejen 
na léčbu pacientů (hospitalizovaných 
i ambulantních) a i na pomoc perso-
nálu nemocnice. Dalšími prioritami je 
i výzkum, pregraduální i postgraduální 
vzdělávání lékařů i dalších zdravotníků 
v problematice tabáku a v neposlední 
řadě i působení na širokou veřejnost.

Můžete se pochlubit konkrétními vý-
stupy projektu nekuřácké nemocnice?
Mezi zaměstnanci nemocnice jsme 
provedli dotazníkové šetření, v němž 
se ke kouření anonymně přiznala té-
měř třetina z tisícovky dotazovaných, 

Mgr. Jiřina Cahlíková, MBA,  
vedoucí Odboru kvality FN Olomouc

celkově máme čtyři tisíce zaměstnanců. 
V budovách nemocnice je s výjimkou 
uzavřeného psychiatrického oddělení 
kouření striktně zakázáno, ve venkov-
ním areálu jsme vymezili kuřácká místa, 
jejichž počet jsme o třetinu zredukovali. 
Na konci května jsme se připojili ke 

Světovému dni bez tabáku a uspořádali 
jsme informačně edukační akci pro za-
městnance nemocnice i lékařské fakulty. 
Určena byla i pacientům a široké ve-
řejnosti. Edukaci se nakonec věnujeme 
v rámci každé osvětové akce, kterou 
jako nemocnice pořádáme.
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Ruku v ruce se zvyšováním kvality péče 
jde i zájem nemocnice o zaměstnan-

ce, pacienty a veřejnost v oblasti pod-
pory zdravého životního stylu. ÚVN se 
připojila v roce 2012 do sítě HPH („Health 
Promoting Hospitals and Health Servi-
ces“), tedy nemocnic, které si uvědomují, 
že mít zdravou organizaci se zdravými 
zaměstnanci je jednou z hlavních pod-
mínek poskytování kvalitní a bezpečné 
péče. Čím zdravější a optimističtější za-
městnanci, tím větší je jich positivní vliv 
na zdraví pacientů a veřejnosti. 

Projekt HPH koordinovaný Minister-
stvem zdravotnictví je orientován na 
podporu zdraví zaměstnanců, pacientů 
a veřejnosti. Vést jednotlivce i skupiny 
ke snaze šetřit a upevnit si své zdraví, 
mít k tomuto účelu dostatek informa-
cí a být motivován. Získat informace 
a pochopit, co je pro zdraví dobré a co 
mu škodí a v neposlední řadě i mít 
podmínky k realizaci zdravého způso-
bu života. 
Zdravotníci, kteří jsou vystaveni velké-
mu psychickému i fyzickému pracov-

nímu vypětí pomocí tohoto programu 
dostávají možnost uvědomit si důle-
žitost péče o vlastní zdraví, zaměřit se 
na uspokojování tělesných, duševních 
a sociálních potřeb. Díky společným 
sportovním akcím tak mají zaměst-
nanci příležitost poznat se i jinak než 
v rámci pracovního prostředí.
V souvislosti se zapojením  do pro-
gramu vznikl v nemocnici Tým pro 
podporu zdraví (TPZ), který organizuje 
akce pro zaměstnance, zaměřuje se na 
osvětu v rámci zdravého životního sty-

V Ústřední vojenské nemocnici
podporují zdraví!

Ústřední vojenská nemocnice často vstupuje do oblastí, které jsou nad rámec 
pouhého poskytování zdravotní péče. Nemocnice dlouhodobě usiluje o udržení 
kvality poskytovaných služeb.

Ústřední vojenská nemocnice  
– Vojenská fakultní nemocnice Praha
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lu pro pacienty, organizuje přednášky 
pro veřejnost, participuje na preventiv-
ních akcích. 
Investice do zdraví zaměstnanců je ve 
finále velkým přínosem pro organizaci 
samotnou. 
Velmi dobře je zaměstnanci hodnocen 
úspěšný projekt Cvičte s námi, pod-
pořte své zdraví, pravidelná cvičební 
hodina vedená fyzioterapeutem. Ka-
ždý rok vzrůstá obliba akce Zdravě 
do práce. V průběhu měsíce května 
zaměstnanecké týmy do práce běhají, 
chodí pěšky či jezdí na kole, koloběž-
ce, kolečkových bruslích. Soutěží se 
o největší počet  nachozených nebo 
ujetých kilometů v týmu za sle-
dované období. Tým pro 
podporu zdraví zaměstnan-
ců nabízí výběr z dalších 
akcí, jako jsou hodiny jógy 
či duševní hygienu - hodi-
nu jógy smíchu. Pro turnaje 
v nohejbale, volejbale, bad-
mintonu si musí zaměstnanci 
vytvořit tým, se kterým se pak přihlásí 
do nemocničního soutěžního klání. 
Týmy se tvoří napříč nemocnicí, přesa-
hují rámec jednoho pracoviště, a tím 
se stávají i příležitostí poznávat kolegy 
z jiných pracovišť či poznat své kolegy 
trochu jinak. Kurz nordic walking, tedy 
kurz chození s turistickými holemi či 
Hvězdný běh lákají zájemce o outdoo-
rové aktivity v krásném prostředí obory 
Hvězda.  
Zaměstnancům, kteří se snaží o re-
dukci své váhy, je nabízen program ke 

změně životního stylu, v rámci kterého 
je zúčastněný veden týmem profe-
sionálů k tomu, aby změnil svůj styl 
pohybových a stravovacích zvyků a tím 

dospěl k dlouhodobému snížení 
váhy.

Program podpory zdraví 
pacientů nastupujících 
k hospitalizaci je zahájen 
v rámci vstupního ošetřo-

vatelského vyšetření. V prů-
běhu příjmového rozhovoru 

s pacientem jsou primárně od-
haleny problémové oblasti ve vnímání 
vlastního zdraví,  jako jsou kouření, 
nadváha, závislost na lécích, alkoholu 
apod. Pacientům je nabídnut kontakt 
na specializovanou poradnu. 
Primárně na veřejnost a pacienty je 
zaměřen Den zdravé nemocnice, 
který se koná v areálu ÚVN dvakrát 
ročně. Jedná se o jakýsi veletrh zdraví, 
kde se veřejnost a příchozí mohou 
ve stáncích v areálu nemocnice něco 
dozvědět o prevenci a zároveň se 
orientačně nechat vyšetřit či otesto-

vat. Obvykle se měří tlak a krevní cukr, 
kontrolují znaménka na kůži, hodnotí 
se BMI index a případně doporučují 
další opatření. Fyzioterapeuté poradí, 
co dělat při bolestech zad, můžete si 
nechat otestovat svoji paměť či změřit 
zrak. Kromě toho se můžete naučit, 
jak správně poskytnout první pomoc 
při zástavě srce či jak si správně mýt 
ruce.
Rok 2017 se v souladu s nově vydaným 
protikuřáckým zákonem stává rokem 
nové etapy v přístupu ke kouření. ÚVN 
vyhlásila nulovou toleranci vůči kouře-
ní. Pacientům a veřejnosti jsou v areálu 
ÚVN vyhrazena pouze dvě místa ke 
kouření. Kouření zaměstnanců v areálu 
ÚVN je nepřípustné, k léčbě této závis-
losti je jim nabízena veškerá podpora 
v rámci poradny vedené zkušeným 
adiktologem či nabidky substituční 
léčby v lékárně. Nově nastupující za-
městnanci jsou s těmito pravidly se-
znamování ještě před přijetím.

Text: PhDr. Magda Hubner
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Ve středu 27. 9. 2017 bylo Emergency 
ÚVN za účasti zástupců vedení ÚVN 
a radního hl. m. Prahy pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Radka Lacka 
předáno vybavení pořízené  
z finanční dotace hl. města Prahy.

„Urgentní medicína je jedním 
z nosných oborů ÚVN a vedení 

se snaží vytvářet podmínky pro udrže-
ní špičkové úrovně EMERGENCY a její 
rozvoj. Vybavení, zakoupené z dotací 
hl. města Prahy, konkrétně defibrilátor, 
5 monitorů životních funkcí, centrála 
k monitorům, 5 transportních lehátek 
Strecher a 3 ventilátory pro umělou 
plicní ventilaci, využijeme ve prospěch 
poskytování akutní péče našim pacien-
tům,“ uvedl náměstek ředitele ÚVN 
Ivan Jeřábek.
„V pražských nemocnicích se léčí pře-
devším Pražané, a proto jsme pro 
ně vyčlenili mnohamilionový dotační 
balíček. Jde o jakési nóvum, 
dosud Praha státní nemocnice 
systematicky finančně nepod-
porovala. Já jsem se rozhodl 
nastolit tento trend, neboť 
v něm spatřuji hluboký význam 
a logiku. Ultramoderní přístroje, 
lůžka či sanitky pořízené z do-
tací Prahy už ve většině případů slouží 
svému účelu a musím říct, že ohlasy 
z nemocnic jsou náramně pozitivní. 
Nové vybavení pomáhá pacientům 
v uzdravení, zvyšuje jejich komfort 
a mnohdy dokonce zachraňuje životy. 
Vedle toho usnadňuje práci lékařům 
a zdravotníkům. V Ústřední vojenské 
nemocnici jsme takto dovybavili od-
dělení Emergency, kam vozí pacienty 
Zdravotnická záchranná služba hl. m. 
Prahy - naše příspěvková organizace. 

Přednemocniční neodkladnou péčí tím 
pádem naše starost o Pražany zdaleka 
nekončí, nedáváme od nich ruce pryč, 
jak tomu bylo dříve,“ uvádí radní hl. m. 
Prahy pro oblast zdravotnictví  

a bydlení Ing. Radek Lacko.

EMERGENCY ÚVN
je komunikačním centrem a mís-
tem pro poskytování neodklad-
né léčebně-diagnostické péče 
pacientům v bezprostředním 
ohrožení života nebo pacien-

tům, u kterých  prodlení v léčebně-
-diagnostickém algoritmu může vést 
k ohrožení základních životních funkcí. 
Jedná se zejména o pacienty s polytrau-
maty nebo sdruženými poraněními 
a pacienty s jinými akutními onemocně-
ními (zejména interního, chirurgického či 
neurologického charakteru). 
Zpravidla jsou tito pacienti přijímáni 
cestou zdravotnické záchranné služby. 
Pro příjem pacientů transportovaného 
do ÚVN leteckou záchrannou službou 

je k dispozici heliport a pozemní při-
stávací plocha. 
Emergency je významnou součástí 
Traumacentra ÚVN, které zajišťuje 
komplexní superspecializovanou péči 
o polytraumata a sdružená poranění 
na jednotlivých specializovaných od-
děleních a klinikách ÚVN. V Trauma-
centru ÚVN pracuje tým erudovaných 
odborníků, schopný zajistit definitivní 
a komplexní léčebnou péči o takto 
poraněné pacienty. Specifikou Trauma-
centra  ÚVN je  péče o  příslušníky Ar-
mády ČR a vojáky NATO poraněné při 
plnění úkolů v zahraničních bojových 
nebo humanitárních misích.
V rámci EMERGENCY pracuje také 
úrazová a pohotovostní ambulance, 
jejíž součástí je i lékařská pohotovostní 
služba.
Ročně ošetří v ambulancích EMER-
GENCY ÚVN na čtyřicet tisíc pacientů. 
Počet triage-pozitivních pacientů kaž-
doročně narůstá, v roce 2016 jich ošet-
řila EMERGENCY ÚVN 354.

Vybavení pro EMERGENCY ÚVN  
z dotace hl. města Prahy

PR▼
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Jednou z nejzávažnějších porodních 
komplikací je asfyxie, stav, kdy ještě 
nenarozené dítě trpí těžkým  
nedostatkem kyslíku. Tíže asfyxie  
se hodnotí podle několika kritérií 
a rozděluje se do tří stupňů. První 
znamená pouze lehké postižení,  
děti jsou po porodu monitorovány,  
ale zpravidla nevyžadují žádnou  
specializovanou léčbu. Druhý stupeň, 
již závažnější, vyžaduje hospitalizaci 
na novorozenecké jednotce  
intenzivní péče, většinou s nutností 
podpory základních životních funkcí. 
Třetí, nejtěžší stupeň, provází selhání  
většiny orgánových systémů, dítě má 
poruchu vědomí, často křeče.  
Současná medicína umí  
u novorozenců poměrně dobře  
zvládat selhání krevního oběhu,  
dýchání, ledvin, jater či rozvraty 
vnitřního prostředí. Největší problém 
představuje poškození centrální  
nervové soustavy – mozku.  

Před deseti lety byla na Klinice dět-
ského a dorostového lékařství VFN 

v Praze zavedena jako na jediném 
pracovišti v ČR metoda řízené hypo-
termie. V praxi znamená, že se novo-
rozencům, kteří jsou vážně ohroženi 
poškozením centrální nervové sousta-
vy v důsledku nedostatku kyslíku před 

nebo při samotném porodu a bezpro-
středně po narození, ochladí tělo na 
teplotu 33 – 34 stupňů Celsia po dobu 
72 hodin.
„Výsledky posledních let ukazují, že ří-
zená hypotermie u novorozenců, kteří 
prodělali asfyxii, snižuje riziko postižení 
CNS,“ vysvětluje vedoucí lékař 
JIRP KDDL VFN, MUDr.  
Václav Vobruba, Ph.D.  
Náročná léčba vyžaduje nejen 
špičkové specialisty, ale i špič-
kově vybavené pracoviště. Toho 
si je vědom i Magistrát hlavního města 
Prahy, který pro pražské nemocnice 
připravil dotační balíček. Z něho byly 
zakoupeny další sofistikované přístroje 
v hodnotě téměř 3 milionů korun pro 
záchranu a léčbu novorozenců s asfyxií. 

Konkrétně se jedná o:
l novorozenecké výhřevné lůžko 
Atom SUNFLOWER vybavené an-
tidekubitní pasivně vyhřívanou matrací;
l přístroj pro řízenou hypotermii no-
vorozenců TECOTHERM NEO, systém 
pro celotělové chlazení novorozenců 
a dětí;
l monitor mozkových funkcí  Inspira-
tion Unique CFM zaznamenává aEEG, 
které umožňuje zhodnocení neurolo-
gického stavu pacienta a tím i terapie;
l modulární infuzní systém řady Spa-

ce Station slouží pro přesné dávkování 
tekutin a léků;
l přístroj pro umělou plicní ventilaci 
Evita V500 pomáhá řídit spontánní 
dýchání dětských pacientů.
„Nové vybavení pomáhá pacientům 
v uzdravení, zvyšuje jejich komfort 

a mnohdy zachraňuje životy. 
Vedle toho usnadňuje práci 
lékařům a zdravotníkům. Vi-
dět přístroje z dotace Prahy 
„v akci“ je pro mě vždy nesku-

tečný zážitek. Asi nejemotivnější 
je tento zážitek právě ve Všeobecné 
fakultní nemocnici, kde jsme se po-
díleli na modernizaci novorozenecké 
jednotky intenzivní péče. Jako otec tří 
dcer musím smeknout před úctyhod-
ným nasazením zdejších lékařů, sestři-
ček a dalšího personálu,“ svěřil se při 
předávání přístrojů Ing. Radek Lacko, 
radní hl. města Prahy pro oblast 
zdravotnictví a bydlení.

Sanitka pro raněné, nemocné  
i rodičky za víc než milion korun
Magistrát hlavního města Prahy zá-
roveň daroval pro využití celé Vše-
obecné fakultní nemocnice v Praze 
sanitku typu A2, určenou pro dopravu 
raněných, nemocných a rodiček, jejíž 
hodnota včetně vybavení je 1 196.327 
korun.

Mohou pomoci zachránit novorozence s těžkou asfyxií

Hlavní město Praha poskytlo Jednotce intenzivní a resuscitační 
péče Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN  
špičkové přístroje v hodnotě téměř 3 milionů. 
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Podmínky pro práci  
lékařů a sester jsou  
rozhodujícím faktorem 
pro aktuální podobu  
našeho zdravotnictví. 
Jistě, platy, o těch se 
vedou nekonečné  
debaty, a tak trochu  
ve stínu pozornosti jsou 
byty a ubytování. Jejich 
nabídka by měla být 
součástí nabídky pracovního  
místa v každé nemocnici 
a zdravotnickém zařízení. Doktor, 
který je dvě hodiny za volantem 
než dorazí do špitálu, asi nebude 
úplně koncentrovaný, a sestra, 
která dorazila autobusem 
ze vzdáleného města bude  
nepochybně přemýšlet i nad tím, 
kdy má na autobus domů zase  
vyrazit, než kam by si vyrazila  
večer. Pokud má následující den 
třeba volno.

V  Praze jsou tyto podmínky ještě 
složitější. Ubytovny pro sestry 

leckde fungují docela slušně, ale je 
to pořád jen startovací pozice. Proto 
je každý krok k postupnému řešení 
vítaný. Stejně jako nedávné Usnesení 
Rady hlavního města Prahy, které 
schválilo návrh kvót pro byty, vyčle-
něné k dispozici nemocnicím a zdra-
votnickým zařízením, které na území 
Prahy působí.

Radní pro zdravornictví a předklada-
tel návrhu Ing. Radek Lacko k tomu 

říká: “Pronájem bytů hl. 
m. Prahy v tomto případě 
významnou měrou přispě-
je k stabilizaci pracovních 
míst, k zlepšení rodinného 
a sociálního zázemí za-
městnanců, případně vyře-
ší otázku jejich obtížného 
dojíždění do zaměstnání 
ze vzdálenějších lokalit. 
Zdůraznil bych význam 

nových kvót pro poskytovatele lé-
kařské pohotovostní služby. Hlavní 
město Praha zodpovídá v obvodu 
své působnosti za zajištění zdravotní 
péče včetně LPS, nabídka odpoví-
dajícího bydlení má fungovat jako 
motivace pro lékaře a zdravotnický 
personál sloužit pohotovosti - jak 
známo, v této oblasti jsou kapacity 
stále nedostatečné. Nájemní smlou-
vy budou uzavřeny s lékařem nebo 
zdravotní sestrou, kteří se na služ-
bách LPS podílí v rozsahu alespoň 
300 hodin za kalendářní rok, a to nad 
rámec činností vykonávaných v hlav-
ním pracovním poměru.”

Pomůže tento typ podpory nemoc-
nicím, které sídlí v hlavním městě?  
Odpovídá doc. MUDr. Zdeněk  
Beneš, CSc., ředitel Thomayerovy 
nemocnice:
Poskytnutí bytu nebo ubytování 
je jednou z cest, jak udržet nebo 
získat nové pracovníky. Jaké pod-
mínky může nabídnout vaše ne-
mocnice?
Určitě, poskytnutí bytového zázemí 

při získávání nových zaměstnanců je 
jedním z klíčových faktorů personál-
ní politiky naší nemocnice. Bohužel 
jsou naše možnosti v současné době 
omezené i když se snažíme pro své 
zaměstnance získávat nějaká ubyto-
vací zařízení.

Rada hl. m. Prahy schválila přidě-
lení nových kvot bytů pro lékaře.  
Je to pro vás dobrá zpráva,  
pomoc ve vaší situaci?
V návaznosti na první otázku je pro 
nás velmi dobrá zpráva a jsme vel-
mi rádi, že nám Hlavní město Praha 
poskytlo tyto byty, které jistě velmi 
rychle využijeme.
Budou sloužit hlavně pro naše léka-
ře, kteří jsou zařazováni do lékařské 
služby první pomoci.

Jak jsou na tom u vás sestry,  
můžete jim nabídkout ubytování 
nebo náborový příspěvek?
Thomayerova nemocnice nabízí uby-
tování pro sestry v areálu nemoc-
nice. K dispozici jsou samostatné, 
jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. 
Náborový příspěvek nenabízíme. 
Zaměstnance se však snažíme mo-
tivovat osobními příplatky, dalšími 
složkami platu a mnoha různými be-
nefity. Text: redakce

Ing. Radek Lacko, radní pro zdravotnictví hl. m. Prahy:

„Chceme přispět ke zlepšení rodinného 
a sociálního zázemí lékařů a zdravotnického 
personálu. A taky je motivovat.”
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Tak jako v minulém roce, zdravotníci  
benešovské nemocnice v rámci 
akce Dny zdraví v úterý 3. října 2017  
ordinovali na náměstí  
Voskovce a Wericha v Sázavě.

Návštěvníci si mohli nechat od 
benešovských nemocničních 

zdravotníků zjistit svou krev-
ní skupinu a množství cukru 
v krvi. Také se dozvěděli 
o možnostech dárcovství krve 
a zapsání do registru dár-
ců kostní dřeně. Navíc bylo 
možno absolvovat preventivní 
prohlídku v oblasti
krku a hlavy z pohledu on-
kologických onemocnění. 
Ačkoli Den zdraví po celou dobu od 

9 do 16 hodin provázel déšť, 
nezabránilo to zájemcům 
navštívit bohatý program na 
náměstí Voskovce a Wericha. 
Krev si nechala vyšetřit skoro 
stovka zájemců a dozvěděli 
se o případném riziku zvý-
šeného množství cukru krvi. 
Navíc také pro většinu z nich 

bylo i novinkou zjištění druhu jejich 

krevní skupiny. ORL mobilní ordinaci 
v sanitním voze navštívilo více jak 
třicet pacientů. Obě příležitosti si 
také vyzkoušel radní pro zdravot-
nictví Středočeského kraje, Martin 
Kupka. Tato akce, kterou pořádalo 
Zdravé město Sázava, se i přes ne-
přízeň počasí vydařila a potvrdila, 
že přijít ordinovat na náměstí mezi 
lidi není vůbec špatný nápad.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
opět ordinovala na náměstí v Sázavě

Nemocnice Rudolfa a Stefanie, 
disponuje kýlním centrem nejvyšší kvality v ČR

Nemocnice Rudolfa a Stefanie, se 
ve čtvrtek 5. 10. 2017 stala jediným 
certifikovaným centrem nejvyšší 
kvality kýlní chirurgie v České  
republice v tomto roce (Center  
of Excellence in Hernia Surgery  
– COEHS ™) a připojila se tak 
k dalším deseti světovým centrům 
nejvyšší kvality v kýlní chirurgii ™. 
V České republice jde o teprve třetí 
nemocnici, která splnila náročné 
podmínky této certifikace.

Chirurgické oddělení pod vede-
ním Prim. MUDr. Ondřeje Maška 

v rámci auditního procesu prošlo 
úspěšně certifikací a MUDr. Linda 
Cihelková, která v benešovské ne-
mocnici působí již řadu let, mimo 
jiné i jako lékař kýlního centra 

nemocnice, získala certifikaci SO-
EHS™, což je certifikace udělovaná 
lékařům, kteří splní náročné pod-
mínky auditu. Celosvětově je certi-
fikováno v tomto programu celkem 
22 lékařů.
„Úspěšné splnění podmínek cer-
tifikace je významným milníkem 
v léčbě kýl pro naši nemocnici. 
Byla tak potvrzena vysoká kvalita 
poskytované péče v této oblasti, 
která je plně srovnatelná s péčí ve 
špičkových světových centrech. Od 
certifikace si slibujeme možnost 
sledování kvality námi poskytova-
né péče v mezinárodním měřítku, 
díky zapojení do mezinárodního 
kýlního registru BOLD™. Pacientům 
přicházejícím do naší nemocnice 
bude věnována péče v souladu 

s nejmodernějšími operačními tren-
dy a v budoucnu plánujeme podílet 
se na předávání našich zkušeností 
lékařům nejen v ČR ale i ze zahra-
ničí,“ říká ředitel nemocnice MUDr. 
Roman Mrva.

PR▼
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Nejen umělci, sportovci či předsta-
vitelé států a měst jsou součástí uni-
kátního projektu Kořeny osobností. 
Své čestné místo mají v Botanické 
zahradě hl. m. Prahy také stromy 
předních vědců a lékařů. Tři z nich, 
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., prof. 
MUDr. Jan Pirk, DrSc.   a prof. MUDr. 
Josef Koutecký, DrSc., se nyní stali 
dalšími osobnostmi, které projekt 
svou účastí poctily. Jejich významnou 
práci, na jejímž konci stojí stovky 
zachráněných lidských životů, připo-
mínají od dnešního dne stromy, kte-
ré v rámci projektu Kořeny osobností 
v trojské botanické zahradě společně 
vysadili.

Sedmdesátou osmou osobností na 
Stezce osobností, jež vzniká výsadbou 
v rámci projektu Kořeny osobností 

v Botanické zahradě hl. m. Prahy, se stal 
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., český 
břišní      a hrudní chirurg a transplan-
tolog, patřící k nejlepším českým opera-
térům. V prosinci 1997 provedl se svým 
týmem první úspěšnou transplantaci plic 
na území České republiky. V roce 2013 
byl prezidentem Milošem Zemanem 
vyznamenán medailí Za zásluhy. V roce 
2016 byl pasován  na rytíře českého lé-
kařského stavu. Za svou kariéru uskuteč-
nil přesně sto transplantací. Působil  také 
na zahraničních klinikách, například 
v New Yorku, Torontu, Moskvě, Lipsku 
nebo Uppsale.
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. je další 
osobností, která v Botanické zahradě 
hl. m. Prahy zasadila svůj strom a tím 
se nesmazatelně zapsala do projektu 
Kořeny osobností, jenž má propojit 
významné české i zahraniční osobnosti 

přelomu tisíciletí se vzácnými a ohro-
ženými druhy rostlin a stromů. Prof. 
Pirk je předním českým kardiochirur-
gem a přednostou Kardiocentra Insti-
tutu klinické  a experimentální medicíny 
(IKEM). Na svém kontě má zhruba 
sedm tisíc operací a na 270 transplan-
tací, což jej řadí mezi operatéry srdce 
k evropské špičce. 
Třetím v řadě předních českých lékařů, 
kteří společně vysadili svůj strom v troj-
ské botanické zahradě a zároveň 80. 
osobností v řadě, je prof. MUDr. Josef 
Koutecký, DrSc., zakladatel oboru 
dětská onkologie v tehdejším Česko-
slovensku. Vedle své lékařské praxe 
zastával  také po pět funkčních období 
post děkana 2. lékařské fakulty Univer-
zity Karlovy a post prorektora Univerzity 
Karlovy. Prof. Koutecký je držitelem řady 
ocenění, například Národní ceny projek-

Tři profesoři - život, dílo a stromy

inspirace

Významný odkaz lékařů 
Pavla Pafka,  
Jana Pirka,  
a Josefa Kouteckého

Kořeny osobností:
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1. zpěvačka Lucie Bílá, orchidej Vanda (Euanthe) 
sanderiana

2. herečka Anna Geislerová, orchidej Angrae-
cum sesquipedale

3. primátor Prahy v letech 2002–2010 Pavel 
Bém, blahočet chilský – Araucaria araucana 

4. zpěvák skupiny Olympic Petr Janda, (společ-
ně s manželkou Alicí Jandovou)
borovice Armandova – Pinus armandii

5. houslový virtuos Pavel Šporcl, (společně 
s manželkou, herečkou Bárou Kodetovou)
borovice Sabinova – Pinus sabiniana

6. Občanské sdružení Nedoklubko, (jeho jmé-
nem vysadila jeho patronka Štěpánka Duchko-
vá společně s partnerem Janem Hruškou)
Borovice hustokvětá – Pinus densiflora  

7. zpěvák Karel Gott, Wolemie vznešená – 
Wollemia nobilis

8. prezident Československa v letech 1989–1992, 
prezident České republiky v letech 1993–2003 
Václav Havel, třešeň pilovitá – Prunus serrulata 
´Amanogawa´

9. ředitel ZOO Praha v letech 1997–2009 Petr 
Fejk, borovice Bungeova – Pinus bungeana 

10. Nadační fond Kapka naděje, (jeho jménem 
vysadila jeho prezidentka Vendula Svobodová)
jinan dvoulaločný – Ginkgo biloba 

11. Nadace Naše dítě, (jejím jménem vysadila její 
ředitelka Zuzana Baudyšová), jinan dvoulaloč-
ný – Ginkgo biloba 

12. Nadační fond Krtek, (jeho jménem vysadil 
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.), jinan 
dvoulaločný – ginkgo biloba 

13. Fond ohrožených dětí / Klokánek, (jeho 
jménem vysadila jeho předsedkyně Marie 
Vodičková, jinan dvoulaločný – Ginkgo biloba 

14. SOS dětské vesničky, (jejich jménem SOS 
vesniček vysadila jejich patronka, Česká Miss 
2008 Eliška Bučková), jinan dvoulaločný – 
Ginkgo biloba 

15. Nadace Archa Chantal, (jejím jménem vysadila 
její prezidentka Chantal Poullain-Polívková), 
jinan dvoulaločný – Ginkgo biloba 

16. Miss World 2006 Taťána Gregor Kuchařo-
vá, sukulent Uncarina leptocarpa

17. a 18. podnikatelé Tomáš Baťa a Tomáš 
J. Baťa, (jejich jménem vysadila jejich dcera 
a vnučka Monica Pignal Bata), orchidej  Maxilla-
ria sanderiana

19. malíř Alfons Mucha, (jeho jménem vysadila 
jeho snacha Geraldine Muchová), orchidej 
Ada aurantiaca

20. herečka Jiřina Jirásková, orchidej Dendro-
bium sanderae

21. Mathilda Nostitzová, orchidej Lycaste 
skinneri

22. režisér Jan Hřebejk, Kaštanovník jedlý – 
Castanea sativa ´Vincent van Gogh´

23. režisér Jan Svěrák, kříženec jeřábu a hrušně - 
x Sorbopyrus auricularis

24. režisér David Ondříček, lípa velkolistá – 
kultivar Tilia platyphyllos ´Aurea´

25. režisérka Helena Třeštíková, břestovníček 
Tatarinovův – Pteroceltis tatarinowii 

26. herečka Iva Janžurová, réva vinná – mošto-
vá odrůda Rulandského modrého

27. herec Václav Postránecký, réva vinná – 
stolní odrůda Suručenské

28.„vozíčkáři“ – tělesně handicapovaní, (jejich 
jméném vysadil herec Jan Potměšil), katalpa 
červenolistá – Catalpa x erubescens ´Purpurea´

29. fotbalista Antonín Panenka, čarověník – 
Pinus mugo ´Hvožďany´ nalezený v ČR

30. fotbalista Petr Čech, čarověník – Pinus mugo 
´Svatý Šebestián 22 WB´ nalezený v ČR

31. režisér Otakar Vávra, jabloň drobnoplodá – 
Malus baccata

32. režisér Jiří Menzel, sekvojovec obrovský – 
Sequoiadendron giganteum ´Pendula´

33. Krtek a Zdeněk Miler, maklura oranžová – 
Maclura pomifera

34. zpěvačka Marta Kubišová, orchidej  
Dendrobium anosmum

35. architektka Eva Jiřičná, orchidej Phalaenop-
sis schilleriana

36. Jára Cimrman, (jeho jménem vysadili 
členové Divadla Járy Cimrmana), kultivar 
švestky ´Thames Cross´, kultivar švestky ´Black 
Amber´, kultivar švestky ´Shiro´, kultivar 
švestky ´Fortune´

37. režisér Miloš Forman, dub černý kalifornský 
– Quercus kelloggii

38. kameraman Miroslav Ondříček, dub 
oregonský – Quercus garryana

39. fotbalista Josef Masopust, břestovec 
západní – Celtis occidentalis

40. fotbalista Pavel Nedvěd, břestovec 
síťkovaný – Celtis reticulata

41. divadelník, spisovatel a hudebník Jiří Suchý,  
lapina úzkokřídlá – Pterocarya stenoptera

42. operní pěvkyně Dagmar Pecková, tupela 
lesní – Nyssa sylvatica

43. dirigent Jiří Bělohlávek, dub sametový – 
Quercus velutina  

44. olympijská vítězka, atletka Dana Zátopko-
vá, zimostráz vždyzelený – Buxus sempervirens 
´Blauer Heinz´ 
45. olympijský vítěz, atlet Emil Zátopek, (jeho 
jménem Emila Zátopka vysadila jeho manželka 
Dana Zátopková, jako naše nejúspěšnější spor-
tovní manželská dvojice mají strom společně), 
zimostráz vždyzelený – Buxus sempervirens 
´Globosa´ 

46. olympijská vítězka, gymnastka Věra Čáslav-
ská, zimostráz vždyzelený – Buxus sempervirens 
´Edgar Anderson´ 

47. olympijská vítězka ve vodním slalomu 
Štěpánka Hilgertová, zimostráz vždyzelený – 
Buxus sempervirens ´Latifolia Maculata´

48. olympijský vítěz, kanoista Martin Doktor, 
zimostráz vždyzelený – Buxus sempervirens 
´Lawson’s Gold´ 

49. Jeho Eminence tibetský lama Mänri pönlob 
Thinlä Ňima Rinpočhe, kamélie japonská – 
Camellia Japonica ´April Snow´

50. sinoložka, japanoložka doc. PhDr. Věncesla-
va Hrdličková, CSc., stewartie pseudokamélio-
vitá – Stewartia  pseudocamellia 

51. světově uznávaný vědec prof. RNDr. Antonín 
Holý, DrSc., jírovec pleťový – Aesculus carnea 
´Briotii´

52. dirigent Libor Pešek, jasan americký – 
Fraxinus americana

53. operní pěvec Štefan Margita, papírovník 
Kazinockého – Brussonetia kazinokii

54. spisovatel Ivan Klíma, jírovec – Aesculus sp.  

55. spisovatel Ludvík Vaculík, jírovec pleťový – 
Aesculus carnea ´Fort Mc Nair´

56. bývalá ministryně zahraničních věcí 
USA, významná česká rodačka Madeleine 
Albrightová, borovice Thunbergova – Pinus 
thunbergii

57. ilustrátor a autor dětských knížek, autor 
Gobelínu pro V. Havla Petr Sís, jírovec – jírovec 
lysý – Aesculus glabra ´Red Fall´

58. manželka prezidenta Václava Havla, herečka 
Dagmar Havlová, javor dlanitolistý – Acer 
palmatum

59. operní pěvkyně Magdalena Kožená, lípa – 
Tilia paucicostata

60. plastický chirurg Bohdan Pomahač, habr – 
Carpinus hupeana

61. loutky Spejbl a Hurvínek, lípa japonská – 
Tilia japonica

62. sběratelka umění a mecenáška Meda Mlád-
ková, blýskalka malolistá – Photinia parvifolia

63. kostýmní výtvarník Theodor Pištěk, šácho-
lan velkolistý – Magnolia macrophylla

64. olympijská medailistka, biatlonistka Gabriela 
Koukalová, sukulent Pachypodium geayi

65. primabalerína Daria Klimentová, baobab – 
Adansonia fony var. rubrostipa 

66. taneční choreograf, tanečník a fotograf Jiří 
Kylián, kašťa bělavá – Sassafras albidum

67. režisér a scenárista Vojtěch Jasný, planika 
velkoplodá – Arbutus unedo

68. olympijská vítězka, oštěpařka Barbora Špo-
táková, jasan zobanolistý – Fraxinus chinensis 
subsp. rhynchophylla

69. olympijský vítěz, oštěpař Jan Železný, jasan 
čtyřhranný – Fraxinus quadrangulata 

70.  Sir Nicholas George Winton, morušovník 
černý – Morus nigra

71. primátor japonského města Kjóto Kadokawa 
Daisaku, meruňka japonská – Prunus mume

72. Jeho Svatost 14. dalajlama, jabloň sikkimská 
– Malus sikkimensis

73. vědec Otto Wichterle (jeho jménem 
vysadila jeho manžela Linda Wichterlová), 
křehovětvec žlutý – Cladrastis kentukea

74. primátor Prahy v letech 2010–2013 Bohuslav 
Svoboda, pajehličník přeslenatý – Csiadopitys 
verticillata 

75. primátor Prahy v letech 2013–2014 Tomáš 
Hudeček, pajehličník přeslenatý – Csiadopitys 
verticillata 

76. světově uznávaný návrhář Manolo Blahník, 
třešeň – Prunus ´Okame´ 

77. primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, 
ambroň západní, Liquidanbar styraciflua 
‘Silver King’

78. uznávaný český břišní a hrudní chirurg prof. 
Pavel Pafko, DrSc., jeřáb opominutý, Sorbus omissa

79. významný český kardiochirurg prof. Jan 
Pirk, DrSc., jeřáb opominutý, Sorbus omissa

80. věhlasný lékař prof. Josef Koutecký, DrSc., 
jeřáb opominutý, Sorbus omissa

Projekt Kořeny osobností v trojské botanické zahradě (2009–2017)

Celkem se do projektu zapojilo 80 osobností, které vysadily 82 rostlin či dřevin.

tu Česká hlava či Ceny Neuron za přínos 
světové vědě v oboru medicína. V roce 
1996 obdržel z rukou prezidenta Václa-
va Havla medaili Za zásluhy II. stupně.  
Všichni tři lékaři vysadili v Botanické 
zahradě hl. m. Prahy jeřáb opominutý 
– Sorbus omissa. Jedná se o endemický 
druh, který byl popsán v roce 2012. Ros-
te pouze ve dvou malých lokalitách  na 

levém břehu Vltavy, a to u Roztok a Lib-
čic nad Vltavou. Vzhledem k výskytu na 
omezeném území a nevelkému počtu 
jedinců je zařazen mezi kriticky ohro-
žené druhy květeny v České republice. 
Jeřáb opominutý roste především ve 
světlých dubových lesích na příkrých ka-
menitých svazích, a to zejména v jejich 
středních částech. Typický je roztroušený 
výskyt. Kvete v květnu.
Stromy, které tři světově uznávaní lé-
kaři v rámci projektu Kořeny osobností 
vysadili, pocházejí přímo od nálezce 
tohoto druhu Ing. Jiřího Velebila a byly 

vypěstovány v Dendrologické zahradě 
v Průhonicích.
„Vedle zvučných jmen ze světa umění 
a sportu chceme v našem projektu 
Kořeny osobností představit také ty, již 
stojí zpravidla mimo světla reflektorů, 
přičemž jejich věhlas a zásluhy  o spo-
lečnost nejsou o nic menší, ba naopak. 
Jde o lékaře, kteří mají za sebou nejen 
ohromné  a hmatatelné výsledky v ob-
lasti vědy, ale především mnoho zachrá-
něných lidských životů,“ říká Bohumil 
Černý, pověřený řízením Botanické za-
hrady hl. m. Prahy.

Projekt Kořeny osobností poutá od roku 2009 
jedinečným způsobem zájem široké veřejnos-
ti  k přírodnímu bohatství, jímž pražská bota-
nická zahrada disponuje, a spojuje významné 
osobnosti  s vzácnými a ohroženými rostlinný-
mi druhy. Postupně by měl představit až 150 
významných osobností a stejný počet rostlin-
ných exemplářů, které se ve volné přírodě již 
téměř nevyskytují  či stojí před úplným vymi-
zením. Doposud se do projektu zapojilo cel-
kem 80 osobností včetně prezidenta Václava 
Havla, bývalé ministryně zahraničí Madeleine 
Albrightové, držitele Oscara Miloše Formana 
či módního návrháře s českými kořeny Manola 
Blahníka. www.botanicka.cz

Jan Pirk Josef KouteckýPavel Pafko
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Regionální zdravotnictví je v každém 
kraji klíčové téma. Ústecko mívá 
možná všechno o trochu ještě  
složitější. Přestože pět hlavních  
nemocnic Krajské zdravotní je  
rozmístěno v lokalitách, které se 
dost výrazně liší, může Krajská  
zdravotní, a. s., jako zdravotnické  
zařízení konstatovat, že zajistit  
odbornou úroveň, optimalizaci  
nákladů na provoz i medicínskou 
péči v rámci kraje umí. 

Krajská zdravotní, a. s., je jednou 
z nejzavedenějších společností 
tohoto typu, které mají v náplni 

zajišťovat zdravotní péči pro kraje. 
Máte za sebou 10 let existence. Jaká 
je vaše bilance ve třech větách?
V roce 2007 vzniklo unikátní zdravotní 
zařízení, jehož prostřednictvím je pro 
obyvatele Ústeckého kraje zajišťována 
dostupná a přitom maximálně efek-
tivní a hospodárná síť zdravotnických 
pracovišť, poskytující zdravotní péči, 
odpovídající svou kvalitou nejen čes-
kým standardům, ale v mnoha oborech 
i nejmodernějším trendům světové me-
dicíny. Od roku 2014 se představenstvu 
společnosti daří držet kontinuitu klad-
ného výsledku hospodaření a za vý-
znamné podpory Ústeckého kraje jako 
jediného akcionáře cíleně investovat 
do rekonstrukce nemocnic a postupně 
modernizovat jejich přístrojové vybave-
ní. Jsem přesvědčen – spolu s kolegy ve 

vedení, že Krajská zdravot-
ní je dnes ve velmi dobré 
kondici, připravena nadále 
poskytovat co nejkomplex-
nější zdravotní péči všem, 
kteří ji potřebují. 

Nemocnice mají v krajích 
různá uskupení. Co bys-
te předal jako zásadní, 
skoro univerzální radu, 
zkušenost z desetiletého 
provozu?
Zde bych navázal na předchozí odpo-
věď. Postupná rekonstrukce nemocnic 
a jejich oddělení a obnova přístrojové-
ho vybavení přináší zlepšení prostředí 
pro pacienty a zdravotnický personál 
a umožňuje při léčbě využívat nejno-
vější, šetrnější medicínské postupy. Je 
otázkou, jestli rada může být univer-
zální, nicméně je potřeba mít jasnou 
vizi a maximálně se snažit ji naplnit. Co 
je podle mého názoru k dosažení cílů 
nezbytné? Opíráme se o všestranně 
vzdělané, vnitřně motivované a se stra-
tegií ztotožněné zaměstnance. Usiluje-
me o dodržování jednotných standardů 
poskytované zdravotní péče a dalších 
služeb v celé společnosti a budujeme 
špičková zdravotnická centra prosazující 
se i v mezinárodní konkurenci. Chceme 
být nejen silným, ale i vyhledávaným 
zaměstnavatelem, umožňujícím konti-
nuální rozšiřování znalostí a dovedností 
svých pracovníků. Chceme, aby Krajská 

zdravotní byla efektivní, 
celkově stabilizovanou spo-
lečností se štíhlým vedením, 
zdravou ekonomikou včetně 
každoročního mzdového 
růstu. Hlavní snahou samo-
zřejmě zůstává naplňování 
role základního poskytova-
tele zdravotní péče pro oby-
vatele Ústeckého kraje.

Je vašich pět hlavních 
nemocnic homogenní skupina, 
nebo pět zcela rozdílných subjektů? 
A když, tak v čem nejvýrazněji?
Krajská zdravotní, a. s., spravuje Nemoc-
nici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí 
nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemoc-
nici Most a Nemocnici Chomutov jako 
svoje odštěpné závody. Od 1. 9. 2015 se 
sloučily s Krajskou zdravotní, a. s., bývalé 
Nemocnice následné péče v Ryjicích 
a Zahražanech a stala se z nich nově 
Oddělení následné péče Ryjice – začle-
něné do Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem a Oddělení následné péče 
Zahražany - začleněné do Nemocnice 
Most. S ohledem na geografické roz-
místění v regionu tvoří nemocnice jednu 
páteřní osu zdravotnických zařízení pro 
celý Ústecký kraj. Dá se říci, že v tom jde 
o homogenní skupinu, na druhé straně 
je pochopitelně mezi nimi rozdíl ve ve-
likosti, počtu primariátů a tím i rozsahu 
poskytované zdravotní péče. Čtyři z ne-
mocnic proto jsou spíše typem okresní 

interview

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Hlavní úkol? 
Poskytovat perfektní zdravotní službu 

obyvatelům Ústeckého kraje

Ing. Jiří Novák,  
předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s. 
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či oblastní nemocnice, Masarykova 
nemocnice v Ústí nad Labem s již devíti 
klinikami zase nemocnicí krajskou, která 
odbornou úrovní svých pracovišť a jejich 
vědeckou činností již dosahuje úrovně 
fakultní nemocnice.

Mají spádové oblasti nemocnic, 
a hlavně jejich klientela, nějaké regi-
onální charakteristiky, typické pro-
blémy, demografické znaky?
Vzpomínaná páteřní osa, kterou v Ús-
teckém kraji nemocnice Krajské zdra-
votní tvoří, jejich rozmístění, nabízí být 
spádovými pro pacienty částí okresů 
Karlovarského a Libereckého kraje. 
Specifikem je také fakt, že děčínská ne-
mocnice je spádovou i pro obyvatele 
Šluknovského výběžku se sídly od ní 
vzdálenými i padesát kilometrů.

Krize zdravotnictví - projevuje se 
u vás? A jak?
Největším problémem všech nemoc-
nic v zemi je roky nedostatek lékařů 

i sester, ty žádné špičkové přístroje 
nenahradí. Personální situace v pěti 
nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., 
kopíruje personální situaci v českém 
zdravotnictví. Nemocnice poptávají 
optimálně 60 lékařů a 120 zdravotních 
sester. Do plně systemizovaného stavu 
dalších 60 lékařů a 20 sester. Proble-
matické je zajištění lékařů následujících 
specializací: neurologie, anesteziologie 
a intenzivní medicína, otorinolaryngo-
logie a chirurgie hlavy a krku, vnitřní 
lékařství, psychiatrie, rehabilitační a fy-
zikální medicína, patologie, lékařská 
mikrobiologie, hematologie a transfuzní 
lékařství, pneumologie a ftizeologie, 
klinická onkologie.
 
Nedostatek zdravotnického personá-
lu je klasický stesk takřka všech ředi-
telů nemocnic. Jak ho řešíte u vás?
Krajská zdravotní preferuje dynamic-
kou a flexibilní personální politiku, jejíž 
snahou je maximální využití všech do-
stupných prostředků k motivaci zaměst-

nanců. Kromě finančního ohodnocení, 
kdy jen v loňském roce došlo k nárůstu 
osobních nákladů o 9,4%, uplatňuje 
společnost v oblasti odměňování tzv. 
motivační program pro zdravotníky, je-
hož prostředky - vyplácené nad rámec 
kolektivní smlouvy -  jsou vázány na do-
sažené výsledky. Koncem září 2016 pak 
představenstvo společnosti také schválilo 
personální opatření  spočívající v na-
stavení motivační složky mzdy zaměst-
nancům v nelékařských zdravotnických 
profesích všeobecná a dětská sestra. 
Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., 
v loňském roce rozhodlo o připojení 
se k navýšení objemu osobních nákla-
dů pro rok 2017 o částku odpovídající 
nárůstu mzdových tarifů o 10 % a sou-
visejícího příslušenství, tedy zákonných 
příplatků, přesčasové práce a dalších. 
Záměr schválilo představenstvo společ-
nosti i přesto, že Krajská zdravotní, a. s., 
není usnesením vlády a příslušným naří-
zením vázána. 

Pokračování na straně 34 
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Naposledy představenstvo rozhodlo, 
že kromě ministerstvem prosazeného 
dvoutisícového příplatku za směnnost 
pro nelékařské zdravotnické pracov-
níky pracující bez odborného dohledu 
v trojsměnném nebo nepřetržitém 
provozu i sestry a další nelékařští zdra-
votničtí pracovníci, kteří 
pracují bez odborného 
dohledu v nemocnicích 
Krajské zdravotní, a. s., 
ve třísměnném nebo 
nepřetržitém režimu, 
ve druhém pololetí letoš-
ního roku obdrží zvláštní 
příplatek 2000 Kč. Krom 
kontinuálního zvyšování mezd je stan-
dardem celá řada benefitů. Všichni 
zaměstnanci Krajské zdravotní mají 
týden dovolené navíc a dotované 
stravování, příspěvek na rekreaci, ale 
i možnost přizpůsobení pracovní doby 
nebo zkráceného úvazku. 
Široké jsou také možnosti dalšího konti-
nuálního vzdělávání a profesního růstu, 
až po možnosti vědeckovýzkumné 
činnosti. Prostřednictvím svého nadač-
ního fondu Krajská zdravotní nabízí pro 
studenty medicíny a dalších vybraných 
oborů aktuálně finanční podporu od 
dvou do sedmi tisíc Kč měsíčně. K dis-
pozici jsou také možnosti stabilizačního 
příspěvku a oblast bydlení zdravotníků 
řeší Krajská zdravotní ve spolupráci 
s některými městy. Lékaře ze zahraničí 
láká Krajská zdravotní především pro-
střednictvím cizinců, kteří v našich ne-
mocnicích již působí a přenášejí vlastní 
dobrou zkušenost ke svým kolegům 
u nich doma. Řada lékařů ze zahraničí 
pak oslovuje Krajskou zdravotní s dota-
zem na možné uplatnění sama. Nástup 
těchto lékařů podporujeme především 
pomocí při vyřízení složitých adminis-
trativních záležitostí spojených s výko-
nem jejich povolání v České republice, 
zajištěním ubytování a odbornou pří-
pravou.

Uvažujeme-li, je nedostatek perso-
nálu matematický pojem. Prostě víc 
neobsazených pracovních míst, než 

uchazečů o práci. Jak by měly kraje, 
ale i přímo řízené organizace, toto 
řešit? Nejde si jen přetahovat za-
městnance.
Ti lidé prostě na domácím trhu práce 
nejsou. Shrnu-li z předchozí odpovědi: 
snažíme se být úspěšní v oslovování 

lékařů a sester v zahra-
ničí, hlavně na Ukrajině, 
v Rusku a na Slovensku. 
A chceme získat do bu-
doucna mladý zdravotnic-
ký personál díky našemu 
úspěšnému stipendijnímu 
programu. Kromě až 
sedmi tisíc korun měsíčně 

od Krajské zdravotní mohou studenti 
využít i pětitisícové stipendium od Ús-
teckého kraje. V součtu dvanáct tisíc 
korun měsíčně - to je již velmi zajíma-
vá nabídka.

Mají některé kraje nebo nemocnice 
nesporné výhody proti ostatním? 
Vědecká centra, více peněz, země-
pisnou polohu, méně pacientů…
Jistě, ovšem naší snahou je držet vyso-
ký standard zdravotní péče a směřovat 
k její co největší komplexnosti. Krajská 
zdravotní, a. s., chce rozšířit statut 
„Centra vysoce specializované kardi-
ovaskulární péče“ na „Centrum kom-
plexní kardiovaskulární péče“ v ústecké 
Masarykově nemocnici, tzn. současné 
centrum o kardiochirurgické pracovi-
ště. V České republice je v současné 
době 12 komplexních center kardio-
vaskulární péče. Regionální umístění 
center je však naprosto disproporcio-
nální a neodpovídá současným potře-
bám na dostupnost, kvalitu a efektivitu 
zdravotní péče, což se týká i Ústec-
kého kraje. Jeho zastupitelstvo snahy 
Krajské zdravotní o získání statutu plně 
podporuje. V současné době se zpra-
covává projekční příprava investičního 
záměru, který počítá s přístavbou pa-
vilonu v Krajské zdravotní, a. s. - Masa-
rykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. 
z., který kromě kardiochirurgie, která 
potřebuje dva operační sály, bude řešit 
rozšíření kapacity operačních sálů pro 

stávající obory. Počítáme i se spolupra-
cí se současnými pracovišti v Krajské 
zdravotní, a. s. - Masarykově nemocni-
ci v Ústí nad Labem, o. z. 

Pokud byste měl vaše nemocnice 
seřadit do žebříčku, jaká byste si 
vybral kritéria a jak by žebříček vy-
padal?
V Krajské zdravotní pracuje na 6800 lidí, 
čímž je společnost největším zaměstna-
vatelem v Ústeckém kraji. Podle počtu 
zaměstnanců zdravotnického zařízení 
od největšího po nejmenší je pořadí: 
Masarykova nemocnice v Ústí nad 
Labem, Nemocnice Most, Nemocnice 
Teplice, Nemocnice Chomutov, Nemoc-
nice Děčín. 

Podpořili byste myšlenku centrál-
ních nákupů?
V rámci společnosti Krajská zdravotní 
máme pevně stanovený systém centrál-
ního nákupu.

Uvažujete o využití metod a tech-
nologií Tradiční čínské medicíny 
v rámci vašich nemocnic, podpořil 
byste návaznou, následnou nebo 
preventivní péči těmito metodami, 
nebo dokonce malá centra podpory 
standardní léčby formou speciali-
zovaných oddělení v nemocničních 
zdravotnických zařízeních Krajské 
zdravotní?
Jedním ze zahraničních partnerů 
Ústeckého kraje je provincie Anhui 
v Čínské lidové republice. Kontakt  
s provincií Anhui byl navázán již v roce 
2007. Největší nemocnici Krajské 
zdravotní navštívila čínská delegace 
26. září a opět ji navštíví 18. října i za 
přítomnosti velvyslankyně ČLR v České 
republice, která v atriu zahájí unikát-
ní výstavu s názvem „Tradiční čínská 
medicína bez mýtů a legend“. Bude-li 
o tradiční čínskou medicínu ze strany 
našich lékařů zájem, nevidím důvod, 
proč by se jí jako alternativou nemohli 
zabývat.

Text: Krajská zdravotní, a.s., redakce
Foto: Krajská zdravotní, a.s.
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Tato speciální příloha Vás seznámí s významnými momenty z devítileté historie Krajské zdravotní, a. s., 
od založení po současnost. 
V roce 2007 nově vzniklo unikátní zdravotní zařízení, jehož prostřednictvím je pro občany Ústeckého 
kraje dostupná páteřní osa pěti nemocnic, poskytujících zdravotní péči, které by měly svou kvalitou od-
povídat nejmodernějším trendům současné medicíny. 
Cílem speciální přílohy je upozornit na významné momenty a změny, které se od roku 2007 zrealizovaly. 
Naše společnost je tady pro Vás, obyvatele Ústeckého kraje, a jejím cílem je poskytovat kvalitní dostup-
nou zdravotní péči. 

MOMENTY Z DEVÍTILETÉ HISTORIE 
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEMOCNICE ÚSTECKÉHO KRAJE

Síť nemocničních lékáren ve všech odštěpných závodech KZ
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Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá

SPECIÁL Krajské zdravotní, a. s.         v magazínu 
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V  roce  2017  si  Krajská  zdravotní,  a.  s.,  připomíná  desáté  výročí  od  svého 
vzniku. Začátky jsou vždy těžké, a tak i Krajská zdravotní musela jako zcela 
nový subjekt v oblasti poskytování zdravotnických služeb přesvědčit o opráv-
něnosti své existence nejen veřejnost, ale i vlastní zaměstnance a pacienty 
svých pěti nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomu-
tově. V posledních letech se daří vedení a managementu společnosti – díky 
jasné vizi a postupnému naplňování cílů, za výrazné podpory Ústeckého kraje 
coby jediného akcionáře a dotačních prostředků hlavně z evropských fondů 
– masivně obměňovat přístrojovou techniku a rekonstruovat jednotlivá oddě-
lení svých zdravotnických zařízení i celé nemocniční pavilony. 
Je naším velkým přáním, aby pacienti zdravotnických zařízení pod logem Kraj-
ské zdravotní byli v dalších letech spokojeni a společnosti se dařilo zajišťovat 
komplexní, kvalitní a dostupnou péči pro obyvatele Ústeckého kraje.

  Ing. Jiří Novák, předseda představenstva

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s., JIŽ 10 LET S VÁMI

Síť nemocničních lékáren ve všech nemocnicích KZ

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEJVĚTŠÍ 
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ V ÚSTECKÉM KRAJI
VZNIK KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemoc-
nic do jednoho celku. O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo Zastupi-
telstvo Ústeckého kraje.
Transformace přinesla významnou změnu zabezpečení zdravotní péče v Ústec-
kém kraji.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

«« Ing.«Jiří«Novák předseda představenstva 
 »Mgr.«Radek«Scherfer místopředseda představenstva 
 »MUDr.«Vladimír«Emingr člen představenstva 
 » Jitka«Hanousková člen představenstva 
 » Jindřich«Dlouhý člen představenstva 
«« PhDr.«Mgr.«Leoš«Moravec předseda dozorčí rady 
 » Ing.«Jaroslav«Sykáček místopředseda dozorčí rady 
 »Mgr.«Petr«Vomáčka člen dozorčí rady 
 » Jana«Blažková člen dozorčí rady 
 »Mgr.«Karel«Krejza člen dozorčí rady
 » Ing.«Jakub«Komárek člen dozorčí rady
 » Kateřina«Křížová člen dozorčí rady
 » Ing.«Pavel«Velký člen dozorčí rady
 »MUDr.«Antonín«Gabera člen dozorčí rady
«« Ing.«Petr«Fiala generální ředitel 
«« MUDr.«Aleš«Chodacki náměstek pro řízení zdravotní péče 
 » Ing.«Luděk«Rückl náměstek pro ekonomické řízení 

a controlling
 »MUDr.«Jiří«Mrázek,«MHA náměstek pro řízení informačních 

systémů
 » Ing.«Vojtěch«Krump náměstek pro řízení lidských zdrojů 
 »Mgr.«Olga«Mučicová hlavní farmaceut 
 »Mgr.«Milan«Schoř nemocniční ombudsman 

 » Ústecký«kraj«je«jediným«akcionářem«Krajské«zdravotní, a. s.
 » Ve«věcech«jediného«akcionáře«rozhoduje«v«působnosti«valné«hromady«
společnosti«Rada«Ústeckého«kraje«

 » Základní«jmění«společnosti«
5«270«828«000«Kč
 » Roční«obrat«6«miliard«
343«milionů«Kč
 » Krajská«zdravotní,«a.«s.,«má«více«
jak«6«800«zaměstnanců«a«je«

největším«zaměstnavatelem«
v«Ústeckém«kraji
 » Průměrný«hrubý«výdělek«dosahuje«
v«Krajské«zdravotní,«a.«s.,«u«lékaře«
90«880«Kč,«u«zdravotní«sestry«činí«
31«139«Kč

PĚT NEMOCNIC ÚSTECKÉHO KRAJE
Pět  nemocnic,  spadajících  v  době  před 
transformací  coby  samostatné  subjek-
ty  pod  kompetenci  Ústeckého  kraje,  se 
z  příspěvkových  organizací  stalo  od-
štěpnými závody Krajské zdravotní, a. s. 
Konkrétně  se  jedná  o  Nemocnici  Děčín, 
Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, 
Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Ne-
mocnici Chomutov. 

PÁTEŘNÍ OSA NEMOCNIC 
S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdra-
votní, a. s., páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj. 

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEJVĚTŠÍ 
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ V ÚSTECKÉM KRAJI
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NOVÝ, VÝZNAMNÝ POSKYTOVATEL 
ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR
Společnost Krajská zdravotní, a. s., se stala se svými více jak 6 800 zaměstnanci 
jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a je největ-
ším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji.
 » Jedna z největších zdravotnických společností v ČR
 » 5 nemocnic s nadregionální působností 
 » Odborná centra ve vybraných oborech
 » 9 klinických pracovišť s vědecko-
výzkumnou činností
 » Devět nových sanitních vozidel, díky 
finanční podpoře Ústeckého kraje 
získala Krajská zdravotní, a. s., v roce 
2016 pro vlastní Zdravotnickou 
dopravní službu
 » Udržení statutu Komplexního 
onkologického centra Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem a rozšíření statutu i na chomutovskou 
onkologii, která se stala spolupracujícím pracovištěm v rámci celostátní sítě 
KOC, zásadní modernizace přístrojové techniky a stavební rekonstrukce obou 
pracovišť
 » Vzdělávací institut a Vědecká rada – podpora vědy a odborného profesního 
rozvoje
 » Nadační fond Krajské zdravotní, a. s.
 » Stipendijní a stabilizační program pro získávání nových zdravotníků

12 000  Kč 
na měsíc na akademický 

rok
+ = =7 000  Kč 

na měsíc
5 000  Kč 

na měsíc
120 000  Kč 

 » Školicí centrum robotické chirurgie – pro střední a východní Evropu, pořízení 
nejmodernějšího robota da Vinci Xi v ČR
 » Transformace bývalých nemocnic následné péče v Ryjicích 
a v Mostě – Zahražanech 
 » Firemní mateřská škola Krajské zdravotní, a. s.,  
v ústecké Masarykově nemocnici

Ing. Jiří Novák předává zástupcům odborů 
podepsanou novou kolektivní smlouvu

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček při slavnostním 
zahájení provozu PET centra

Děčín | Ústí nad Labem | Teplice | Most | Chomutov
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VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE V AREÁLU MASARYKOVY 
NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.
 » Rekonstrukce 
novorozeneckého 
oddělení
 » Dostavba 
fetomaternálního centra
 » Multioborová jednodenní 
chirurgie
 » Jednodenní gynekologie, 
rekonstrukce 
gynekologicko-porodnické 
kliniky
 » Ústní, čelistní a obličejová 
chirurgie – samostatné 
lůžkové oddělení
 » Rekonstrukce a rozšíření 
oddělení klinické genetiky
 » Rekonstrukce dětského 
pavilonu
 » Otevření oddělení 
sportovní medicíny
 » Otevření dětské 
rehabilitace

 » Realizace rekonstrukce 
prádelny
 » Rozsáhlá rekonstrukce 
onkologie a nukleární 
medicíny v areálu 
V Podhájí včetně 
zateplení, fasády 
a kompletní výměny oken
 » Zřízení nemocniční 
lékárny v areálu V Podhájí

NEMOCNICE CHOMUTOV 
V  souvislosti  s  obmě-
nou  přístrojové  tech-
niky  byla  provedena 
i  rozsáhlá  rekonstruk-
ce  chomutovského 
pracoviště,  které  bylo 
částečně  přemístěno 
z  kapacitních  důvodů 
do nových prostor. Sou-
časně  byla  i  na  tomto 
pracovišti  zřízena  la-
boratoř  pro  přípravu 
radiofarmak  a  vybudo-
váno  nové  zázemí  pro 
pacienty i personál.

MASARYKOVA NEMOCNICE  
V ÚSTÍ NAD LABEM
V roce 2013 byly zahájeny na Oddělení nukleár-
ní medicíny v Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem rozsáhlé rekonstrukční práce a postupně 
se podařilo vybudovat a uvést do provozu zce-
la nové PET pracoviště. Současně byly zmoder-
nizovány i další prostory pro provoz konvenční 
nukleární medicíny a do provozu byla uvedena 
laboratoř pro přípravu radiofarmak. Současně 
bylo vytvořeno i zcela nové zázemí pro pacienty 
(čekárny, sociální zařízení). Dále je plánována 
rekonstrukce na terapeutickém úseku oddělení.

NEJMODERNĚJŠÍ ROBOTICKÝ 
SYSTÉM V ČR 

Klinika urologie a robotické chirurgie Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., pod vedením přednos-
ty MUDr. Jana Schramla, Ph.D., od května 2015 
disponuje novým robotickým systémem da Vinci 
typ Xi. Jedná se o nejmodernější přístroj tohoto 
typu v České republice. 

JEDINÉ ŠKOLICÍ CENTRUM  
ROBOTICKÉ CHIRURGIE V ČR
Klinika urologie a robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., představila v roce 
2015 nové školicí centrum robotické chirurgie pro oblast střední 
a východní Evropy, které navazuje na předchozí školicí středisko, 
nyní však na nejmodernějším dostupném robotickém systému. 
Jako jediné v ČR má dva proktory (školitele) MUDr. Jana Schramla, 

Ph.D., přednostu Kliniky urologie a robo-
tické chirurgie Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., a MUDr. Jana Rej-
holce, primáře Chirurgického oddělení 
Nemocnice Děčín, o. z.

Pohled do operačního sálu

MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Prim. MUDr. Aleš Chodacki

Skener PET/CT

REKONSTRUKCE NUKLEÁRNÍ 
MEDICÍNY 

Robot da Vinci Xi

MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, AREÁL V PODHÁJÍ, A NEMOCNICE CHOMUTOV

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V AREÁLU  
NEMOCNICE CHOMUTOV
Chomutovská  onkologie  rovněž  prochází  postupnou  revitalizací 
vnitřních prostor na úseku radioterapie — všechny ozařovny, pří-
stupové chodby, vstupní prostory i čekárny pro pacienty.

Plánována je rekonstrukce s přemístěním a vybudováním chemo-
terapeutického stacionáře  s  kompletním zázemím včetně ambu-
lancí klinické onkologie.

Kompletní  obměna  přístrojové  techniky  nejenom  významně  při-
spěla  ke  zkvalitnění  onkologické  péče,  ale  současně  přispěla 
i  ke  zkulturnění  prostředí  jak  pro  onkologické  pacienty,  tak  pro 
ošetřující  personál. Oddělení  se  stalo  spolupracujícím pracoviš-
těm v rámci celostátní sítě KOC.

REKONSTRUKCE ONKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ 
ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ 
V MASARYKOVĚ NEMOCNICI
Onkologické  oddělení  v  Masaryko-
vě  nemocnici  V  Podhájí  prochází 
od  r.  2014  rozsáhlou  kompletní 
rekonstrukcí. Zcela nově byla vybu-
dována  stínicí  kobka  pro  umístění 
druhého  lineárního  urychlovače. 
Současně  byly  postupně  realizová-
ny stavební úpravy a opravy na am-
bulantní  i  lůžkové  části  oddělení 
(nové  ordinace,  čekárny  a  sociální 
zařízení  v  ambulantní  části,  vybu-
dování  a  modernizace  chemotera-
peutického  stacionáře  s  vlastním 
sociálním  zázemím,  kompletní 
opravy na všech lůžkových stanicích 
s vytvořením nových společenských 
místností pro pacienty).

Byla provedena výměna všech oken 
a  dveří,  pokračují  fasádní  práce 
včetně zateplení celé budovy.

V  prostoru  onkologického  pavilonu 
byla  nově  vybudována  nemocniční 
lékárna pro veřejnost.

Prim. MUDr. Martina Chodacká

ONKOLOGICKÝ STACIONÁŘ ÚSTECKÉ MASARYKOVY 
NEMOCNICE
Pacientům onkologic-
kého oddělení v areálu 
V Podhájí slouží nový 
stacionář pro ambu-
lantní podání systé-
mové onkologické 
léčby (chemoterapie, 
biologické, hormonál-
ní). Nově je k dispozici 
prostorný aplikační 
sál se 14 polohovacími křesly a s vlastním sociálním zázemím, vel-
koplošnými TV přijímači a připojením na internet, čekárna se šatními 
skříňkami a sociálním zařízením. Vznikly zde dvě moderně vybavené 
ambulance s kabinkami pro pacienty, kancelář mobilního hospicu 
a paliativní ambulance. Personál má k dispozici novou přípravnu 
s velínem, denní místnost, sociální zázemí, skladové prostory a tech-
nické místnosti. Onkologické oddělení je součástí Komplexního on-
kologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., 
jež má spolupracující pracoviště v Nemocnici Chomutov, o. z., a které 
je zároveň jedním z patnácti komplexních onkologických center v ČR. 
Stacionářem ročně projde téměř 4 500 pacientů. 

Náklady činily 7,75 mil. korun, 7,1 mil. korun na stavbu získala Kraj-
ská zdravotní investiční dotaci od Ústeckého kraje.

Rekonstruovaná ORL ambulance

VEDENÍ«MASARYKOVY«NEMOCNICE«
V«ÚSTÍ«NAD«LABEM,«o.«z.

«« MUDr.«Josef«Liehne«
ředitel zdravotní péče

MOMENTY Z DESETILETÉ HISTORIE  
MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z., V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

ŠIROKÉ SPEKTRUM MEDICÍNSKÝCH OBORŮ
»» Základní,»specializovaná»a»superspecializovaná»
péče
»» Bezpečná»a»bezbolestná»nemocnice»–»používání»
nejúčinnější»analgezie
»» Perinatologické»centrum»–»superspecializovaná»»
péče»o»matku»a»dítě
»» Komplexní»onkologické»centrum»—»pořízení»
2»duálních»lineárních»urychlovačů
»» Oddělení»nukleární»medicíny»—»vybudování»
a»uvedení»do»provozu»PET»pracoviště
»» Traumatologické»centrum»pro»děti»a»dospělé
»» Multioborová»jednodenní»chirurgie
»» Nemocniční»lékárna»
»» Transformace»Nemocnice»následné»péče»Ryjice
»» Trvající»zájem»vybudovat»kardiochirurgické»
oddělení»při»Kardiologické»klinice»MNUL,»získat»
statut»komplexního»kardiovaskulárního»centra»
a»vybudovat»nové»operační»sály
»» Dopravní»zdravotnická»služba
»» Dobrovolnické»centrum
»» Dobrovolnická»a»kaplanská»služba
»» Mobilní»hospic»–»paliativní»léčba»v»domácím»
prostředí
»» Protikuřácká»ambulance
»» Zubní»pohotovost
»» Otevření»firemní»mateřské»školy
»» Babybox
»» Nákup»pacientských»lůžek»podpořený»»
vedením»KZ»a»Ústeckým»krajem
»» Rekonstrukce»dětského»pavilonu
»» Otevření»oddělení»sportovní»medicíny
»» Otevření»dětské»rehabilitace

9 KLINICKÝCH PRACOVIŠŤ  
V KZ, a. s. – MASARYKOVĚ NEMOCNICI  
V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.
1.  Neurochirurgická klinika 
2.  Kardiologická klinika
3.  Gynekologicko-porodnická klinika 
4.  Oční klinika 
5.  Klinika úrazové chirurgie 
6.  Klinika urologie a robotické chirurgie 
7.  Dětská klinika
8.  Klinika anesteziologie, perioperační 
a intenzivní medicíny 

9.  Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘÍSTROJOVÁ VYBAVENÍ POŘÍZENÁ Z EVROPSKÝCH FONDŮ
 » Magnetická rezonance  
MAGNETOM AVANTO
 » CT přístroj multidetektorový  
BRILIANCE ICT SP
 » Angiografická linka  
ARTIS ZEE FLOOR
 » Angiografická linka s flat 
detekt. ALLURA XPER
 » Robotický systém da Vinci Xi  
DUAL CONSOLE SYSTÉM
 » SPECT Discovery 640

 » Endoskopická el. věž  
CV-190 EXETERA III
 » Přístroj pro robot. nácvik 
chůze LOKOMAT
 » Magnetická rezonance  
INGENIA 3T
 » CT přístroj multidetektorový  
INGENUITY ELITE
 » Operační mikroskop  
OPMI PENTERO 900
 » Skener PET/CT

 » Lineární urychlovač  
CLINAC DHX High Performance
 » Lineární urychlovač 
TRUE BEAM
 » Lékařský simulátor ACUITY iX
 » Automatický afterloading 
GammamedPlus iX
 » Mobilní rentgen digitální 
BV Pulsera s C-ramenem
 » Hybridní SPECT/CT Optima

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO PAVILONU  
MASARYKOVY NEMOCNICE  
V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

Rozsáhlou  rekonstrukcí  prošel  v  roce  2015  dětský 
pavilon  ústecké  Masarykovy  nemocnice.  Během 
stavebních prací byly vybudovány nové ambulance, 
stacionář a centrální šatny pro zaměstnance. Rekon-
strukční práce proběhly v tomto rozsahu po více jak 

Revitalizace budovy D

Zahájení provozu oddělení 
sportovní medicíny

 » Mgr.«Markéta«Svobodová«
hlavní sestra

Jednodenní chirurgie

dvaceti letech, tedy poprvé od doby výstavby toho-
to komplexu. Krom nového vzhledu interiérů a jeho 
vybavení doznal zásadních změn i samotný provoz 
zdravotnických pracovišť.

Rekonstrukcí  prošla  i  dětská  rehabilitace  ústecké 
Masarykovy nemocnice. Jedná se o regionální zdra-
votnické pracoviště, kde se léčí malí pacienti nejen 
z  Ústí  nad  Labem,  ale  i  z  široké  spádové  oblasti. 
Nová  dětská  rehabilitace  nabízí  lepší  uspořádání 
rekonstruovaných prostor pro děti a jejich doprovod 
včetně nového, moderního vybavení jak pro fyziote-
rapii, tak pro ergoterapii, i zázemí pro zdravotníky.

V  přípravě  je  zateplení  celé  budovy  včetně  výmě-
ny oken a dveří,  které dosud nebyly vyměněny při 
dílčích  rekonstrukcích.  V  rámci  další  modernizace 
dětského pavilonu je v plánu také rozšíření budovy 
o  jedno patro,  ve  kterém nově vzniknou administ-
rativní  prostory  zdravotnického  personálu  včetně 
zasedací  místnosti,  spisovny,  skladových  prostor, 
kuchyňky,  hygienických  zařízení  a  komunikačních 
prostorů,  čímž  se  uvolní  stávající  prostory  pro  re-
organizaci a rozšíření poskytované zdravotní péče.

Robotická rehabilitace  
na Lokomatu Pro

www.kzcr.eu
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Tato speciální příloha Vás seznámí s významnými momenty z devítileté historie Krajské zdravotní, a. s., 
od založení po současnost. 
V roce 2007 nově vzniklo unikátní zdravotní zařízení, jehož prostřednictvím je pro občany Ústeckého 
kraje dostupná páteřní osa pěti nemocnic, poskytujících zdravotní péči, které by měly svou kvalitou od-
povídat nejmodernějším trendům současné medicíny. 
Cílem speciální přílohy je upozornit na významné momenty a změny, které se od roku 2007 zrealizovaly. 
Naše společnost je tady pro Vás, obyvatele Ústeckého kraje, a jejím cílem je poskytovat kvalitní dostup-
nou zdravotní péči. 

MOMENTY Z DEVÍTILETÉ HISTORIE 
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
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VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE V AREÁLU MASARYKOVY 
NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.
 » Rekonstrukce 
novorozeneckého 
oddělení
 » Dostavba 
fetomaternálního centra
 » Multioborová jednodenní 
chirurgie
 » Jednodenní gynekologie, 
rekonstrukce 
gynekologicko-porodnické 
kliniky
 » Ústní, čelistní a obličejová 
chirurgie – samostatné 
lůžkové oddělení
 » Rekonstrukce a rozšíření 
oddělení klinické genetiky
 » Rekonstrukce dětského 
pavilonu
 » Otevření oddělení 
sportovní medicíny
 » Otevření dětské 
rehabilitace

 » Realizace rekonstrukce 
prádelny
 » Rozsáhlá rekonstrukce 
onkologie a nukleární 
medicíny v areálu 
V Podhájí včetně 
zateplení, fasády 
a kompletní výměny oken
 » Zřízení nemocniční 
lékárny v areálu V Podhájí

NEMOCNICE CHOMUTOV 
V  souvislosti  s  obmě-
nou  přístrojové  tech-
niky  byla  provedena 
i  rozsáhlá  rekonstruk-
ce  chomutovského 
pracoviště,  které  bylo 
částečně  přemístěno 
z  kapacitních  důvodů 
do nových prostor. Sou-
časně  byla  i  na  tomto 
pracovišti  zřízena  la-
boratoř  pro  přípravu 
radiofarmak  a  vybudo-
váno  nové  zázemí  pro 
pacienty i personál.

MASARYKOVA NEMOCNICE  
V ÚSTÍ NAD LABEM
V roce 2013 byly zahájeny na Oddělení nukleár-
ní medicíny v Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem rozsáhlé rekonstrukční práce a postupně 
se podařilo vybudovat a uvést do provozu zce-
la nové PET pracoviště. Současně byly zmoder-
nizovány i další prostory pro provoz konvenční 
nukleární medicíny a do provozu byla uvedena 
laboratoř pro přípravu radiofarmak. Současně 
bylo vytvořeno i zcela nové zázemí pro pacienty 
(čekárny, sociální zařízení). Dále je plánována 
rekonstrukce na terapeutickém úseku oddělení.

NEJMODERNĚJŠÍ ROBOTICKÝ 
SYSTÉM V ČR 

Klinika urologie a robotické chirurgie Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., pod vedením přednos-
ty MUDr. Jana Schramla, Ph.D., od května 2015 
disponuje novým robotickým systémem da Vinci 
typ Xi. Jedná se o nejmodernější přístroj tohoto 
typu v České republice. 

JEDINÉ ŠKOLICÍ CENTRUM  
ROBOTICKÉ CHIRURGIE V ČR
Klinika urologie a robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., představila v roce 
2015 nové školicí centrum robotické chirurgie pro oblast střední 
a východní Evropy, které navazuje na předchozí školicí středisko, 
nyní však na nejmodernějším dostupném robotickém systému. 
Jako jediné v ČR má dva proktory (školitele) MUDr. Jana Schramla, 

Ph.D., přednostu Kliniky urologie a robo-
tické chirurgie Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., a MUDr. Jana Rej-
holce, primáře Chirurgického oddělení 
Nemocnice Děčín, o. z.

Pohled do operačního sálu

MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Prim. MUDr. Aleš Chodacki

Skener PET/CT

REKONSTRUKCE NUKLEÁRNÍ 
MEDICÍNY 

Robot da Vinci Xi

MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, AREÁL V PODHÁJÍ, A NEMOCNICE CHOMUTOV

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V AREÁLU  
NEMOCNICE CHOMUTOV
Chomutovská  onkologie  rovněž  prochází  postupnou  revitalizací 
vnitřních prostor na úseku radioterapie — všechny ozařovny, pří-
stupové chodby, vstupní prostory i čekárny pro pacienty.

Plánována je rekonstrukce s přemístěním a vybudováním chemo-
terapeutického stacionáře  s  kompletním zázemím včetně ambu-
lancí klinické onkologie.

Kompletní  obměna  přístrojové  techniky  nejenom  významně  při-
spěla  ke  zkvalitnění  onkologické  péče,  ale  současně  přispěla 
i  ke  zkulturnění  prostředí  jak  pro  onkologické  pacienty,  tak  pro 
ošetřující  personál. Oddělení  se  stalo  spolupracujícím pracoviš-
těm v rámci celostátní sítě KOC.

REKONSTRUKCE ONKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ 
ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ 
V MASARYKOVĚ NEMOCNICI
Onkologické  oddělení  v  Masaryko-
vě  nemocnici  V  Podhájí  prochází 
od  r.  2014  rozsáhlou  kompletní 
rekonstrukcí. Zcela nově byla vybu-
dována  stínicí  kobka  pro  umístění 
druhého  lineárního  urychlovače. 
Současně  byly  postupně  realizová-
ny stavební úpravy a opravy na am-
bulantní  i  lůžkové  části  oddělení 
(nové  ordinace,  čekárny  a  sociální 
zařízení  v  ambulantní  části,  vybu-
dování  a  modernizace  chemotera-
peutického  stacionáře  s  vlastním 
sociálním  zázemím,  kompletní 
opravy na všech lůžkových stanicích 
s vytvořením nových společenských 
místností pro pacienty).

Byla provedena výměna všech oken 
a  dveří,  pokračují  fasádní  práce 
včetně zateplení celé budovy.

V  prostoru  onkologického  pavilonu 
byla  nově  vybudována  nemocniční 
lékárna pro veřejnost.

Prim. MUDr. Martina Chodacká

ONKOLOGICKÝ STACIONÁŘ ÚSTECKÉ MASARYKOVY 
NEMOCNICE
Pacientům onkologic-
kého oddělení v areálu 
V Podhájí slouží nový 
stacionář pro ambu-
lantní podání systé-
mové onkologické 
léčby (chemoterapie, 
biologické, hormonál-
ní). Nově je k dispozici 
prostorný aplikační 
sál se 14 polohovacími křesly a s vlastním sociálním zázemím, vel-
koplošnými TV přijímači a připojením na internet, čekárna se šatními 
skříňkami a sociálním zařízením. Vznikly zde dvě moderně vybavené 
ambulance s kabinkami pro pacienty, kancelář mobilního hospicu 
a paliativní ambulance. Personál má k dispozici novou přípravnu 
s velínem, denní místnost, sociální zázemí, skladové prostory a tech-
nické místnosti. Onkologické oddělení je součástí Komplexního on-
kologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., 
jež má spolupracující pracoviště v Nemocnici Chomutov, o. z., a které 
je zároveň jedním z patnácti komplexních onkologických center v ČR. 
Stacionářem ročně projde téměř 4 500 pacientů. 

Náklady činily 7,75 mil. korun, 7,1 mil. korun na stavbu získala Kraj-
ská zdravotní investiční dotaci od Ústeckého kraje.

Rekonstruovaná ORL ambulance

VEDENÍ«MASARYKOVY«NEMOCNICE«
V«ÚSTÍ«NAD«LABEM,«o.«z.

«« MUDr.«Josef«Liehne«
ředitel zdravotní péče

MOMENTY Z DESETILETÉ HISTORIE  
MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z., V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

ŠIROKÉ SPEKTRUM MEDICÍNSKÝCH OBORŮ
»» Základní,»specializovaná»a»superspecializovaná»
péče
»» Bezpečná»a»bezbolestná»nemocnice»–»používání»
nejúčinnější»analgezie
»» Perinatologické»centrum»–»superspecializovaná»»
péče»o»matku»a»dítě
»» Komplexní»onkologické»centrum»—»pořízení»
2»duálních»lineárních»urychlovačů
»» Oddělení»nukleární»medicíny»—»vybudování»
a»uvedení»do»provozu»PET»pracoviště
»» Traumatologické»centrum»pro»děti»a»dospělé
»» Multioborová»jednodenní»chirurgie
»» Nemocniční»lékárna»
»» Transformace»Nemocnice»následné»péče»Ryjice
»» Trvající»zájem»vybudovat»kardiochirurgické»
oddělení»při»Kardiologické»klinice»MNUL,»získat»
statut»komplexního»kardiovaskulárního»centra»
a»vybudovat»nové»operační»sály
»» Dopravní»zdravotnická»služba
»» Dobrovolnické»centrum
»» Dobrovolnická»a»kaplanská»služba
»» Mobilní»hospic»–»paliativní»léčba»v»domácím»
prostředí
»» Protikuřácká»ambulance
»» Zubní»pohotovost
»» Otevření»firemní»mateřské»školy
»» Babybox
»» Nákup»pacientských»lůžek»podpořený»»
vedením»KZ»a»Ústeckým»krajem
»» Rekonstrukce»dětského»pavilonu
»» Otevření»oddělení»sportovní»medicíny
»» Otevření»dětské»rehabilitace

9 KLINICKÝCH PRACOVIŠŤ  
V KZ, a. s. – MASARYKOVĚ NEMOCNICI  
V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.
1.  Neurochirurgická klinika 
2.  Kardiologická klinika
3.  Gynekologicko-porodnická klinika 
4.  Oční klinika 
5.  Klinika úrazové chirurgie 
6.  Klinika urologie a robotické chirurgie 
7.  Dětská klinika
8.  Klinika anesteziologie, perioperační 
a intenzivní medicíny 

9.  Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘÍSTROJOVÁ VYBAVENÍ POŘÍZENÁ Z EVROPSKÝCH FONDŮ
 » Magnetická rezonance  
MAGNETOM AVANTO
 » CT přístroj multidetektorový  
BRILIANCE ICT SP
 » Angiografická linka  
ARTIS ZEE FLOOR
 » Angiografická linka s flat 
detekt. ALLURA XPER
 » Robotický systém da Vinci Xi  
DUAL CONSOLE SYSTÉM
 » SPECT Discovery 640

 » Endoskopická el. věž  
CV-190 EXETERA III
 » Přístroj pro robot. nácvik 
chůze LOKOMAT
 » Magnetická rezonance  
INGENIA 3T
 » CT přístroj multidetektorový  
INGENUITY ELITE
 » Operační mikroskop  
OPMI PENTERO 900
 » Skener PET/CT

 » Lineární urychlovač  
CLINAC DHX High Performance
 » Lineární urychlovač 
TRUE BEAM
 » Lékařský simulátor ACUITY iX
 » Automatický afterloading 
GammamedPlus iX
 » Mobilní rentgen digitální 
BV Pulsera s C-ramenem
 » Hybridní SPECT/CT Optima

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO PAVILONU  
MASARYKOVY NEMOCNICE  
V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

Rozsáhlou  rekonstrukcí  prošel  v  roce  2015  dětský 
pavilon  ústecké  Masarykovy  nemocnice.  Během 
stavebních prací byly vybudovány nové ambulance, 
stacionář a centrální šatny pro zaměstnance. Rekon-
strukční práce proběhly v tomto rozsahu po více jak 

Revitalizace budovy D

Zahájení provozu oddělení 
sportovní medicíny

 » Mgr.«Markéta«Svobodová«
hlavní sestra

Jednodenní chirurgie

dvaceti letech, tedy poprvé od doby výstavby toho-
to komplexu. Krom nového vzhledu interiérů a jeho 
vybavení doznal zásadních změn i samotný provoz 
zdravotnických pracovišť.

Rekonstrukcí  prošla  i  dětská  rehabilitace  ústecké 
Masarykovy nemocnice. Jedná se o regionální zdra-
votnické pracoviště, kde se léčí malí pacienti nejen 
z  Ústí  nad  Labem,  ale  i  z  široké  spádové  oblasti. 
Nová  dětská  rehabilitace  nabízí  lepší  uspořádání 
rekonstruovaných prostor pro děti a jejich doprovod 
včetně nového, moderního vybavení jak pro fyziote-
rapii, tak pro ergoterapii, i zázemí pro zdravotníky.

V  přípravě  je  zateplení  celé  budovy  včetně  výmě-
ny oken a dveří,  které dosud nebyly vyměněny při 
dílčích  rekonstrukcích.  V  rámci  další  modernizace 
dětského pavilonu je v plánu také rozšíření budovy 
o  jedno patro,  ve  kterém nově vzniknou administ-
rativní  prostory  zdravotnického  personálu  včetně 
zasedací  místnosti,  spisovny,  skladových  prostor, 
kuchyňky,  hygienických  zařízení  a  komunikačních 
prostorů,  čímž  se  uvolní  stávající  prostory  pro  re-
organizaci a rozšíření poskytované zdravotní péče.

Robotická rehabilitace  
na Lokomatu Pro

www.kzcr.eu
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Tato speciální příloha Vás seznámí s významnými momenty z devítileté historie Krajské zdravotní, a. s., 
od založení po současnost. 
V roce 2007 nově vzniklo unikátní zdravotní zařízení, jehož prostřednictvím je pro občany Ústeckého 
kraje dostupná páteřní osa pěti nemocnic, poskytujících zdravotní péči, které by měly svou kvalitou od-
povídat nejmodernějším trendům současné medicíny. 
Cílem speciální přílohy je upozornit na významné momenty a změny, které se od roku 2007 zrealizovaly. 
Naše společnost je tady pro Vás, obyvatele Ústeckého kraje, a jejím cílem je poskytovat kvalitní dostup-
nou zdravotní péči. 

MOMENTY Z DEVÍTILETÉ HISTORIE 
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEMOCNICE ÚSTECKÉHO KRAJE

Síť nemocničních lékáren ve všech odštěpných závodech KZ
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VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE V AREÁLU 
NEMOCNICE MOST
Krajská  zdravotní,  a.  s.,  ukončila  projekt  „Rekon-
strukce  pavilonů  Krajské  zdravotní,  a.  s.  –  Ne-
mocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních 
prostor“,  který  začal  na  konci  srpna  v  roce  2015 
po  více  než  ročních  přípravách.  Realizace  projek-
tu byla rozsáhlá a hodnota veřejné zakázky vzešlá 
z otevřeného výběrového řízení je bezmála 150 mi-
lionů  korun  včetně  DPH.  Rekonstrukce  probíhala 
ve fázích, podle harmonogramu, za plného provo-
zu. Projekt byl ukončen prakticky rok po zahájení.
S  ohledem  na  stáří  budov  a  jejich  infrastruktury, 
které  byly  dlouhodobě  ve  velmi  špatném  stavu, 
byla celková rekonstrukce nutností. V podstatě se 
jedná o první akci takového rozsahu od dob výstav-
by nemocnice. V roce 2015 to bylo 40 let, kdy za-
čala sloužit veřejnosti a opravu si jistě zasloužila. 
Nejde  samozřejmě  jen  o  lepší  vzhled,  ale  hlavně 
o praktické dopady na pacienty, zdravotnický per-
sonál a širokou veřejnost.
 » Rekonstrukce exteriérů centrálního příjmu
 » Rekonstrukce gynekologicko-poro dnického 
oddělení a šestinedělí
 » Rekonstrukce stravovacího provozu
 » Rekonstrukce mostecké nemocnice včetně 
optimalizace vnitřních prostor
 » Výstavba oddělení NIP a DIOP
 » Výstavba nového velkokapacitního parkoviště 
za pavilonem B 

VEDENÍ«NEMOCNICE«MOST,«o.«z.

«« MUDr.«Petr«Najman«
ředitel zdravotní péče

 » Mgr.«Šárka«Gregušová«
hlavní sestra

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘÍSTROJOVÁ VYBAVENÍ 
POŘÍZENÁ Z EVROPSKÝCH FONDŮ

MOMENTY Z DESETILETÉ HISTORIE  
NEMOCNICE MOST, o. z., V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

Pohled do pokoje šestinedělí

Swissray

Pavilon A po rekonstrukci

Centrální příjem 
před rekonstrukcí 

Centrální příjem 
po rekonstrukci

Zrekonstruované oddělení gynekologie

Pavilon A před rekonstrukcí

Nové velkokapacitní parkoviště

ŠIROKÉ SPEKTRUM MEDICÍNSKÝCH OBORŮ 
A POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
»» Kvalitní»lékařská»a»ošetřovatelská»péče
»» Perinatologické»centrum»zajišťující»
superspecializovanou»péči»o»matku»a»dítě
»» Moderní»centrální»operační»sály
»» Endoskopické»centrum
»» Dobrovolnická»a»kaplanská»služba
»» Nemocniční»lékárna
»» Babybox
»» Nákup»pacientských»lůžek»podpořený»»
vedením»KZ»a»Ústeckým»krajem
»» Transformace»bývalé»Nemocnice»následné»péče»
Most»–»Zahražany

Krajská zdravotní, a. s., za finanční podpory 
Vršanské uhelné a.s. ukončila rekonstrukci 
mostecké porodnice a šestinedělí.
Gynekologicko-porodnické  odděle ní  mostecké  ne-
mocnice  spolu  se  šestinedělím  bylo  zrekonstruo-
váno  díky  daru  Vršanské  uhelné  a.s.  sjednanému 
v  rámci  partnerství  těžební 
společnosti  s  Ústeckým  kra-
jem.

VÝBĚR Z INVESTIC ZA FINANČNÍ PODPORY ÚSTECKÉHO KRAJE 
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A. S., SLAVNOSTNĚ 
ZAHÁJILA V ROCE 2017 PROVOZ NOVÉHO 
ODDĚLENÍ NIP (NÁSLEDNÁ INTENZIVNÍ 
PÉČE) A DIOP (DLOUHODOBÁ INTENZIVNÍ 
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE) V NEMOCNICI 
MOST, O. Z.
Nové  oddělení  mostecké  nemocnice  je  mezi 
nemocnicemi  Krajské  zdravotní,  a.  s.,  prvním 
s  tímto  zaměřením  a  zároveň  je  počtem  lůžek 
největším v Ústeckém kraji.

Z  celkové  částky  27,63 milionu  Kč  vč.  DPH  se 
Ústecký kraj podílel 26 miliony Kč na nákup vy-
bavení a přístrojové techniky.

Zahájení provozu NIP a DIOP v Nemocnici Most, o. z.

 » Skiagrafický RTG 
přístroj s přímou 
digitalizací
 » Počítačový tomograf 
včetně příslušenství
 » Skiaskopicko-
skiagrafický přístroj

ŠIROKÉ SPEKTRUM MEDICÍNSKÝCH OBORŮ
 » Kvalitní lékařská a ošetřovatelská péče
 » Onkologické oddělení, které se stalo 
spolupracujícím pracovištěm v rámci celostátní 
sítě KOC
 » Neurologické oddělení – součást sítě  
iktových center
 » Specializované pracoviště nukleární medicíny
 » Oddělení domácí péče a ONP  
(oddělení následné péče)
 » Dobrovolnická a kaplanská služba
 » Dopravní zdravotnická služba
 » Mamodiagnostické centrum 
 » Transfuzní oddělení – integrace s transfuzní 
stanicí v mostecké nemocnici 
 » Urogynekologické centrum
 » Pracoviště Vejrpty (dětské, gynekologie, 
ortopedie, RDG) 
 » Nemocniční lékárna
 » Babybox
 » Nákup pacientských lůžek podpořený  
vedením KZ a Ústeckým krajem

Areál Nemocnice Chomutov, o. z.

Nové bezbariérové dveře pro usnadnění pohybu

RTG analget

Nemocniční lékárna

VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE V AREÁLU NEMOCNICE 
CHOMUTOV
 » Připravovaný emergentní příjem včetně zastřešeného 
propojení nemocničních pavilonů
 » Rekonstrukce ambulantní části plicního odd. na poliklinice
 » Vybavenost pokojů
 » Laboratoř pro přípravu radiofarmak
 » Nové mamodiagnostické centrum s větší kapacitou, nejmo-
dernější v Ústeckém kraji
 » Příprava rekonstrukce stravovacího provozu
 » Rekontrukce pracoviště nukleární medicíny, příprava onko-
logického stacionáře

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH 
SLUŽEB 

 » Obnova lineárních urychlovačů
 » Nový SPECT/CT pro nukleární 
medicínu
 » Dokončení kompletní digitalizace 
RDG provozu
 » Rozšíření mamodiagnostického 
centra o druhý mamograf
 » Příprava pro magnetickou 
rezonanci
 » Obnova endoskopické techniky

Laboratoř pro přípravu 
radiofarmak Rehabilitace – vodoléčba

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘÍSTROJOVÁ VYBAVENÍ 
POŘÍZENÁ Z EVROPSKÝCH FONDŮ
»» Počítačový»tomograf»CT»Somatom»AS
»» RTG»analget
»» SPECT/CT»hybridní»systém»Optima»nm/CT
»» 2x»duální»lineární»urychlovač»Elekta»Synergy»XVI
»» RTG»simulátor»Acuity»iX
»» Terapeutický»rentgen»Xstrahl»2000

Porodní sál

Nový SPECT/CT

Lineární urychlovač – ozařovna

Nový moderní mamograf

MOMENTY Z DESETILETÉ HISTORIE  
NEMOCNICE CHOMUTOV, o. z., V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

VEDENÍ«NEMOCNICE«CHOMUTOV,«o.«z.

«« MUDr.«Irena«Voříšková«
ředitelka zdravotní péče

 » Mgr.«Anna«Marie«Malá«
hlavní sestra
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Tato speciální příloha Vás seznámí s významnými momenty z devítileté historie Krajské zdravotní, a. s., 
od založení po současnost. 
V roce 2007 nově vzniklo unikátní zdravotní zařízení, jehož prostřednictvím je pro občany Ústeckého 
kraje dostupná páteřní osa pěti nemocnic, poskytujících zdravotní péči, které by měly svou kvalitou od-
povídat nejmodernějším trendům současné medicíny. 
Cílem speciální přílohy je upozornit na významné momenty a změny, které se od roku 2007 zrealizovaly. 
Naše společnost je tady pro Vás, obyvatele Ústeckého kraje, a jejím cílem je poskytovat kvalitní dostup-
nou zdravotní péči. 
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VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE V AREÁLU 
NEMOCNICE MOST
Krajská  zdravotní,  a.  s.,  ukončila  projekt  „Rekon-
strukce  pavilonů  Krajské  zdravotní,  a.  s.  –  Ne-
mocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních 
prostor“,  který  začal  na  konci  srpna  v  roce  2015 
po  více  než  ročních  přípravách.  Realizace  projek-
tu byla rozsáhlá a hodnota veřejné zakázky vzešlá 
z otevřeného výběrového řízení je bezmála 150 mi-
lionů  korun  včetně  DPH.  Rekonstrukce  probíhala 
ve fázích, podle harmonogramu, za plného provo-
zu. Projekt byl ukončen prakticky rok po zahájení.
S  ohledem  na  stáří  budov  a  jejich  infrastruktury, 
které  byly  dlouhodobě  ve  velmi  špatném  stavu, 
byla celková rekonstrukce nutností. V podstatě se 
jedná o první akci takového rozsahu od dob výstav-
by nemocnice. V roce 2015 to bylo 40 let, kdy za-
čala sloužit veřejnosti a opravu si jistě zasloužila. 
Nejde  samozřejmě  jen  o  lepší  vzhled,  ale  hlavně 
o praktické dopady na pacienty, zdravotnický per-
sonál a širokou veřejnost.
 » Rekonstrukce exteriérů centrálního příjmu
 » Rekonstrukce gynekologicko-poro dnického 
oddělení a šestinedělí
 » Rekonstrukce stravovacího provozu
 » Rekonstrukce mostecké nemocnice včetně 
optimalizace vnitřních prostor
 » Výstavba oddělení NIP a DIOP
 » Výstavba nového velkokapacitního parkoviště 
za pavilonem B 

VEDENÍ«NEMOCNICE«MOST,«o.«z.

«« MUDr.«Petr«Najman«
ředitel zdravotní péče

 » Mgr.«Šárka«Gregušová«
hlavní sestra

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘÍSTROJOVÁ VYBAVENÍ 
POŘÍZENÁ Z EVROPSKÝCH FONDŮ

MOMENTY Z DESETILETÉ HISTORIE  
NEMOCNICE MOST, o. z., V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

Pohled do pokoje šestinedělí

Swissray

Pavilon A po rekonstrukci

Centrální příjem 
před rekonstrukcí 

Centrální příjem 
po rekonstrukci

Zrekonstruované oddělení gynekologie

Pavilon A před rekonstrukcí

Nové velkokapacitní parkoviště

ŠIROKÉ SPEKTRUM MEDICÍNSKÝCH OBORŮ 
A POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
»» Kvalitní»lékařská»a»ošetřovatelská»péče
»» Perinatologické»centrum»zajišťující»
superspecializovanou»péči»o»matku»a»dítě
»» Moderní»centrální»operační»sály
»» Endoskopické»centrum
»» Dobrovolnická»a»kaplanská»služba
»» Nemocniční»lékárna
»» Babybox
»» Nákup»pacientských»lůžek»podpořený»»
vedením»KZ»a»Ústeckým»krajem
»» Transformace»bývalé»Nemocnice»následné»péče»
Most»–»Zahražany

Krajská zdravotní, a. s., za finanční podpory 
Vršanské uhelné a.s. ukončila rekonstrukci 
mostecké porodnice a šestinedělí.
Gynekologicko-porodnické  odděle ní  mostecké  ne-
mocnice  spolu  se  šestinedělím  bylo  zrekonstruo-
váno  díky  daru  Vršanské  uhelné  a.s.  sjednanému 
v  rámci  partnerství  těžební 
společnosti  s  Ústeckým  kra-
jem.

VÝBĚR Z INVESTIC ZA FINANČNÍ PODPORY ÚSTECKÉHO KRAJE 
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A. S., SLAVNOSTNĚ 
ZAHÁJILA V ROCE 2017 PROVOZ NOVÉHO 
ODDĚLENÍ NIP (NÁSLEDNÁ INTENZIVNÍ 
PÉČE) A DIOP (DLOUHODOBÁ INTENZIVNÍ 
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE) V NEMOCNICI 
MOST, O. Z.
Nové  oddělení  mostecké  nemocnice  je  mezi 
nemocnicemi  Krajské  zdravotní,  a.  s.,  prvním 
s  tímto  zaměřením  a  zároveň  je  počtem  lůžek 
největším v Ústeckém kraji.

Z  celkové  částky  27,63 milionu  Kč  vč.  DPH  se 
Ústecký kraj podílel 26 miliony Kč na nákup vy-
bavení a přístrojové techniky.

Zahájení provozu NIP a DIOP v Nemocnici Most, o. z.

 » Skiagrafický RTG 
přístroj s přímou 
digitalizací
 » Počítačový tomograf 
včetně příslušenství
 » Skiaskopicko-
skiagrafický přístroj

ŠIROKÉ SPEKTRUM MEDICÍNSKÝCH OBORŮ
 » Kvalitní lékařská a ošetřovatelská péče
 » Onkologické oddělení, které se stalo 
spolupracujícím pracovištěm v rámci celostátní 
sítě KOC
 » Neurologické oddělení – součást sítě  
iktových center
 » Specializované pracoviště nukleární medicíny
 » Oddělení domácí péče a ONP  
(oddělení následné péče)
 » Dobrovolnická a kaplanská služba
 » Dopravní zdravotnická služba
 » Mamodiagnostické centrum 
 » Transfuzní oddělení – integrace s transfuzní 
stanicí v mostecké nemocnici 
 » Urogynekologické centrum
 » Pracoviště Vejrpty (dětské, gynekologie, 
ortopedie, RDG) 
 » Nemocniční lékárna
 » Babybox
 » Nákup pacientských lůžek podpořený  
vedením KZ a Ústeckým krajem

Areál Nemocnice Chomutov, o. z.

Nové bezbariérové dveře pro usnadnění pohybu

RTG analget

Nemocniční lékárna

VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE V AREÁLU NEMOCNICE 
CHOMUTOV
 » Připravovaný emergentní příjem včetně zastřešeného 
propojení nemocničních pavilonů
 » Rekonstrukce ambulantní části plicního odd. na poliklinice
 » Vybavenost pokojů
 » Laboratoř pro přípravu radiofarmak
 » Nové mamodiagnostické centrum s větší kapacitou, nejmo-
dernější v Ústeckém kraji
 » Příprava rekonstrukce stravovacího provozu
 » Rekontrukce pracoviště nukleární medicíny, příprava onko-
logického stacionáře

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH 
SLUŽEB 

 » Obnova lineárních urychlovačů
 » Nový SPECT/CT pro nukleární 
medicínu
 » Dokončení kompletní digitalizace 
RDG provozu
 » Rozšíření mamodiagnostického 
centra o druhý mamograf
 » Příprava pro magnetickou 
rezonanci
 » Obnova endoskopické techniky

Laboratoř pro přípravu 
radiofarmak Rehabilitace – vodoléčba

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘÍSTROJOVÁ VYBAVENÍ 
POŘÍZENÁ Z EVROPSKÝCH FONDŮ
»» Počítačový»tomograf»CT»Somatom»AS
»» RTG»analget
»» SPECT/CT»hybridní»systém»Optima»nm/CT
»» 2x»duální»lineární»urychlovač»Elekta»Synergy»XVI
»» RTG»simulátor»Acuity»iX
»» Terapeutický»rentgen»Xstrahl»2000

Porodní sál

Nový SPECT/CT

Lineární urychlovač – ozařovna

Nový moderní mamograf

MOMENTY Z DESETILETÉ HISTORIE  
NEMOCNICE CHOMUTOV, o. z., V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

VEDENÍ«NEMOCNICE«CHOMUTOV,«o.«z.

«« MUDr.«Irena«Voříšková«
ředitelka zdravotní péče

 » Mgr.«Anna«Marie«Malá«
hlavní sestra

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

Vejprty Most

Louny

Zahražany

Teplice

Děčín

Ryjice

Ústí nad Labem

Chomutov

Tato speciální příloha Vás seznámí s významnými momenty z devítileté historie Krajské zdravotní, a. s., 
od založení po současnost. 
V roce 2007 nově vzniklo unikátní zdravotní zařízení, jehož prostřednictvím je pro občany Ústeckého 
kraje dostupná páteřní osa pěti nemocnic, poskytujících zdravotní péči, které by měly svou kvalitou od-
povídat nejmodernějším trendům současné medicíny. 
Cílem speciální přílohy je upozornit na významné momenty a změny, které se od roku 2007 zrealizovaly. 
Naše společnost je tady pro Vás, obyvatele Ústeckého kraje, a jejím cílem je poskytovat kvalitní dostup-
nou zdravotní péči. 

MOMENTY Z DEVÍTILETÉ HISTORIE 
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEMOCNICE ÚSTECKÉHO KRAJE

Síť nemocničních lékáren ve všech odštěpných závodech KZ
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2007 2017 2007 2017
MOMENTY Z DESETILETÉ HISTORIE  

NEMOCNICE TEPLICE, o. z., V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

VEDENÍ«NEMOCNICE«TEPLICE,«o.«z.

«« MUDr.«Tomáš«Hrubý«
ředitel zdravotní péče

 » Mgr.«Kateřina«Vágnerová«
hlavní sestra

ŠIROKÉ SPEKTRUM MEDICÍNSKÝCH OBORŮ
 » Kvalitní lékařská a ošetřovatelská péče
 » Specializované centrum pro léčbu roztroušené 
sklerózy
 » Moderní gastroenterologické pracoviště
 » Iktové centrum
 » Dětský rehabilitační stacionář
 » Canisterapie
 » Dobrovolníci a kaplanská služba
 » Dopravní zdravotnická služba
 » Nemocniční lékárna a prodejna 
zdravotnických potřeb
 » Babybox
 » Nákup pacientských lůžek podpořený 
vedením KZ a Ústeckým krajem

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
 » Oční oddělení bylo vybaveno 
přístrojem na měření refrakce očí 
a zakřivení rohovky – Autorefraktometr
 » Otevření ambulance pro vlhké hojení 
ran
 » Specializovaná ambulance pro léčbu 
chronických ran

Chirurgická 
ambulance – příjem

Nová počítačová 
tomografie

Swissray Nová endosonografie

Úsek rizikových novorozenců

Nemocniční lékárna

VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE  
V AREÁLU NEMOCNICE TEPLICE
 » Rekonstrukce urologického, ortopedického a dětského 
oddělení včetně části interního pavilonu

 » Kompletní obnova chirurgických ambulancí

 » Vybudování nadstandardního pokoje 
na gynekologicko-porod nickém oddělení a zlepšení 
prostředí pro rodičky a jejich doprovod

 » Revitalizace prostranství před poliklinikou 
včetně vytvoření dalších parkovacích míst 
za podpory města Teplice

 » Rekonstrukce lékárny

 » Zahájení vybudování pavilonu centrálních 
operačních sálů včetně sterilizace

 » Zřízení nízkoprahového urgentního příjmu

 » Rekonstrukce sociálních zařízení na chirurgickém 
oddělení

 » Rozšíření počtu lůžek na neurologii – JIP

 » Vybudování pokoje paliativní péče

 » Sloučení dvou laboratoří (hematologie a biochemie), 
vytvoření oddělení laboratorního komplementu

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ 
PŘÍSTROJOVÁ VYBAVENÍ 
POŘÍZENÁ Z EVROPSKÝCH FONDŮ
 » RTG skiagraficko-skiaskopický 
přístroj
 » Univerzální skiagrafické pracoviště
 » Multidetektorový CT přístroj 
Optima CT660

Nová parkovací místa

RTG axiom Dětský rehabilitační stacionář 

Statutární  
město Teplice

MOMENTY Z DESETILETÉ HISTORIE  
NEMOCNICE DĚČÍN, o. z., V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

VEDENÍ«NEMOCNICE«DĚČÍN,«o.«z.

«« MUDr.«Michal«Hanauer,«MBA«
ředitel zdravotní péče

 » Mgr.«Danuše«Tomášková«
hlavní sestra

ŠIROKÉ SPEKTRUM MEDICÍNSKÝCH OBORŮ
 » Kvalitní lékařská a ošetřovatelská péče
 » Celá šíře laparoskopické operativy
 » Neurologické oddělení – součást sítě iktových 
center ČR
 » Dobrovolnická a kaplanská služba, canisterapie
 » Nemocniční lékárna
 » Dopravní zdravotnická služba
 » Babybox
 » Nákup pacientských lůžek podpořený  
vedením KZ a Ústeckým krajem

VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE  
V AREÁLU NEMOCNICE DĚČÍN
 » Rekonstrukce stravovacího provozu
 » Rekonstrukce hemodialyzačního střediska
 » Rekonstrukce ubytovny
 » Zahájena rekonstrukce pavilonu interny
 » Částečná rekonstrukce gynekologicko-porod-
nického oddělení, nově zrekonstruovaný 
porodní sál, oddělení šestinedělí a oddělení 
novorozenců

 » Příprava rekonstrukce  
gastroenterologického pracoviště

 » Příprava vybudování centrálního  
emergentního příjmu 

 » Probíhá rekonstrukce budovy  
chirurgických oborů – výměna oken

 » Příprava rozšíření prostor lékárny  
– rekonstrukce prostor pro zákaznické centrum

 » Vybudování nových parkovacích míst 
a parkovacího systému

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
 » Gynekologicko-porodnické oddělení 
– 4D ultrazvuk VOLUSON E8 EXPERT
 » Interní oddělení – nová echokardiologická 
ambulance  
– speciální vyšetření srdce
 » ARO – nově vybudovaná ambulanční část
 » Oční oddělení je vybaveno špičkovou 
zdravotnickou technikou – náročné operační 
výkony, plastické operace
 » Rehabilitační oddělení – nové lůžkové oddělení 
v souvislosti se zřízením iktového centra, 
otevřené od 1. 1. 2013
 » RDG – pořízení CT
 » Nově otevřená ambulance bolesti, 
anesteziologická a nutriční ambulance

Rekonstrukce pavilonu IPorodní sál

PACS čtečka

CT spirální

Operační sál

Nový vjezd do areálu

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘÍSTROJOVÁ VYBAVENÍ 
POŘÍZENÁ Z EVROPSKÝCH FONDŮ
»» CT»spirální»16
»» Skiaskopicko-skiagrafický»komplet

Areál Nemocnice Děčín, o. z.

Vizualizace COS

Vizualizace pavilonu I

PRVNÍ PACIENT V ČESKÉ REPUBLICE 
NA DOMÁCÍ DIALÝZE
Miloš Dušek z Krásné Lípy na Děčínsku 
je  prvním  člověkem v  České  republice, 
který  využívá  umělou  ledvinu  v  domá-
cím  prostředí.  Pacient  Krajské  zdra-
votní,  a.  s.  –  Nemocnice  Děčín,  o.  z., 
musel docházet na děčínské dialyzační 
středisko od  roku 2011,  kdy mu onko-
logické onemocnění nevratně poškodilo 
ledviny.

Rekonstrukce 
stravovacího provozu

Hemodialýza 
v domácím prostředí

www.kzcr.eu

SPECIÁL časopisu Infolisty 

 LET KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

Vejprty Most

Louny

Zahražany

Teplice

Děčín

Ryjice

Ústí nad Labem

Chomutov

Tato speciální příloha Vás seznámí s významnými momenty z devítileté historie Krajské zdravotní, a. s., 
od založení po současnost. 
V roce 2007 nově vzniklo unikátní zdravotní zařízení, jehož prostřednictvím je pro občany Ústeckého 
kraje dostupná páteřní osa pěti nemocnic, poskytujících zdravotní péči, které by měly svou kvalitou od-
povídat nejmodernějším trendům současné medicíny. 
Cílem speciální přílohy je upozornit na významné momenty a změny, které se od roku 2007 zrealizovaly. 
Naše společnost je tady pro Vás, obyvatele Ústeckého kraje, a jejím cílem je poskytovat kvalitní dostup-
nou zdravotní péči. 

MOMENTY Z DEVÍTILETÉ HISTORIE 
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEMOCNICE ÚSTECKÉHO KRAJE

Síť nemocničních lékáren ve všech odštěpných závodech KZ
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2007 2017 2007 2017
MOMENTY Z DESETILETÉ HISTORIE  

NEMOCNICE TEPLICE, o. z., V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

VEDENÍ«NEMOCNICE«TEPLICE,«o.«z.

«« MUDr.«Tomáš«Hrubý«
ředitel zdravotní péče

 » Mgr.«Kateřina«Vágnerová«
hlavní sestra

ŠIROKÉ SPEKTRUM MEDICÍNSKÝCH OBORŮ
 » Kvalitní lékařská a ošetřovatelská péče
 » Specializované centrum pro léčbu roztroušené 
sklerózy
 » Moderní gastroenterologické pracoviště
 » Iktové centrum
 » Dětský rehabilitační stacionář
 » Canisterapie
 » Dobrovolníci a kaplanská služba
 » Dopravní zdravotnická služba
 » Nemocniční lékárna a prodejna 
zdravotnických potřeb
 » Babybox
 » Nákup pacientských lůžek podpořený 
vedením KZ a Ústeckým krajem

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
 » Oční oddělení bylo vybaveno 
přístrojem na měření refrakce očí 
a zakřivení rohovky – Autorefraktometr
 » Otevření ambulance pro vlhké hojení 
ran
 » Specializovaná ambulance pro léčbu 
chronických ran

Chirurgická 
ambulance – příjem

Nová počítačová 
tomografie

Swissray Nová endosonografie

Úsek rizikových novorozenců

Nemocniční lékárna

VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE  
V AREÁLU NEMOCNICE TEPLICE
 » Rekonstrukce urologického, ortopedického a dětského 
oddělení včetně části interního pavilonu

 » Kompletní obnova chirurgických ambulancí

 » Vybudování nadstandardního pokoje 
na gynekologicko-porod nickém oddělení a zlepšení 
prostředí pro rodičky a jejich doprovod

 » Revitalizace prostranství před poliklinikou 
včetně vytvoření dalších parkovacích míst 
za podpory města Teplice

 » Rekonstrukce lékárny

 » Zahájení vybudování pavilonu centrálních 
operačních sálů včetně sterilizace

 » Zřízení nízkoprahového urgentního příjmu

 » Rekonstrukce sociálních zařízení na chirurgickém 
oddělení

 » Rozšíření počtu lůžek na neurologii – JIP

 » Vybudování pokoje paliativní péče

 » Sloučení dvou laboratoří (hematologie a biochemie), 
vytvoření oddělení laboratorního komplementu

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ 
PŘÍSTROJOVÁ VYBAVENÍ 
POŘÍZENÁ Z EVROPSKÝCH FONDŮ
 » RTG skiagraficko-skiaskopický 
přístroj
 » Univerzální skiagrafické pracoviště
 » Multidetektorový CT přístroj 
Optima CT660

Nová parkovací místa

RTG axiom Dětský rehabilitační stacionář 

Statutární  
město Teplice

MOMENTY Z DESETILETÉ HISTORIE  
NEMOCNICE DĚČÍN, o. z., V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

VEDENÍ«NEMOCNICE«DĚČÍN,«o.«z.

«« MUDr.«Michal«Hanauer,«MBA«
ředitel zdravotní péče

 » Mgr.«Danuše«Tomášková«
hlavní sestra

ŠIROKÉ SPEKTRUM MEDICÍNSKÝCH OBORŮ
 » Kvalitní lékařská a ošetřovatelská péče
 » Celá šíře laparoskopické operativy
 » Neurologické oddělení – součást sítě iktových 
center ČR
 » Dobrovolnická a kaplanská služba, canisterapie
 » Nemocniční lékárna
 » Dopravní zdravotnická služba
 » Babybox
 » Nákup pacientských lůžek podpořený  
vedením KZ a Ústeckým krajem

VÝZNAMNÉ REKONSTRUKCE  
V AREÁLU NEMOCNICE DĚČÍN
 » Rekonstrukce stravovacího provozu
 » Rekonstrukce hemodialyzačního střediska
 » Rekonstrukce ubytovny
 » Zahájena rekonstrukce pavilonu interny
 » Částečná rekonstrukce gynekologicko-porod-
nického oddělení, nově zrekonstruovaný 
porodní sál, oddělení šestinedělí a oddělení 
novorozenců

 » Příprava rekonstrukce  
gastroenterologického pracoviště

 » Příprava vybudování centrálního  
emergentního příjmu 

 » Probíhá rekonstrukce budovy  
chirurgických oborů – výměna oken

 » Příprava rozšíření prostor lékárny  
– rekonstrukce prostor pro zákaznické centrum

 » Vybudování nových parkovacích míst 
a parkovacího systému

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
 » Gynekologicko-porodnické oddělení 
– 4D ultrazvuk VOLUSON E8 EXPERT
 » Interní oddělení – nová echokardiologická 
ambulance  
– speciální vyšetření srdce
 » ARO – nově vybudovaná ambulanční část
 » Oční oddělení je vybaveno špičkovou 
zdravotnickou technikou – náročné operační 
výkony, plastické operace
 » Rehabilitační oddělení – nové lůžkové oddělení 
v souvislosti se zřízením iktového centra, 
otevřené od 1. 1. 2013
 » RDG – pořízení CT
 » Nově otevřená ambulance bolesti, 
anesteziologická a nutriční ambulance

Rekonstrukce pavilonu IPorodní sál

PACS čtečka

CT spirální

Operační sál

Nový vjezd do areálu

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘÍSTROJOVÁ VYBAVENÍ 
POŘÍZENÁ Z EVROPSKÝCH FONDŮ
»» CT»spirální»16
»» Skiaskopicko-skiagrafický»komplet

Areál Nemocnice Děčín, o. z.

Vizualizace COS

Vizualizace pavilonu I

PRVNÍ PACIENT V ČESKÉ REPUBLICE 
NA DOMÁCÍ DIALÝZE
Miloš Dušek z Krásné Lípy na Děčínsku 
je  prvním  člověkem v  České  republice, 
který  využívá  umělou  ledvinu  v  domá-
cím  prostředí.  Pacient  Krajské  zdra-
votní,  a.  s.  –  Nemocnice  Děčín,  o.  z., 
musel docházet na děčínské dialyzační 
středisko od  roku 2011,  kdy mu onko-
logické onemocnění nevratně poškodilo 
ledviny.

Rekonstrukce 
stravovacího provozu

Hemodialýza 
v domácím prostředí
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Tato speciální příloha Vás seznámí s významnými momenty z devítileté historie Krajské zdravotní, a. s., 
od založení po současnost. 
V roce 2007 nově vzniklo unikátní zdravotní zařízení, jehož prostřednictvím je pro občany Ústeckého 
kraje dostupná páteřní osa pěti nemocnic, poskytujících zdravotní péči, které by měly svou kvalitou od-
povídat nejmodernějším trendům současné medicíny. 
Cílem speciální přílohy je upozornit na významné momenty a změny, které se od roku 2007 zrealizovaly. 
Naše společnost je tady pro Vás, obyvatele Ústeckého kraje, a jejím cílem je poskytovat kvalitní dostup-
nou zdravotní péči. 
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LÉKAŘI KARDIOLOGICKÉ KLINIKY VYMĚNILI 
DVĚ SRDEČNÍ CHLOPNĚ SOUČASNĚ
Jako« první« ve« střední« a« východní« Evropě« se  poda-

řila  ústeckým  lékařům 
kardiologické  kliniky  pod 
vedením jejího přednosty 
prof. MUDr.  Pavla  Červin-
ky,  Ph.D.,  FESC,  FSCAI, 
unikátní  operace  výměny 
dvou  srdečních  chlopní 
během  jedné  operace. 
Šlo o využití výkonu TAVI, 
což  je  perkutánní  léčba 
(přes kůži) – v  tomto pří-
padě  přes  tříslo  náhrada 
aortální  chlopně  pro  vý-
znamné  zúžení  –  a  zá-
roveň  výkonu  MitraClip, 
což  je  perkutánní  léčba 
nedomykavosti  mitrální 
chlopně.  Každý  z  obou 
výkonů je sám o sobě vel-
mi  náročný  a  u  jednoho 
pacienta se prakticky oba 
zákroky neprovádějí. 

Lékaři nejprve tepnu v třísle museli rozšířit pomocí balonku a vyztužit implantováním stentu. Teprve poté byli 
schopni zavést speciální zaváděcí katétr o průměru 6 mm. Šlo tedy o tři výkony najednou.

LÉKAŘI NEUROCHIRURGICKÉ KLINIKY NAPRAVILI 
PÁTEŘ TYČEMI NA MÍRU PŘI UNIKÁTNÍ OPERACI ZAD
Lékaři neurochirurgické kliniky jako první v Česku využili 
implantát vyrobený na míru pacientce, které diagnostiko-
vali skoliózu zad. Lékaři na základě virtuálního modelu 
ideálního zakřivení páteře nechali ve Francii vyrobit im-
plantát, který jí pak operativně zavedli do páteře.
Napravení  páteře  se provádí  pomocí  šroubů zavedených 
do jednotlivých obratlů a následně pospojovaných pomocí 
dlouhých tyčí z titanu nebo ocelové slitiny.

LÉKAŘI KLINIKY ÚRAZOVÉ CHIRURGIE POSU-
NULI TECHNICKÉ LIMITY V ARTROSKOPII LOKTE
Tým artroskopistů kliniky úrazové chirurgie a Artro-
skopického centra při ústecké Masarykově nemoc-
nici pod vedením MUDr. Lubomíra Koppa, Ph.D., 
provedl vysoce specializovaný výkon na loketním 
kloubu. Jednalo se o artroskopicky asistovanou 
osteosyntézu zlomeniny hlavičky vřetenní kosti 
a podle dostupných informací se jedná o první vý-
kon tohoto typu v rámci České republiky. 

REPUBLIKOVÁ PRVENSTVÍ  
V MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

OČNÍ KLINIKA PROVEDLA NOVÝ TYP 
FILTRUJÍCÍ OPERACE U PACIENTŮ 
S GLAUKOMOVÝM ONEMOCNĚNÍM
Ústecká  oční  klinika  pod  vedením  přednostky 
MUDr.  Ivany  Liehneové,  Ph.D.,  se  specializuje 
na  operace  glaukomu  (zeleného  zákalu)  a  byla 
vybrána  jako první pracoviště v České republice 
k provedení této operace. Jednalo se o miniinvaziv-
ní  operaci,  která  snížila  nitrooční  tlak  zavedením 
glaukomového  implantátu STAR  flow  do  prostoru 
oka,  kterým  přirozeně  nitrooční  tekutina  odté-
ká a pomocí  implantátu se drenáž  tekutiny z oka 
zvýšila. Oční klinika má statut makulárního centra 
a prezentovala již řadu unikátních očních operací. 

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Operace novým typem 
laserového přístroje

Artroskop zavedený v přední komoře loketního 
kloubu, vypouštění krevního výronu

Zleva MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA,  
při operaci páteře

RTG snímek před a po operaci

Zprava prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, 
při operaci

Vydala: Krajská zdravotní, a. s. 
Redakční práce: Organizační oddělení Krajské zdravotní, a. s.; Foto: archiv Krajské zdravotní, a. s.

NEUROCHIRURGOVÉ JAKO PRVNÍ V ČESKÉ 
REPUBLICE NAHRADILI ČÁST LEBKY POMOCÍ 
IMPLANTÁTU Z TITANU 
Jako první v ČR provedli neurochirurgičtí operatéři, 
pod vedením MUDr. Petra Vachaty, Ph.D., MBA, ná-
hradu velké chybějící části lebeční kosti unikátním 
implantátem vyrobeným na míru z titanové slitiny. 
Jako první operaci podstoupil sedmapadesátiletý 
muž z Bíliny.

Titanový implantát
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V krajské nemocnici v Ústí nad 
Labem se od 18. října proběhne 
výstava o tradiční čínské medicíně 
s názvem Vnitřní dynamika čínské 
medicíny: Proměny ročních obdo-
bí. Pořadatelem výstavy je Nadační 
fond na podporu Tradiční čínské 
medicíny a alternativ, záštitu nad 
expozicí, která je součástí dlouho-
dobého koncepčního projektu, sou-
hrnně nazvaného „TCM bez legend 
a mýtů”, převzal náměstek hejtmana 
Ústeckého kraje Stanislav Rybák, 
náměstek ministra zdravotnictví ČR 
Roman Prymula a Velvyslanectví 
ČLR. O přiblížení tématu, záměrů 
i provedení jsme požádali autora 
expozice. 

Název výstavy zní Vnitřní dyna-
mika čínské medicíny: Proměny 

ročních období. Jaký význam mají 
roční období pro čínskou medicínu 
a proč jste si zvolil toto téma?
Profesor nás kdysi učil zásadě: „Kde 
čchi a krev přestávají proudit, rodí se 
stovka nemocí“. Když jsem studoval 
v Číně, vyučující právě podával výklad 
o základních principech čínské medi-
cíny a hovořil o pojmu čchi, potom se 
obrátil ke mně, jedinému nečínskému 
studentovi, a řekl: „Ve vaší kultuře pojem 
čchi nemáte. Je velmi důležitý, ale ob-
tížně pochopitelný. Bylo by výzvou se 
jej pokusit vysvětlit“. Měl pravdu. Pojem 
čchi je velmi obtížné vyjádřit a pochopit 
šíři jeho významu, snadno a bohužel 
často se sklouzává k různým mystickým 
výkladům zamlžujícím jeho přirozenou 
povahu. 
Čínská kultura je kulturou symbolů, stří-
dání ročních dob je pro nás jistě běž-

nou, banální záležitostí. V dnešní uspě-
chané době je vnímáme spíše jen letmo 
při otáčení stránek v našich přeplněných 
diářích, než aby nějak hlouběji bylo 
součástí našeho života, natož abychom 
se jím nějak vědomě řídili, či jim dokon-
ce přizpůsobovali svůj život. Přesto na 
nás výrazně působí. 
Čínská medicína vychází z přírody, přísně 
respektuje její zákonitosti a činí vše, aby 
se harmonicky přizpůsobila jejím dyna-
mickým proměnám. Jinými slovy: snaží 
se pochopit, respektovat a zachovávat 
kosmický biorytmus. K tomuto účelu se 
prakticky aplikují čínské tradiční koncepty 
principů jin jang a jejich detailnější roz-
pracování - systém pěti prvků. Nemoc je 
projevem narušení rovnováhy systému, 
aplikací výše zmíněných konceptů, je 
možné místo narušení nejen odhalit, 
diagnostikovat, ale také účinně napra-
vit. V praxi nejvýrazněji se projevujícím 
a snadno představitelným příkladem 
střídání přírodního biorytmu jsou právě 
proměny ročních období. Proměny roč-
ních období jsou nejuchopitelnější pří-
klady proměny čchi ve světě kolem nás. 

Na co se mohou návštěvníci výstavy 
těšit; co na výstavě uvidíme?
Kromě základních charakteristik jednot-
livých ročních období, jak jsou vnímána 
v čínské kultuře a v čínské medicíně, 
výstava přiblíží také základní disciplí-
ny čínské medicíny - akupunkturu, 
moxování či léčbu bylinami atd. Jako 
exponáty jsem se snažil vybrat typické 
předměty, které se používají v denní  
praxi TCM, jako jsou jehly, moxovací 
pomůcky, modely akupunkturních drah 
a také některé typické byliny a potraviny 
a mnoho dalšího. Návštěvníci se také 

mohou těšit na množství doprovodných 
akcí, mezi které bude patřit výstava 
obrazů čínské malířky, a mnoho tema-
tických přednášek. 

Co pro vás osobně znamená čínská 
medicína?
Vystudoval jsem obor sinologie na FF 
UK v Praze a přes poznávání čínské 
kultury a jazyka jsem se dostal až k čín-
ské medicíně. Pro mě znamená aplikaci 
principů čínské kultury v praxi, ucelený 
a sofistikovaný systém obnovení a udr-
žení harmonie a to nejen v rámci lid-
ského zdraví, hluboký zdroj moudrých 
a bohatými zkušenostmi podložených 
praktických informací o funkčních sou-
vislostech v rámci lidského těla, ale 
i přírody s velkým přesahem napříč 
mnoha vědními odvětvími. Obor, který 
má písemnými prameny prokazatelně 
doloženou úspěšnou aplikaci v klinické 
praxi po tisíce let a který se i v součas-
né době rozvíjí a akceptuje poznatky 

Rozhovor s autorem výstavy o metodách,  
historii a základech čínské medicíny

Vnitřní dynamika čínské medicíny:
Proměny ročních období

interview
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současné vědy a který, ač historický, 
má mnoho co říci při léčbě moderních 
nemocí. Obor, jehož hloubka poznávání 
nemá hranice. Obor, kterému se rád 
věnuji profesně i zájmově.  

Je to vaše první výstava? Jeví veřej-
nost o čínskou medicínu zájem?
Loni v září se díky iniciativě Nadačního 
fondu na podporu Tradiční čínské me-
dicíny a alternativ, který se přibližování 
čínské medicíny aktivně velmi věnuje, 
uskutečnila reprezentativní výstava na 
Staroměstské radnici v Praze, na jejíž 
přípravě se podílely školy čínské medi-
cíny u nás. Já jsem měl čest ve spolu-
práci s Nadačním fondem na podporu 
Tradiční čínské medicíny a alternativ 
připravit výstavu o čínské medicíně na 
půdě velvyslanectví ČLR v Praze. Mám 
radost ze zvyšujícího se zájmu veřej-
nosti o tradiční čínskou medicínu, který 
v poslední době můžeme pozorovat, 
a těší mě, že mohu k jejímu lepšímu 
pochopení něčím přispět. 

Komu je výstava určená? 
Výstava je určená nejširší veřejnosti, od-
borné i laické. Každému, kdo se zajímá 
o zdravý životní styl a každému, kdo 
chce získat základní informaci o čínské 
medicíně. 

Výstava se koná v prostorách Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem. 
V dnešní době se hodně hovoří 
o spolupráci mezi tzv. „západní“ 
a čínskou medicínou. Jak vidíte mož-
nosti této spolupráce?
Ať už západní nebo čínský systém 
mají jedno společné, a to je péče 
o zdraví člověka. Používají však od-
lišné metody a také jejich teoretický 
systém je různý. Základy čínské me-
dicíny vycházejí z čínského myšlení, 
kultury (viz například výše zmiňovaný 
pojem čchi) a je velmi obtížné oba 
koncepty sblížit, protože o tomtéž 
problému hovoří odlišným jazykem 
(oba systémy mají svojí vlastní odbor-
nou terminologii). Z hlediska pacienta 
by spolupráce mezi oběma systémy 
byla velmi prospěšná a domnívám se, 
že i možná, ovšem pouze za předpo-
kladu otevřenosti, ochoty vést dialog, 
dozvědět se něco o druhém systému, 
překonání myšlenkové a pojmové 
bariéry. 
Čínský lékař se dnes vzdělává i v zá-
padní medicíně. Věřím, že do bu-
doucna pro sblížení systémů a plodný 
dialog budou klíčoví odborníci, kteří 
rozumí oběma systémům a dokáží 
hovořit o tradičních pojmech čínské 
medicíny jazykem „západní“ lékařské 

vědy. Nezbytný je společný vědecký 
výzkum, klinické studie a výměna od-
borných informací. 
Čínská medicína rozhodně není jen 
jakési léčitelství, kořenářství, šarlatán-
ství; může své „západní sestře“ mnoho 
nabídnout: namátkou například v ob-
lasti dětského lékařství, gynekologie, 
kožního lékařství, imunologie, psycho-
somatiky, léčby bolestí, chronických 
onemocnění atd. Nabízí možnosti 
diagnostiky a navržení praktického 
řešení i tam, kde pacient trpí, a přesto 
všechna dostupná moderní vyšetření 
jsou negativní. Nabízí možnosti obejít 
stoupající rezistenci vůči antibiotické 
léčbě (aplikovalo se v případě sarsové 
epidemie). Možnosti spolupráce jsou 
opravdu široké, záleží jen na lidech. 

Co byste popřál návštěvníkům  
výstavy?
Především aby je výstava potěšila. Aby 
posloužila jako inspirace k vyhledávání 
dalších informací o čínské medicíně, 
či návrat k vlastním kořenům, a nebo 
jen, aby si připomněli, že jako lidé jsme 
součástí většího celku přírody, jejíž řád 
musíme respektovat. To, myslím, není 
málo.  

Text: Redakce 
Foto: archiv autora 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Výstava tradiční čínské medicíny 
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Lidé v dřívějších dobách se mno-
hem víc než dnes byli nuceni 
přizpůsobit ročním obdobím, 
ať už výběrem sezónní stravy, 
či svými životními rytmy aktivity 
a odpočinku nebo vrstvou oble-
čení. Máme své tradiční způsoby 
jak se se změnami přírody vy-
rovnat, i když v dnešní moderní 
přetechnizované době klimatizací 
a topení na dálkové ovládání 
na ně zapomínáme... I v našich 
končinách se střídající roční ob-
dobí jaro, léto, podzim a zima. 
O tomto koloběhu se učíme už 
na základní škole. Proč tedy pro-
měny ročních období a čínská 
medicína? 
Bylo již mnohokrát napsáno, že 
čínská medicína vychází z čínské 
kultury a myšlení. Je obecně zná-
mo, že se na člověka dívá jako na 
součást přírody, se kterou vytváří 
jednotný celek a snaží se přizpů-
sobit změnám přírodního kolobě-
hu. Všichni jistě slyšeli o čínském 
konceptu léčby „budoucích nemo-
cí“, tj. o myšlence prevence, kde 
ať už vhodnou stravou, bylinou, 

jehlou či cvičením působíme podle 
systému definovaných vztahů tak, 
aby nemoc vůbec nevznikla. Čín-
ská medicína je stejně jako čínská 
kultura založená na symbolech, jež 
jsou odvozené z pečlivého, a jistě 
by se dalo bez nadsázky říci geni-
álního, pozorování přírody. Sym-
bolické kategorie, které se někdy 
mohou zdát poněkud abstraktní 
(př. plnost, prázdnota, horkost, vítr, 
chlad apod.) a se kterými teorie 
čínské medicíny pracuje, jsou však 
velice přesně a konkrétně defino-
vány a jsou jednoznačně určené 
pro použití v klinické praxi (tedy: 
víme, jak diagnostikovat „prázdno-
tu“ a přesně víme, jak ji „doplnit“). 
Staří Číňané nejen, že dokázali 
přírodu pozorovat, dokázali vysle-
dovat souvislosti, zákonitosti i ná-
slednost přírodních jevů, abstraho-
vat tento systém, vytvořit ucelenou 
teoretickou koncepci a aplikovat 
tento systém konkrétně v praxi. 
Byli mistři v umění abstraktního 
uvažování a při jeho aplikaci do-
konce dokázali být o krok napřed 
před přírodou (zmíněná myšlenka 

léčby budoucích nemocí). Čínská 
medicína nikdy nevidí nemoc 
staticky, ale jako okamžik v prů-
běhu nějakého procesu a snaží se 
předejít dalšímu vývoji a uchopit 
celý koloběh „proměny“. Stěžejním 
bodem tohoto systému je pojem 
čchi a principem aplikace je učení 
o jin-jangu, podrobněji rozvedené 
do koncepce pěti prvků. Tento sys-
tém v podstatě umožňuje zachytit, 
popsat a pracovat s biorytmem 
přírodních jevů. Střídání ročních 
období představuje základní bio-
rytmus přírody. V čínském pojetí 
každé období ztělesňuje určitý 
poměr jin-jangu, který určuje 
jeho charakter. Poznáváním cha-
rakterů jednotlivých období se 
učíme rozumět biorytmu přírody, 
který se opakuje i v rámci menších 
celků (např. průběh dne kopíruje 
vlastnosti období v rámci roku). 
Porozumíme-li tomuto principu, 
můžeme se z čínské medicíny 
naučit mnoho dalších užitečných 
souvislostí. Dozvíme se například, 
kdy je jaký orgán aktivní, jakým 
způsobem o něj pečovat a kdy je 

na to nejvhodnější doba. Temati-
ka proměn ročních období nám 
může prozradit mnoho o základ-
ních principech čínské medicíny 
a mohou to být znalosti velice 
prospěšné i pro náš běžný prak-
tický život. 
Cílem výstavy je také přiblížit jed-
notlivé disciplíny čínské medicíny. 
Pečlivě vybrané vystavené expo-
náty představují základní nejběž-
nější předměty používané v praxi. 
K vidění budou například modely 
drah, akupunkturní jehly, pomůc-
ky na moxování, běžně používané 
byliny či potraviny a mnohé další. 
Ačkoliv výstava není rozlohou pří-
liš velká, přesto nabízí jedinečný 
pohled na čínskou medicínu jako 
celek, se zaměřením na vnitřní 
principy a její dynamický aspekt. 
Je určená nejširší veřejnosti, 
zájemcům o zdravý životní styl 
a všem, kdo se chtějí něco bližší-
ho dozvědět o základech tradiční 
čínské medicíny. Akci doprovodí 
mj. výstava obrazů čínské malířky, 
řada odborných a tematických 
přednášek aj.

Od 18. října 2017 probíhá v prostorách Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem výstava o tradiční čínské medicíně s ná-
zvem Vnitřní dynamika čínské medicíny: Proměny ročních období. Veřejnosti nabídne seznámení s historií, filozofií, kultur-
ními souvislostmi a možnostmi využití jako doplňku a podpory moderní západní medicíny. 

Vnitřní dynamika čínské medicíny: Proměny ročních období

Pořádá
Nadační fond na podporu TCM a alternativ

Záštity a partneři: 
Náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák

Náměstek ministra zdravotnictví ČR  
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc, Ph.D. 

Velvyslanectví ČLR 
Ve spolupráci:

Krajská zdravotní, a. s.



Nadační fond na podporu TCM a alternativ
IČ 043 33 799

č. účtu: 8765458001/5500

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

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

vybraných metod do sféry zdravotní a sociální péče.

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

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

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

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

pro využití dnešními lékaři a vědci.

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

 Lao-c’

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

Lao-c’

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

Lao-c’
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Jedno je jisté: Pokud není v praxi  
a fungování TCM ve zdravotnic-
kém systému jasno, musí se začít 
vyjasňovat. Každá profese má 
nějaké regule. Zdravotnictví je ob-
zvlášť citlivé na neprofesionalitu, 
nemluvě o nedoucích, amatérech, 
šarlatánech a sektářích duchovně 
ozdravného charakteru. Takže by-
chom měli sezvat ke kulatému stolu 
odborníky - legislativce, lékaře, 
fyzioterapeuty, vědce, právníky, si-
nology, překladatele a další. A zkusit 
včlenit do systému péče o zdraví, 
v pomyslných horizonátních i verti-
káních rovinách, metody TCM, jejich 
praktiky a specialisty, lékaře, centra. 
Na základní pojmy jsme se ptali (ale 
i jiné informace) profesora JUDr. Iva 
Telce, CSc.:

TCM je pojem, fenomén, nebo… co 
vlastně? Existuje definice pro to, 

co je předmětem tolika debat? Kam 
máme vůbec TCM primárně zařadit?
Tradiční čínská medicína patří mezi 
svébytné a zároveň tradiční orientální 
medicíny. Používá se ale po celém světě, 
včetně světa západního. Tato tradiční 
medicína byla nepřetržitě využívána 
například v ostrovní nekomunistické 
Čínské republice na Taiwanu, dále v por-
tugalském Macau nebo britském Hong 
Kongu a v čínských menšinách po světě. 
Její oživení v pevninské Číně v 50. letech 
minulého století při nedostatku lékařů  
bylo jen jednou ze zdravotně politických 
akcí, kterou v tomto směru nelze nijak 
zobecňovat. 

Říkám to záměrně, protože se u nás 
občas šíří různé mýty, zkreslené 
informace nebo snad záměrně ne-
pravdy.
Podle mezinárodního práva patří tra-
diční čínská medicína do nemateriální-
ho kulturního dědictví lidstva. Nejedná 
se ale o záležitost minulosti. O aktu-
álnosti tradiční čínské medicíny svědčí 
například její trvalé hrazení z veřej-
ného zdravotního pojištění ve Švý-
carsku od letoška anebo její zařazení 
do zdravotní soustavy v Portugalsku 
v roce 2013. Český zákonodárný po-
stup z letošního léta proto není ničím 
až tak neobvyklým.

Co je podle právních ustanovení 
nebo případně uvažovaných kroků 
nutné, aby byla TCM komplexně 
zařazena do systému zdravotní 
péče? 
Tradiční čínská medicína již je zařazena 
do českého systému zdravotní péče 
a zdravotních služeb. Stalo se tak s účin-
ností od září letošního roku. Uzákoněny 
byly dva nové obory zdravotní péče, 
a tudíž i dva nové obory zdravotních 
služeb. 
Jedná se o nová nelékařská zdravotnic-
ká povolání: terapeuta nebo specialisty 
tradiční čínské medicíny. Český systém 
zdravotní péče se tak podstatnou mě-
rou zařadil mezi evropské a světové 
soustavy integrativní medicíny.
Léčebné zdravotní výkony tradiční 
čínské medicíny ale u nás nejsou hra-
zeny z veřejného zdravotního pojištění, 
protože by muselo dojít ke změně mi-

nisterské vyhlášky a následným dalším 
krokům. 
V úvahu do budoucna připadá hrazení 
klinických vyšetření, pokud by byly dia-
gnosticky vedeny po způsobu tradiční 
čínské medicíny. Takové výkony by ale 
mohly být hrazeny jen u terapeuta nebo 
specialisty tradiční čínské medicíny. Ni-
koli u lékaře nebo klinického psychologa 
apod. Samozřejmě to vše platí při splně-
ní obecných předpokladů hrazení zdra-
votních služeb z veřejného zdravotního 
pojištění. Tyto obecné předpoklady jsou 
stanoveny zákonem o veřejném zdra-
votním pojištění. V praxi nelze vyloučit 
možné úhradové spory v jednotlivých 
případech, které by rozhodoval soud.
Výjimkou, a to od dubna 1997, zůstává 
zákonný zákaz hrazení akupunktury 
z veřejného zdravotního pojištění. K zá-
kazu došlo bez vládního udání důvodu. 
Proto nezbývá, nežli o něm pouze 
spekulovat.  Zásadní měrou tak bylo 
omezeno ústavně zaručené veřejné 
sociální právo na bezplatnou zdravotní 
péči z veřejného zdravotního pojištění. 
Proto má případ akupunktury též ústav-
ní rozměr.
 
Jde oddělit v rámci aktuálně vníma-
né TCM jednotlivé metody a dát jim 
různou právní kvalifikaci? Například 
vybrat jen akupunkturu a nepřijmout 
třeba moxování do této péče? Exis-
tují právní nástroje na takové vyhod-
nocení?
Ne, oddělení není věcně ani právně 
možné. 

Profesor Ivo Telec:

Certifikace, definice,
edukace, zákony…

Odborný vhled do situace v TCM

Pokračování na straně 50 
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Tradiční čínská medicína má teoretický 
základ a tvoří svébytný celek, který je 
založen na vlastním obrazu nemoci 
a filozofii zdraví. Pojetí této medicíny 
neodpovídá redukovanému biome-
dicínskému přístupu podle konvenční 
přírodovědy, která je založena na velmi 
zjednodušeném materialistickém svě-
tonázoru, který ani nemusí odpovídat 
současným vědeckým poznatkům. Mů-
žeme také říci, že tradiční čínská medi-
cína pojmově spadá spíše do sociome-
dicíny, nežli do biomedicíny. Pacientům 
to ale může být zásadně jedno, protože 
žádné “škatulkování” ještě nikoho samo 
neuzdravilo.
Tradiční čínská medicína bývá vědecky 
posuzována zejména pohledem health 
technology assessment, který si hledí 
více činitelů, nežli lékařská doktrína 
evidence based medicine. Samozřejmě 
nelze vyloučit v některých případech 
shodné výsledky. Na druhou stranu ale 
právě vědecké pojetí health technolo-
gy assessment si více hledí nákladové 
efektivnosti, tedy i farmakoekonomiky, 
a vůbec hledisek sociomedicíny. V zá-
padních zemích, kde již byla tradiční 
čínská medicína nebo podobné jevy 
zavedena do zdravotních soustav, se-
hrávaly významnou roli právě faktory 
sociomedicínské a farmakoekonomic-
ké. Vědecký systém health technology 
assessment se používá zejména jako 
podklad pro zdravotně politická roz-
hodnutí a zákonodárství. Nesmíme si 
jej plést s obhajobou lékařské disertace 
nebo s výzkumem pro epidemiologické 
a biostatistické účely. 
Někdy se ale obojí u nás nesprávně za-
měňuje. Proto také může u nás dochá-
zet k názorovým pnutím nebo dokonce 
střetům mezi stoupenci biomedicíny, na 
jedné straně, a příznivci sociomedicíny 
či farmakoekonomiky na straně druhé. 
Z hlediska zdravotní politiky může mít 
význam právě druhá skupina.
Bylo by odborně nesprávné vytrhávat 
jakoukoli část tradiční čínské medicíny 
z jejího celku. Pacientská veřejnost by  
mohla být uváděna v omyl, o jaký druh, 
povahu a význam zdravotní služby se 

vlastně jedná. Něco takového by proto 
nebylo ani ve veřejném zájmu.
Nedílnou součástí tradiční čínské me-
dicíny je právě akupunktura a od ní 
odvozené techniky, které mají stejnou 
či podobnou teorii.
Pravdou ale je, že v některých zemích 
má akupunktura samostatné právní 
postavení, aniž by musel být “zbytek” 
tradiční čínské medicíny výslovně právně 
řešen. Tak je tomu například na Sloven-
sku, kde před lety zvolili jiný zákonný 
přístup. V takových případech ale vzni-
kají právní problémy, co s odvozenými 
technikami. Nejedná se totiž zdaleka jen 
o akupunkturu ve vlastním smyslu, ale 
též o akupresuru, požehování, auriku-
loterapii a mnohé další techniky, které 
jsou založeny na stejném základě teorie 
drah. Proto jsou příznačné právě pro 
tradiční čínskou medicínu anebo po-
dobně i jiné tradiční medicíny.
Právě s akupunkturou vznikl u nás od 
září letošního roku zdravotněprávní 
problém. Nejsme na Slovensku, kde je 
akupunkturista podle zákona již léta 
lékařskou odborností a ambulance 
akupunktury patří mezi zvláštní am-
bulance. U nás tomu tak není. Proto 
od září akupunktura spadá tam, kam 
věcně patří. A to do nelékařských obo-
rů terapeuta nebo specialisty tradiční 
čínské medicíny. Pokud by tomu snad 
mělo být jinak, musel by se u nás změ-
nit zákon upravující lékařské odborné 
způsobilosti a odbornosti. Od letošního 
roku k tomu již nestačí změna pouhé 
vyhlášky. Zdá se, že na akupunkturu 
se u nás zapomnělo anebo ji nikdo 
nechtěl nijak právně řešit. Nejsme na 
Slovensku. Dávná metodická opatření 
Ministerstva zdravotnictví ohledně aku-
punktury již léta nemají žádný právní 
význam, protože nebyla převzata do 
systému zdravotnického práva. 
Škoda, že tyto profesní lékařské otázky 
si nevzala za své Česká lékařská komo-
ra, když se pustila do ideového boje 
s tradiční čínskou medicínou a se stá-
tem. Zrovna zde by komora mohla se-
hrát pozitivní roli ve prospěch včasného 
vyřešení zdravotněprávního postavení 

některých svých nucených členů. Nese-
hrála však.

Zkusme to zcela stručně a jednoduše: 
Může dnes lékař v nemocnici nebo 
zdravotnickém zařízení provádět léč-
bu metodami a technologiemi TCM?
Ne, v žádném případě. Lékař by od září 
letošního roku spáchal delikt neopráv-
něného poskytování zdravotních služeb 
v oboru terapeuta nebo specialisty tra-
diční čínské medicíny. Jedná se o zcela 
jiné obory služeb a navíc o nelékařská 
zdravotnická povolání. 
Lékař také nesmí podnikat ani pracovat 
v oboru kupříkladu klinické logopedie 
nebo nutriční terapie, ledaže by náho-
dou měl dvojí zdravotnické vzdělání, 
dvojí odbornou způsobilost a dvojí 
oprávnění. S takovými případy se v kli-
nické praxi setkáváme, ale jedná se 
o případy méně časté.
Podobně to platí o přírodních léčitelích 
a podobných živnostenských povolá-
ních. Jestliže snad bylo možné do září 
2017 jejich služby provozovat i v tradiční 
čínské medicíně, nyní to je zakázáno. 
Platí zde zákonná výhrada nelékařského 
zdravotnického povolání. Tato výhrada 
se týká jak lékařů, tak živnostníků, tedy 
kohokoli, kdo nenabude patřičného 
veřejnoprávního stavu terapeuta nebo 
specialisty tradiční čínské medicíny. Není 
to ale nic divného, protože podobně 
se postupovalo i v jiných případech v  
minulosti. 
Novele zákona o nelékařských zdravot-
nických povoláních ale lze vytknout pal-
čivou absenci přechodných ustanovení. 
Nezbude proto, nežli apelovat na jistou 
smířlivost krajských úřadů po nějakou 
dobu, nežli se nová povolání klinicky 
zavedou. V jednotlivých případech to 
ale může být i poměrně krátká doba. 
Uvědomíme-li si možnost nostrifikace 
zahraničního zdravotnického vzdělání 
a uznání profesních předpokladů u nás.

Jakou právně akceptovatelnou kva-
lifikaci a vzdělání musí mít pracov-
ník, který poskytuje zdravotní péči? 
A může nezdravotník poskytovat 
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péči ve zdravotnickém zařízení? Na-
příklad masér tuina masáží.
Zdravotní péče podle zdravotnického 
práva je různá. Ve všech oborech a pří-
padech ale vyžaduje určité zdravotnické 
vzdělání, které se liší různými stupni 
a formami podle druhu, oboru a povo-
lání. Podrobnosti stanoví zdravotnické 
předpisy. Právní linie se vine od různých 
akreditovaných vzdělávacích kurzů až 
po absolvování magisterského studij-
ního programu vysoké školy či dalších 
vzdělávacích stupňů postgraduálních.
Masáže tuina jsou po věcné i právní 
stránce nedílnou součástí tradiční čínské 
medicíny. Proto je může v klinické praxi 
od září používat jen terapeut nebo spe-
cialista v oboru tradiční čínské medicíny. 
Masér ve zdravotnictví, což je samo-
statné nelékařské povolání, nemůže 
používat tyto techniky, protože nemá 
zdravotnické vzdělání v tradiční čínské 
medicíně ani oprávnění k praxi v někte-
rém z příslušných oborů. Jedná se totiž 
o odlišné obory zdravotních služeb. 
Vyloučit do budoucna ale nelze, aby 
jeden člověk měl dvojí kvalifikaci. Prav-
děpodobně se s tím budeme setkávat.
Faktem ale je, že všechny tyto formálmí 
veřejnoprávní hranice nemusí být pokaž-
dé ostré. Rozumně proto musíme počítat 
s možnými přesahy nebo přechodnými 
oblastmi či šedými zónami. Zdravotnická 
povolání jsou totiž, možná až příliš de-
tailně, upravena právními předpisy. Od-
bornosti se od sebe právně liší a mohou 
někdy být až příliš roztříštěné. Na druhou 
stranu tím stát sleduje ochranu veřejného 
zájmu, který se týká pacientské veřejnos-
ti. Stát se tím snaží omezit nebo vyloučit 
hrozbu neodborných zásahů do zdraví.

Je možné, aby se péče TCM hradila 
z pojištění, zdravotního veřejného 
nebo komerčního? Je třeba akupunk-
tura hrazena, nebo vykazována jako 
úkon, zařazena v úhradové vyhlášce?
O tom jsme si již něco řekli. 
Soukromé zdravotní pojištění u nás není 
rozvinuto. Soukromá Pojišťovna VZP, a. 
s., která je dceřinou společností veřej-
noprávní Všeobecné zdravotní pojišťov-

ny České republiky sice nabízí komerční 
pojištění některých služeb tradiční 
čínské medicíny, je ale určeno jen těm 
lidem, kteří nejsou ze zákona účastni 
českého veřejného zdravotního pojiště-
ní. Tedy cizincům. Otázkou zůstává, zda 
tím nejsou cizinci neoprávněně zvýhod-
něni před tuzemci, kteří takové pojištění 
nemohou dosáhnout ani přes veřejné, 
ani přes soukromé zdravotní pojištění.
O akupunktuře jsme si již řekli, že od 
dubna 1997 přestala být hrazena z ve-
řejného zdravotního pojištění, což byl 
sociální a ústavní krok zpět. Alespoň na-
hlíženo ústavně zaručeným veřejným so-
ciálním právem na bezplatnou zdravotní 
péči z veřejného zdravotního pojištění.
Kromě některých klinických vyšetření 
by muselo dojít ke změně patřičné mi-
nisterské vyhlášky. Nic takového se ale 
nepřipravuje. Nejsme ve Švýcarsku.

Jak může vzniknout pojistný produkt, 
který by umožnil čerpání pojistné-
ho na služby TCM? Musí mít nějaké 
schválení zdravotní, garanci za po-
skytovatele odborné služby, doložení 
možnosti tuto službu poskytovat, zá-
konné relevance…? Nebo je to prostě 
jen nabídka pojišťovny a plnění něja-
kým volným nebo smluvním lékařem? 
U veřejného zdravotního pojištění se 
musí v prvé řadě jednat o zařazení 
patřičného zdravotního výkonu na vy-
hláškový seznam zdravotních výkonů 
hrazených z veřejného zdravotního 
pojištění. S tím pak souvisí celá řada 
dalších jednání, jako je rozsah smluv 
mezi poskytovateli zdravotních služeb 
a jednotlivými zdravotními pojišťovnami. 
Právním předpisem jsou tyto smlouvy 
upraveny jen rámcově.
Mnohem snažší by byla situace u sou-
kromého čili komerčního zdravotního 
pojištění. Tyto služby jsou ale u nás na 
pojistném trhu naprosto zanedbané. 
Týkají se převážně jen soukromého po-
jištění pro zahraniční pobyt nebo ně-
které doprovodné služby. Dlouhodobá 
nerozvinutost tohoto pojistného trhu, 
oproti například Německu, u nás souvisí 
s různými stranicko-politickými hrátkami 

ohledně tzv. standardů apod.

Musí mít pak smluvní lékař nabo za-
řízení odbornou kvalifikaci, certifikát, 
oprávnění k provádění léčby TCM?
Každý, kdo poskytuje zdravotní služby 
způsobem podle zákona o zdravotních 
službách v jakémkoli zákonem vyme-
zeném oboru k tomu musí mít veřej-
noprávní oprávnění od krajského úřadu. 
Mluvíme o zdravotních službách podle 
zdravotnického práva. Nikoli o pří-
rodním léčitelstvím nebo o pastorální 
medicíně, astromedicíně apod. Pro tyto 
odlišné služby neplatí zdravotnická zá-
konná výhrada. Nemusí se totiž odvíjet 
a často ani neodvíjí od pravidel vědy 
a uznávaných medicínských postupů ani 
podle přísně vymezených oborů. 
Pro služby tradiční čínské medicíny ale 
s účinností od září letošního roku platí 
zdravotnická výhrada podle zákona 
o nelékařských zdravotnických povolá-
ních. Připravuje se k tomu ještě novela 
vyhlášky o činnostech zdravotnických 
pracovníků. Změnit se budou muset 
i předpisy o zdravotnickém vzdělávání. 
Očekává se zájem některých vysokých 
škol o patřičné studijní obory a o jejich 
akreditace podle vysokoškolského práva. 

Co musí smluvní lékař nebo místo 
splňovat z hlediska zákona pro mož-
nost plnění pojistky? 
Všechny tyto otázky jsou v obecné ro-
vině upraveny zdravotnickým právem, 
dále rámcovými smlouvami s pojišťov-
nami a nakonec i konkrétními smlou-
vami s jednotlivými pojišťovnami. Na 
podrobný rozbor by zde nebylo místo. 
Dodejme jen, že z právního hlediska 
tradiční čínské medicíny se ale vůbec 
nejedná o lékaře. Oba dva obory, to-
tiž terapeut i specialista tradiční čínské 
medicíny, podle zákona spadají mezi 
nelékařská zdravotnická povolání. Proto 
se jich netýká ani činnost České lékařské 
komory. Podobně to platí pro všechna 
nelékařská zdravotnická povolání, kte-
rých je značné množství druhů či oborů. 
                         Pro magazín 

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
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Nedávná novela zákona 96/2004 
Sb. naznačila možné cesty, jak řešit 
profesionály v poskytování zdravot-
ní péče metodami a technologiemi 
Tradiční čínské medicíny (TCM). Nově 
ustavené profese (Specialista TCM, 
resp. Terapeut TCM) jsou nelékařské. 
Ale hlavně, předpokládají studium 
oboru, který v rámci vysokého škol-
ství ještě nikdo neučí a neučil, ani na 
lékařských fakultách. Obor sám není 
ještě formálně ustanoven a připraven 
k výuce. Absolvovat by měli studenti 
tříleté studium jako Bc, a pětileté jako 
Mgr. Lze předpokládat, že vzniknou 
debaty, v jakém poměru jsou (příští) 
absolventi k těm, kteří v minulosti 
vystudovali například soukromé školy 
TCM, a nyní se setkají s tvrdou konku-
rencí “řádně” vzdělaných absolventů. 
Vysoká škola dosud vybrána není. 
Protože se v médiích objevilo, že by 
výuku měla zajistit Univerzita Hradec 
Králové, požádali jsme o schůzku 
a rozhovor jejího rektora, profesora 
Ing. Kamila Kuču, Ph.D.:

Zřízení inkriminovaných oborů u vás 
na univerzitě, to je vlastně klíčová 

otázka hned z několika úhlů pohledu…
Především na to musíme mít trochu 
širší pohled. Jistě by to lépe z hlediska 
zaměření a odbornosti zapadlo na 
lékařské nebo zdravotnické fakulty. Při-
znejme si však, že tu dost hraje roli to, 
jak je TCM přijímána odbornou veřej-
ností, nyní je podpora řekněme 50:50, 
někde odhad roste s tím, že je pod-
porována skrytě… i z jiných důvodů to 
zatím lékařské fakulty nepřijmou. 

A proč by to měla tedy měla být 
právě UHK?
V jistém smyslu je to logické. Nedaleko 
je FN Hradec Králové a její projekt Klini-
ky TCM, dnes zatím ambulantního Čes-
ko-čínského centra TCM. Před časem 
jsme se sešli s profesorem Romanem 
Prymulou, nynějším náměstkem minist-
ra, a předtím  ředitelem FNHK. Promýš-
leli jsme, zda by to mohlo být u nás. To 
širší hledisko znamená, že to můžeme 
diskutovat i s vedením Královéhradec-
kého kraje, hejtmanem Jiřím Štěpánem, 
a najít cesty, jak efekt případně zvýšit. 
Chybí nám sestřičky, tak bychom spo-
jili akreditaci nového oboru s jejich 
studijním oborem, a podobně. Mohlo 
by nám pomoci Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy a kraj, kdyby se 
sehnalo dost peněz, šlo by to docela 
rychle, to si dovedu představit. 
Když už je to v zákoně schváleno, ně-
kdo by se toho chopit měl. Podívali 
bychom se do zahraničí, klidně i rovnou 
do Číny. Není třeba zase vymýšlet, zda 
bylo dřív vejce nebo slepice, obory TCM 
už na univerzitách v zahraničí jsou. 

A co garanti oboru, odborníci-peda-
gogové, praktici, lékaři?
Garanti těchto oborů samozřejmě 
v Česku nejsou. Jen někteří lékaři, kteří 
absolvovali různé kurzy TCM a dalo by 
se s nimi o výuce diskutovat. Také ně-
kteří vědci v Evropě publikují zajímavé 
materiály, ty by bylo dobré získat, a sa-

mozřejmě i experty a vyučující z Číny. 
Není ale reálné, abychom to otevřeli 
na vlastní náklady. Musela by nám po-
máhat ministerstva, česko-čínský fond 
spolupráce a další subjekty. 

Podniknete ve věci shánění partnerů 
nějaké kroky?
Právě profesor Prymula nám přislíbil, 
že bychom s několika kolegy, zástupci 
všeobecné fakulty a prorektorem pro 
zahraniční vztahy, jeli mimo jiné do Šan-
ghaje, kde by nás přijali na univerzitě. 
Snad teď v říjnu. Následně, pokud by 
vznikl rámec nějaké spolupráce, bychom 
připravili harmonogram. Pokud bychom 
se rozhodli pro realizaci, můžeme to 
připravit jako projekt v kategorii, které 
jsou na podobné cíle určeny, je pro ně 
nastavena metodika financování oborů 
a podobně. Sem bychom pak mohli 
inkorporovat i TCM a žádat pak o gran-
ty, na výuku i zázemí. Jinak to nepůjde, 
nemůžu do toho jít bez přípravy a pro-
mýšlení a zadlužit univerzitu. Úspěšnou 
realizaci bych odhadl na čtyři roky.

Máte z toho obavy?
Ne. Ačkoli je to kontroverzní téma, 
vidím v tom i prestiž. Jsem toxikolog, 
věřím v biologicky aktivní látky, původně 
izolované z rostlin nebo pak synteticky 
modifikované. Proto v tuto část TCM 
docela věřím. Dříve i u nás byly babky 
kořenářky, věděly, jak různé extrakty 
léčí. A později se zjistilo, že tam fungují 
biologicky aktivní látky, které například 
ovlivňují v organizmu enzymy. Ty další 
přístupy TCM, ty mohou být třeba více 
sporné, nebo méně. Sám trpím Bechtě-

Rektor Univerzity Hradec Králové profesor Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.:

interview

Studium TCM by mělo spadat 
do zdravotnických oborů
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revem, a když jsem byl v Brazílii, tak mi 
tam nejvíc pomohla akupunktura. Proto 
nemám rád škarohlídy, ale ani ty, kteří 
by hned nahrazovali klasickou medicínu. 
Vidím v TCM dolňkovou funkci právě 
v oblastech, jako je třeba léčba bolesti.

A jaký vývoj byste načrtl, pokud 
tedy nějaký zvažujete?
Je to vznik nového studijního oboru, 
který tu dosud nebyl. TCM zaměřením 
by měl spadat nepochybně do katego-
rie zdravotnických. Národní akreditační 
agentura bude přijímat nové žádosti 
o akreditace i u oborů, které již byly 
zavedeny. Počítat musíme s lobbingem, 
s časovým intervalem, kdy se nám po-
daří získat reálné finance v dostatečném 
objemu, s dobou, než se vyřeší vyba-
vení, administrátoři, zmínění garanti. 
A ovlivnit to mohou i volby. Nakonec 
nevyloučíte, že všechno dobře naplá-
nované dopadne úplně jinak.
Asi teď nevyřešíme, zda by měli ná-
sledně nebo doplňkově studovat tento 
nový obor lékaři, nebo co budou dělat 
absolventi soukromých škol. Při léčbě je 
nutné krom znalostí, myslím, přijmout 
i zodpovědnost. A ta je u nelékařů 
nebo praktiků bez vzdělání trochu 
nejistá, hlavně pokud působí návazně 
na lékařskou péči, nebo zástupně. Dá 
se ale přece metodami TCM nemocni-
cím odlehčit, v pooperační péči, řešení 
bolesti, snížení vedlejších účinků medi-
kametů, následné péči, kdy již pacient 
v nemocnici a ošetřován přímo lékaři 
být nemusí…
Existuje ještě přímo obor Sociální pra-
covník ve zdravotnictví. My na UHK jsme 
teprve ve stádiu námluv, podáváme 
pomocnou ruku. A proč ne, jsme blízko 
FN Hradec Králové, kde je projekt kliniky 
TCM, já sám jsem ve „fakultce“ dlouho 
pracoval a vedl vědecké centrum. Mu-
síme si podrobně sepsat a porovnat 
naše případné požadavky a představy, 
které má ministerstvo. Navíc musíte mít 
představu i o budoucí praxi, jaká bude 
průchodnost studentů a podobně. Kde 
jinde by měli stážovat, když ne u MUDr. 
Musila a jeho čínských kolegů. Takže jde 

i o tyto počty, a samozřejmě určit, kolik 
studentů a pedagogů vůbec můžeme 
přijmout a projekt realizovat tak, aby 
to univerzitě něco přineslo. Já osobně 
bych v tom viděl prestiž, přestože mu-
síme počítat s negativním PR ze strany 
těch, kteří TCM zrovna neholdují, ale 
může to být jeden z nových směrů a my 
prvními v republice.

Nikdo vám zatím nemůže konkuro-
vat?
Něco myslím řeší na UP v Olomouci, 
pana rektora znám, je jako Wayn Gretz-
ky - jede tam, kde puk bude, ne za ním. 
A nedivil bych se, kdyby po tom prostě 
přece jenom nějaká lékařská fakulta 
sáhla. Mě osobně na tom baví predikce, 
na dvacet, padesát let… Teď čtu knihu 
o tom, že lidé často hledají alternativu, 
ke všemu, a vracejí se tam, kde byli před 
třeba šedesáti lety. Dnes i významní ma-
nažeři na víkend vypínají mobily, jedou 
na statek, kde zahradničí, aby si odpoči-

nuli. A v Americe je to vůbec společen-
ský trend, přechází třeba v organic food, 
velké řetězce nahrazují malé obchůdky 
s farmářským nebo raw sortimentem, 
a tak to může přijít i ve zdravotnictví. 
Což může být i v souvislosti s TCM. 
Znáte to jistě sami, třeba jdete na kožní 
s vyrážkou, a to je reakce organizmu 
na něco, co prvotně vůbec není v té 
kůži, ale někde jinde v organizmu. Já 
sám díky Bechtěrevově chorobě, kterou 
mám, sám k sobě zkouším přistupovat 
celostně. Ne jen, že budu brát léky na 
záda, aby nebolela, ale i jinak sestavím 
stravu, styl života - a pomáhá mi to. 
A tento efekt vidím i v TCM.

Vidíte to jako pozitivní, přesvědčivý 
vývoj?
Řídím se vlastními zkušenostmi. Ohledně 
zmíněné léčby bolesti, což je můj osobní 
problém. Četl jsem, že cca před 10 lety 
v USA bylo celkem 14 klinik, které se tím 
zabývaly, dneska jich je 147. A akupunktu-
ra, ta mi prostě pomáhá od bolesti. Měli 
bychom hledat a přijít na to, proč tomu 
tak je. Asijské vnímání to optimalizuje na 
vlastní populaci, my musíme najít, v čem to 
je přínosné pro evropskou a severoame-
rickou. Nemyslím si, že vše bude „přetaži-
telné“ do našich podmínek. Stejné účinky 
konstatovat nemůžeme ani třeba u rost-
linných extraktů, rozdíly tam prostě jsou. 
Ale dejme tomu 60 - 70% výsledků bude 
překopírovatelných, podle mého odhadu.

Tedy ne jenom jako placebo?
Já bych především nečekal, že i ověřené 
věci budou u nás fungovat na 100% 
stejně jako v Číně, a jistě velkou část 
tvoří “věř a víra tvá ti pomůže”.  I ten 
jiný duševní rozměr by se v tom měl 
vnímat. Když si vezmete Čechy a Evro-
pany, tak do nemocnice chodí jako do 
opravny aut, aby je někdo prostě opra-
vil, a berou to jako samozřejmé. Asiaté 
to mají častokrát víc spojené s vírou, 
harmonií, některé části berou jako rituál, 
ale na druhou stranu hledají a přijímají 
evropský a americký standard.

Text: Jan Hovorka, Foto: UHK 
www.uhk.cz

Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
Studiem inženýr organické che-
mie, doktor toxikologie (absolvent 
VŠCHT, respektive Fakulty vojen-
ského zdravotnictví Univerzity 
obrany Hradec Králové) , od 2016 
rektor Univerzity Hradec Králové. 
Vysokoškolský pedagog, vědecký 
a výzkumný pracovník. Zabývá se 
mj. i výzkumem léčiv proti Alzhei-
merově nemoci.



54

Provozování praxe TCM u nás spíše 
stagnuje a nedostatečná legislativa 
mu příliš nevychází vstříc. Nejen 
zdravotní péče a praxe, ale i ochrana 
pacientů, a specialistů TCM, by si za-
sloužily intenzívnější pozornost. Úro-
veň a znalosti absolventů stávajících 
soukromých škol nemají v podstatě 
kritérium poměřování kvality a kon-
troly, o soustavné analýze výsledků 
nemluvě.

Je proto samozřejmé, že zájem kli-
entů se stále častěji orientuje na 

čínské experty, kteří zde v rámci povo-
lených činností mohou působit. Málo 
si uvědomujeme, že doma v Číně jsou 
to vysoce vzdělaní odborníci, lékaři, 
nejen s dlouholetou praxí a studiem, 
ale i rodinnou profesní tradicí. Důraz 
na význam přímého předávání infor-
mací a zkušeností, jak v rodině, tak od 
profesorů, pedagogů, lékařů a Mistrů 
oboru studentům a následníkům, je 

tradičně v Číně velmi respektovaný. 
Doktor Zhang Quan studoval Uni-
verzitu TCM v Pekingu, ve studijním 
modelu, odpovídajícímu naší lékařské 
fakultě na univerzitě. TCM se věno-
vali i jeho rodiče, také lékaři. Věnoval 
se během studia a následně v praxi 
oboru, zaměřenému na péči o kosti 
a klouby, který zahrnuje léčbu poraně-
ní, postižení i defektů, vzniklých věkem, 
nadměrným zatížením nebo z genetic-
kých příčin. Později se stal i ředitelem 
jedné z pekingských nemocnic TCM, 
kde působil osm let, a také předsedou 
Asociace lékařů TCM v hlavním městě. 
Dnes se v Praze věnuje pacientům 
právě s výše zmíněnými problémy, 
a velmi úspěšně.

Jaký je v Praze zájem o vás a vaše 
metody?
Obecně víme, že zájem o TCM v celé 
České republice stále roste. My ošet-
říme v našem středisku měsíčně tak 

60 - 70 pacientů, počítám samozřejmě 
i ty, kteří přicházejí opakovaně. Naše 
kapacita je bohužel omezená, ale 
i tak dokážeme pomoci mnoha lidem, 
kteří to potřebují. Naše péče zahrnuje 
potřebné metody TCM, kromě tui-na 
a specializovaných masáží aplikujeme 
samozřejmě i další metody a techno-
logie.

Jak se o vás lidé dozvědí?
Máme už celkem stálou klientelu, ale 
naše ordinace je inzerována v čínských 
novinách, které vycházejí v Praze. Běž-
ně pro léčbu TCM mohou Číňané využít 
zdravotní pojištění, v pojistném systému 
neděláme rozdíl, zda jde o západní, 
nebo tradiční čínskou medicínu. U nás 
v Číně je všechno prostě zdravotní 
péče. Máme jednu všeobecnou hlavní, 
státní zdravotní pojišťovnu, pak menší, 
venkovské a pak komerční. Jsou také 
specializované velké nemocnice, nebo 
skupiny, zaměřené na léčbu náročných 

interview

Zájem čínských lékařů 
o poskytování služeb TCM

v Česku je  stále větší

Dr. Zhang Quan: 
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problémů. Jsou specializované, a s po-
jištěním, které bychom asi označili jako 
oborové. Jde o komplexy péče napří-
klad o kardiovaskulární choroby, onko-
logická onemocnění a podobně.

Kromě specializovaných metoda 
technologií používáte i herbální 
produkty?
Samozřejmě, třeba ve formě mastí, 
směsí a dalších konzistencí a forem. 
Důležité je, že si je vyrábím sám, jez-
dím za tím účelem do Číny, v určitém 
období si opatřím potřebné byliny 
a produkty pak osobně, hlavně podle 
diagnózy a potřeby pacienta, míchám 
a připravuji. Aplikace je pak účinná, 
přípravky čerstvě připravené a “na 
míru”. Doplníme je akupunkturou, ma-
sážemi a dalšími technologiemi. Máme 
i originální lůžko na nápravu především 
krčních obratlů a uplatňujeme mnoho 
dalších originálních postupů. Myslím, 
že naše metody jsou velmi účinné.

Je nějaký pacient, kterého jste ne-
vyléčil?
V drtivé většině případů se výsledek 
samozřejmě dostaví, někdy to může 
trvat déle, je třeba být trpělivý. Může-
me někdy pochopitelně konstatovat 
zhoršující se stav, ale to není z důvodů 
léčby, prostě nemoc tak postupuje. 
V případě našich metod umíme nasta-
vovat optimální poměry a kombinace, 
využívat vyváženě různé ingredience 
v případě zánětů a podobně. Máme 
i speciální masti na zlomeniny a jinak 
postižená místa, kam se přikládají spe-
ciální polštářky pod dlahy, pokud je to 
třeba.

Jste specialista na zlomeniny?
Problémů s kostmi a klouby je celá 
řada, zlomeniny a úrazy jsou jen část. 
Řešíme i jiná postižení a diagnózy, 
velký zájem je i ze strany sportovců, 
zájemců o rekondici a rehabilitaci, 
i o kondiční péči. Naše metody jsou 
ale vhodné i třeba pro seniory, pro 
následnou nebo kondiční péči, pokud 
nemáme diagnostikované nějaké kon-
krétní onemocnění. TCM je v nemalé 
míře prevence.

Mohl byste pracovat třeba  
s českými lékaři ve zdravotnickém 
zařízení?
To bych samozřejmě velice rád, ale 
časově bych to asi v současné době 
nezvládal. V případě, že bychom se-
stavili tým asistentů by taková spolu-
práce byla jistě možná a všestranně 
velmi přínosná. V okruhu, kde žiji, 
mám kontakty tak zhruba s patnácti 
experty, doktory TCM, ale podobně 
kvalifikovaných lékařů, jako jsme my, 
s univerzitním vzděláním a dlouho-
letou praxí v čínských nemocnicích, 
tady zase, popravdě řečeno, moc není. 
Hodně terapeutů je zaměřeno na běž-
né masáže, baňkování, moxu a další 
doplňkové metody.

Čínští lékaři by měli zájem tady pra-
covat?
Samozřejmě, máme mnoho zájemců, 
kteří by rádi využili možnosti otevřít si 
praxi nebo spolupracovat s nemocni-
cí nebo jiným zdravotním zařízením 
v Česku. Uměli bychom je i kontakto-
vat, jen by tu museli mít alespoň zá-
kladní podmínky. I to je však řešitelné.

Pracujete na tom?
Ano. Založili jsme nedávno Česko-čín-
ský spolek lékařů čínské medicíny. Chce-
me soustředit čínské lékaře a specialisty, 
pomáhat jim ke zlepšení podmínek 
pro práci. Hodně se jich v Číně zajímá 
o možnosti zde pracovat, jsou to skvělí 
praktici, lékaři z významných nemocnic, 
kteří vystudovali v různých provinciích 
na významných univerzitách. Pracuje-
me nejen na propojení čínských lékařů 
v Česku, ale i těch, kteří se rozhodli 
nebo zkusí praxi na Slovensku, v Ma-
ďarsku, v Polsku. V rámci strategie Nové 
hedvábné stezky se sem chystají lidé 
s mnoha zajímavými projekty, a podpo-
ra TCM je mezi nimi na důležité pozici.

Měl jste nějaký vzor, učitele, ke kte-
rému jste vzhlížel?
Moji rodiče byli lékaři TCM, samozřej-
mě od dětství jsem se o toto hodně 
zajímal. Mým vzorem byl ale jeden 
z nejslavnějších lékařů, doktor Dong, 
který rozvinul a proslavil obor, které-
mu se i já věnuji. Dokonce jsem bydlel 
v ulici, nedaleko níž pan doktor Dong 
působil. Tak i to možná mě ovlivnilo.

Máte také vlastní studenty, žáky?
V Česku pomalu vyrůstá druhá ge-
nerace Číňanů, kteří se tu buď už 
narodili, nebo jako děti přisli s rodiči. 
A mnoho z nich se o TCM zajímá. 
Nejsme ještě tady v Česku tak daleko, 
abychom je i další uchazeče mohli učit, 
na praxi byl ale u mě mladý student 
střední zdravotnické školy a VOŠ zdra-
votnické v Ústí nad Labem, LIU Xin Jie.

Text: Jan Hovorka   
Foto: David Liu
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Specializovanou metodou se 
doktor Gong Fayu zabývá na 
vysoké úrovni. Podle našich po-
stupů je velmi blízká chiropraxi. 
Souhrnně jeho metodu nazveme 
skeletální terapie. Gong Fayu je 
v současné době ředitelem Insti-
tutu pro šíření skeletální terapie 
v oblasti Dashui a funkci odpo-
vědné osoby Základny pro předá-
vání dědictví v rámci Výzkumné-
ho ústavu velké rozvojové oblasti 
nehmotného kulturního dědictví 
skeletální terapie. Chystá se na 
podzim do České republiky, urči-
tě ho představíme na akcích Na-
dačního fondu na podporu TCM 
a alternativ. Zatím na dálku nám 
poskytl rozhovor, na kterém jsme 
spolupracovali s Mgr. Štěpánem 
Vyhlídkou, sinologem a terapeu-
tem. 

Jak důležitou roli hraje tradiční 
čínská medicína ve všeobecné 
zdravotní péči v Číně? 
Čínská medicína je důležitou sou-
částí čínské civilizace, po tisíciletí 
historického vývoje byla prověřena 
zkušeností, disponuje unikátním teo-
retickým systémem a širokou škálou 
účinků, hraje rozhodující úlohu při 
léčbě některých obtížně léčitelných 
onemocnění a při prevenci závaž-
ných nemocí. 

Zabýváte se opěrným systémem 
těla, oblastí zdraví související 

s kosterní soustavou, jaká je pod-
stata této léčebné a diagnostické 
metody? 
Tradičně chápeme kosterní sousta-
vu jako součást opory lidského těla, 
zároveň s tím, že pomáhá při po-
hybu a ochraně vnitřních orgánů. 
V březnovém čísle časopisu Nature 
byl publikován článek Lékařské-
ho centra americké Kolumbijské 
university, který na základě nejno-
vějších experimentů týkajících se 
kostry dokládá, že kostra má kromě 
výše zmíněného ještě další funkce. 
Skeletální terapie (pozn. překlada-
tele: čínsky guzhen 骨诊, doslova 
znamená „diagnostika a terapie 
kostí“; v čínské medicíně se běžně 

užívá pojem zhenggu 正骨doslo-
va znamenající „napravení kostí“ 
a překládaný jako „chiropraxe“. Zde 
užíváme termín „skeletální tera-
pie“, pro odlišení unikátní metody, 
kterou Dr. Gong Fayu používá) se 
domnívá, že uvnitř struktury skeletu 
lidského těla existuje velice těsně 
provázaný přenosový systém, který 
nazýváme transmise skeletálního 
systému. Když je lidské tělo vysta-
veno působení nesprávné vnější 
síly, dochází k posunutí polohy 
a změně v morfologii skeletu. Tato 
změna vyvolá abnormalitu v sys-
tému skeletální transmise, což je 
posléze hlavní příčina různých one-
mocnění lidského těla.  

Čínská verze chiropraxe
aneb Metoda léčby 
jako nehmnotná kulturní památka

Dr. Gong Fayu:interview
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Můžete nám říci, jak dlouhá je his-
torie této léčebné metody? 
Skeletální terapie vznikla v Číně v ob-
dobí dynastie Západní Jin (pozn.: 
přelom 3. a 4. stol. n. l.) do dnešních 
časů má tedy historii dlouhou více 
než 1700 let. 

Existují v kruzích tradiční čínské 
medicíny věhlasní odborníci a uči-
telé této metody? 
Doktor Liu Ao 刘鳌. 

Kdo byl vaším učitelem? 
Právě zmíněný mistr Liu Ao. 

V jaké oblasti dosahujete největ-
ších úspěchů v léčbě? Či jinak: 
jaké nemoci jsou nejvíce vhodné 
pro řešení vámi používanou lé-
čebnou metodou? 
Problémy hlavy, obličejové části 
a horních končetin vyvolané změna-
mi anatomické pozice krční páteře, 
problémy urogenitální soustavy 
a další problematika oblasti beder 
a nohou zapříčiněná bederní páteří. 
Terapie může mít okamžitý účinek 
například na neuralgickou bolest hla-
vy, alergickou rýmu, tenisový loket, 
ischias, bolesti pat a další. 

Můžete popsat vaši léčebnou me-
todu podrobněji? 
Skeletální terapie nepoužívá aku-
punkturní jehly ani léky, je založená 
na vedoucím principu transmise 

skeletálního systému, na základě 
hmatového vyšetření kostry vnímá-
me postavení kostí, jejich morfolo-
gii a případné změny na okolních 
měkkých tkáních, na jejich základě 
vyhodnocujeme příznaky obtíží, jimiž 
pacient již trpí, či kde by se problémy 
teprve mohly objevit. Aplikací vhod-
né techniky napravíme abnormální 
postavení kosti tak, aby se navrátila 
relativní rovnováha pozice kosti 
a okolních měkkých tkání, obnovil 
se stav normální skeletální transmise 
a nastartoval se autoregenerační 
proces. Výsledkem jsou preventivní 
účinky vůči onemocněním, odstraně-
ní nemocí a posílení celého těla. 

Je vaše metoda vhodná pro paci-
enty po rekonvalescenci? Je vhod-
nější ji využít s větším efektem 
pro upevnění zdraví při preventiv-
ní či následné péči? 
U pacientů po rekonvalescenci či 
samorehabilitaci je skeletální terapie 
vhodná, protože tehdy příznaky čas-
to mizí pouze dočasně, avšak příčina 
vyvolávající nemoc, jíž je vybočení ze 
správného anatomického postavení 
skeletu, se neodstraní. 

Gong Fayu 
(巩发玉 ) se narodil roku 1970, patří k čín-
ské hanské národnosti, je členem Demo-
kratické strany čínských rolníků a dělníků, 
absolvoval studium na Yanbianské uni-
verzitě na fakultě tradiční čínské medicíny 
s bakalářským titulem, v současné době 
vykonává funkci ředitele Institutu pro šíření 
skeletální terapie v oblasti Dashui a funkci 
odpovědné osoby Základny pro předávání 
dědictví v rámci Výzkumného ústavu velké 
rozvojové oblasti nehmotného kulturního 
dědictví skeletální terapie. V červnu 1996 se 
začal učit u mistra Liu Aoa 刘鳌 skeletální 
terapii, od roku 2005 pomocí umění skele-
tální terapie samostatně ošetřuje pacienty, 
v roce 2015 byl klasifikován jako pokračo-
vatel šíření tradice nehmotného kulturního 
dědictví skeletální terapie, od roku 2015 
dodnes se angažoval v mnoha výměnných 
projektech, za kterými mnohokrát cestoval 
do Hongkongu a dalších oblastí, jeho práce 
je velmi pozitivně hodnocena odborníky 
z nejrůznějších kruhů, mnohokrát přijal 
pozvání a účastnil se výměnných setkání 
buddhistického lékařství a zenové meditace 
v klášteře Shaolin, získal si pozornost do-
mácích i zahraničních odborníků.

Pokračování na straně 58 
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A dokud se příslušné kosti nenavrátí 
na své správné původní místo, není 
odstraněna základní příčina nemoci, 
pak se v budoucnosti příznaky mo-
hou vracet. Naše léčebná metoda 
je vhodná jak pro prevenci tak i při 
následné péči. Vhodnější je pro pre-
ventivní léčbu. 

Osvědčila se vaše práce v klinické 
praxi na mnoha pacientech? 

Ano, každý den se u nás zotavují lidé 
trpící nejrůznějšími nemocemi. 

Máte zájem podělit se o vaší  
diagnosticko-terapeutickou  
metodu a šířit ji mezi odborníky 
v zahraničí? 
Ano. Skeletální terapie se dříve šest 
set let předávala pouze jako dědictví 
mezi rodinnými příslušníky rodiny 
Liu, takže lidé mimo rodinu o ní 
věděli jen velmi málo. V současné 
době však byla zařazena na seznam 
nehmotného kulturního dědictví 
a naší povinností je, aby ji poznalo 
co nejvíce lidí. Používání skeletální 
terapie tak může přinést zdraví ještě 
více lidem. 

Tradiční čínská medicína používá 
při léčbě moderních zdravotních 
problémů pět metod. Mnohé země 
střední a východní Evropy zavádějí 
v současné době používání tohoto 
systému.  Můžete říci, zda je vaše 
terapeutická metoda spojena s tě-
mito obvyklými metodami? 
Různé metody tradiční čínské medi-
cíny jsou určitým způsobem navzá-
jem všechny propojeny, ale obvykle 
pracují s meridiány, qi a krví, se 
šlachami, svaly a měkkými tkáně-
mi, avšak skeletální terapie pracuje 
s kostrou, ligamenty a svalstvem, 
jako s připojenými součástmi kostry, 
proto jsou-li kosti správně postaveny, 
šlachy jsou měkké a qi a krev mohou 
volně proudit. 

Můžete se s našimi čtenáři podělit 
o nějaký zajímavý nebo zvláště 
obtížný případ, který jste řešil po-
mocí skeletální terapie? 
Před nedávnem jsme řešili případ 
šedesátiletého pacienta indikované-
ho k operaci výhřezu bederní plo-
ténky. Přišel k nám zkusit možnost 
konzervativního řešení léčby naší 
technikou. Po čtvrté terapii se už 
mohl pohybovat volně a samostat-
ně, a samou radostí nám zatančil 
národní tanec. 

Kolik pacientů přibližně přijímáte? 
Každý den máme okolo dvaceti pa-
cientů. 

Jaké jsou další faktory ovlivňující 
efekt vaší léčby - například dieta, 
cvičení, či užívání čínských tradič-
ních bylinných léků? 
Obvykle po provedení skeletální tera-
pie může mít největší negativní vliv na 
léčbu provádění cvičení přehnanou 
silou, či vykonávání pohybu v příliš 
velkém rozsahu. Může to snadno vést 
k opětovnému narušení pozice správ-
ně napravených kostí. Po terapii by 
měl pacient pokud možno dodržo-
vat: „stát rovně, sedět zpříma a ležet 
v rovině.“ Co se stravy týká, nemáme 
žádné speciální požadavky. 

Chtěl byste, aby se vaše metoda 
využívala v Evropě na soukromé 
klinice nebo v zařízení s podob-
nou strukturou jako u vás? 
Ať už by se používala na soukromé 
klinice či v jiné instituci, jen když se 
s ní seznámí více lidí a bude mít z ní 
více lidí prospěch. To je náš hlavní cíl, 
proč bychom chtěli šíření skeletální 
terapie podpořit. 

Vyučujete vaší terapeutickou me-
todu? Máte studenty? 
Skeletální terapie je součástí ne-
hmotného kulturního dědictví a mojí 
povinností a zodpovědností je šířit 
ji. Každý rok pořádáme pravidelná 
i nepravidelní školení a semináře ske-
letální terapie.  Autor: Jan Hovorka

Překlad a spolupráce:  
Mgr. Štěpán Vyhlídka

Indikace skeletální terapie
Vhodná indikace skeletální terapie: problé-
my hlavy, obličejové části a horních konče-
tin vyvolané změnami anatomické pozice 
krčních obratlů, problémy vnitřních orgánů 
zapříčiněné hrudní páteří, problémy uro-
genitální soustavy a oblasti beder a nohou 
zapříčiněné bederní páteří. U neuralgických 
bolestí hlavy, alergické rýmy, tenisového 
lokte, ischiasu, bolestí pat aj. může terapie 
přinést okamžitý účinek.

Čínská chiropraktická léčba
Chiropraxe vznikla a rozšířila se za vlády 
dynastie Západní Jin a má tak více než 1700 
letou historii. V rodině pana Liu Ao má více 
než 600 letou historii, a v roce 2009 byla 
take zahrnuta na seznam kulturního ne-
hmotného dědictví města Dalian.
V chiropraxi se věří, že v lidské kostře exis-
tuje přísný komunikační systém, který nazý-
váme přenosy kosterního systému. Když je 
lidské tělo vystaveno nesprávné vnější síle, 
v souvislosti s tím se změní poloha kostry 
a dochází k morfologickým změnám. Tato 
změna vede k abnormalitám v přenosech 
kosterního systému, a je základní příčinou 
různých zdravotních potíží a nemocí.
Přenosy kosterního systému jsou vodítkem 
pro chiropraktickou léčbu. Podle doteků 
kostry cítíme změny stavu polohy kostí, 
morfologické změny a uspořádání okolních 
měkkých tkání, a můžeme tak posoudit 
symptomy nebo možná budoucí postiže-
ná místa. Chirporaxe je přirozená léčebná 
zdravoní terapie, která uleví od bolesti 
a má také okamžitý efekt na další zdravotní 
obtíže, slouží k prevenci chorob a nemocí, 
působí i na fyzickou zdatnost těla, kde díky 
korespondujicím technikám a přizpůsobení 
abnormalit polohy kostí mobilizuje přiro-
zenou regenerační funkci lidského těla tak, 
aby stav okolních kostí a měkkých tkání 
dosáhl relativní rovnováhy a navrátila se 
tak normální výměna přenosů kosterního 
systému.
Gong Fayu byl v roce 2015 zapsán na 
seznam nehmotného kulturního dědictví 
města Dalian jako následník chiropraxe. Na 
Yanbianské univerzitě vystudoval tradiční 
čínskou medicínu, v roce 1996 se seznámil 
s potomkem z 19.generace rodu lékaře Liu 
Ao a byl velice poctěn stát se žákem mistra 
Liu Ao a začít tak systematicky studovat 
chiropraxi. V roce 1998 začal praktikovat 
nezávislou chiropraktickou léčbu, aby po-
mohl trpícím pacientům, a dodnes tak po-
mohl zotavit se desítkám tisíc lidí.
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