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Editorial

Jestli jste se těšili na aktuální speciál 
HOSPITALin delší dobu těšili, uděláme 
vám radost. Přinášíme tentokrát hodně 

novinek, o dost jiné informace a úhly po-
hledu. Dali jsme si velkou práci, o nápadech 
a kreativitě nemluvě, a připravili mimořádné 
vydání, kterým budete se zájmem listovat. 
A dlouho se k němu vracet. V dnešní době 
přetlaku recyklovaných informací je náš 
magazín oázou pro čtenáře, kteří milují 
vedle sociálních sítí a svých webových jistot 
i vysoce kvalitní “HOSPITALin Reader’s Di-
gest”, výběr toho, co vám jinde nenabídnou 
a co stojí za to číst.
Co se třeba dozvíte? Do běžného života 
světa českých a moravských nemocnic sou-
stavně, byť nenápadně, vstupuje i Světová 
zdravotnická organizace (WHO). Stále vyšší 
kvalita zdravotní péče, ochrana pacientů 
a jejich bezpečí, dohled nad dodržováním 
zdánlivě běžných postupů a procedur je 
cílem jednoho z programů, který pražská 
kancelář WHO do vybraných nemocnic 
implementovala. Představíme vám aktéry 
i program HPH, který vede ředitelka praž-
ské kanceláře WHO MUDr. Alena Šteflová.
Po naší misi do Pekingu a Šanghaje mů-
žeme přinést další zkušenosti a poznatky, 
podporující názory, že by Tradiční čínská 
medicína (TCM) mohla významně pomáhat 
pacientům přímo v nemocnicích, a dal-
ším zařízením výrazně snižovat náklady, 
časovou i pracovní náročnost a zvýšit efekt 
léčby. Ať jde o LDN, polikliniky nebo insti-
tuce preventivní či následné péče. Výrazně 
“doktorské” pojetí TCM v čínském zdravot-
nictví je obrovskou zkušeností, jak může 
tisíciletý odkaz a soustavné rozvíjení ko-
existovat s vědeckým přístupem, exaktním 

zpracováním a odbornou aplikací. Nejvyšší 
kvalita technologie, laboratorních postupů 
i vzdělání vytváří z čínského zdravotnictví 
inspirativní vzor pro novou generaci mul-
tioborového a interdisciplinárního přístupu 
k bolestem člověka.
Některé nemocnice už TCM zkouší (třeba 
Klaudinánka v Mladé Boleslavi a pan primář 
MUDr. Pabišta), nebo plánují prozkoumat 
a využít (Jihlava?), připravují a hledají od-
borníky, konzultují zkušenosti například z FN 
Hradec Králové, kde je plánovaná klinika 
TCM a zatím funguje ambulance. Úspěš-
ně. O využití se začali zajímat i z Krajské 
zdravotní, za podpory kraje. Pořád šamani 
a šarlatáni…?
Co chybí? Střízlivý přístup, úsilí o pochopení 
a využití znalostí kolegů ze zahraničí, chytré 
zacházení s investicemi, které při nízkém 
vstupu přinesou vysoký zisk. Nejen formou 
dotací a hotových plateb lékařům. V cizině 
je běžné pojištění nebo zdravotní připojiště-
ní, které předem řeší situace, které vás do té 
doby ani nenapadly. Mluví o tom i obchod-
ní ředitel Slavia pojišťovny Jan Vlček. 
Další rozhovory, články a informace jste 
možná pomáhali tvořit i vy. Nenajdete-li se 
dnes, své přátele, svou nemocnici a dokto-
ra, tak určitě příště. Zase vyjdeme.
Hezké čtení na konci léta, milí přátelé.

Jan Hovorka
šéfredaktor 

a spoluvydavatel
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Vystudovala jste tanec a ba-
let. Pocházíte z rodiny, 
doslova zasvěcené tomuto 

umění. Jsou to pradávné ná-
stroje člověka, jak vyjádřit stav 
těla i duše, přání, touhy. Jak by 
vypadal váš tanec pro přání, jak 
uchovat zdraví nejbližších?

Víte, jak je těžké slovy popsat tanec? 
Když jsem začala stavět choreogra-
fie, tak to byl jeden z pilířů na který 
jsem si musela přijít…jak zaznamená-
vat pohyb…, v muzice jsou alespoň 
noty…samozřejmě si vše můžete na-
hrávat třeba na kameru, ale já jsem si 
vskutku našla systém jak si písemně 

poznamenat choreografii, ale to jsem 
pěkně odbočila. Na Vaši otázku se 
opravdu těžce odpovídá, pravdě-
podobně by to byl tanec poklidný, 
melodicky, možná až obřadní…ale 
kdo ví, třeba by mě napadlo něco 
úplně jiného hodně by záleželo na 
muzice…

Kristýna Kloubková:

„Pojďme vykouzlit
co nejvíc

dětských úsměvů”
Jeviště je prostor, kde předvedete krásu, city, pohyb, nebo metaforu a varování, 
prostě vykouzlíte jiný svět. Herec, zpěvačka, baletka a další interpeti přenášejí 
vzkazy a myšlenky, dokáží připomenout morální apely, historický odkaz nebo 
vizi budoucnosti tak, jak to autor napsal. Prožít roli a předvést roli, nebo spolu 
s kolegy celý divadelní kus, to je hodně náročné. Vracíte se s padající oponou 
do “normálního” života, k vlastním povinnostem, myšlenkám a problémům. 
Život není divadlo, a čeká vás třeba ta jeho všední část. Jak ji prožívá a vnímá, 
jak současný svět, své blízké a život mimo divadlo vidí herečka a moderátorka 
Kristýna Kloubková?

Pokračování na straně 6 
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Je tanec individuální 
nebo párová záleži-
tost? 
Tančit se dá cokoliv, 
jakkoliv a možná i kde-
koliv…je to nádherný 

projev beze slov…
můžete tančit sám, 
v páru, ve třech, 
ve skupině….je 
to úplně jedno, 
fantazii se meze 
nekladou

Tančíte v životě, 
a sama?
Tancovala jsem 29 
let a přestože už 
se několik let tan-
cem a pohybem 

neživím, mám po-
cit, že svým životem 

tančím dál. Navíc moje 
dcera neustále skotačí, až 

jsme se s učitelkami ve školce 
smály, že snad ani neumí chodit 

normálně, protože stále tančí, nebo 
ladně poskakuje - často se k ní 
s radostí přidám, tančíme si, kde 
se nám zachce, nedávno třeba i na 
schodech v kině. Pohyb jako takový 

mi moc chybí, ale nějak mi na něj 
nezbývá čas. Věřím, že se jed-
nou zase najde.

Přidala jste k múzám i herec-
tví, později moderátorskou 
profesi. K čemu směřujete, 
co by byl váš profesní vr-
chol?

Co se mé kariéry týče, jediný cíl 
, nebo spíše sen, který jsem v ži-
votě měla bylo stát se primaba-
lerínou v Národním divadle, ale 
nestalo se tak. Už na škole jsem 
začala tíhnout k moderně a v 17 
letech jsem právě v moderním 
tanci skončila na mezinárodní 
soutěži v Ženevě na třetím mís-
tě. Navíc po škole jsem místo 
do Národního divadla „zdrhla“ 
k muzikálům a u těch jsem zů-

stala. Nedám na ně dopustit a našla 
jsem se v nich…takže ničeho nelituju 
a určité taneční sny jsem si také spl-
nila, navíc jsem měla velké štěstí na 
role. Například krev v Drákulovi, Had 
v Kleopatře, Marilyn Monroe v Elixíru 
života, Smrt v Moně Lise, cikánka 
v Katovi mydlářovi…atd. A vše co 
přišlo po tancování bylo tak nějak 
náhodou, nebo spíše nenáhodou, 
jak s oblibou říkám. Desítky kon-
kurzů a učení se stále nových věcí… 
Kdyby mi někdo před devíti lety řekl, 
že se jako tanečnice budu živit svým 
hlasem, tak se budu dlouho smát-
….a dnes je vše jinak a stále se učím 
něco nového…a tak to bude asi na-
pořád. ,A co mě čeká, to mě stejně 
nemine…

Myslíte, že média mohou vý-
znamně ovlivnit chování a názo-
ry, nebo jsou přeceňovaná?
Ano , myslím si, že média stále 
mohou velmi ovlivňovat minimálně 
názory lidí. Vždyť přeci vše co se 
říká v Televizi, nebo píše v novi-
nách, je pravda…A obrovskou sílu 
má v dnešní době i internet . Někdy 
mám pocit, že jsme moc přeinfor-
movaní …že by snad i bylo lepší, 
kdyby toho nebylo tolik…ale je to 
hodně o lidech. Stejně jako se dá 
vypnout televize, můžeme si vy-
pnout telefon, nebo počítač.

Kristýna Kloubková
l Patronka Nadace Nova

l Moderátorka Televizních novin je cha-
rakteristická svým širokým úsměvem, 
vášní pro tanec a láskou ke své dceři 
Jasmínce. Na televizní obrazovce začínala 
v ranním vysílání Snídaně s Novou. Dnes 
své zkušenosti rozvíjí nejenom v hlavní 
zpravodajské relaci, ale i ve Volejte Novu, 
Víkendu a v originálním autorském online 
programu pro děti s názvem Hravě zdravě 
s Kristinou.

l Od roku 2016 zastupuje vize a cíle Na-
dace Nova. Jejím vlastním cílem je přinést 
úsměv co nejvíce dětem v České republice.

www.nadacenova.cz

Pokračování na straně 8 



7



8

Jaké prostředí si představujete 
pro svou dceru, co by v něm 
mělo být a co ne?
Dáváte mi celkem složité otázky. 
Jaké prostředí si představuji pro 
svou dceru? Takové asi neexistuje…
harmonické, láskyplné, obklopena 
hodnými  i milující lidmi, žádné 
konflikty, hádky, nepříjemnosti...ta-
kový svět přeci není, to je naprostá 
utopie. Už tím, že Jasmínka nevy-
růstá v kompletní rodině není moc 
ideální a určitě ji to nějakým způso-
bem ovlivní. Jasmi je jestě k tomu 
chytrá a někdy mám pocit, že vedu 
rozhovor s dospělou ženou, až je 
mi z toho občas smutno... Samo-
zřejmě , že se snažím ji slušně vy-
chovat, ale někdy mám pocit, že je 
kolem nás i málo příkladů. Jestli se 

mi podaří Jamínce vytvořit alespoň 
šťastné, bezstarostné dětství, zjis-
tím asi až za pár let. Ale ráda bych, 
kdyby z ní vyrostla moudrá, slušně 
vychovaná sebevědomá dáma.

Spolupracujete s Nadací Nova, 
které téma z její činnosti je pro 
vás klíčové?
Všechna odvětví Nadace Nova jsou 
nesmírně důležitá. Ať už se jed-
ná o pilíř domova, vzdělání, nebo 
zdraví (které je samozřejmě asi nej-
více citlivé a nejvíce viditelné) . Když 
ale člověk vidí jaké osudy potkávají 
nejen děti, ale někdy i celé rodiny, 
je vlastně velmi spokojený se svým 
životem. Ale děti jsou ty nejzra-
nitelnější, nejčistší bytosti a těm 
bychom měli, pokud to jde pomoci 

nejvíce. Opravdu si myslím, že od 
dětství se odvíjí naprosto celý život 
každého z nás. Šťastné dětství je 
nesmírně důležité…

Co je primární v oblasti zdraví - 
pomoc nemocným, prevence, ná-
sledná péče, péče o děti, seniory…?
Nadace Nova se zaměřuje na děti 
do 18ti let. A každá z fází, které 
jmenujete, je důležitá. Co se týče 
zdraví, tak je důležitá prevence, ale 
když už se nějaký „průšvih“ stane, 
tak je potřebná každá pomoc. Ať 
už jde o konkrétní pomoc jako jsou 
zdravotnické pomůcky, sedačky pro 
handicapované děti, speciální ko-
čárky, postele, ale třeba i rehabilita-
ce…nedá se vyzdvihnout jediná věc, 
navíc každý případ je úplně jiný



9

Vybíráte příběhy dětí, máte ně-
který, který vám utkvěl nesmaza-
telně v paměti? 
Těch je samozřejmě spousta, ale 
už samotné rozhodování, komu 
pomoc je velmi náročné. A říci 
jeden příběh za všechny je velmi 
těžké. Ale třeba jeden z posledních 
příběhů byla maminka, která měla 
autistického devítiletého chlapce, 
který vyžadoval 24 hodinovou péči. 
Maminka prosila o speciální sedač-
ku, protože její syn v normální au-
tosedačce nevydržel a dokonce se 
z ní i dostával, což je za jízdy velmi 
nebezpečné nejen pro dítě, ale 
i pro řidiče. Tak se pořídila speciální 
autosedačka., kterou si maminka 
sama dovolit nemůže. Ale i z druhé 
strany musím říct jeden,  příběh… 

Nedávno mi volala kamarádka, kte-
rá dlouhá léta nemohla otěhotnět, 
že porodila zdravého syna a že by 
za to, že mají zdravé dítě, chtěli 
pomoc nějaké rodině, která takové 
štěstí neměla…tak jsem byla dojatá. 
A od té doby , co jsem máma, tak 
je to emoční mazec na všechny 
strany…

K čemu byste vyzvala čtenáře 
i diváky, jak mohou vaší nadaci 
pomáhat?
Pomoci můžou různě…ale asi bych 
je pozvala na naše stránky nada-
cenova.cz, kde se vše dozví a kdy-
by jim to nestačilo, tak tam mají 
i emaily a kontakty na členy Nadace 
Nova a na cokoliv se mohou ze-
ptat. A jediné co bych všem lidem 

řekla, pojďme pomoci druhým, 
nikdy nevíte, kdy pomoc druhých 
budeme potřebovat i my. Nezapo-
mínejme býti lidmi.

Motto zní: Přinášíme dětem 
úsměv. To musíte být sama 
usměvavá. Jak se udržujete 
v dobré náladě a kondici?
To, že se ráda a často směji na celý 
svět je o mě známo a přestože ne 
vždy je mi hej a trápí mě spousta 
věcí, není důvod se na ten svět 
a lidi neusmát :). A nejšťastnější 
jsem, když se moje dcera směje tím 
nakažlivým, upřímným smíchem…
tak pojďme těch dětských úsměvů 
společně vykouzlit co nejvíce.

Text: Jan Hovorka
Foto: TV Nova
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Hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzová:

Úspora nemocnic
patří lékařům a sestrám

interview

Po krajských volbách se 
výrazně proměnilo i vedení 
Asociace krajů ČR. Historicky 
jde o organizaci, jejíž význam 
roste. Krajští hejtmani mají 
dost zkušeností s fungová-
ním státní správy na úrovni 
ministerstev, mohou osobně 
jednat na společných setká-
ních, a v odborných komisích 
působit v nejen například 
v tripartitě, ale také při  
tvorbě legislativy,  
optimalizaci zaměstnanosti, 
při připomínkách  
k rozpočtu a dalších přípa-
dech. Kraje jsou také  
zřizovateli nejvýznamnějších 
krajských nemocnic  
a regionálních zdravotnických 
holdingů, patří k největším 
zaměstnavatelům. Jaká bude 
role jejich společné  
organizace právě  
ve zdravotnictví? Na to nám 
odpovídala předsedkyně 
Rady Asociace krajů ČR,  
hejtmanka Karlovarského 
kraje Mgr. Jana  
Vildumetzová.



11

Pokud v krajích jsou fakultní ne-
mocnice, bývají často považová-

ny za konkurenci krajských. Velké 
nemocnice obecně znamenají hod-
ně z hlediska zaměstnanosti, plošné 
péče o zdraví, prevence apod. Rodí 
se nebo existuje v AK ČR nová kon-
cepce, posílení podpory a rozvoje 
zdravotnictví v krajském modelu?
V kompetenci krajů je zajistit kvalitní 
dostupnou zdravotní péči. Kdybych 
to převedla na náš Karlovarský, máme 
v nemocnici zaměstnaných okolo dvou 
tisíc lidí, jde o jednu z největších orga-
nizací a zaměstnavatelů v regionu. Ne-
máme u nás fakultní nemocnici, jejímž 
zřizovatelem je Ministerstvo zdravot-
nictví. Do současné chvíle se ale nikdo 
nezabýval tím, že v zemi chybí páteřní 
síť nemocnic. To bude jistě velký úkol 
buď pro stávajícího, nebo nového mi-
nistra zdravotnictví. 
Samozřejmě, že jak pro mě, hejt-
manku Karlovarského kraje, tak i pro 
ostatní hejtmany, je zdravotnictví 
jednou z prioritních oblastí. Máme 
zřízenou komisi pro zdravotnictví, 
kterou v současné době vede pan 
hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Je 
jasné, že řada hejtmanů, kteří přišli 
do svých funkcí minulý rok na podzim 
po krajských volbách, se musela nej-
prve podrobně seznámit se stavem 
krajského zdravotnictví. Navíc měli 
před sebou nelehký úkol - nařízení 
vlády o navýšení platů zdravotníků 
od 1. ledna 2017 o 10 procent. Aso-
ciace krajů kdysi pod vedením pana 
předsedy Haška uzavřela s ministrem 
zdravotnictví Němečkem memo-
randum, v němž ministr garantoval, 
že všechny kraje dostanou peníze 
prostřednictvím úhradové vyhlášky, 
protože se to týká platů zdravotníků. 
Ale pokud jsou krajské nemocnice 
akciovými společnostmi, tak se na 
zdravotníky z těchto nemocnic naří-
zení vlády nevztahuje. 
 
A to někdy nastává problém…
Zdůrazňovala jsem panu premiérovi, 
že je to obrovský problém, protože 

kdybych já pracovala v Karlovarské 
krajské nemocnici, a věděla bych, že 
vláda schválila navýšení, tak také chci 
mít od 1. ledna navýšený plat o 10 pro-
cent. Bohužel prostřednictvím úhrado-
vé vyhlášky kraje finance neobdržely, 
a skoro ve všech se tedy navyšovaly 
peníze až od 1. března. Takovéto na-
vyšování bez garance dostatku financí 
je nesystémové a v budoucnosti by se 
toho vláda měla vyvarovat.

Řeší se to nějak na vládní úrovni?
Nedávno se opět schválilo nařízení 
vlády č. 564, které má přinést navý-
šení platů od 1. července o 2 tisíce 
korun včetně odvodů pro zdravotní 
sestry, které pracují ve směnném 
nebo nepřetržitém provozu a na 
lůžkovém oddělení, bez odborného 
dohledu.  A opět se to nevztahuje 
na regionální nemocnice, které mají 
právní formu akciové společnosti, 
z toho důvodu jsme dojednali s mini-
strem zdravotnictví, že vypíše dotační 
program, do kterého se budou moci 
přihlásit všechny regionální nemocni-
ce. Garantoval, že tyto finanční pro-
středky také dostaneme, ale to platí 
teď, jak tomu bude od 1. ledna 2018? 
Máme přislíbeno, že finance opět 
dostaneme prostřednictvím úhrado-
vé vyhlášky. Ale nám nestačí příslib, 
potřebujeme mít garanci a opravdu 
voláme po nějakém systémovém ře-
šení.
 
Jsou tedy podle vás formy holdingů 
a akciovek ideálním modelem? 
Víme, že poslední dva roky řada 
nemocnic má tendence vycouvat 
z holdingu a působit samostatně, 
a mají pro to argumenty. Nebylo by 
lepší autonomní pracoviště nebo 
centra.
Je to otázka, kterou bychom museli 
detailně rozebrat. I pan premiér 
se vyjádřil nedávno na tripartitě, 
že byla chyba nemocnice před 10 
lety převádět na kraje, do práv-
ních forem akciových společností. 
Z dnešního pohledu bych si přála, 
aby to byla příspěvková organiza-
ce. Ta je opravdu pod podrobnou 
kontrolou kraje, který tam má da-
leko větší dohled a všechny kroky 
musí být schválené radou. Kdyby 
dnes nemocnice měla právní for-
mu příspěvkové organizace, tak ani 
v rámci odměňování bychom neměli 
sebemenší problém, protože ono 
nařízení vlády by se na příspěvkové 
organizace vztahovalo.

Pokračování na straně 12 

Mgr. Jana Vildumetzová
Krédo:
„Nikdy nesmím zapomenout na tři důleži-
tá slova: děkuji, prosím a omlouvám se…“
Věk:
Narozena 8. května 1973
Politická příslušnost:
ANO 2011
Vzdělání:
 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta 
(1991- 1995) 
Obor tělesná výchova – občanská výchova
Kariéra: 
Učitelka na Základní škole Horní Slavkov 
(1995 – 2000)
Ředitelka Domu dětí a mládeže Horní 
Slavkov a Městského kulturního střediska 
Horní Slavkov (2000 – 2006)
Starostka města Horní Slavkov  
(2006 – 2013)
Zastupitelka Karlovarského kraje  
(2012 – 2014)
Výkonná místopředsedkyně Svazu měst 
a obcí ČR (2013 – 2014)
Náměstkyně ministra vnitra pro řízení 
sekce veřejné správy (2014 – 2016)
Ocenění: 
Vítězka 2. ročníku soutěže Nadějná  
politička (2013)
Záliby:
Sport – tenis, volejbal, basketbal,  
pétanque
Zakladatelka spolku Stop stalking
Gesce:
Investice
Finance
Legislativa
Vnitřní záležitosti
Krizové řízení
Vnější vztahy
Facebook:
https://www.facebook.com/Vildumetzo-
va/?fref=ts

zdroj: www.kr-karlovarsky.cz
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A právě o tu kontrolu se jedná také. 
Podpořila byste například myšlenku 
centrálních nákupů pro krajská za-
řízení?
Určitě bych ji podpořila, myslím si, 
že v hospodaření nemocnic je pořád 
velký prostor na zlepšení. Úspory se 
pak mohou využít pro lékaře a střední 
zdravotní personál. Karlovarský kraj 
má několik analýz z minulých let, které 
jsem jako opoziční zastupitelka žáda-
la. Tehdy došlo v případě Karlovarské 
krajské nemocnice například k ne-
výhodnému pronájmu dialýzy, nebo 
k tomu, že si nemocnice nechává dra-
ze prát prádlo jinde. Nemocniční lékár-
na byla o víkendech zavřená, přitom 
její otevření může nemocnici finančně 
pomoci. 
Pro mě je nepochopitelná i další věc 
– od minulé krajské vlády jsme celou 
dobu slyšeli, jak nemocnice perfektně 
hospodaří. Sotva jsem nastoupila do 
vedení kraje 22. listopadu 2016, přišel 
v prosinci management nemocnice 
s tím, že nemocnice je ve ztrátě 25 
miliónů korun, a pokud na prosinco-
vém zastupitelstvu neschválíme závaz-
kem veřejné služby finanční prostředky, 
nemocnice se dostane do insolvence 
a bude to mít vliv na kvalitu zdravotní 
péče. 

Není to asi jediný případ, já nás teď 
vrátím zpátky. Mohla by Asociace 
sestavit kontrolní nástroje? Třeba 
létající komisi, která by byla opráv-
něná dělat kontroly nad hospodaře-
ním nejen v takovýchto případech - 
třeba kdybyste se někde zastavili na 
dva měsíce, pořád je co objevovat, 
v každé nemocnici…
Já bych si to přála, ale víte, že za prvé 
akciové společnosti mají představen-
stvo, mají dozorčí radu. Na finančním 
výboru zastupitelstva jsme např. řešili 
otázku, že by měl mít právo kont-
rolovat akciové společnosti. Obrátili 
jsme se na ministerstvo vnitra, jestli je 
to možné, a odpověď? Právě k tomu 
slouží dozorčí rada. A mně to velmi 
vadí, protože si myslím, že pokud 

krajské úřady mají odbor kontroly 
a auditu, který má odbornost ohled-
ně kontrol, tak by třeba prostřednic-
tvím finančního výboru mohl fun-
govat tímto směrem. Budu se snažit 
o to, aby v budoucnu zástupci fi-
nančních výborů prostřednictvím od-
borníků na kontrolní činnost na tyto 
kontroly mohli jít a dát nám zpětnou 
vazbu. My jsme jinak prakticky závislí 
pouze na informacích členů dozorčí 
rady, kteří by určitě také přivítali, aby 
přišel odborník a udělal tam důklad-
nou kontrolu. Mám s tím velmi dob-
rou zkušenost z doby, kdy jsem byla 
starostkou města Horní Slavkov, kde 
jsem zřídila odbor auditu a kontroly, 
který prováděl v příspěvkových orga-
nizacích důkladnou kontrolu několi-
kadenní kontrolu. 
Vedení města i organizace tak mělo 
kompletní zpětnou vazbu, jak pří-
spěvkové organizace hospodaří. Byla 
to velmi efektivní pomoc ředitelům 
těchto organizací, protože věděli, 
jestli mají vše v pořádku, a jestli po-
stupují v souladu se zákonem. 
 
Není tedy v záměru AKČR iniciovat 
vznik takovéto řekněme nadkrajo-
vé nebo létající komise…?
Pan hejtman Čunek je velmi akč-
ní člověk, v rámci asociace má na 
starosti zdravotnictví a věřím, že se 
určitě bude zabývat i oblastí kontroly 
hospodaření nemocnic. Předpoklá-
dám, že od něj dostaneme výstup na 
Radu asociace, protože komise jsou 
jejím poradním orgánem.
 
Vy máte - není to tak historicky 
dlouho - řešený provoz NZZ pro-
nájmem, stejně jako třeba na Olo-
moucku, tedy pronájmem soukro-
mému provozovateli. Je to model 
optimální, nebo improvizace, nebo 
krok výš, nebo zajištění nějaké 
služby navíc, komfortu?
Nemocnice byla na tom velmi špatně 
ekonomicky, proto se k tomuto kroku 
kdysi přistoupilo. Nicméně to vnímám 
jako krok špatný z toho důvodu, že 

Karlovarský kraj uzavřel se stávajícím 
soukromým provozovatelem, se spo-
lečností NEMOS, velmi nevýhodnou 
smlouvu, především z hlediska in-
vestic do nemocnice. Pokud by spo-
lečnost NEMOS investovala finanční 
prostředky do nemocnice po dobu 
pronájmu, tak by po jeho ukončení 
byl Karlovarský kraj povinen veškeré 
vložené investice uhradit. A to je do-
cela bič, protože může i nastat i situ-
ace, že kraj na to nebude mít finance, 
a řekne - my radši dál budeme po-
kračovat v pronájmu. Svým způso-
bem si tímto ustanovením kraj svázal 
ruce. A jsme biti také  při vyjednávání 
se zdravotními pojišťovnami, když 
domlouváme paušál pro naši akci-
ovku. Tím, že se odtrhla sokolovská 
nemocnice od karlovarské a chebské, 
jsme v rámci toho paušálu přišli ročně 
o 30 miliónů korun, což se samozřej-
mě projevuje v hospodaření krajské 
nemocnice. Ale před časem došlo 
ke změně pronajímatele, tím je nyní 
společnost Penta, se kterou dojed-
náváme uzavření dodatku k stávající 
nájemní smlouvě. Chceme napravit 
ta nevýhodná ustanovení. Ale jednání 
ještě běží.
 
Chtěla byste v regionu fakultní 
nemocnici?
To by chtěl každý hejtman, protože 
fakultka je pořád něco víc. Ale nemě-
lo by to tak být, proto je nutné, aby 
se ministerstvo zdravotnictví konečně 
začalo věnovat páteřní síti nemocnic. 
A všechny nemocnice by měly posky-
tovat stejnou zdravotní péči se stej-
nými úhradami, to dnes není. 
 
Už jsme tady naťukli vaši spolu-
práci s IZS a přeshraniční fungová-
ní z hlediska KV kraje, ale funguje 
zdravotnictví i ve spolupráci se 
sousedním státem?
V oblasti zdravotnické záchranné 
služby je spolupráce velmi dobrá, 
troufnu si říct i nadstandartní. Spo-
lupracujeme se sousedními záchran-
nými systémy, jak z Ústeckého tak 
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Plzeňského kraje a v minulých letech 
se spolupráce zpečetila uzavřenými 
memorandy. Totéž platí u přeshranič-
ní spolupráce, na základě uzavřených 
dohod spolupracujeme se záchranáři 
ze Saska a Bavorska. A já vždycky 
říkám, že jedna věc je memorandum 
o vzájemné spolupráci, a druhá věc 
je, jestli se to, co je tam napsané, sku-
tečně naplňuje, to se budeme snažit 
ohlídat.
 
A když už mluvíme o zdravotnic-
tví, byla jste vy sama již někdy 
hospitalizována? Jak snášíte pobyt 
v nemocnici, jak ráda chodíte k lé-
kaři…?
Tak k lékaři se snažím skoro vůbec 
nechodit :), navštívím případně lékár-
nu, kde se poradím co dělat, aby se 
můj stav zlepšil. Já mám tak trochu 
fobii z nemocnic, od malička jsem 
neměla nikdy nic zlomeného, takže 
opravdu v nemocnici jsem mohla 
být snad jednou, dvakrát. Na druhou 
stranu v nemocnici byli mí rodinní 

příslušníci, takže všichni víme, jak je 
pro nás důležité, aby péče byla co 
nejlepší. Jako náměstkyně ministra 
vnitra pro veřejnou správu jsem měla 
na starosti všechny úřady a vždycky 
jsem říkala, že tady úřad musí být pro 
naše občany a ne obráceně - občan 
pro úřad. Velmi bych si přála, aby 
tady tohle bylo i ve zdravotnictví. Že 
naše nemocnice, lékaři a zdravotní 
sestry tady budou pro pacienty, pro 
občany a nemůže to prostě být jinak. 
Často za mnou chodí občané a prosí 
mě, jestli bych jim nepomohla, proto-
že s nimi nikdo nechce mluvit a po-
moct jim. Kolikrát jde o člověka s ne-
vyléčitelným onemocněním a právě 
s takovým člověkem musí zdravotníci 
komunikovat ještě víc, potřebuje do 
poslední chvíle maximální péči, vní-
mat, že lékaři dělají všechno pro to, 
aby mu pomohli.
 
Objevují se u nás v posledních 
letech projekty zavedení Tradič-
ní čínské medicíny (TCM) jako 

podpory zdravotního systému. 
Existuje v rámci AKČR nějaký 
plán nebo úvahy, jak využít me-
tod TCM - k prevenci, odlehčení 
následné péči, u seniorů a po-
dobně?  
Diskuzi na půdě AKČR k tomuto té-
matu jsme zatím nevedli, pokud vím, 
tak Královéhradecký kraj přistoupil 
ke konkrétním formám spolupráce. 
Asi víte, že poslaneckou sněmovnou 
prošla novela zákona, která profesi 
specialistů tradiční čínské medicíny 
uzákonila, tři roky by se mělo studo-
vat na terapeuta tradiční čínské me-
dicíny, pět let na specialistu. Vyvolalo 
to celou řadu protichůdných reakcí. 
Shodou okolností mám dlouholetou 
kamarádku, Zdeňku Batíkovou, která 
se zabývá čínskou medicínou. Dnes 
řada lidí čínskou medicínu provozu-
je, skutečně seriózně se jí zabývají 
a já si opravdu myslím, že metody 
čínské medicíny mnoha lidem mo-
hou pomoci. 

 Autor: Jan Hovorka
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Pražská záchranná služba je ev-
ropskou, ne-li světovou jednič-
kou v kvalitě a rychlosti posky-
tované zdravotní pomoci. Nové 
sanitky i výjezdové základny, 
navýšení počtu zaměstnanců, 
krizová připravenost, zachování 
rekordní dojezdové doby: to vše 
je součástí plánované strategie 
rozvoje Zdravotnické záchranné 
služby hl. m. Prahy na roky 2017 
– 2021.

K pacientovi se 
pražská zá-

chranná služba 
dostane přibližně 
za 8 minut po 
zavolání na linku 
155, přitom ná-
klady na jeden 
výjezd dosahují 
republikového 
minima – tak 
dobře hospodaří. 
Mají plné stavy 
špičkových lékařů či výborně pro-
školených záchranářů a dispečerů. 
A to i díky sofistikovanému systému 
vzdělávání. Denně vyjíždí ke třem 
stovkám případů, často zachraňují 
životy prostřednictvím instruktáže 
po telefonu. Pražané mnohdy ani 
nevědí, jaké mají štěstí, že bydlí prá-
vě v metropoli. Záchranka nad nimi 
bdí skoro jako anděl strážný. 
Pražská záchranná služba má 
v současnosti 19 základen a 65 
vozů. Aktuální stav včetně personál-
ního zajištění postačuje pro běžný 
provoz. Jenže! Dosavadní počty 
členů výjezdových skupin i množství 
základen a technické vybavení při-

pouští jen omezené rezervy pro pří-
pad mimořádné, krizové situace. Na 
Magistrátu jsme proto ve spolupráci 
ze ZZS vypracovali plán postupné 
obnovy sanitních vozů. V čem spo-
čívá? Ta nejstarší vozidla (250 tis. 
najetých km, stáří cca 6 let) budou 
dál sloužit, ale jen jako náhradní při 
výpadku u běžných oprav novějších 
vozů, a každý rok se nakoupí 15 no-
vých. V roce 2021 by tedy záchran-
ka měla disponovat 80 moderními 
sanitkami. V současnosti hovoříme 

asi o 4,7 milionu 
korun za sanitku. 
Oproti starším 
modelům bu-
dou ty nové těžší 
a lepší o strojní 
nakládací systém 
transportních 
nosítek, rozvody 
anesteziologic-
kých rajských ply-
nů, komunikační 
systém a další 

technické vymoženosti, které zvýší 
komfort a bezpečí pacientů i zá-
chranářů.
Nutno podotknout, že podmínky 
pro uspokojivé výsledky pražské 
záchranky jsou stále těžší, protože 
pražský provoz je hustší. Vedle nové 
administrativní budovy záchranka 
potřebuje další výjezdová místa. 
Podle ředitele záchranky MUDr. 
Petra Koloucha by byl optimální 
počet základen 25 až 26. Krůček po 
krůčku se k tomuto číslu, věřím, do-
staneme. Letos otevřeme stanoviště 
u ruzyňského letiště a v Průběžné. 
Dále to bude např. Argentinská, Ra-
dotín, Modřany.

Do roku 2021 by se měl navyšovat 
také počet zaměstnanců – lékařů, 
zdravotnických záchranářů, řidičů, 
operátorů, vrchních a oblastních 
sester, dělníků. Celkem půjde o bez-
mála 100 lidí navíc.
Na závěr bych rád zmínil jeden 
ze zajímavých pilotních programů 
pražské záchranné služby - zpětnou 
kontrolu pacienta. Co to znamená 
v praxi? Ani poté, co se jedinec 
dostane z péče záchranky, ta o něj 
neztrácí zájem a monitoruje vývoj 
jeho zdravotního stavu. Taková 
zpětná vazba pomáhá v systematic-
kém vylepšování postupů a metod.
Přeji nám všem, abychom záchran-
ku nepotřebovali, ale pokud ano, 
mohu se za naše záchranáře a léka-
ře zaručit. 
Další novinky v oblasti zdravotnictví 
budete mít z první ruky sledováním 
FB stránky „Ing. Radek Lacko“.

Text a foto: MHMP

Pražský radní Ing. Radek Lacko: Nové sanitky, výjezdové  
základny i personální posily, tak vypadá zamýšlená  
strategie rozvoje pražské záchranné služby do roku 2021

PR▼
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Na pavilonu B3 Thomayerovy ne-
mocnice symbolicky předal Ing. 
Radek Lacko, zastupitel a radní 
Magistrátu hl. m. Prahy, do rukou 
ředitele Thomayerovy nemocnice 
doc. MUDr. Zdeňka Beneše, CSc., 
přístroje pořízené z finanční dota-
ce magistrátu.
 

Ředitel v úvodu poděko-
val panu radnímu za jeho 

přínos na přidělení dotace 
a vyzdvihl velký význam této 
i předchozích dotací pro 
Thomayerovu nemocnici: „...Začíná 
se nám z toho stávat tradice a za 
personál i pacienty Vám chci po-
děkovat. Můžeme jen doufat, že se 
při takovýchto příjemných setkáních 
budeme potkávat častěji...“
Radní pro zdravotnictví Radek Lac-
ko poznamenal: „Přístroje pořízené 
z dotace Prahy, jak jsme se mohli 
dnes v Thomayerově nemocnici pře-
svědčit, slouží svému účelu, zlepšují 
vyhlídky pacientů na rychlejší a úpl-
né uzdravení a v neposlední řadě 
usnadňují práci personálu. Jsem rád, 
že přibližně milionová finanční injek-
ce, realizovaná z našeho dotačního 
balíčku pražským nemocnicím, má 
takto pozitivní dopad.“
Význam a použití při léčbě a rekon-
valescenci poúrazových a poope-
račních stavů vysvětlila přítomným 
primářka MUDr. Marie Sedláčková 
a vedoucí fyzioterapeutka Mgr. Jana 
Hlinovská z Oddělení rehabilitace 
a revmatologie. Na jejich slova vzá-
pětí navázala i pacientka, a shodou 
okolností i lékařka, MUDr. Kateřina 
Matějová: „Po úrazu a operaci dru-
hého kolene jsem měla možnost 

využít při rehabilitaci novou motod-
lahu. Rekonvalescence byla rychlejší 
než při rehabilitaci po předchozím 
úrazu a operaci bez použití motod-
lahy. Plný rozsah v kolenním klou-
bu jsem získala mnohem rychleji 
a s menší bolestivostí.“
Na závěr poděkovala za celý ošet-
řovatelský personál Mgr. Jaroslava 
Mrkvičková, MBA, náměstkyně pro 
nelékařská zdravotnická povolání: 
„Nové přístroje výrazně usnadňují 
zdravotnickému personálu práci 
a manipulaci s pacientem, zlepšují 
bezpečnost a pohodlí pacientů.“
Nemocnici se z finanční dotace ve 
výši cca 900 tis Kč a spoluúčasti 165 
tis Kč podařilo pořídit dvě motod-
lahy, zvedák a dvě bariatrická lůžka. 
Motodlaha je rehabilitační zařízení, 
které se využívá zejména jako sou-
část standardní rehabilitační léčby 
u ortopedických a některých neu-

rologických diagnóz. Nejčastěji se 
jedná o poranění kyčelních, kolen-
ních či ramenních kloubů. Dále se 
využívá jako nedílná součást včasné 
a efektivní rehabilitační léčby u poo-
peračních stavů např. u pacientů po 
artroskopických výkonech, výměně 
kloubů (endoprotézy), atd.
Zakoupený zvedák (aktivní verti-
kalizační zařízení) provádí nejen 
vertikalizaci (usnadnění práce zdra-
votnickým pracovníkům), ale kromě 
stoje umožňuje navíc pohyb dolní 
a horní části těla v kombinaci, což 
přispívá ke zlepšení celkové kondice 
pacienta.
Bariatrická lůžka umožňují komfortní 
péči o bariatrické pacienty (pacienti 
s nadváhou). Kromě bezpečnos-
ti pacienta i personálu znamená 
usnadnění práce a minimalizuje nut-
nost přesunu pacienta z lůžka  
na lůžko. 

Radní Radek Lacko předal přístroje
pořízené z dotace MHMP

Thomayerova nemocnice:
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FN Motol je 
špičkové 

zařízení, největší 
nemocnice ve Střední Evropě. 
Připomínáte to vašim zaměst-
nancům?
Jsem přesvědčen, že si je větši-
na našich zaměstnanců vědoma, 
že pracují v jednom z nejlepších 
zdravotnických pracovišť. Určitě 
jim to různými způsoby na spo-
lečných i individuálních setkáních 
a akcích připomínáme, ale velmi 
často to od nich naopak slyšíme 
i my (management), což nás po-
chopitelně těší. 

Jezdí k vám pacienti z celé re-
publiky. Jaká je vaše spolupráce 
s hlavním městem Prahou?
Spolupráce je díky tomu, že většina 
našich pacientů je z Prahy pochopi-
telně nutná. Praha nám v mnohém 
vychází vstříc. Dokladem toho je 
i významné finanční posílení našeho 
Urgentního příjmu pro dospělé do-
tací 4 miliónů na dovybavení tohoto 
oddělení.

Můžete také přijímat cizince, 
turisty a dlouhodobě pracující 
zahraniční zaměstnance?
Jistě, ošetřujeme i hospitalizujeme 

cizince z celého světa, přijímáme 
ale i zahraniční delegace  
především lékařů a pracovníků  
ve zdravotnictví i zahraniční stu-
denty.

Uvažujete o modernizaci sanitek, 
například přechod na elektrické 
nebo hybridní motory, dokona-
lejší vybavení pro zásahy v kritic-
kých situacích?
Ano, v současné době se i touto 
problematikou zabýváme. Záviset 
to bude na vývoji této techniky 
a pochopitelně na nezbytných ná-
kladech.

MUDr. Martin Holcát: Praha nám vychází vstříc

Sedm monitorovacích přístrojů 
v hodnotě 4 miliony Kč, které FN 
Motol zakoupila z prostředků do-
tace od hl. m. Prahy, zlepší kvalitu 
poskytované péče na Oddělení 
urgentního příjmu dospělých FN 
Motol. Jen v loňském roce zde zdra-
votníci akutně ošetřili více než 75 
tisíc pacientů.

Dotace byla schválena Zastupitel-
stvem hl. m. Prahy na návrh radní-

ho za oblast zdravotnictví Ing. Radka 
Lacka. „Ultramoderní přístroje pořízené 
z dotace hlavního města, věřím, ulehčí 
a zefektivní práci lékařům a zdravot-
nímu personálu a co hlavně – budou 
zachraňovat životy pacientů. V jistém 
ohledu jde o průlomovou záležitost, 
dosud Praha rozvoj a zvyšování kvality 
akutní zdravotní péče v nemocnicích 
zřizovaných státem finančně nepodpo-
rovala. Já jsem však přesvědčen, že je to 
tak správně, a budu se snažit v tomto 
trendu pokračovat. Skrze promyšlenou, 
cílenou dotační politiku hl. města Prahy 
chceme pomoct zvyšovat kvalitu a do-
stupnost zdravotní péče pro ty, kteří ji 
potřebují. Dotace Fakultní nemocnici 
Motol ve výši 4.000.000 korun byla 
udělena v rámci schváleného dotačního 
titulu pro nemocnice na území hlavního 
města Prahy,“ říká radní Radek Lacko.

Nové monitorovací přístroje zlepší kvalitu péče  
poskytovanou pacientům na motolském urgentu
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Lékaři, a na 
akutní péči 

a při pohotovost-
ních příjmech zejména, jsou často 
inspirací pro TV seriály. Je práce 
na emergency, JIP a dalších oddě-
leních atraktivní a romantická?
Nemohu hovořit za ostatní obory 
nebo oddělení JIP, nicméně práci na 
Urgentním příjmu bych rozhodně 
neoznačila za romantickou. Myslím, 
že nejlépe ji vystihují slova nevděč-
ná a náročná - jste pod neustálým 
tlakem ať již ze strany pacientů, zá-
chranné služby nebo nemocničních 
kolegů a ať ji děláte sebelépe, nikdo 
to neocení. 

Jak si vybíráte spolupracovníky, 
co musí především splňovat lékař 
nebo sestra, nastupující u vás?
Bohužel v době, kdy je  nedostatek 
veškerého zdravotnického per-
sonálu si zase až tak moc vybírat 
nemůžete. Nicméně lékař nebo ses-
tra, samozřejmě kromě patřičného 
vzdělání a samostatnosti, by měli 
být komunikativní, asertivní, musí se 
umět postavit ke všem typům pa-
cientů - jedno jestli chirurgickému, 
internímu nebo neurologickému, 

musí umět pracovat v týmu. Lékař 
musí být schopen řešit 4-5 pacientů 
souběžně, někdy i více. 

Máte zkušenost a srovnání ze 
zahraničních pracovišť?
Mám zkušenosti z Emergency 
v brazilském Florianopolis, další zku-
šenosti ze zahraničních  pracovišť 
mám zprostředkované od svých 
kolegů. Myslím, že se všechny dají 
shrnout do jediné věty - buďme 
rádi za naše zdravotnictví.

Zpravidla se setkáváte s následky 
mimořádných událostí. Zraněné 
a nemocné doprovodí někdo 
blízký. Poskytujete také psycho-
logickou pomoc?
V nemocnici je k dispozici kaplan 
a v prostorách naší čekárny se pohy-
buje asistent pacientů, který komuni-
kuje s čekajícími pacienty nebo s jejich 
doprovodem, vysvětlí, uklidní, popří-
padě pro doprovod zjistí potřebné 
informace třeba o délce pobytu jejich 
blízkého na našich vyšetřovnách.

Je vaše oddělení vybaveno také 
kapacitně, například pro případ 
přijímání zraněných z teroristické 

akce, hromadné dopravní neho-
dy a podobně?
V případě hromadného neštěstí je 
aktivován traumaplán - na příjem vět-
šího počtu pacientů se připravuje celá 
nemocnice. Pro nás příprava na pří-
sun většího počtu raněných zname-
ná  nejpozději do hodiny uvolnit všech 
našich 27 lůžek ať již dimisí pacientů, 
u kterých je to možné nebo pokud 
to možné není jejich příjmem na jed-
notlivé kliniky a připravit se na třídění 
pacientů a jejich identifikaci. A samo-
zřejmě musíme umět zareagovat i na 
infarkt u pacienta, který s hromadným 
neštěstím vůbec nesouvisí.

Co je pro vás největší odměnou 
v závěru „všedního pracovního 
dne“ -  zachráněný život, úspěš-
né ošetření, poděkování pacienta 
nebo když se prostě nic nestane 
a nikoho nepřivezou?
Na urgentním příjmu ošetříme přes 
20 000 pacientů ročně, nemůže se 
stát, že by nikoho nepřivezli, i když 
samozřejmě jsou služby klidnější 
a rušnější. A moje odměna? Když 
jdu z práce a můžu se usmívat.

Text: redakce, MHPMP
Foto: archiv MHMP

MUDr. Lenka Kozlíková: Na urgentním příjmu 
ošetříme přes 20 000 pacientů ročně 
(primářka Oddělení urgentního příjmu dospělých FN Motol)
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Pražská záchranka vyškolí kolegy v Šanghaji
Radní Radek Lacko: 

Proč my? Protože máme
špičkové profesionály!”

Nedávná prezidentská mise do 
Šanghaje iniciovala také vznik 
projektu sesterských měst Praha 
- Šanghaj, v jehož rámci budou 
letečtí záchranáři z Prahy školit 
budoucí letecké záchranáře z čín-
ské Šanghaje. První šestičlenný 
tým by měl do Prahy přiletět letos 
v říjnu. Celkem by mělo do Prahy 
na školení postupně dorazit na 
výcvik z Číny pět týmů záchraná-
řů. Tréninky se budou konat ve 
vzdělávacím a výcvikovém centru 
záchranné služby. Šanghaj plánuje 
do tří let vybudovat leteckou vý-
jezdovou skupinu. 

Radní pro zdravotnictví Radek Lac-
ko nám této akci řekl: ”Šanghaj 

si vybírala mezi zkušenostmi z Říma 
a Prahy, přednost dostala naše 
záchranná služba. Ta je nejen na 
špičkové odborné úrovni, ale je také 
jednou z nejdéle provozovaných na 
světě. Pražanům pomáhá již 160 let.”
Pražští záchranáři poskytnou čínským 
kolegům potřebné zdravotnické, 
organizační i finanční know-how 
a rovněž s nimi budou nacvičovat 
situace z terénu. Jak uvedl ředitel 
pražské záchranné služby MUDr. 
Petr Kolouch, výcvik se bude opírat 
především o praktickou výuku. “Ko-
legům předáme zkušenosti nejen 
z práce na palubě vrtulníku, ale pře-
devším know-how o efektivním na-
stavení spolupráce mezi dispečinkem 
a záchranáři během zásahu, včetně 
komunikace s pozemním zdravotnic-
kým týmem a předáním pacienta na 
urgentní příjem,” řekl ředitel Kolouch.

Praha má s Šanghají uzavřenu part-
nerskou smlouvu. Pražští zastupitelé 
schválili její uzavření letos na konci 
dubna. Pro bylo 47 ze 65 zastupi-
telů. Smlouva má vést k podpoře 
ekonomické, vědecké a společenské 
spolupráce. 
Stejně jako s hlavním městem Číny, 
Pekingem, má Praha v tomto formá-
tu uzavřené Memorandum Sester-
ských měst, nyní tedy i se Šanghají, 
neoficiálně hlavní “finanční” metropolí  
Číny. Je to model ekonomického 
partnerství, kdy čínské megapole 
nabídnou závaznou a recipročně 
přínosnou spolupráci v oblastech, 
kde obě města mohou vzájemně 
jen získat. Dlužno dodat, že vybra-
ných měst, respektive partnerských 
projektů, není zatím v rámci vztahů 
mezi světovými metropolemi ani 
dvacet. Pro Prahu je tento “double” 
jistě výrazným vyjádřením nemalého 

významu pro region nejen Střední 
a Východní Evropy.
Podobné projekty tak nejspíš budou 
přibývat, protože se, přes nemálo 
skeptických komentářů, osvědčují. 
Náklady na pobyt a výcvik čínských 
lékařů a záchranářů v Praze uhradí 
společnost Home Credit ze skupiny 
PPF. 
„Náš grant pro výcvik čínských letec-
kých záchranářů v Praze je jedním 
z největších jednotlivých programů 
sociální odpovědnosti Skupiny Home 
Credit. Jsme hrdí, že můžeme být 
součástí spolupráce mezi pražskými 
a šanghajskými záchranáři, neboť vě-
říme, že podpora komplexních pro-
gramů, které mění věci od základu, 
globální skupině s 76 miliony klientů 
a 135 tisíci zaměstnanci prostě sluší,“ 
uvedl šéf komunikace Home Credit 
Milan Tománek.

(red, MHMP, praha.eu)

Šanghaj
(ilustrační foto)



Nadace Nova vysílá spolu s diváky pomoc 
těm nejzranitelnějším – dětem. Zaměřuje se 
na podporu ve 4 oblastech: zdraví, vzdělání, 
domov a humanitární pomoc. Patronkou 
Nadace Nova je moderátorka a maminka 
Kristina Kloubková, která se podílí i na výběru 
schválených žádostí.

Nadace Nova v loňském roce podpořila 
neziskové organizace a podpořila i konkrétní 
děti a rodiny z řad diváků TV Nova. Pomáhala 
i v rámci pořadů TV Nova – Tvoje tvář má 
známy hlas, Hvězdná party a Mise nový domov. 
Hodnota celkové pomoci přesáhla 
částku 1 000 000 Kč. 

„Přinášíme dětem úsměv“
www.nadacenova.cz

Pomoc nejpotřebnějším pokračuje 
i v roce 2017! 

2017_Nadace Nova_215x270 mm.indd   1 22.5.2017   16:37:55
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Nemocnice HK kraje jsou sdru-
ženy v holdingu. Je to podle 

vás optimální model, nebo by 
měly a mohly hospodařit samo-
statně? 
Holding jednotlivým nemocnicím 

zajišťuje centrální podporu a tech-
nické a administrativní zázemí, pro-
pojuje je a umožňuje jim i sdílení 
dat. Nesmí jít o direktivní nařizování 
shora, které říká, co mají dělat jed-
notlivé složky. Pro tento model je 

ale nezbytné, aby mezi nemocnice-
mi, krajem a holdingem existovala 
symbióza. Nyní probíhá diskuse 
o tom, jak by měl holding fungovat 
dále. Nová dozorčí rada se schází 
nikoliv jednou za půl roku, ale každý  

interview

Jan Birke: 

Zdravotnictví dostupné
i pro ohrožené skupiny

Náchod: Město v krásné krajině i atmosféře má skvělé podmínky pro lázeňství, 
turistiku, a krásné bydlení. Pro běžný život je ale třeba mít i zajištěnou zdravotní 
péči. Starostou města je člověk se zkušenostmi doslova mezinárodními a aktuálně 
také poslanec (ČSSD), Jan Birke.
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měsíc a já věřím, že se podaří na-
lézt takové řešení, které bude pro 
nemocnice to nejvhodnější.

Jak vidíte situaci ve zdravotnictví. 
Je kritická?
Nedomnívám se, že by situace 
v českém zdravotnictví byla kritic-
ká. Naopak, naše zdravotnictví je 
v mnoha oborech (například v kar-
diologii či v transplantační chirurgii) 
na světové špičce. Problémem do 
budoucna samozřejmě může být 
personální situace v oboru, nicmé-
ně právě ČSSD a ministru Miloslavu 
Ludvíkovi se podařilo prosadit ně-
kolik důležitých opatření, která krizi 
předchází. Je to především zvýšení 
platů zdravotníků a úprava vzdělá-
vání sester. Navýšili jsme platby za 
státní pojištěnce, což nám umožní 
zvýšit platy zdravotníků a zlepšit 
vybavení nemocnic. Zdravotnictví 
díky zrušení regulačních a hospitali-
začních poplatků navíc díky sociální 
demokracii zůstává dostupné i pro 
ohrožené skupiny jako jsou napří-
klad senioři.

Jste starostou Náchoda, nemocnici 
čeká rekonstrukce. Jak vidíte její 
budoucí stav? 
Náchodská nemocnice je největší 
oblastní nemocnicí v našem kraji 
a její spádová oblast je 150 tisíc 
obyvatel. Je nezbytné, aby tak vý-
znamné zdravotnické zařízení bylo 
na úrovni 21. století. Dnes jsou bu-
dovy, operační sály i inženýrské sítě 
v nevyhovujícím stavu. Rekonstruk-
ce přinese dva úplně nové pavilony 
pro lůžkovou chirurgii, ortopedii, 
porodnici, dětské oddělení i ope-
rační sály a všechny tyto obory tak 
získají nové kvalitní zařízení a mo-
dernizaci projdou i další oddělení. 
Dostupnější ale budou i některé 
vyšetřovací metody. Dosud chyběla 
například magnetická rezonance, 
kterou nemocnice získá už příští 
rok, tedy dokonce ještě před sa-
motným začátkem rekonstrukce. 

Věřím, že náchodská nemocnice 
tak bude atraktivnější nejen pro 
pacienty, ale i pro potenciální za-
městnance.

Jsou nemocnice připraveny na pří-
padné krizové situace, například 
na příliv imigrantů, spolupracujete 
v rámci Integrovaného záchranné-
ho systému? 
Nemocnice jsou na krizové situace 
připraveny a samozřejmě se počítá 
i se spoluprací v rámci Integrova-
ného záchranného systému. Díky 
tomu, že nemocnice, které jsou 
součástí Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje, mohou 
postupovat koordinovaně a snad-
něji sdílet informace.
 
Primárně jste se zabýval dopravou, 
máte ale přehled, jak funguje le-
tecká záchranka v kraji?
Leteckou záchrannou službu od za-
čátku roku 2017 provozuje v našem 
kraji firma DSA. Pro pacienty zůstal 
zachován rozsah služeb a DSA na-
víc nasadila nový moderní a lépe 
vybavený vrtulník, který dosud létal 
v Ostravě. S fungováním služby 
jsme spokojeni.
 
Před časem jsme se v našem roz-
hovoru zmínili o záměru využít 
lázně v Náchodě pro centrum Tra-
diční čínské medicíny, trvá zájem 
města a občanů o tyto metody?
Zájem občanů o tradiční čínskou 
medicínu je velký a trvá i zájem 
města o využití lázní, které by se 
tak dočkaly obnovy.

Měly by se v nemocnicích zřizovat 
oddělení s TCM, podle vaší zkuše-
nosti? Ve FN Hradec Králové se daří 
pilotnímu projektu ambulance.
Zájem o čínskou tradiční medicínu 
je obrovský, což dokládá i zkuše-
nost z FN Hradce Králové. Proce-
dury, které ambulance nabízí mají 
prokazatelné terapeutické účinky. 
Domnívám se, že dobrá služba se 

prodává sama. Pokud lidé budou 
mít s tímto způsobem léčby dobré 
zkušenosti, oddělení tradiční čínské 
medicíny v budoucnu nepochybně 
vzniknou. Možná to ale bude po-
třebovat určitý čas, protože v Česku 
jsme zvyklí na jiný přístup. Kupříkla-
du v USA se ale zcela běžně v ne-
mocnicích používá akupunktura. Při 
každé velké nemocnici tam fungují 
centra, kde se používají alternativní 
metody. Ale není nutné pro příklady 
chodit až za oceán – například ve 
Švýcarsku lidem procedury tradiční 
čínské medicíny proplácí zdravotní 
pojišťovny. 

Jste také expertem na mezinárodní 
obchod, působíte v meziparla-
mentní skupině pro ČLR. Jaké jsou 
vaše zkušenosti ze spolupráce 
s čínskými partnery, co českému 
zdravotnictví může přinášet efek-
tivně a dlouhodobě?
Čína pro mne byla srdeční záleži-
tostí celé čtvrtstoletí, nicméně veš-
kerou aktivitu ve Smíšené česko – 
čínské komoře jsem přerušil, abych 
nebyl nařčen ze střetu zájmů. Má 
zkušenost s čínskými partnery je 
vesměs velmi pozitivní. Spolupráce 
s čínskými partnery může českému 
zdravotnictví přinést nové pohledy 
a nabízet více alternativ.

Myslíte, že by bylo dobré umožnit 
působení čínských lékařů v na-
šich nemocnicích, podpořil byste 
nostrifikaci jejich titulů u nás?
Čínští lékaři by v našich nemocni-
cích jistě byli vítanou personální 
posilou. Nostrifikaci jejich titulů 
u nás bych bezesporu podpořil. 
Jinak je tomu pochopitelně v oboru 
tradiční čínské medicíny, která je 
podle současné legislativy vedena 
jako poradenství. Nejde o srovna-
telné vzdělání, proto nemůžeme 
moderní západní medicínu zamě-
ňovat s tradiční čínskou medicínu. 

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv
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Světová zdravotnická organiza-
ce působí po celém světě, jaký 

je váš úkol a náplň práce v Praze 
a České republice?
Naše kancelář v ČR koordinuje 

všechny aktivity, se kterými se na 
Českou republiku WHO obrací. 
Snažíme se o jejich implementaci, 
ale také zajišťujeme oboustran-
nou informovanost o iniciativách, 

akcích, reformních změnách a pri-
oritách v oblasti zdravotní politiky. 
Reciproční jsou i další naše aktivity 
- distribuujeme a zpřístupňujeme 
dokumenty WHO u nás, zajišťujeme  

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, ředitelka Kanceláře 
Světové zdravotnické organizace (WHO) v ČR:

“Velkými globálními tématy
jsou úroveň zdravotní péče 

i bezpečí pacienta v oblastní 
nemocnici, stejně jako 

Světový den hygieny rukou. ”
WHO je celosvětová organizace, působící v mnoha  
rovinách, oblastech a odbornostech. Jsou místa, 
která by bez pomoci WHO byla mrtvou zónou, jsou 
místa, která díky WHO a jejím odborníkům zvyšují 
úroveň zdravotní péče a zdraví obyvatel jednotlivých 
členských států. Výměna zkušeností i odborníků, 
nastavení společných postupů, standardů, sdílení 
zkušeností, nákladů, informací. To jsou jen namátkou 
vyjmenované důvody, proč existují takovéto  
organizace. V případě České republiky ji  
reprezentuje Kancelář WHO v ČR, kterou vede 
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH.

interview
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případně jejich překlady, koordi-
nujeme účast a podporu českých 
expertů v projektech WHO. Čte-
náři si jistě vybaví naše, respektive 
celosvětové akce, například Svě-
tový den zdraví, ten každoročně 
pořádáme 7. dubna. Letošním 
hlavním tématem byla deprese 
a jiné duševní poruchy, vloni jsme 
se zaměřili na podporu informací 
o léčbě a prevenci diabetu. Kro-
mě toho průběžně upozorňujeme 
rovněž kampaňovitou formou na 
další závažné diagnostické okruhy. 
K tomu využíváme vyhlašované dny 
pod hlavičkou WHO či OSN, jako 
je např. Onkologický den, Den tu-
berkulózy, Den AIDS, Den astmatu, 
Světový den bez tabáku, Imunizační 
týden a podobně.
Dalším z velkých témat je prosa-
zování legislativních dokumentů 
a dalších doporučení. Tím nejzásad-
nějším určitě byla ratifikace Rámcové 
úmluvy o kontrole tabáku, kterou se 
dlouho nedařilo prosadit. ČR se také 
přihlásila k Evropské strategii Zdraví 
2020, přijaté jako zásadní meto-
dický dokument pro evropské státy 
v roce 2012. Naše kancelář v tomto 

procesu napomáhá vytvořit odpoví-
dající Národní strategii Zdraví 2020, 
i související akční plány vycházející 
z tohoto programu.
Základním půdorysem pro spolupráci 
ČR a WHO jsou však tzv. dvouleté 
smlouvy o spolupráci, které vždy po-
depisuje ministr zdravotnictví a ředi-
telka regionální úřadovny WHO. Spe-
cifikují se v ní priority dané země, které 
jsou v souladu s prioritami WHO, a na 
kterých pak partnersky naši odborníci 
a odborníci WHO pracují. 

Uvedla byste příklad?
Už delší dobu bylo aktuální nejen 
u nás téma kvality péče o pacienta 
a jeho bezpečí. Někdy je veřejnost 
až zděšena, když se dozvídá o tom, 
jak častému pochybení a  poškození 
zdraví může být vystaven pacient 
během pobytu ve zdravotnickém 
zařízení.

Dostáváte konkrétní údaje a tvrdá 
data z nemocnic? Jsou povinny 
vám podobné statistiky dodávat?
Systém je budovaný a nastavovaný 
Ministerstvem zdravotnictví. Souvisí 
i s programy a projekty kvality péče, 

akreditacemi nemocnic. Je budo-
ván také reporting tzv. nežádoucích 
událostí. Téma je to nesmírně těžké 
a složité. Samozřejmě neřešíme to 
jen u nás. Ve spolupráci s WHO se 
tak do programu zapojují nemocnice 
po celém světě. Jsou prováděny stu-
die, ze kterých vyplývá, že v globál-
ním měřítku dochází k nežádoucím 
událostem u hospitalizovaných paci-
entů v rozmezí mezi 3 – 16 %. 
V rozvojových zemích je kvalita péče 
rozdílná, i úroveň hygieny, proto 
i udávané rozmezí je nutno chápat  
z tohoto pohledu.
WHO vydává doporučení, jak těmto 
situacím co nejvíce čelit. Dokumenty 
WHO jsou pak metodicky upravovány 
Ministerstvem zdravotnictví pro naše 
potřeby a MZ je vyhlašuje jako tzv. 
resortní bezpečnostní cíle pro potřeby 
zdravotnických zařízeních. Tyto meto-
diky se např. týkají bezpečné identifika-
ce pacientů, používání rizikových léčiv, 
kontroly při chirurgických výkonech 
formou tzv. WHO Check listů. 
Dbá se i na to, aby nedocházelo 
k pádu pacienta, fungovala bezpeč-
ná komunikace, předávání pacientů 
atd. Pokračování na straně 24 
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Jedním z velkých témat je zavádění 
optimálních postupů pro hygienu ru-
kou při poskytování zdravotní péče. 
V tomto směru WHO vydává velmi 
detailní doporučení popisující postu-
py pro řadu kritických míst, kde nej-
častěji dochází k zanedbání doporu-
čených zásad. Jejich dopadem je pak 
možnost přenosu infekce na pacien-
ta. Jde o oblast, která se velmi těžko 
sleduje a vyhodnocuje, ale o to více 
se jí musíme věnovat. Četnost infekcí 
spojených se zdravotní péčí je vyso-
ká a udává se, že postihuje dokonce 
5 –10 % pacientů a to i ve vyspělých 
státech. Týká se to i našich pacien-
tů, a proto zdůrazňujeme potřebu 
důsledného dohledu. Dostatečné 
mytí rukou je opravdu považováno 
za nejefektivnější a přitom cenově 
nejdostupnější prevenci jak těmto 
poškozováním pacientů předcházet. 
Proto samozřejmě chceme,  aby se 
tyto postupy v nemocnicích dodr-
žovaly. Na podporu těchto přístupů 
je dokonce každý rok 5. května vy-
hlašována celosvětová kampaň Den 
hygieny rukou. 

Nepatří to do elementární výcho-
vy a gramotnosti, jak si mýt ruce, 
musí se tomu věnovat WHO?
Ač je to zarážející, úroveň osobní hy-
gieny není u nás na nejvyšší úrovni. 

Potvrzují to i čísla Státního zdravot-
ního ústavu. Je to úkol právě těchto 
pracovišť, aby se na tento problém 
poukazovalo. Ať už formou kampa-
ní, stálé komunikace, připomínání. 
Jestliže chceme, aby v zařízeních 
bylo čisto a bezpečno, musí nejen 
zdravotníci, ale celá veřejnost, tyto 
návyky znát a dodržovat je.

Kdo s vámi tedy ještě spolupra-
cuje?
Naším nejdůležitějším partnerem je 
Ministerstvo zdravotnictví, spolupra-
cujeme také s odbornými společ-
nostmi České lékařské společnosti 
JEP, se Státním zdravotním ústavem, 
akademickými pracovištěmi, Národní 
lékařskou knihovnou a take nevlád-
ním sektorem. Snažíme se o podpo-
ru a větší zapojení pacientských or-
ganizací i do tvorby nových metodik 
či navrhovaných reformních kroků.  

Jedním z partnerů Ministerstva 
zdravotnictví jsou tedy pacient-
ské organizace. Jsou to skupiny 
s řekněme společnou a danou 
diagnózou, lidé si navzájem po-
máhající, často i mimo nemocnice 
a zdravotnická zařízení. Staráte se 
i o ně?
Určitě ano. Dobrým příkladem mo-
hou být pacientské organizace z ob-

lasti péče o duševní zdraví. WHO je 
velkým podporovatelem  a vyzyvate-
lem k transformační změně v dosud 
nastavené psychiatrické péči v ČR. 
Kolegové z WHO znají velmi dobře 
systém péče o pacienty s duševními 
nemocemi, navštívili opakovaně řadu 
pracovišť, jednali s čelními před-
staviteli nejenom ministerstva, ale 
i odborných společností a umožnili 
i jejich studijní cesty do zahraničí 
s cílem seznámit se s touto péčí 
v zemích, ve kterých již tato trans-
formace byla provedena. A jedním 
z velkých požadavků v tomto pro-
gramu je vtáhnout právě pacientské 
organizace duševně nemocných ke 
koncepční práci na připravované 
reformě tak, aby se tento systém na-
stavil co nejvíce podle jejich potřeb.

Jak se lidé seznámí s vaší činností 
a kde najdou výsledky, zprávy 
o tom, co děláte, i třeba výzvy 
k podpoře a spolupráci?
WHO vydává každoročně zprávu na 
evropské i globální úrovni, která uka-
zuje celou řadu faktů. Můžeme se 
tak porovnat s námi blízkými nebo 
sousedními zeměmi ve sledovaných 
indikátorech zdravotního stavu, či 
posoudit funkčnost systému a získat 
tak zpětnou vazbu o poskytování 
péče u nás. 
Tady bych chtěla zdůraznit, že ně-
která čísla řadí Českou republiku na 
světovou špičku. Například z pohle-
du neonatální úmrtnosti, a vůbec 
péče o matku a dítě. Zde spolu se 
severskými státy a nebo třeba Ja-
ponskem představujeme nejvyšší 
úroveň. V některých oblastech ale 
zjistíme, že jsme bohužel na opačné 
straně.Týká se to především vyso-
kého počtu onkologických one-
mocnění. Podle údajů WCRF z roku 
2012 v některých diagnózách, jako 
například u nádorů ledvin a pankre-
atu má ČR neblahé prvenství, nebo 
u nádorů tlustého střeva, ve kterých 
patří ČR mezi státy s jejich nejvyšším 
výskytem i úmrtností. To jistě nejsou 
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čísla, kterými bychom se chtěli chlu-
bit, stejně jako ukazateli, týkajících se 
kuřáctví, konzumace alkoholu, a to 
zejména v dětské populaci. Podle 
studie prováděné u školních dětí ve 
věku 11, 13 a 15 let máme celou řadu 
velmi alarmujících zjištění. Měli by-
chom s těmito rizikovými skupinami 
více pracovat.

Dostáváme se k projektu HPH, 
který realizujete v našich nemoc-
nicích. Co si pod tím máme před-
stavit? 
Enormní nárůst tzv. chronických 
neinfekčních onemocnění jako jsou 
kardiovaskulární, nádorová a respi-
rační onemocnění, diabetes, obezita 
a další nás nutí se více zamýšlet 
a odstraňovat jejich příčiny. Každý 
pacient, který do ne-
mocnice přijde, má 
už nějaké symptomy 
nebo ataku svého 
chronického onemoc-
nění. Souvisí to s tím, 
jak o své zdraví peču-
je, s prevencí a jeho 
životním stylem.
Přesto, že se pacien-
tovi dostane vyšetření 
a péče s využitím 
nejmodernějších pro-
středků a poznatků, 
tak paradoxně se právě těmito příci-
nami vzniku jeho nemocí zabýváme 
jen okrajově. Těmi hlavními příčinami 
jsou kuřáctví, nadměrná konzuma-
ce alkoholu, nedostatek pohybové 
aktivity a špatná výživa vedoucí 
k obezitě a nadváze. Tyto příčiny 
mohou dokonce za 75 % těchto 
onemocnění. Dobrá zpráva je, že 
jsou preventabilní a zároveň zmírně-
ní těchto rizikových faktorů vede i ke 
zlepšení stavu u již rozvinutých cho-
rob. Zkrátka, vždy je dobré s nimi 
začít pracovat. 
My se proto podílíme na programu 
WHO s názvem Health Promoting 
Hospital (HPH) a jeho cílem je vést 
nemocnice k tomu, aby kladly větší 

důraz na podporu zdraví a prevenci 
nemocí a ne pouze na samotné dia-
gnostické a léčebné služby. 
Projekt vznikl a má svoji základnu 
v Dánsku, v Bispebjerg University 
Hospital, v Kodanni, kde je veden 
paní profesorkou Hanne Tonne-
sen. Ta je svojí profesí plicní chirurg 
a podporu a rozvoj tohoto pro-
gramu zdůvodňuje tím, co zjistila 
ve své praxi. A sice, že u kuřáka je 
mnohem zdlouhavější hojení rány, 
že má mnohem častější komplika-
ce pooperační nebo operační a že 
i přes dobrou kvalitu poskytnuté 
péče nemůže být její efektivita dobře 
předvídatelná.
Toto je podloženo celou řadou studií, 
nejen v Dánsku. Plánovaná operace 
u kuřáka, a nebo prostě pacienta, 

který nedbá na svůj zdra-
votní stav a nemá ani 
snahu na sobě pracovat, 
je prostě rizikovější. My se 
proto snažíme přispět ke 
změně chování pacientů, 
zdravotníků a celkové 
kultury poskytované péče 
a zvyšovat tak její kvalitu. 
Proto je i tento pro-
gram HPH koordinován 
a veden na Ministerstvu 
zdravotnictví oddělením 
kvality péče pod vede-

ním paní Mgr. Mileny Kalvachové.

Kdo se podílí na realizaci tohoto 
programů v nemocnicích?
Zabývají se jím koordinátoři, ma-
nažeři kvality a podílejí se na něm 
doktoři a sestry, Tento program se 
však dotýká jak zdravotníků tak také 
pacientů a potažmo i jejich rodin-
ných příslušníků. Je potěšitelné, že se 
tento program podařilo v ČR nastar-
tovat a dnes již 9 nemocnic prošlo 
mezinárodním auditem a všechny 
naše nemocnice obstály. 

Máte další programy, které  jsou 
díky WHO iniciovány nebo pod-
porovány u nás?

WHO jich nabízí celou řadu. Jedná 
se o tzv. komunitně orientované pro-
gramy. U nás jsou poměrně popu-
lární a vedle již uvedeného projektu 
HPH (Nemocnice podporující zdraví) 
ráda zmíním projekt Zdravá města, 
Školy podporující zdraví, Bezpečnou 
komunitu. K partnerům, kteří se vý-
znamně nebo částečně na nich po-
dílí, patří municipality, obce i města, 
nevládní organizace, podniky a po-
dobně. Zní to možná trochu utopis-
ticky, ale své výsledky tyto programy 
přináší a pro naši Kancelář WHO jsou 
velmi cennými partnery...

Můžete na příkladu třeba Prahy 
uvést, jak program Zdravé město 
funguje?
Velmi rádi bychom měli za part-
nera Prahu jako hlavní město, tedy 
na úrovni kraje, ale to zatím takhle 
ideální není... Mnohem lépe se nám 
vede s některými městskými částmi. 
Ráda uvedu Prahu 8, 7, 12, ale také 
MČ Prahu 10 a 4 jako skvělé partnery 
a také členy národní sítě zdravých 
měst. Z velkých měst máme v této 
síti také Brno, a pět regionů - velmi 
aktivní je Vysočina, Moravskoslezský 
kraj i město Ostrava.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv Kanceláře WHO



26

Společné a koordinované 
programy jsou přínosem 
pro všechny členské země WHO
Světová zdravotnická organizace (WHO) realizuje mnoho různorodě zaměřených  
programů, včetně zdraví podporujících, s cílem začlenění ve všech členských zemích. 
V konceptu každého programu je i modifikace podle podmínek, stavu a potřeb  
konkrétní země. To mají na starost kanceláře WHO, navazující spolupráci s místními  
vrcholnými organizacemi. V ČR je hlavním partnerem Ministerstvo zdravotnictví, přičemž 
konkrétní oddělení spravující programy na podporu zdraví vede národní koordinátorka 
programu Health promoting Hospitals & Health Services, Mgr. Milena Kalvachová.

interview
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WHO spolupracuje především 
s Ministerstvem zdravotnictví 

ČR. Jaké projekty mají pro ČR před-
nost?
Ministerstvo zdravotnictví (MZ) dává 
při spolupráci s WHO přednost 
především projektům realizovaným 
v ČR, které jsou snadno aplikova-
telné a korespondují se strategic-
kým cílem MZ integrovat principy 
a zásady podpory zdraví do celého 
systému poskytováné zdravotní péče 
v ČR. 

Patří mezi ně zejména  
ty programy, které: 
l ve zdravotnických zařízeních, 
především pak v nemocnicích, na-
pomáhají začlenit koncepci, princi-
py a standardy podpory zdraví do 
nemocničního systému řízení kvality 
a bezpečí a kultury nemocnice, 
l slouží jako nástroj k identifikaci 
potřeb pro posílení národní kapacity 
veřejného zdravotnictví,  
l přispívají k rozšíření Národní sítě 
nemocnic podporujících zdraví 
a zdravotní služby, která je hlavní čes-
kou platformou programu Health Pro-
moting Hospitals and Health Services 
(dále jen „HPH“), (viz dále v textu),
l se zaměřují na vzdělávací aktivity 

se zaměřením na rozvoj intervencí 
na podporu zdraví mezi pacienty 
a jejich příbuznými. 
Příkladem dobré praxe ve vazbě na 
vzdělávání jsou návštěvy tzv. HPH ne-
mocnic (tj. nemocnice, jež jsou členy 
Mezinárodní sítě HPH) v zahraničí, 
kde mohou na vlastní oči vidět napl-
ňování principů podpory zdraví v ka-
ždodenní praxi dané země či státu. 
Mezinárodní spolupráce, jež je v rám-
ci podpory zdraví nyní aktuální, se 
týká především prvního bodu, kdy se 
mezinárodní tým, včetně odborníků 
z ČR, aktivně podílí na aktualizaci 
manuálu pro implementaci podpory 
zdraví v nemocnicích a aktualizaci 
HPH standardů a souvisejících formu-
lářů pro sebehodnocení v této oblasti 
poskytování zdravotních služeb. 

Už několik let běží v českých ne-
mocnicích úspěšně projekt HPH. 
Jak ho hodnotíte?
Úvodem je myslím vhodné říci, že 
program HPH, tedy, jak již bylo řeče-
no, Health Promoting Hospitals and 
Health Services, je programem  
Světové zdravotnické organizace,  
na kterém Česká republika partici-
puje již od roku 2003. Tato iniciativa 
sdružuje nemocnice se zájmem 
o podporu zdraví s cílem implemen-
tovat standardy pro podporu zdraví 
do praxe jednotlivých poskytovatelů 
zdravotních služeb.
Důležitým datem tohoto programu 
v ČR byl rok 2008, kdy byla vytvoře-
na Národní síť nemocnic podporují-
cích zdraví a zdravotní služby, která 
je se svými aktuálně 10 členy součástí 
Mezinárodní HPH sítě sdružující cel-
kem 587 zdravotnických zařízení z 30 
zemí světa.  
Tento program odstartoval v ČR na 
půdě poskytovatelů zdravotních slu-
žeb a až na základě doporučení Me-
zinárodní sítě HPH ho převzalo MZ 
s cílem zastřešení programu a po-
skytnutí státní garance při zajištění 
systémového řízení a koordinace na 
celém území ČR. 

Další významný milník byl v tomto 
programu učiněn v roce 2010, kdy se 
ČR prostřednictvím MZ přihlásila do 
dílčího projektu WHO/HPH – Recog-
nition Project, kterého se účastnilo 7 
z tehdejších 9 HPH nemocnic. Tohoto 
projektu se účastnilo mnoho HPH 
nemocnic po celém světě, avšak ČR 
zde dosáhla významného světového 
prvenství, když v prosinci 2013, jako 
první na světě, ukončily WHO/HPH 
– Recognition Project právě české 
HPH nemocnice (pozn. jednalo se 
o nemocnice zařazené do intervenční 
skupiny).  
Výstupem z tohoto projektu byl, 
mimo obsáhlého sebehodnocení 
a návazných doporučení, též mezi-
národní certifikát, který lze dohledat 
na webových stránkách zaintereso-
vaných HPH nemocnic. ČR získala 
6 zlatých a 1 stříbrný certifikát. 
Jak jsem již zmiňovala, současně má 
Národní síť HPH v ČR 10 členů (Fakult-
ní nemocnice v Motole, Nemocnice 
Valašské Meziříčí a.s.; Oblastní nemoc-
nice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice 
Středočeského kraje; Fakultní nemoc-
nice Olomouc; Nemocnice Pelhři-
mov, p. o.; Nemocnice Jihlava, p. o.; 
Ústřední vojenská nemocnice – Vo-
jenská fakultní nemocnice Praha; Vše-
obecné fakultní nemocnice v Praze; 

Pokračování na straně 28 

Zástupci české Národní sítě HPH  
při reprezentaci ČR na 25. ročníku  
mezinárodní konference k programu 
Health promoting hospitals & Health 
services (HPH) ve Vídni.
Mgr. Kalvachová je třetí zleva.
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Nemocnice Šumperk a.s.; Nemocnice 
České Budějovice, a.s.). Tohoto počtu 
si velmi vážíme, avšak do budoucna 
je naším společným cílem tento po-
čet dále navyšovat tak, aby se princi-
py podpory zdraví šířily i do dalších 
zdravotnických zařízení v ČR. 

Jaké jsou návazné aktivity, směřu-
jící jak ke zdravotníkům, tak paci-
entům?
Zde bych ráda uvedla aktuální 
úspěch MZ, kdy ke dni 1. 7. 2017 byla 
vytvořena národní síť nekuřáckých 
nemocnic ČR s oficiálním názvem 
Národní síť nemocnic a zdravotnic-
kých zařízení bez tabáku (The Natio-
nal GNTH Network of the Czech Re-
public), která je nyní hlavní a oficiální 
platformou programu nekuřáckých 
nemocnic v ČR. 

Tento program sdružuje zdravot-
nická zařízení se záměrem bojovat 
proti kouření, jakožto nejvýznamnější 
odstranitelnou příčinou úmrtnosti 
i nemocnosti populace. Celosvětově 
tuto iniciativu zastřešuje tzv. Global 
Network for Tobacco-Free Healthca-
re Services, kterou tvoří 24 dílčích sítí 
z 16 zemí. Tento program, často též 
označován za program „nekuřáckých 
nemocnic“, přímo souvisí a navazu-
je na program HPH, jelikož jsou ve 
svém principu zaměřeny na prevenci 
a podporu zdraví obyvatel s centrali-
zací příslušných aktivit ve zdravotnic-
kých zařízeních, především v nemoc-
nicích. V roce 2010 proto vznikla tzv. 
Tobacco Free United (TFU), která oba 
programy propojuje. 
Současně čítá česká Národní síť ne-
mocnic a zdravotnických zařízení bez 
tabáku 5 členů (Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady, Fakultní ne-
mocnice Olomouc, Sdružené zdra-
votnické zařízení Krnov, Fakultní ne-
mocnice Hradec Králové, Všeobecná 
fakultní nemocnice v Praze) a stejně 
jako v případě Národní sítě HPH, se 
budeme intenzivně snažit o jejich 
navýšení. 

Další navazující iniciativou MZ je pro-
gram dobrovolnictví ve zdravotnictví. 
Jedná se o dobrovolnou činnost 
civilních fyzických osob starších 15 
let, které bezplatně a rády věnují svůj 
volný čas těm, kteří jej musí trávit ve 
zdravotnickém zařízení. Tento princip 
pomoci je popsán mnoha převážně 
zahraničními zkušenosti, kdy se uka-
zuje, že správně nastavený a řízený 
dobrovolnický program činí z dobro-
volnické činnosti osvědčený nástroj, 
který napomáhá ke zvyšování úrovně 
kvality poskytované zdravotní péče 
a tím k lepšímu a rychlejšímu uzdra-
vení pacienta. 
Mezi nejčastější typy dobrovolnických 
činností podporující zdraví a uzdra-
vení pacienta patří tvořivé volnoča-
sové aktivity pro udržení psychické 
pohody pacientů, individuální lidský 
kontakt s pacienty/klienty ohrožené 
sociální izolací a zhoršením psy-

chického stavu, činnosti přispívající 
k rehabilitaci a nácviku soběstačnosti 
pacientů, canisterapie a další. 
Této problematice se MZ intenzivně 
věnuje a shledává téma dobrovol-
nictví ve zdravotnictví za velmi vý-
znamné. Proto ji zahrnulo do svého 
strategického plánu činnosti, přičemž 
v současné době zpracovává roz-
sáhlý inovační projekt v této oblasti 
pro čerpání evropských fondů, jehož 
součástí budou v realizační fázi pro-
jektu též české HPH nemocnice.  

Co byste vyzdvihla jako nejvýraz-
nější přínos, který byl dosažen 
v rámci dosavadní účasti ČR ve 
WHO projektu nemocnice podpo-
rující zdraví a zdravotní služby?
Z pozice národní koordinátorky 
v ČR pravděpodobně zařazení to-
hoto programu do seznamu priorit 
v akčním plánu č. 09 pro implemen-
taci Národní strategie Zdraví 2020 
s názvem Zajištění kvality a bezpečí 
poskytovaných zdravotních služeb. 
Tento akční plán je pro ČR hlavním 
strategickým dokumentem oblasti 
kvality zdravotní péče a bezpečí 
pacienta, a uvedením programu 
HPH coby jednu z priorit, se MZ 
zavazuje k jeho aktivnímu rozvoji 
a podpoře. 
S tím též souvisí každoroční aloka-
ce finančních prostředků, které jsou 
udělovány zdravotnickým zařízením 
v rámci dotačního programu Bez-
pečnost a kvalita zdravotní péče 
oproti žádosti dle aktuálního meto-
dického návodu. 
Dále pak, z hlediska legislativního, je 
pro strategickou činnost velmi pří-
nosné ukotvení činnosti na podporu 
zdraví ve vyhlášce č. 102/2012 Sb., 
o hodnocení kvality a bezpečí lůž-
kové zdravotní péče, ve znění poz-
dějších předpisů, jenž je prováděcím 
předpisem zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmín-
kách jejich poskytování, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Z výkladu této legislativy pak vyplývá, 

Kde byly programy HPH 
úspěšně realizovány  
nebo započaty
Úplný prvopočátek interakce progra-
mu HPH s českým zdravotnictvím byl 
v roce 2003, kdy se na dílčích projek-
tech podíleli za ČR odborníci z Fakultní 
nemocnice Motol, Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze, Masarykova onko-
logického ústavu v Brně a Nemocnice 
Šumperk. 
Poté, v roce 2008, následovalo vytvo-
ření oficiální Národní sítě HPH, jejímiž 
členy je k dnešnímu dni 10 nemocnic 
ČR: 
l Fakultní nemocnice v Motole
l Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
l  Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, 

a.s., nemocnice Středočeského kraje
l Fakultní nemocnice Olomouc
l Nemocnice Pelhřimov, p. o.
l Nemocnice Jihlava, p. o.
l  Ústřední vojenská nemocnice  

– Vojenská fakultní nemocnice Praha
l  Všeobecné fakultní nemocnice 

v Praze
l Nemocnice Šumperk a.s.
l Nemocnice České Budějovice, a.s.
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že osoby, které MZ opravňuje k pro-
vádění hodnocení kvality a bezpečí 
lůžkové zdravotní péče dle § 98 odst. 
3 zákona o zdravotních službách, 
musí tuto oblast zahrnout do svých 
hodnotících standardů, podle kterých 
následně posuzují úroveň zdravot-
ních služeb poskytovaných ve zdra-
votnických zařízeních. 
Významným přínosem programu 
HPH, především pak tedy projektu 
WHO/HPH – Recognition Project, 
je též začlenění standardů podpory 
zdraví včetně svých ukazatelů a in-
dikátorů do nemocničních systémů 
řízení kvality a bezpečí. 
Pro členy Národní sítě HPH je dále 
přínosem účast na mezinárodních 
konferencích, kde zástupci zdravot-
nických zařízení čerpají a diskutují 
nové poznatky a především aktivně 
prezentují své aktivity a inspirují další 
členské státy. V této souvislosti bych 
zde ráda uvedla, že se počet tak-
to aktivních účastníků zahraničních 
delegací zvyšuje, což mne ohromně 
těší. Dokazuje to nejen ambice a cí-
levědomost českých zdravotnických 
zařízení, ale též stále se zlepšující 
spolupráci mezi MZ a nemocnicemi, 
která je též velmi důležitá. Odměnou 
těchto aktivit bylo pro ČR ocenění 
obdržené od vědeckého výboru HPH 
v dubnu 2017 na 25. Mezinárodní 
HPH konferenci v rakouské Vídni za 
poster MZ s názvem Efektivita systé-
mu nemocniční péče v České repub-
lice prostřednictvím dobrovolnické 
činnosti. 
Z hlediska zdravotnických zařízení 
a jejich představitelů může být jis-
tě přínosem možnost zahraničních 
studijních stáží v HPH nemocnicích, 
při kterých mohou v praxi vidět, 
jak konkrétně se v jiných státech 
zavádí a pracuje s programy na pod-
poru zdraví, přičemž pak mohou tyto 
poznatky převést do zdravotnického 
systému v ČR.

Mohou se lidé “zvenku”, pacienti 
a případní podporující partneři, 

o projektech dozvědět detailnější 
informace a možnosti třeba osob-
ní nebo firemní podpory? Nebo 
třeba o příznivých výsledcích?
Podrobné informace o programu 
HPH, jeho vývoji na území ČR a další 
potřebné informace jsou dostupné 
široké veřejnosti na webových strán-
kách MZ na portálu kvality a bezpečí 
(http://www.mzcr.cz/kvalitaabezpe-
ci/), v pacientské či odborné sekci 
„spolupráce s WHO“.   
Pro anglicky hovořící čtenáře mohu 
též zmínit oficiální web Mezinárodní 
sítě HPH, http://www.hphnet.org/, 
kde jsou dostupné zcela kompletní 
a ucelené informace o programu, 
včetně volně dostupné publikační 
činnosti zahraničních odborníků 
apod. 

Z pozice poskytovatelů zdravotních 
služeb jsou realizovány různé ko-
munitní akce, které jsou vždy zamě-
řeny na konkrétní problém v oblasti 
podpory zdraví, zdravého životního 
stylu, prevence chorob, zdravotní 
gramotnosti apod. Nejčastěji jsou 
tyto akce organizovány přímo v pro-
storách zdravotnického zařízení 
a ohlašovány s časovým předstihem 
na webových, popřípadě facebooko-
vých stránkách. Jedná se například 
o Den diabetu, Den zdraví, Den bez-
pečí, Den proti obezitě apod. 
V rámci MZ, které je národní koordi-
nační jednotkou programu HPH, je 
za tuto agendu odpovědné oddělení 
kvality zdravotních služeb.

Text: redakce, MZ
Foto: archiv MZ
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FN Plzeň a TV Nova

l  Přednost mají šťasné konce  
aneb Dokudrama 

TV Nova,  ve spolupráci s FN Plzeň 
a mnoha maminkami i tatínky,  natoči-
la seriál z prostředí fakultní porodnice. 
Kamery zachytily jedinečný okamžik 
příchodu nového života na svět. Od 
23.srpna 2017 (každou  středu večer) 
na TV Nova,  uvidíme příběhy, emoce, 
radosti i pláč.
Ředitel fakultní nemocnice  Václav 
Šimánek k tvorbě dokudramatického 
seriálu ve Fakultní nemocnici Plzeň 
řekl: „Jsme velmi rádi, že si televize 
Nova vybrala pro tento úžasný pro-
jekt naši nemocnici. V prvopočátku 
k této myšlence někteří zaměstnanci 
přistupovali s obavami, ale průběh 
realizace dokázal přesvědčit,  že oba-
vy byly zbytečné. Natáčení proběhlo 
bez komplikací, nikdo nebyl jakkoli 
omezován a vznikl krásný seriálo-
vý dokument, který osloví většinu 
z nás. Děkuji všem zaměstnancům 
naší porodnice a zároveň i mnoho-
člennému štábu TV Nova, všichni byli 
během natáčení profesionály na svých 
místech. Díky.”
Každou minutu, každou hodinu, ka-
ždý den se narodí jedno dítě. Jaké 
to je, přivést na svět nový život? Od 
sesterny po porodní sál, od příchodu 
maminky až po první slzy štěstí? Uni-
kátní dokumentární reality pořad Malé 
lásky startuje už v srpnu na TV Nova. 
Díky němu diváci zblízka pohlédnou 
na intimní okamžiky nastávajících ro-
dičů a poznají jedinečné příběhy po-
rodních asistentek i lékařů.
Jak probíhalo natáčení unikátní série? 
Abyste zjistili, jaké je přivést na svět 
nový život, umístili jsme do porodnice 

ve fakultní nemocnici Plzeň třicet pět 
kamer. Od sesterny po porodní sál, od 
příchodu maminky až po první slzy 
štěstí.
Televizní sérii Malé lásky ukazuje zblíz-
ka intimní okamžiky padesáti nastáva-
jících matek, jejich strach, bolest i ra-
dost. Diváci poznají jedinečné příběhy 
porodních asistentek i lékařů, pro 
něž je rození každodenním posláním. 
Prožijí zlomové okamžiky, jež zůstávají 
pouze v rodinných albech. Nahlédnou 
za dveře, za nimiž přichází na svět 
nový život.
Tři osudy, tři ženy, tři porody. A emo-
tivní chvíle, které sledujeme zblízka 
přímo na porodních sálech, chodbách 
nemocnice i v sesternách. Více budou 
sledovat televizní diváci od srpna na 
TV Nova.

(Zdroj: nova.cz, fnplzen.cz/red)

FN Olomouc

l  Primář neurochirurgie  
vyvinul unikátní  
meziobratlový implantát

Šetrnější postup při implantaci náhra-
dy meziobratlové ploténky, rychlejší 
úleva od bolesti a spolehlivější kostní 
zhojení – takové jsou hlavní přednosti 
unikátního implantátu, který vyvinul 
primář Neurochirurgické kliniky Fa-
kultní nemocnice Olomouc a Lékařské 
fakulty Univerzity Palackého v Olo-
mouci Lumír Hrabálek. První operaci 
bederní páteře s využitím originální 
techniky plánuje ve světové premiéře 
na podzim tohoto roku.
Jedinečnost titanového a expandi-

bilního implantátu s integrovanou 
dlahou, nazvaného po svém autorovi 
LUMIR XLIF CAGE, spočívá zejména 
ve funkčních parametrech a materiálu, 
z nějž je vyroben. Do meziobratlové-
ho prostoru dosud neurochirurgové 
vkládali místo ploténky implantát 
vyrobený z termoplastického mate-
riálu typu PEEK. „Je to umělá hmota, 
která mírně pruží, je měkká, dobře se 
obrábí a její výroba je relativně levná. 
Pro požadovanou stabilitu a následné 
zhojení však není ideální,“ uvedl Lumír 
Hrabálek.

Originální konstrukce  
a osvědčený materiál
Právě materiál, který pro výrobu svého 
originálního implantátu zvolil, je jednou 
z jeho hlavních předností. Jde o slitinu 
titanu, aluminia a vanadu, což je obec-
ně používaný a osvědčený materiál, 
dobře tolerovaný lidským organismem. 
Lumír Hrabálek s ním má dobrou zku-
šenost z jiných operačních postupů. 
„Vykazuje tzv. primární stabilitu – lépe 
se ´zakousne´ a drží hned od okamžiku 
zavedení,“ vysvětlil neurochirurg.
K výjimečným vlastnostem nového 
implantátu patří zároveň zdokonalení 
jeho funkčních parametrů. Jde totiž 
o první typ náhrady, která je schop-
na přizpůsobit se konkrétní velikosti 
meziobratlového prostoru. „Vlivem 
degenerativního onemocnění se pro-
stor pro ploténku často sníží, sesedne. 
Jeho zpětný návrat do původní výšky 
umožní to, že je implantát expandibil-
ní, schopný distrakce tedy roztažení. 
Snížený prostor lze takto roztáhnout 
na původní rozměr. Míra této distrak-
ce může být různá, podle potřeby od 
jednoho do čtyř milimetrů. Implantát 
se tak lépe zaklíní a zároveň se do-
stane do polohy bližší původnímu 
fyziologickému stavu, “ popsal Lumír 
Hrabálek.

Svět nemocnic
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Implantát je navíc konstruován 
ve dvanácti základních velikos-
tech a oproti běžným náhradám 
je jeho součástí integrovaná dlaha. 
„Přišroubuje se, a tím se stabilita ná-
hrady podstatně zvýší,“ dodal Lumír 
Hrabálek. K pevnému spojení obratlů 
neboli fúzi pak dojde srůstem kostní 
hmoty, vložené do vnitřního prostoru 
implantátu, která jím následně proros-
te a spojí se s kostní tkání páteře.

Špičkový lékař je také inovátor
Podle přednosty olomoucké neurochi-
rurgické kliniky docenta Miroslava 
Vaverky musí být špičkový odborník 
nejen dobrým lékařem, ale také ino-
vátorem. „Od svého učitele a prvního 
primáře jsem se naučil, že podmínky 
nejsou dané a neměnné a že je mohu 
sám zlepšovat. Už v osmdesátých 
letech jsem si vyráběl a upravoval 
nástroje, které tehdy na trhu chy-
běly. V současné době řada firem 
nabízí velmi sofistikované nástroje, 
které vznikají díky úzké spolupráci 
s neurochirurgy pomocí špičkových 
technologií. Z výhod implantátu, který 
vyvinul docent Hrabálek, bude profi-
tovat zejména pacient,“ uvedl docent 
Vaverka. Klinika v této oblasti působí 
nadregionálně, ročně se této špičkové 
operaci páteře s náhradou plotén-
ky v olomoucké fakultní nemocnici 
podrobí 30 až 50 pacientů. V těchto 
dnech bylo zahájeno patentové řízení, 
implantát by pak pro klinickou praxi 
měl být k dispozici na přelomu srpna 
a září, kdy olomoučtí neurochirurgové 
plánují první operaci s jeho využitím. 
Uplatnění implantátu bude po skon-
čení patentového řízení možné v neu-
rochirurgii kdekoliv na světě.

Šetrnější operační metoda
Vývoj originální myšlenky souvisí 
s moderní operační metodou XLIF, 
kterou začali olomoučtí neurochirur-
gové používat při operacích bederní 
páteře v roce 2009 jako první v re-
publice. Náhradu meziobratlové be-
derní ploténky provádějí pomocí boč-

ního přístupu k páteři, který umožňuje 
vyhnout se orgánům v břišní dutině 
i velkým cévám, a to bez velké chirur-
gické rány. K příslušné meziobratlové 
části se chirurgové dostávají pomocí 
speciálních nástrojů, které ochrání 
okolní tkáně. Kožní řez přitom nepře-
sahuje délku pěti až šesti centimetrů.
„Boční přístup, vedený mimo dutinu 
břišní, umožní postupné odhrnutí jed-
notlivých svalových vrstev až k páteři. 
Pracujeme přitom v hloubce 15 až 20 
centimetrů uvnitř těla v úzkém tubusu. 
Následuje odstranění ploténky a zave-
dení implantátu,“ objasnil lékař.

Úleva od bolesti hned po operaci
Operace náhrady na jedné ploténce 
trvá přibližně hodinu a čtvrt. Chirur-
gický zákrok pomáhá především paci-
entům s diagnózou diskopatie – one-
mocněním meziobratlových plotének, 
které s přibývajícím věkem degenerují 
a následkem toho dochází k nestabili-
tě páteře. Nemocní ji pociťují zejména 
jako intenzivní bolest zad, která někdy 
vystřeluje až do dolních končetin.
„Nejde o výhřez ploténky, ale o její 
stárnutí, které začíná už kolem 20. 
roku života. Člověk to může zvládat 
bez problémů, u některých lidí ale 
degenerace není dobře tolerována 
a ploténka se stane zdrojem bolesti,“ 

vysvětlil Lumír Hrabálek. Právě anal-
getický efekt by měl pacient pocítit 
hned po operačním výkonu. „Úleva 
od bolesti by měla být téměř okamži-
tá a s novým implantátem výraznější. 
Předpokládám, že také definitivní při-
hojení bude spolehlivější než dosud. 
Zavedení implantátu bude zároveň 
jednodušší a šetrnější,“ potvrdil Lumír 
Hrabálek.

Spolupráce s čínskými partnery
Vhodného partnera, schopného 
zhostit se náročného a unikátního 
projektu, našla olomoucká Neurochi-
rurgická klinika ve spolupráci s čes-
kou firmou BoneCare s.r.o. až u čín-
ských partnerů. Firma Beijing Fule 
Science & Technology Development 
Co.Ltd, která  patří k největším vý-
robcům páteřních implantátů v Číně, 
realizovala návrh během necelých 
dvou let.
„Zárukou jsou pro nás zkušenosti, 
které evropská i česká pracoviště 
s páteřní chirurgií mají. Věříme, že 
realizace nového typu implantátu je 
pilotním projektem, na který naváže 
další prospěšná spolupráce,“ uvedla 
zástupkyně čínské firmy Trish Cuixia 
při nedávné návštěvě čínské delegace 
na olomoucké klinice.

Zdroj: fnol.cz
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Karlovarská krajská nemocnice

l  PONOŽKY PRO ŽIVOT

Dětské oddělení Karlovarské nemoc-
nice se spolu se sdružením Nedo-
klubko zapojilo do mezinárodního 
projektu Sock for Life (Ponožky pro 
život). Jeho cílem je upozornit pomo-
cí takzvaného ponožkového rekordu 
na problematiku předčasných poro-
dů.
V České republice se ročně narodí 
zhruba 9 000 dětí předčasně, v Kar-
lovarském kraji je každé 10 narozené 
miminko nedonošené. I proto se 
naše nemocnice se svým perinatolo-
gickým centrem, které specializova-
nou péči o tyto novorozence zajišťu-
je, rozhodla v rámci mezinárodního 
projektu Socks for Life ponožkový 
rekord podpořit. Naším cílem je do 
listopadových oslav Světového dne 
předčasně narozených dětí shromáž-
dit přes 9 000 párů novorozeneckých 
ponožek, které zavěsíme na jednu 
dlouhou šňůru a dne 10. 11. 2017 
vystavíme na Slovanském ostrově 
v Praze.
Po představení a zapsaní rekordu 
je dárkově zabalíme a rozdáme ro-
dičům předčasně narozených dětí. 
Ponožtičky se tak stanou nejen sou-
částí rekordu, ale budou také u startu 
nového života. Života, který začíná 
bojem o každý nádech a nový den.
Vložením osobního vzkazu od zná-
mých osobností, odborníků, rodičů 

předčasňátek i Vás dárců, každé 
ponožky navíc získají svůj příběh, své 
poslání i připomínku toho, že v tom-
to každodenním nelehkém boji ne-
jsou miminka se svými rodinami sami.
Zásadní podmínkou účasti v rekor-
du je NOVÝ PÁR novorozeneckých 
ponožek (čím menší, tím lepší, barva 
nerozhoduje) + spojit ponožky spí-
nacím špendlíkem
Prosíme všechny, které tento projekt 
zaujal, o následující:
KUPTE PONOŽKY – novorozenecké 
ponožky libovolné barvy 
NAPIŠTE VZKAZ – není podmínkou 
účasti. Ve výsledku pak bude úžasné, 
když například maminka v Ostra-
vě dostane vzkaz od někoho třeba 
z Karlových Varů. Bude vědět, že 
v tom není sama… A že na ni někdo 
myslí. A Vaše ponožtičky jí to budou 
už navždy připomínat! Vzkaz vložte 
do jedné z ponožek.
PONOŽKY SPOJTE SPÍNACÍM 
ŠPENDLÍKEM
Sběrným místem, kam můžete své 
ponožky donést, je recepce nemoc-
nice v Karlových Varech v budově A.

Nemocnice Hořovice

l  Narození tisícího miminka 
začátkem srpna potvrzuje 
prvenství hořovické porod-
nice ve Středních Čechách

Jubilejní tisící miminko přišlo v ho-
řovické porodnici U Sluneční brány 

na svět v úterý 1. srpna 2017, což je 
přesně o jeden den dříve ve srovnání 
s loňským rokem. Šťastnou mamin-
kou se stala paní Lenka Hošková, kte-
rá ve 4,45 hod. porodila dceru Lauru. 
Ta vážila 3 100 g a měřila 47 cm.
Malinké jubilantce Lauře a mamince, 
třicetileté Lence Hoškové z Hořovic, 
přišli popřát následující den zástupci 
vedení hořovické nemocnice, tedy 
primářka hořovické porodnice MUDr. 
Věra Pavlů, primářka neonatologie 
MUDr. Milena Dokoupilová a hlavní 
sestra nemocnice Blanka Červenko-
vá. Dámská delegace předala no-
vopečené mamince dárkový balíček 
z nemocniční lékárny.
Maminka nám řekla, že porod probě-
hl v plánovaném termínu. V hořovic-
ké porodnici je podruhé, jelikož zde 
před dvěma a půl roky porodila syna 
Matyáše. „Vše je tady super. Hořovic-
ká porodnice je velmi vyhlášena a ani 
chvíli jsem nepřemýšlela, že bych 
porodila někde jinde. Vím velmi dob-
ře, že některé maminky jezdí sem až 
z Prahy.  Mladá paní doktorka, která 
mě odrodila, byla velmi sympatická. 
Stejně příjemné jsou také sestry, kte-
ré se o nás tady starají,“ konstatuje 
paní Hošková, která nám prozradila, 
že výhledově uvažuje i o třetím dítěti.
Je všeobecně známo, že hořovická 
porodnice je stále oblíbenější a její 
služby vyhledávají rodičky nejen 
z Berounska, ale také ze vzdáleněj-
ších oblastí. „Naše porodnice je už 
známá po celém regionu Středních 
Čech, proto sem jezdí rodičky nejen 
z přilehlé spadové oblasti, ale i z Pra-
hy a jiných měst republiky. Láká je 
k nám nejen moderní a příjemné zá-
zemí, ale také – alespoň podle toho, 
co říkají – laskavý a profesionální per-
sonál,“ konstatuje MUDr. Věra Pavlů, 
primářka porodnice U Sluneční brány.     
„Každý rok přivítáme tisící miminko 
o něco dříve, což jen dokazuje, že 
Hořovice jsou stále známější mezi 
budoucími rodičkami,“ uvádí její ko-
legyně MUDr. Milena Dokoupilová, 
primářka hořovického novorozenec-
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kého oddělení. A proč je porodnice 
u Sluneční brány tak oblíbená mezi 
budoucími maminkami? „Snažíme se 
poskytovat nejen medicínsky kvalitní, 
ale zároveň lidskou péči všem novo-
rozencům a jejich rodinám. Současně 
se snažíme o vytvoření domácí at-
mosféry,“ vysvětluje hořovická neona-
toložka.  
Z tisícovky miminek letos přišlo na 
svět v Hořovicích patnáctero dvojčat. 
Hořovická neonatologie disponuje 
jednotkou intenzivní péče se statu-
tem perinatologického centra inter-
mediární péče a personál je schopen 
se postarat o děti narozené od 31. 
gestačního týdne těhotenství.
Hořovická porodnice umožňuje bu-
doucím rodičům shlédnout prostory 
porodnice již před samotným poro-
dem, a to prostřednictvím předpo-
rodních besed, na které se můžete 
předem objednat na tel. čísle 311 554 
202 u Mgr. Pavly Fíkarové, vedoucí 
sestry gynekologicko-porodnického 
oddělení.

Zdroj: nemocnice-horovice.cz

Nemocnice Rudolfa a Stefanie 
Benešov

l  Zbavte se svého  
nepotřebného mobilního 
telefonu a pomozte tak 
dobré věci

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Be-
nešov, a.s. se v polovině července 
zapojila do charitativního sběrného 
projektu Remobil na podporu Jedlič-
kova ústavu a škol.
Cílem projektu je prostřednictvím 
sběru vysloužilých a nepotřebných 
mobilních telefonů, baterií, mp3 pře-
hrávačů, nabíječek, sluchátek a další 
drobné elektroniky ulehčit životnímu 
prostředí, podpořit zaměstnávání lidí 
s hendikepem a finančně podpořit 
aktivity Jedličkova ústavu. Každý vy-
braný telefon totiž představuje částku 
10 Kč a snahou společnosti RETELA, 
s.r.o., která za projektem stojí, je se-
brat 10 000 mobilních telefonů a zís-
kat tak pro Jedličkům ústav 100 000 
Kč.
Do projektu se mohou zapojit všich-
ni – jak zaměstnanci nemocnice, tak 
široká veřejnost.
Sběrné boxy na staré mobily a drob-

nou elektroniku jsou umístěny v chi-
rurgickém pavilonu, gynekologickém 
pavilonu, na pokladně nemocnice 
a v nemocniční jídelně. 
Každý se odevzdáním svého nepo-
třebného telefonu může navíc zapojit 
do soutěže a vyhrát telefon v hod-
notě 10 000 Kč. Stačí jen starý telefon 
před vhozením do sběrného stojanu 
či boxu označit svým kontaktem. 
Soutěžní pásky pro označení mobil-
ního telefonu jsou součástí každého 
sběrného boxu, stejně jako informač-
ní letáky k projektu.

Zajištění návazné specializované péče 
pacientům ze spádové oblasti Bene-
šov a okolí, to byla hlavní myšlenka 
vedoucí k podepsání memoranda 
o vzájemné spolupráci mezi Ne-
mocnicí Rudolfa a Stefanie Benešov 
a Nemocnicí Na Homolce, která 
se specializuje na léčbu závažných 
onemocnění srdce, cév a nervového 
systému.
Nemocnice na Homolce nemá cha-

rakter standardní spádové nemocnice 
jako Nemocnice Rudolfa a Stefanie, 
ale je vyhledávaným vyšším pra-
covištěm pacientů z celé republiky, 
a to především pro svůj špičkový 
neurochirurgický a kardiovaskulární 
program. Od roku 2014 má nemoc-
nice statut vědeckého a výzkumného 
pracoviště, díky čemuž je zde prová-
děna léčba konkrétních diagnóz ino-
vativními postupy, např. v rámci cen-

tra robotické chirurgie, centra plicní 
endoskopie, centra pro léčbu aorty, 
gamanože a další.
„Díky podepsanému memorandu 
o spolupráci naše nemocnice zajistí 
superspecializovanou diagnostickou 
a léčebnou péči v jedné z nejmoder-
nějších evropských nemocnic s kom-
plexní podporou,“ popsal přínos spo-
lupráce MUDr. Roman Mrva, ředitel 
Nemocnice Rudolfa a Stefanie.

Benešovská nemocnice uzavřela memorandum  
o spolupráci s Nemocnicí Na Homolce.
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V dnešní době už snad každý slyšel 
o leukemii. Málokdo ale ví, že není 
jen jedna. Jde o skupinu onemocně-
ní krve, kde každé má velmi speci-
fické vlastnosti i odlišné prognózy. 
Na leukemická onemocnění, nové 
objevy v jejich léčbě i to, jak ovliv-
ňují pacienty a domácí i světovou 
hematologii, jsme se ptali profesora 
MUDr. Jiřího Mayera, CSc., před-
nosty Interní hematologické a onko-
logické kliniky Fakultní nemocnice 
Brno a děkana Lékařské fakulty 
Masarykovy university (MU) v Brně. 
„Leukémie je vždy závažné onemoc-
nění. Naším hlavním cílem všeho, 
co děláme, je pomoc pacientům. Je 
to dlouhodobý proces a jsem rád, 
že právě naše brněnské pracoviště 
v tom patří k předním pracovištím 
v Česku i v Evropě. Leukémie už není 
tabu. Naše objevy přispívají k tomu, 
aby těch vyléčených bylo co nejvíce,“ 
uvedl profesor.

Když srovnáte léčbu před dvaceti 
lety a dnes laicky, jaké srovnání 

vás napadá?
Řeknu ten rozdíl asi takto: u některých 
leukemií je to jako cestování nejmo-
dernějším autem se všemi bezpečnost-
ními prvky pro cestující proti jízdě koň-
ským povozem. Ale u některých jiných 
onemocnění se musíme stále spokojit 
s něčím jako poslední verze škodovky 
na konci osmdesátých let.

K čemu při leukémiích dochází?
V důsledku poruchy funkcí kostní dřeně 
a krve dochází k nekontrolovatelnému 
množení určitých skupin bílých krvinek 

v kostní dřeni a většinou i v krvi. Zmno-
žené „špatné“ bílé krvinky nevykonávají 
svou obrannou funkci a naopak utlačují 
zdravé krvetvorné i jiné buňky v lidském 
těle. Tak vzniká onemocnění.

Bílých krvinek je prý několik typů.
Ano. Bílých krvinek je několik typů 
a leukemie navíc mohou probíhat 
akutně nebo chronicky, pokud to velmi 
zjednodušíme. Jsou čtyři základní typy 
leukemií – akutní myeloidní leukemie 
má zkratku AML, chronická myeloidní 
leukemie (CML), akutní lymfoblastická 
leukemie (ALL) a chronická lymfatická 
leukemie (CLL).
Lidé ale vše znají jen pod pojmem leu-
kemie, tedy rakovina krve.
Pravda je, že laika dělení leukémií asi 
příliš nezajímá. Musím ale upozornit: 
přestože u uvedených čtyř typů leuké-
mií jde o naprosto odlišná onemocnění 
se zcela odlišnou léčbou, mají překva-
pivě řadu společných znaků, a to hlav-
ně v tom, jak se projevují.

Kolik je v Česku ročně nově zjištěno 
případů leukemie?
Zhruba 1200 lidí ročně leukemií one-
mocnění, přičemž nejčastěji chronic-
kou lymfatickou leukemií a pak akutní 
myeloidní leukemií.

Je počet nových onemocnění ve 
srovnání s Evropou hodně nebo 
málo?
Je to na počet obyvatel hodně. Díky 
hlubokým znalostem a práci expertních 
týmů brněnské hematologie se daří tato 
onemocnění lépe diagnostikovat i léčit. 
Třeba nyní jsme na cestě ke stanovení 

cílené kombinované léčby, která pomů-
že pacientům s chronickou lymfocytární 
leukemií, která je nejčastější leukemií 
dospělé populace v Evropě.

Které státy mají větší výskyt tohoto 
onemocnění a co je jeho obecnou 
příčinou?
Zjednodušeně se dá říct, že ve vyspě-
lém světě je výskyt všech typů leukemií 
zhruba stejný.

Jaké jsou současné možnosti léčby 
leukemií?
Pokroky v možnostech léčby z posled-
ní doby jsou skutečně enormní. Např. 
u akutní myeloidní leukemii stále léčí-
me kombinací protinádorové chemo-
terapie, neboli cytostatik, a nezřídka je 
léčba zakončena velmi komplikovaným 
a intenzivním zákrokem, transplantací 
krvetvorných buněk, tedy kostní dřeně. 
Léčba je intenzivní a vede mnohdy 
k několikatýdenní nefunkčnosti kostní 
dřeně, než se zahubí nádorové buňky 
a vyrostou buňky zdravé. Chronická 
myeloidní leukemie se také kdysi léčila 
cytostatiky a transplantací kostní dřeně, 
ale zhruba dvacet let jsou k dispozi-
ci zcela převratné léky, jejichž objev 
umožnila kumulace poznatků z mo-
lekulární biologie a genetiky nádoro-
vých onemocnění.

A co se zjistilo?
Že za chronickou myeloidní leukemií 
je chromozomální vada, tzv. Phila-
delphský chromozom, který nakonec 
vede v buňce k tvorbě bílkoviny, která 
se normálně v těle nevyskytuje. A tato 
bílkovina spustí nádorové bujení.

Rozhovor s prof. Jiřím Mayerem
přednostou Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno

Naše objevy zvyšují počet
vyléčených pacientů



35

Máte na to lék?
Dnešní moderní léky dokážou tuto 
bílkovinu dlouhodobě blokovat, a tím 
leukemii extrémně potlačit. U chronic-
ké lymfocytární leukemie máme v po-
slední době k dispozici širokou plejá-
du léků včetně nedávno zcela nové 
kategorie léků, jejichž podstata zase 
vychází z hlubokého pochopení toho, 
jak leukemie vznikají.

Je léčba leukémie drahá?
Léčba leukemií je extrémně drahá, 
transplantace kostní dřeně může stát 
milióny korun a měsíční léčba jednoho 
pacienta statisíce korun. A mnohdy je 
taková léčba dlouhodobá.

Vaše pracoviště významně posunu-
je možnosti světové hematologie 
v souvislosti s léčbou leukemie. 
O co se konkrétně jedná?
Já bych byl možná skromnější, ta otáz-
ka zní velmi vznešeně, ale neskrývám, 
že máme ambici být viditelní minimál-
ně na evropské scéně. Podařilo se nám 
také publikovat několik kvalitních prací 
ve špičkových celosvětových časopi-
sech, které zpravidla vycházejí v USA. 
Výzkum na poli leukemií může probí-
hat různými způsoby.

Jakými?
Můžete v laboratoři zkoumat buň-
ky, buďto přímo od pacientů, nebo 
nějaké speciální laboratorní kultury. 
Lze testovat nové léčebné postupy, 
zkoumat nové, neočekávané vedlejší 
účinky inovativních léků nebo nějaké 
nové diagnostické metody, ale tady 
je zpravidla potřeba spojit síly nejen 
v rámci ČR, ale mezinárodně. 1200 
nových leukemií všeho druhu v České 
republice je relativně hodně, ale na to, 
abyste rychle vyzkoušeli nějaký nový 
léčebný postup u jednoho typu leu-
kemie, je to málo. Jsme velmi rádi, že 
se nám daří vše, jak vlastní laboratorní 
výzkum, tak výzkum více orientova-
ný klinicky, kde třeba vedeme nějaké 
projekty, na kterých se podílí celá 
Česká republika, nebo jsme součástí 

projektů mezinárodních, z nichž také 
některé vedeme.

Jak dlouho se na takovém projektu 
pracuje, jak výzkum probíhá?
Mnohdy je to na léta. Peníze a přístroje 
se nějak seženou, i když čím dál tím 
obtížněji, ale dát dohromady tým sku-
tečně kreativních, inovativních lidí, kteří 
ještě navíc budou spolupracovat, to je 
nejsložitější. Je mimořádně důležité mít 
také dlouhodobá data nejrozmanitější-
ho charakteru o nemocných a dlouho-
době uschované různé krevní vzorky 
k dalším analýzám, jak se postupně 
objevují nové výzkumné metody. Le-
ukemie a transplantace krvetvorných 
buněk bylo mé odborné, řekl bych, 
hobby od počátku, co jsem na klinice 
v Bohunicích. Za tu dobu ale extrémně 
přibylo nových poznatků a dnes máme 
v podstatě několik specializovaných 
týmů, které se věnují různým proble-
matikám u různých typů leukemií.

Co vaše objevy znamenají do bu-
doucna?
Některé věci, které se nám povedly, 
mohou asi mít bezprostředně širší 
dopad, jiné, zvláště laboratorního cha-
rakteru, otevírají nové možnosti a jejich 
reálné klinické uplatnění leží v budouc-
nu.

Co to je v budoucnu?
Myslím tím, že se uplatní v praxi za 
dva, pět možná i více let.

Za mnohými nápady nebo i vytvo-
řením nových výzkumných týmů 
stojíte vy osobně?
Ano, ale mnohé jednotlivé publikace 
a objevy jsou již dílem řady vynikají-
cích odborníků, kteří na našem pra-
covišti vyrostli. Například profesorka 
Popíšilová a docent Trbušek a jejich 
týmy se u chronické lymfatické le-
ukemie věnují některým závažným 
genetickým změnám, které drama-
ticky zhoršují prognózu nemocných. 
Docent Mráz se zabývá tím, jak 
nádorové buňky komunikují s jinými 
buňkami atd. Na poli akutní lymfob-
lastické leukemie se nyní velmi dobře 
v celoevropském měřítku etabloval 
pan prof. Doubek, který koordinuje 
některé klinické studie zkoumající 
nové léčebné postupy. Mě osobně 
přímo fascinuje problematika tzv. le-
ukemických kmenových buněk, velmi 
malé populace, z níž choroba vzniká, 
ale jak se v poslední době ukazuje, 
celá problematika bude extrémně 
složitá.

Dotknou se tyto objevy i českých 
pacientů?
Určitě ano. Čeští pacienti mají možnost 
díky různým klinickým studiím přijít 
k nejmodernější léčbě a k nejmoder-
nějším léčebným postupům. V nepo-
slední řadě se tím i ušetří finance a my-
slím si, že je pravdivá i představa, že 
pacient, který se ocitne na pracovišti, 
které se nějaké problematice skutečně 
hluboce a intenzivně věnuje, bude 
dobře vyšetřen a ošetřen.

Co dokáže krev *
Leukocyty jsou bílé krvinky. Slovo pochází 
ze dvou řeckých slov – leukos, bílý, a ky-
tos, buňka. * Krev je sice červená, protože 
je tam o mnoho více červených krvinek, 
ale pokud bílé krvinky nějakým způsobem 
z krve odseparujeme a máme je ve větším 
množství, tak jsou skutečně bílé. * Slovo 
leukemie vymyslel v polovině 19. století 
slavný německý patolog Rudolf Virchow 
a je to zase složenina, kdy je řecky haima 
krev, tedy to znamená bílá krev, zmnožení 
bílých krvinek v krvi. * Nádorové bílé kr-
vinky mohou infiltrovat v podstatě jakýkoli 
orgán v těle, mozkem počínaje, uzlinami, 
plícemi, játry, slezinou a kůží konče. * 
Pokud se množí bílé krvinky a pacientovi 
ubývá krvinek červených, je bledý, slabý, 
malátný. * Pokud ubývají krevní destičky, 
projevuje se to různými typy krvácení 
různé intenzity. * Když bílé krvinky nefun-
gují správně jako obrana proti infekcím, 
objevují se právě různé infekční komplika-
ce. K tomu se ještě mohou přidat příznaky 
z infiltrace různých orgánů nádorovými 
buňkami.
V Česku onemocní leukémií zhruba 1200 
lidí ročně. Je to na počet obyvatel hodně.
Čeští pacienti mají možnost díky různým 
klinickým studiím přijít k nejmodernější 
léčbě a léčebným postupům.

(Zdroj: fnbrno.cz, Právo)
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Pod košatými větvemi stoleté lípy, 
která stojí na nádvoří písecké ne-
mocnice, v pátek (18. srpna) poro-
dila mladá žena zdravou holčičku. 
Maminka již jednoho dítěte jela 
rodit do písecké porodnice ze svého 
bydliště v obci Hosty u Týna nad 
Vltavou. Na oddělení ale již nedošla 
a s pomocí svého manžela porodila 
přímo pod lípou v areálu nemocnice. 
Holčička Barborka přišla na svět ve 
20.25 hodin, vážila 3,45 kilogramu 
a měřila 50 centimetrů. Po čtyřech 
dnech opustily obě porodnici.

„Vše se odehrálo velmi rychle. U po-
rodu asistoval manžel, kolem-

jdoucí muž mu půjčil triko k zabalení 

miminka. Když pak pracovníci blízkého 
interního oddělení uslyšeli křik, přišli 
pomoci. To už zdravá holčička byla na 
světě. Zdravotníci z porodnice pak za-
jistili další péči o novorozence i matku,“ 
řekl primář gynekologickoporodnického 
oddělení MUDr. M. Turek, MBA.
Podle něho šlo o téměř mystický oka-
mžik, protože se dítě narodilo pod 
stoletou lípou malolistou, která patří 
mezi nejkrásnější a nejstarší stromy 
v nemocničním areálu. Je pojmenova-
ná po zakladateli písecké nemocnice 
MUDr. Václavu Šťastném. A šťastnou se 
stala i pro tuto maminku.
Do Nemocnice Písek, a. s., rodí jezdit 
ženy z jiných okresů stále častěji. Důvo-
dem je vysoce kvalitní péče o rodičky, 

novorozence, existence centra pro 
nedonošence, ale i fakt, že tato nemoc-
nice upřednostňuje přirozené porody. 
Rok od roku se zde i z těchto důvodů 
zvyšuje počet porodů. Vloni se tu naro-
dilo 906 dětí včetně 16 dvojčat, což bylo 
o 41 dětí více než v předchozím roce. 
„Porodnost se v naší nemocnici postup-
ně zvyšuje už několik let. Je to dáno 
zejména kvalitou poskytované péče, 
nadstandardním přístupem i prostředím 
a také tím, že jsme společně s česko-
budějovickou nemocnicí jedinými zdra-
votnickými zařízeními v kraji, kde máme 
akreditovaná centra s péčí o nedono-
šence. To zajišťuje péči o nedonošené 
novorozence,“ uvedl ředitel MUDr. Jiří 
Holan, MBA.

Žena porodila holčičku 
přímo pod stoletou lípou

Nemocnice Písek:
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Krajská zdravotní drží pozitivní trend hospodaření  
a díky motivačnímu systému rozdělí za pololetí mezi 
zdravotnická oddělení přes čtrnáct milionů korun

Lůžko následné intenzivní péče 
na nově vybudovaném odděle-
ní mostecké nemocnice Rekonstrukce pavilonu interních oborů v nemocnici v Děčíně - průběh a vizualizace vzhledu budovy po dokončení

Pozitivní trend ekonomického vývo-
je Krajské zdravotní, a. s., potvrdily 
výsledky hospodaření společnosti 
za první pololetí roku 2017. Krajská 
zdravotní, a. s., je největším poskyto-
vatelem zdravotní péče v Ústeckém 
kraji a patří mezi největší zdravotnická 
zařízení v České republice. 

„Jsem velmi rád, že můžeme při-
jít s tak pozitivní zprávou, jako je 

dosažení zisku ve výši 32,45 milionu 
korun v období do 30. 6. 2017. Pláno-
vaný výsledek hospodaření byl přitom 
o 1,15 milionu korun nižší. Po dosažení 
zlepšených hospodářských výsledků 
v minulých letech a loňském zisku 6,62 
milionu korun pokračuje pozitivní trend 
v hospodaření Krajské zdravotní i po 
letošním pololetním hodnocení. Můžeme 
tedy konstatovat, že Krajská zdravotní se 
v posledních letech řadí mezi úspěšně se 
rozvíjející firmy v České republice,“ uvedl 
k příznivému hospodaření Ing. Jiří Novák, 
předseda představenstva Krajské zdra-
votní, a. s. 
„Aktuálně v návaznosti na stanovený 
motivační systém pro zdravotnická 
oddělení probíhá jeho vyhodnocení 
a administrativní zpracování za první 
pololetí 2017, přičemž dle stanovených 
kritérií a v souladu s finančním plánem 
společnosti na letošní rok jsou připraveny 

prostředky ve výši více 
než 14 milionů korun, 
které budou vyplaceny 
v srpnové výplatě, tedy 
v září,“ zdůraznil Ing. 
Jiří Novák.
Příznivý trend hospo-
daření, dokladovaný 
i výsledkem za první 
půlrok 2017, je podle 
předsedy představen-
stva navíc dobrým 

předpokladem pro tvorbu prostředků, 
určených ještě v letošním druhém po-
loletí mimo jiné pro akce velké údržby 
a oprav, ale také na odměny u všech 
kategorií zaměstnanců, zejména však 
v rámci zmíněného vyhodnocení mo-
tivačního systému pro zdravotní úseky, 
uplatňovaného od roku 2014.
Nedílnou součástí strategie Krajské 
zdravotní, a. s., je postupná obnova ne-
mocnic a modernizace jejich vybavení. 
Aktualizovaný celkový objem investičních 
aktivit v roce 2017 činí 852 milionů korun.
„Významné investice byly naplánovány 
do všech pěti nemocnic, které společnost 
spravuje. V děčínské nemocnici je to 
například rekonstrukce pavilonu s interní-
mi obory za 27 milionů korun, v ústecké 
Masarykově nemocnici za 51 milionů 
korun rekonstrukce dětského pavilonu, 
kdy bude rozšířen o nové jedno podlaží. 

V nemocnici v Teplicích začala výstavba 
pavilonu se čtyřmi operačními sály a ste-
rilizací, kde cena vzešlá z veřejné zakázky 
je 185 milionů korun. Mostecká nemoc-
nice již získala nové oddělení pro ná-
slednou intenzivní péči a dlouhodobou 
intenzivní ošetřovatelskou péči, kde cena 
z veřejné zakázky přesáhla 16 milionů 
korun a v nemocnici v Chomutově bude 
vybudován zcela nový stravovací provoz 
včetně nového technologického vyba-
vení, který přijde na zhruba 60 milionů 
korun,“ vyjmenoval ze seznamu význam-
ných akcí pro letošní rok Ing. Jiří Novák.  
„Krajská zdravotní provádí investiční akce 
cíleně se zásadou důsledného využívání 
dotačních titulů a díky finanční investiční 
podpoře od Ústeckého kraje, který tímto 
umožňuje naplňovat dlouhodobou stra-
tegii postupné obnovy nemocnic a jejich 
přístrojového vybavení. Krajská zdravotní 
bude nadále usilovat o plynulé zajišťo-
vání dostupné a kvalitní zdravotní péče 
pro obyvatele Ústeckého kraje,“ ujistil 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
společnosti. 
Investice byly podpořeny 
Ústeckým krajem
http://www.kr-ustecky.cz

Ing. Jiří Novák, 
předseda 
představenstva 
Krajské  
zdravotní, a. s.
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Pojištění? Dlouhá a poctivá historie je jistotou sama o sobě.  
V případě Slavia pojišťovny už téměř 150 let.

Ing. Mgr. Jan Vlček, obchodní ředitel:

Jsme tradiční česká firma.
Zkušenosti a postřehy ze zahraničních 

trhů jsou pro nás ale inspirací

Různé typy pojištění zdraví řeší 
zdravotní pojišťovny. Co hledají 

lidé, kteří u nich nepochodí?
Obecně musím říci, že hledají přede-
vším jistotu, spolehlivost a serióznost, 
jakkoli to může znít banálně. Ale to 
je základ úspěchu produktu. Ze zku-
šenosti víme, že se lidé stále inten-
zivněji zabývají svým zdravím a sami 
začínají hledat cesty, jak si, zejména 
v případě plánovaných výkonů, zajis-
tit co nejkvalitnější zdravotní péči. 

Slavia pojišťovna je menším hráčem 
na trhu, což nám zároveň přináší 
větší pružnost a schopnost opera-

tivně reagovat na aktuální trendy. 
Za příklad mohu uvést zkušenost 
například s inovativním pojištěním 

Zdravotní pojištění využívá 
každý z nás. Složitější to  
ovšem je, pokud zahrneme 
do péče o zdraví metody,  
ne zcela obvyklé a do  
standardního zdravotního 
systému zatím nezařazené. 
Tradiční čínská medicína 
(TCM) je typickým příkladem. 
Veřejné zdravotnictví ji nijak 
nepodporuje, a přece ji  
desetitisíce pacientů využívají. 
Obrátili jsme se na experty, 
aby nám stávající situaci  
pomohli objasnit. O možnos-
tech komerčního zdravotního 
připojištění nás informoval 
Ing. Mgr. Jan Vlček,  
obchodní ředitel Slavia  
pojišťovny a.s.



Ušetříme vám nepříjemné a nečekané výdaje!

Pojištění 
odpovědnosti občanů

www.slavia-pojistovna.cz

Bezkrevní léčby, které hradí ošetření 
za pomocí postupů bezkrevní me-
dicíny. Pojištění je určeno všem, kteří 
před krevní transfuzí dávají před-
nost léčbě bezkrevní medicíny, ať již 
z důvodů hygienických, zdravotních, 
náboženských, osobních či z prosté 
obavy z nežádoucích účinků krevní 
transfuze. V České republice jsme 
první pojišťovna, která toto pojištění 
začala nabízet. 

Chystáte nějakou další, na českém 
trhu nezvyklou novinku? 
V příštím roce oslavíme 150 let od 
založení pojišťovny. V průběhu 
těchto let jsme neustále přicházeli 
s inovovanými produkty.  Kromě 
„klasických pojistek“, které v sou-
časnosti nabízí většina pojišťoven, 
tak dokážeme nabídnout i určitý 
nadstandard v oblastech pojištění 
majetku, nebo odpovědnosti. Ob-
líbeným produktem je například 
pojištění psů a koček pro případ 
nutnosti veterinární péče. Pro zahra-
niční studenty a osoby s dlouhodo-

bějším pobytem nabízíme komplex-
ní zdravotní pojištění a rozsáhlou 
nabídku produktů máme také pro 
podnikatele, města a obce a třeba 
i zastupitele. Novinkou pro tento 
rok je bezpochyby nové, inovativní 
autopojištění. 
Slavia pojišťovna je jednou z mála 
českých firem bez zahraniční účasti. 

To se odráží v naší firemní kultuře 
i servisu, který poskytujeme našim 
klientům. Dokážeme rychle rozho-
dovat a reagovat na aktuální vývoj 
a změny. Pokud se rozhodneme 
uvést na trh nové pojištění, budeme 
vždy rychlejší než velká nadnárodní 
korporace.

Zvažujete tedy zavedení připojiš-
tění TCM?
Vždy když přicházíme s novým pro-
duktem, je třeba dát dohromady 
smysluplné myšlenky. Jde o to, aby 
klientovi pojištění k něčemu opravdu 
bylo a jeho potencionální náklady 
byly co nejvíce minimalizovány. Pak 
nastává proces spolupráce týmu 
odborníků a různých specialistů a sa-
mozřejmě také průzkum zkušeností 
z cizích trhů, v tomto případě přede-
vším z Německa. Připojištění TCM je 
tedy aktuálně ve fázi plánování a im-
plementace ke zdravotnímu pojištění 
pro cizince a posléze pro domácí 
klienty.

INZERCE▼
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Slovenský spisovatel, který se vlastně mínil stát vědcem, ale k výhradně vědec-
ké dráze ho ani disciplína, atraktivita vědy nebo její neznámé hlubiny a vesmíry 
nezlákaly. Objevil jiný, v sobě, ve vlastní fantazii. A taky schopnost kreativity, píle, 
empatie, a hlavně schopnosti vytvořit příběh a nabídnout ho lidem. Schopnosti 
vědce se propojily s talentem a schopnostmi tvořit osobnosti spisovatele. Je to 
nejednoduchý úděl, musíte mít navíc ještě vůli a trpělivost. Najdete-li si ještě  
navrch čas a cestu k lidem, stanete se třeba oblíbeným autorem na autorských 
čteních, účastníkem literárních festivalů a diskuzí po celém světě, nebo stanete 
v čele slovenského PEN klubu. Jako renomovaný a slavný bratislavský spisovatel, 
RNDr. Gustav Murín, CSc.

inspirace

Gustav Murín: 

Nemocnice je pozoruhodný 
svět zápasu o lidské zdraví.

A tedy i štěstí
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Jste vědec, doktor přírodních věd. 
Má váš obor hodně společného 

s medicínou, léčením? Prolíná se 
někdy a někde vaše specializace 
s lékařskými výzkumy?
 
Áno, mám dve základné témy: testy 
životného prostredia a dlhovekosť. 
V tej druhej sa, samozrejme, zame-
riavame na základné princípy star-
nutia a možnosti ovplyvniť ich v pro-
spech predĺženia plnohodnotného 
ľudského života. Zatiaľ len v labo-
ratórnych podmienkach. Práve preto 
som sumár svojich poznatkov aj 
z obecne dostupných zdrojov zhrnul 
v knihe „Návod na dlhovekosť“, ktorá 
je medzi seniormi a ich rodinami stá-
le populárna a mala by byť k dosta-
niu aj cez internetové kníhkupectvá.

Kromě vědy se věnujete literatuře 
a napsal jste skoro 50 knih. Litera-
tura je umění a my připomínáme 
mantru lékařů: Umění léčit, a vice 
versa - léčba uměním. Jakou dia-
gnózu mohou vaše knihy ovlivnit? 
Strach z budoucnosti, snazší po-
chopení sebe sama, kultivaci vzta-
hů...?

U tých najpopulárnejších, ktoré sa 
zaoberajú organizovaným zločinom 
v 90. rokoch (napr. Slovenská mafie 
v Praze) je to lákavé „pošimrání“ 
výletom do podsvetia, ktoré končí 
zaklapnutím knihy. U mojich kníh 
o vzťahoch (Návod na manželstvo, 
Prvá pomoc pri partnerských pro-
blémoch) je to dôležitá správa, že 
s takýmito problémami nie sme sami 
a v minulosti ich už riešili, a aj vyrie-
šili, státisíce párov všade na Zemi. 
Pre náročnejších čitateľov sú určené 
moje knihy esejí a úvah dostupné aj 
v Čechách (Náhradní konec světa, 
Dualog, A stanete se bohy...).
 
Co je vlastně psaní - samota? Pře-
sunutí sebe sama do jiných světů 

a postav, osudů? Magické kouzlo 
tvoření?
To magické kúzlo sa dostavuje vo 
výnimočných prípadoch, o to je po-
vznášajúcejšie. A, áno, je to v prípade 
prózy napodobenie Stvoriteľa, keď 
dávate dokopy vlastný svet. Ale ten 
by nefungoval, keby neboli ochotní 
čitatelia, ktorí si ho vo svojej mysli 
vyvolajú a radi sa v ňom pohybujú. 
Obecne možno povedať, že my sme 
už nielen ľudské bytosti, ale aj ľudské 
informačné bytosti priam dávkovo 
závislé od stáleho prísunu informácií. 
A tu je priestor aj pre autorské dielo.
 
Byl jste někdy hospitalizován?
Iste, raz mi vyberali laparoskopicky 
slepé črevo a raz sa mi pokúšali po-
môcť s boľavým ramenom. V oboch 
prípadoch obetavosť lekárov a sestri-
čiek zachraňovala obmedzené mate-
riálne prostriedky. Je to pozoruhodný 
svet zápasu o ľudské zdravie, a tým 
pádom aj šťastie, o ktorom by sme 
mali vedieť viac. Preto si vždy rád 
prelistujem váš magazín.
 
Doporučil byste vaše knihy pacien-
tům na pokojích?
Vďaka svojej úzkej spolupráci s kniž-
nicami viem, že viaceré poskytujú 
knihy do nemocníc zadarmo. Je to 
skvelý príklad, ako pomôcť pacien-
tom prekonať dlhšiu dobu hospita-
lizácie. O mojich knihách zasa viem 
z ohlasov čitateľov, že najmä tie 
o mafiánoch dokážu „zhltnúť“ na po-
sedenie. Sú populárne dokonca aj vo 
väzniciach!

A lékařům?
Mám viacero priateľov lekárov 
a viem, že mnohí z nich majú blízky 
vzťah k umeniu. Dokonca niektorí aj 
sami tvoria. A viacerí čítajú aj moje 
knihy, čo ma teší.
 
Lékaři mají často úspěch v politice, 
téma je populární v TV seriálech 

a lehčí literatuře, proč myslíte, že 
tomu tak je?
Rovnako je to pri rozhlasových, či 
televíznych besedách. Ak je témou 
zdravie, záujem poslucháčov, či divá-
kov je zaručený. Ale v politike nie sú 
lekári zastúpení viac ako iné profesie 
(tam vedú právnici a ekonómovia) 
a ani ich úspešnosť nie je oslnivá. Aj 
v tomto prípade platí – ševče, drž se 
svého kopyta!

Zabýval jste se někdy zkoumáním 
alternativních metod léčení, z hle-
diska vědce-přírodovědce, a došel 
k nějakým zajímavým zjištěním?
Tým sa zaoberám permanentne už 
desaťročia a opakovane narážam 
na príklady, kedy si veda nevie rady 
a práve tá alternatíva pomôže k vy-
liečeniu. Najmä sa opieram o zistenia 
a správy samotných lekárov. Treba 
v tomto smere byť však opatrný. 
Nedávno som písal posudok na do-
kumentárny film, ktorí odhaľuje šarla-
tánske metódy „biorezonancie“ v po-
dobe prístrojov Bicom a Diacom. Ten 
druhý som osobne otestoval a tak 
viem, že je to podvod. Ale nedávno 
mi ktosi hovoril, že ho biorezonancia 
zbavila na jedno posedenie závislosti 
od fajčenia a nijako o tom nepochy-
bujem. V tom je práve rozdiel medzi 
klasickou medicínou a liečiteľstvom. 
Prvá pracuje so štandardnými po-
stupmi aj výsledkami, druhá s vý-
nimočnými (a teda aj ojedinelými) 
postupmi aj výsledkami.
 
Setkal jste se někdy s lékaři, použí-
vajícími Tradiční čínskou medicínu?
Samozrejme, rád som si vyskúšal 
akupunktúru a nesmiernym poteše-
ním aj poučením pre mňa boli stret-
nutia s propagátorom akupunktúry 
a básnikom i spisovateľom MUDr. 
Jaroslavom Hovorkom. Dodnes mám 
jeho príručku akupresúry.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv
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V červnu letošního roku jsme otevřeli 
nemocniční školku s celoročním pro-
vozem a kapacitou 24 dětí. Školka 
se nachází v nově zrekonstruovaném 
pavilonu „U“ s vlastní zahrádkou a je 
v blízkosti dětského hřiště. Děti se 
mohou těšit na krásné moderní vyba-
vení a herní prvky, a to včetně prvků 
venkovních. 

Mimo školky disponuje budova 
moderním vzdělávacím centrem 

a ubytovacím zařízení pro personál 
nemocnice. Pokud to kapacita školky 
umožní, budeme přijímat i děti na dobu 
letních prázdnin, kdy jsou běžné školky 
uzavřeny. V případě zájmu o naši školku 
navštivte stránky naší nemocnice  
www.nemocnicekolin.cz, kde se do-
zvíte všechny potřebné informace.
Nemocnice se rozhodla pro zřízení 
školky zejména z důvodu zvyšujícího se 
počtu odchodu personálu na mateřskou 
či rodičovskou dovolenou a zároveň 
z důvodu nedostatečné nabídky těch-
to zařízení na Kolínsku. Právě zařízení 
typu školky považujeme jako benefit, 
který v první řadě ulehčí zaměstnancům 
skloubení rodinného a pracovního živo-
ta. To například může znamenat dřívější 
návrat z mateřské/rodičovské dovolené 

či návrat na vyšší úvazek (z důvodů ča-
sové úspory). V současné době se u nás 
převážná většina matek vrací z mateřské 
či rodičovské dovolené na zkrácený 
úvazek (v průměru přibližně na úvazek 
poloviční). V roce 2016 nám odešlo 18 
(17,5 úvazků) sester na mateřskou do-
volenou a vrátilo se z MD pouze 10 (5,5 
úvazků) sester. První průzkum ohledně 
zájmu zaměstnanců o nemocniční „škol-
ku“ jsme provedli již v roce 2010 a zá-
jem byl potvrzen. Napomohla k tomu 
i nedostatečná kapacita Mateřských škol 
v Kolíně. Již před 5 lety jsme chtěli zaří-
zení vybudovat při rekonstrukci pavilonu 
„U“ (bývalá svobodárna). Projekt byl ale 
zastaven a s ním i naše možnosti školky 
pro zaměstnance. Koncem roku 2015 se 
projekt rekonstrukce pavilonu „U“ opět 
otevřel a zároveň došlo k vypsání dotač-
ního titulu, který splňoval naše kritéria.
Na přelomu let 2015 a 2016 naše ne-

mocnice požádala o dotaci na provoz 
Zařízení péče o děti v Kolíně. Výzva byla 
vypsána Ministerstvem práce a sociálních 
věcí ČR v rámci „Operačního programu 
zaměstnanost“ a námi předložený pro-
jekt uspěl. 
Získali jsme dotaci ve výši přibližně 4,7 
milionu korun, která z větší části pokryje 
náklady na dvouletý provoz zařízení. 
Školka bude sloužit jak zaměstnancům, 
tak široké veřejnosti. V rámci projektu je 
důležitá podmínka vazby pečující osoby 
na trh práce (přesné podmínky nalezne-
te na našich webových stránkách).
Obdobné zařízení jsme otevřeli v dubnu 
letošního roku v nemocnici v Kutné Hoře, 
která je součástí Oblastní nemocnice 
Kolín, a.s., pro více informací navštivte 
stránky www.nemkh.cz.

Nemocniční školka otevřena
INZERCE▼

Celkem 6 kusů lehátek pro infuzní 
terapii pořídila Nemocnice Rudolfa 

a Stefanie Benešov pro pacienty inter-
ního oddělení.
„Lehátka mají nastavitelné opěrky rukou 
a jsou elektronicky výškově polohova-
telná, což zvýší komfort a bezpečnost 
pacientů i ošetřujícího personálu při 
podávání infuzní terapie. Pacientům 
při aplikaci poskytnou větší pohodlí dle 
jejich individuálních potřeb,“ říká MUDr. 
Roman Mrva, ředitel benešovské ne-
mocnice.
Investice do nákupu lehátek ve výši cca 
235 000 Kč bez DPH byla financována 

z Evropských fondů. Lehátka nemocnici 
dodal český výrobce RQL .
Primárně jsou lehátka určena pro denní 
stacionář, jehož vybudování je plánová-
no v rámci modernizace interního pa-

vilonu. Prozatím jsou nyní umístěna na 
odděleních lůžkové i ambulantní péče, 
kde je zajištěno poskytování infuzní 
terapie.
www.hospital-bn.cz

Nemocnice pořídila nová lehátka. Pacienti budou mít více pohodlí
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Jakou zprávu o TCM byste chtěl 
zanechat dalším generacím, 

mladým doktorům a studentům?
TCM není jen souhrn zkušeností, 
kterými běžní čínští lidé, pracující 
občané, po tisíce let bojují s nemo-
cemi, ale také souhrn zkušeností, 
kterými se snaží Číňané nemocem 
předcházet. Musíme tyto zkušenos-
ti předat mladším generacím bez 
omezení a současně jim sdělit, že 
každá věc má svou silnou a slabší 
stránku. U TCM je to například ča-
sová náročnost přípravy bylinných 
odvarů. Když onemocníme a na-
vštívíme TCM lékaře, dostaneme od 
něj recept na bylinky, ze kterých se 
musí připravit bylinný odvar, a to 

vyžaduje svůj čas. Tudíž se snažíme 
o nové vědecké postupy v TCM tak, 
abychom vyprodukovali například 
injekční aplikaci při akutních stavech 
a odvary používat spíše při chronic-
kých onemocněních. Nicméně i přes 
tuto situaci má TCM své nedostat-
ky. Proces léčení TCM je v zásadě 
pomalý, nicméně naše porozumění 
některým nemocem nemůže být jen 
tak vyjádřeno ve starověkých kon-
ceptech, které jsou 2000 let staré. 
To, co potřebujeme, je proniknout 
do moderních vědeckých techno-
logií tak, aby to přineslo TCM co 
nejvíce užitku. Ale zároveň se neo-
ctnout příliš blízko dveřím do zbytku 
světa, což je samozřejmě metafora. 

Uchovat si originalitu a hodnoty. 
Během procesu reformace a upev-
nění národní ekonomiky nemůžeme 
TCM nechat pozadu. Měli bychom 
v nejširší míře přijmout a vstřebat 
výhody západní medicíny, abychom 
upevnili naše slabiny, a reformovat, 
zpřístupnit TCM. TCM a západní 
medicína by současně a společně 
měly přinášet velké výsledky a léčit 
nemoci ruku v ruce.

Myslíte si, že život a zdraví by 
mohly být kvalitnější  s TCM i pro 
Evropany, zvláště máme na mysli 
nás, Čechy?
Tradiční medicína každé země ne-
může sloužit jen pro tu danou zemi 

Profesor Li Quiangou, Beijing Hospital of TCM:

„Měli bychom v nejširší míře 
přijmout a vstřebat výhody 
západní medicíny 
a maximálně tak zpřístupnit TCM.“

Profesor Li Qiangou je významou osobností v oblasti TCM jak odborně, tak řekněme organi-
zátorsky. Vedl pekingskou Nemocnici TCM Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine, 
největší v hlavním městě, studentům přednáší o národním zdravotním systému a podmínkách 
zdravotní péče technologiemi a metodami TCM. U nás by byl zřejmě zdvořile považován za 
nestora, či lépe doyena oboru. V Číně, a podle parametrů TCM obzvlášť, není vyšší věk zna-
kem diskvalifikace, ale naopak. Nejen podle silně vnímané tradice Mistrů oboru, je respekt 
a úcta ke zkušeným a starším lidem i dnes obecně samozřejmostí. Byl prezidentem nemocnice 
Beijing  Hospital of TCM, stále je v kontaktu s lékaři, pacienty a studenty, působí v parlamentu, 
kde reprezentuje obor a lékaře TCM. Přesto, že překročil osmdesátý rok života, je ve vynikající 
kondici. Praxi a výzkumu TCM věnoval celý život.
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a národ, ale pro celý svět. TCM 
v Číně má nyní spojení se 120 ze-
měmi a regiony ve světě. Například 
já osobně jsem tři měsíce pracoval 
v Nizozemí. Své znalosti tedy pře-
dávám nejen Číňanům, ale také 
Evropanům. A tito cizinci projevují 
velký zájem o TCM, léčebné produk-
ty, akupunkturu a baňkování. Další 
příklad: Dongzhimen Hospital Beijing 
University of Chinese Medicine v naší 
zemi partnersky úzce spolupracuje 
s TCM nemocnicí v Německu (Klinika 
TCM Bad Kotzting v Bavorsku, in-
formace a rozhovor o ní najdete na 
našem webu – pozn. aut.). Všichni 
pacienti jsou Evropané, někteří z nich 
čekají dlouhou dobu. Tudíž TCM 
mohou využívat lidé po celém světě, 
samozřejmě tedy i Češi, obzvláště 
akupunkturu a baňkování, což jsou 
nejoblíbenější metody TCM v Evropě.

Jaké je Vaše nejdůležitější zkuše-
nost s TCM?
Proč jsem se vyučil a vystudoval TCM 
a stále se v ní vzdělávám? Narodil 
jsem se v hornatém regionu Číny, 
kde se nemocným lidem nemůže 
dostat akutní pomoci a léčení z dů-
vodu nedostatku lékařů a dostup-
nosti lékařské péče a léků.  Poté, co 
jsem se v dětství dozvěděl něco málo 
o TCM, jsem se pevně rozhodl být 
v dospělosti TCM lékařem. Osvědčit 
si různé léčebné teorie TCM mi může 
pomoci nejen léčit nemocné pacien-
ty, ale také rozvíjet cestu k ochraně 
svého vlastního zdraví.
Například čaj, který každodenně 
popíjím, se jmenuje San Hua Tea 
z čajových lístků a květu byliny 
Sanqui. Ta podporuje správnou 
funkci krevního oběhu a omezuje 
tvorbu krevních sraženin, a tento 
účinek mají i její květy. Já jako osm-
desátník mám samozřejmě vysoký 
krevní tlak a určitou srdeční nedo-
statečnost v zásobování srdce krví, 
což by podle západní medicíny 
mělo být léčeno aspirinem, aby se 
zabránilo ucpávání cév. Nicméně 
jako doktor vím, že časté užívání 
aspirinu poškozuje žaludek. Toto je 
nejtypičtější příklad, který jsem vy-
pozoroval sám na sobě během své-
ho působení jako lékař TCM,  kdy 
jsem léčil pacienty, ale zároveň pro-
váděl výzkumy na sobě.
Spolupracoval jste někdy s WHO 
v rozvojových zemích?
I když já osobně s nimi nespolupra-
cuji, Čínská asociace čínské medicíny 
v naší zemi ano. Diagnostika a ná-
sledně léčení určitých nemocí bylo 
v minulosti záležitostí pouze osob-
ního názoru TCM experta, ale nyní 
máme asociace, které myšlenky a ná-
zory expertů TCM spojují, sjednocují 
TCM diagnostiku a léčebné postupy.
Například, když máme pacienta 
s bolestmi břicha, nepředepíšeme 
mu jen nějaký lék na léčbu tohoto 
symptomu nebo symptomů, ale 
analyzujeme vnitřní příčinu, přičemž 

zjistíme, že je bolest způsobena gas-
tritidou nebo žaludečním vředem. 
Potom zavedeme pravidla, která jsou 
v souladu jak s TCM, tak i se západní 
medicínou. Naše Čínská asociace 
čínské medicíny tato pravidla nyní 
formuluje, jakožto jedna z poboček 
WHO, která vyzývá naše sdružení, 
aby zavedlo tato pravidla. TCM je 
totiž nyní vítána nejen v Číně, ale je 
také čím dal více populární v jihový-
chodních zemích. I když tedy aktu-
álně nespolupracuji s WHO osobně, 
jsem s nim jako asistent sdružení 
spojen, protože formulování pravidel 
má své požadavky, které pro WHO 
mohou vytvářet pouze vynikající od-
borníci. Nyní byla formulována pra-
vidla vnitřního lékařství, další bude 
gynekologie, pediatrie, a tak dále. 
A dostali jsme souhlas k užití označe-
ní WHO, abychom mohli formulovat 
pravidla i pro jejich pobočku.

Máte přehled, zda a jací čínští lé-
kaři TCM pracují v zahraničí?
Ano, poměrně velké množství čín-
ských lékařů pracuje v zahraničí, ale 
většina z nich jsou akupunkturisté. 
Vzhledem k nedostatečné dostup-
nosti čínských léčebných produktů 
v zahraničí se většina lékařů rozho-
duje být akupunkturisty v zemích 
jako jsou Amerika, Británie nebo také 
Česko.

Autor: Jan Hovorka

Čínská Asociace 
čínské medicíny 
(China association of Chinese Medicine)

Organizace, sdružující lékaře a specialis-
ty, se zaměřením na propojení výzkumu, 
výsledků a praktické aplikace západní 
medicíny a TCM. Byla založená roku 1979. 
Sdružuje 11 specializovaných asociací 
z oblasti mj. vnitřního lékařství, pediatrie, 
oftalmologie, chirurgie, traumatologie 
a dalších oborů, včetně tuina masáží 
a herbální medicíny, které řídí profesní 
výbory. Má zhruna 50 000 členů, včetně 
Hong Kongu, Macaa a Taiwanu. Mj. vydá-
vá World Journal of Integrated Traditional 
and Western Medicine.
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Doktor Wang Tien: 

TCM je jeden z pokladů 
čínské kultury a může 

prospět celému světu
V rámci Beijing Hospital of TCM působí také Research Institute of TCM, ústav, kte-
rý se zabývá výzkumem a rozvojem metod i technologií, využitím nejmodernější 
počítačové techniky, zdokonalování praxe a v neposlední řadě výukou. Už zhruba 
tři desítky let sem jezdí studenti z celého světa na několikatýdenní kurzy. Poznají 
základy teorie, v praktických lekcích se seznámí s běžným provozem nemocnice 
i jejím zázemím (organizace provozu, příprava herbálních produktů, chod jednot-
livých oddělení a podobně). Především jim však přednášejí špičkoví experti, lékaři 
a profesoři jednotlivých oborů, u nichž je znalost medicíny západní, a respekt 
k jejím poznatkům a teoriím, předpokladem. Ředitelem studijního centra Institutu 
je Dr. Wang Tien.
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Proč jste do kurzu poprvé vybra-
li jen české studenty?

Obecně musím říci, že už před časem 
jsme zavedli tento typ kurzů, do kte-
rých se přicházejí učit TCM lidé takřka 
z celého světa. Cílem je šířit tyto me-
tody,  a umožnit lidem z různých zemí 
získávat a prohlubovat znalost TCM. 
V souvislosti se zavedení programu 
“Jeden pás, jedna stezka“ a poté, co 
jsme zjistili vysoký, a stále rostoucí 
zájem Čechů o studium TCM, jsme ve 
spolupráci s Ministerstvem obchodu 
ČLR připravili letos kurz výhradně pro 
české studenty. Předtím už nějací stu-
denti ve smíšených skupinách byli, ale 
zájem a poptávka z ČR jsou opravdu 
výrazné.

Kolik národností během roku se 
vystřídá?
Kurzy tohoto typu běží už zhruba 
třicet let, a učit se TCM přicházejí 
do Čny lidé z celého světa., včetně 
rozvojových zemí. Jsou to i vysocí 
odborníci, profesoři, kteří se TCM za-
bývají a chtějí se naučit víc. Měli jsme 
studenty už celkem ze 110 států.

Jak dlouho kurzy pořádáte a jaký 
mají cíl?
Zcela jistě je TCM jeden z velkých 
pokladů naší tradiční čínské kultury. 
V zájmu uspokojování požadavků 
lidí z celého světa, kteří se zajímají 
o vlastní zdraví, a to včetně rozvinu-
tých, i rozvojových zemí, se snažíme 
maximálně vyhovět poptávce. Oče-
káváme, že budeme moci poskytnout 
zdravotní péči a služby pacientům na 
celém světě. Jak víte, na celém světě 
se zdravotnictví neustále rozvíjí a stá-
le víc se orientuje na princip “návrat 
k přírodě”, jako jsou různé přírodní 
terapie. Jak také víte, TCM má své 
jedinečné vlastnosti, což je přínosné 
pro západní zdravotnický personál, 
v souvislosti s jejich budoucí prací.

U jaké národnosti jste objevili, 
nebo tušili, největší talent pro 
TCM?

Z mého hlediska to není záležitost 
talentu, ale kulturního dědictví. 
Některé asijské země mají kontakt 
a zkušenosti s TCM, lidé z těchto 
zemí s ní nějakým způsobem při-
cházeli do styku, a tudíž je pro ně 
snazší se víc naučit. V případě lidí ze 
Západu, kteří se setkali především 
s moderními lékařskými teoriemi, 
zcela se lišícími od teorií TCM, je pro 
ně někdy patrně trochu obtížné je 
přijmout. Vytvořili jsme proto některé 
specifické metody výuky, v oborech 
jako je třeba akupunktura, moxování 
nebo masáže, které se lidé ze Zápa-
du, Evropy nebo Ameriky, mnohem 
lépe učí.

Jaký je váš osobní cíl, nebo sen – 
nabídnout možnosti TCM každé-
mu národu nebo státu?
Co se mě týče, pracuji v tomto oboru 
už skoro třicet let a zaměřil jsem se 
hlavně na tento druh mezinárodních 
kurzů. Mým cílem je pomoci lidem, 
kteří sem přicestují, aby se naučili 
TCM a lépe jí porozuměli. Upřímně 
doufám, že toto dědictví prospěje 
celému světu. A také samozřejmě 
doufám ve stále vzrůstající počet lidí, 

kteří Čínu navštíví a budou se zde 
učit TCM. Dnes se kvůli dopravním 
a jazykovým problémům tempo 
trochu zpomaluje. Ale my pevně 
věříme, že stále více lidí z různých 
regionů a národů se k nám přijdou 
učit TCM.

Podporujete vzdělávání a školy 
i v jiných zemích?
Samozřejmě tyto tendence tu jsou, 
v možnostech naší školy a institutu to 
však není, i když jsme zařízení národ-
ní, tedy nejvyšší kategorie (ve struk-
tuře nemocnic v Číně jsou tři hlavní 
kategorie – pozn. aut.). V souvislosti 
s tím jsme se podíleli na zakládání 
některých center Konfuciova Institu-
tu. To jsou ústavy, zřizované v jiných 
zemích a informující o čínské kultuře 
a historii, ale také o TCM, včetně 
prevence, ochrany zdraví a podob-
ně. Pokud jde o Beijing Hospital of 
TCM, poslali jsme skupiny našich 
lékařů a profesorů medicíny do ne-
mocnic a univerzit jiných zemí, aby 
o TCM přednášeli. Všechn oosbnosti 
i skupiny  jsou pro komunkaci oboru 
relevantní.

Máte v plánu otevřít v dohlendu 
další kurz pouze pro vybrané čes-
ké studenty?
Záleží především na tom, jaký má 
plán hlavní organizátor, Ministerstvo 
obchodu ČLR, a také na konzulta-
ci ministerstev zdravotnictví obou 
našich zemí. Musíme vzít v úvahu 
mnoho faktorů, jako je zahraniční 
poptávka a naše služby. Konzultace 
a tyto další faktory rozhodnou o příš-
tím projektu, zda se otevře nový 
kurz. Vzhledem k tomu, že Čína je 
obrovská, je velký také počet lékař-
ských institucí. S Českou republikou 
například spolupracuje také nemoc-
nice TCM Shuguang v Šanghaji, je 
zde dokonce Česko-čínské centrum 
TCM. Uvidíme, jak rozhodnou minis-
terstva obchodu a zdravotnictví.

Autor: Jan Hovorka

S českými studenty prochází  
farmaceutickou částí  
Beijing Hospital of TCM
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MUDr. Ladislav Fildán: 

Akupunktura 
je lékařskou veřejností  
poměrně dobře přijímána
V oblasti poskytování péče me-
todami TCM u nás ještě zdaleka 
není konec šarvátkám a debatám. 
Zhusta se řeší neřešitelné, srovná-
vá nesrovnatelné. My se snažíme 
dát slovo všem odborníkům, kteří 
jsou kompetentní k problematice 
se vyjadřovat. Cílem je konsen-
zus. Souhra všech, kdo mají na to 
vstoupit do děje. Role mediátora je 
někdy trochu nevděčná, ale většina 
profesionálů pochopí, oč nám jde. 
Ano, o to, aby mohli svou práci 
dělat v relevantním prostředí, práv-
ních limitech, které chrání je i pa-
cienty, aby bylo kvalitní vzdělání, 
zdravotní produkty i péče. Lékaři 
toto potřebují stejně jako pacienti. 
MUDr. Ladislav Fildán má ordinaci 
v Brně a už dvacet let vede Českou 
lékařskou akupunkturistickou spo-
lečnost.   

Probíhá docela divoká diskuze 
o tom, zda TCM má být sou-

částí nebo podporou a doplněním 
zdravotní péče u nás. Jak se na to 
díváte?
Naší odborné lékařské akupunkturis-
tické společnosti, která existuje téměř 
50 let, se nikdo neptal. Jsme do té, 
jak říkáte divoké, diskuze zataženi až 
poslední dobou. Akupunkturu pova-
žujeme a máme ji takto zakotvenou 
v předpisech za léčebně preventivní 
péči, která by měla být vyhrazena 

pouze kvalifikovaný lékařům. Jiná je 
situace kolem čínských bylinných pre-
parátů, které se k nám začaly dovážet 
až po revoluci a jejich tradice a ucho-
pení mezi lékaři je poměrně malá.

Jste v čele ČLAS. Jaká je pozice spo-
lečnosti v systému zdravotnictví? 
Česká lékařská akupunkturistická spo-
lečnost je jednou z mnoha odborných 
lékařských společností České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně. 
Samozřejmě se mezi kolegy najdou 
odpůrci, ale lze říci, že akupunktura 
je poměrně dobře přijímána širokou 
lékařskou veřejností. Je provozována 
téměř v každé větší nemocnici, na 
poliklinikách a v mnoha soukromých 
ordinacích. V současnosti ji používá asi 
500 až 800 lékařů. Naše společnost 
má asi 520 členů, ne všichni, kteří aku-
punkturu používají, jsou našimi členy, 
proto ten rozptyl.

Pouze lékaři jsou oprávněni k in-
vazívním úkonům, narušujícím in-
tegritu těla. Jaký máte názor na to, 
že praktici TCM bez medicínského 
vzdělání tyto úkony provozují?
Náš názor je jednoznačně negativ-
ní. Lidé bez medicínského vzdělání 
a klinické praxe by se neměli plést do 
léčebně preventivní péče. Problémem 
je u nás obtížná vymahatelnost práva. 
Zdravotníci spadají pod zdravotnické 
zákony, tedy pod Ministerstvo zdra-

votnictví a krajské zdravotní úřady, 
které mohou kontrolovat činnost zdra-
votníků. Kdežto nezdravotníci si pod 
nějakým jménem zaregistrují živnost, 
spadají pod Živnostenský zákon, tedy 
pod Ministerstvo vnitra a živnostenské 
úřady. Zdravotníci dosud neměli páky 
na laiky motající se do léčebně preven-
tivní péče. Možná se nyní změní situa-
ce se schválením odborné způsobilosti 
terapeut a specialista TČM, na které 
budou mít zdravotních zásadní vliv.

Jde skutečně o ohrožení pacienta, 
nebo nebezpečí z důvodů neod-
borného zacházení, pokud terape-
ut aplikuje jehličky? 
Například tatéři to dělají běžně. Bylo 
by účelné řekněme legalizovat tento 
úkon, aby ho mohli nemedicínští spe-
cialisté provádět?
Tetování je velmi povrchové jen v nej-
vrchnější vrstvičce kůže a nemá za cíl 
léčit. Akupunktura je podobná pouze 
v tom, že také se dojde k propíchnutí 
kůže, ovšem většinou podstatně hlou-
běji, dochází k ovlivnění nervově cév-
ních svazků a k následným specifickým 
reakcím organizmu.

Setkal jste se někdy s případem, 
že použití akupunktury, nebo me-
tod TCM, mělo nějaké následky ve 
smyslu prokazatelného poškození 
pacientova stavu? Může k tomu 
vůbec dojít?
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Jsem ve výboru akupunkturní společ-
nosti přes 20 let, z toho 8 let jako vě-
decký sekretář a 12 let jako předseda 
a za celou tuto dobu jsme řešili asi 4 
stížnosti, ani jedna nebyla na poško-
zení akupunkturou, většinou šlo o fi-
nance nebo nedorozumění mezi léka-
řem a pacientem. Kdyby bylo tak málo 
stížností i v jiných lékařských oborech, 
tak by tam byli velmi šťastní.

ČLAS je odborná společnost, stejně 
jako zhruba 50 dalších v ČLS JEP. 
Reagujete na tuto kritiku, nebo je 
podle vás akupunktura samostatný 
obor?
Akupunktura je podle nás samostatný 
obor a takto je uzákoněn např. na Slo-
vensku. Je to dáno rozsahem znalostí 
a možností akupunktury. Ale u nás je 
to zatím jen metoda léčebně preven-
tivní péče.

Projekty zavádění metod a techno-
logií TCM u nás jsou zhruba tři roky 
intenzívnější. Jaký je váš názor na 
tento čínský model, nabídku ostat-
ním státům?
Proti školení čínskými lektory samo-
zřejmě nic nemáme a vítáme to, ale 
pokud chtějí u nás léčit, tak se musejí 
řídit našimi zákony, zejména zákonem 
o pracovnících ve zdravotnictví. Proto-
že pokud se jím neřídí, tak ten zákon 
ani nemusíme mít. Ovšem ten zákon 
chrání především pacienty.

Myslíte, že nedávno schválená 
nelékařská profese terapeut TCM 
a specialista TCM může prospět 
v oblasti péče o pacienty a také po-
moci řešit diskuzi?
Možná, že bude mít opačný efekt na ty, 
kteří vidí usnadnění zavedení TČM do 
praxe. Ale nejprve se bude muset určit 
náplň oboru, kdo bude školit a zodpo-
vídat za vzdělání, kdo bude absolventy 
garantovat, kolik bude stát studium. 
Domnívám, že teprve potíže nastanou. 
I po absolvování studia TČM však ne-
budou tito terapeuti a specialisté TČM 
lékaři a ani zdravotnickými pracovníky.

Můžete poukázat na nějaké studie, 
které ve smyslu EBS mohou potvr-
dit účinky akupunktury? Vedete si 
sám statistiky a přehled pacientů?
Studií existují tisíce a denně nové 
vznikají v celém světě. Nejzajímavější 
se jeví studie s využitím funkční mag-
netické rezonance mozku, kdy po 
napíchnutí určitého akupunkturního 
bodu dojde k reakci příslušné oblasti 
mozku, což lze opakovat. Právě opa-
kování reakce je velmi důležité, proto-
že to vylučuje náhodu.
Sám jsem si kdysi statistiky vedl, ale 
u akupunktury to už ani nedělám, 
protože její účinnost je natolik zřejmá, 
že to nemá smysl. Zejména v léčbě 
potíží pohybového aparátu, tam je 
dominantní postavení akupunktury 
nejen v akutních stavech, ale i u chro-
nických problémů. Nemá smysl neu-
stále někoho přesvědčovat o těchto 
efektech akupunktury.

Myslíte, že by studenti medicíny 
a lékaři měli mít trvalou a otevře-
nou nabídku studia TCM v dosta-
tečně dlouhém kurzu, aby mohli 
tuto praxi provozovat?
Myslím, že by to bylo užitečné.

Měla by být péče TCM součástí 
nabídky v NZZ, například jako ná-
sledná, postoperační, proti bolesti, 
rehabilitační a podobně? Forma 
oddělení, specializovaného praco-
viště a pod.
V Brně vedl velké oddělení akupunk-
tury ve Fakultní nemocnici v Bohuni-
cích prim. MUDr. Richard Umlauf, CSc. 
už za hlubokého socializmu. Bylo to 
jedno z největších oddělení (ne-li nej-
větší) v Evropě. Jinak indikace, které 
uvádíte, běžně provádí každý aku-
punkturista. Větší problém je v tom, 
že ostatní odborníci posílají pacienty 
na akupunkturu až když vyčerpali 
své možnosti. I přesto je akupunk-
tura i u složitých případů úspěšná. 
Akupunkturu vyhledávají v naprosté 
většině sami pacienti. Pokud by bylo 
oddělení v rámci nemocnice, tak by to 

mohlo fungovat dobře, ale problém 
je v tom, že to placená služba, kdežto 
ostatní činnost v nemocni je hrazena 
z veřejného zdravotního pojištění. 
K tomu, aby byla akupunktura či TCM 
hrazena ze zdravotního pojištění je 
ještě dlouhá cesta. Domnívám se, že 
by napnutých rozpočtech ve zdra-
votnictví akupunktura byla tak bídně 
ohodnocena, že by ji na pojišťovnu 
stejně nikdo nechtěl dělat.

Jak je vaše společnost vnímána ze 
strany ČLK?
Zatím nás nechávají žít, i když občas 
se různé komise proti alternativním 
metodám snažily akupunkturu po-
tlačit. V komisích nikdy nebyl nikdo 
z nás, nikdo, kdo by třeba akupunktu-
ru běžně prováděl.

Byl jste při studiu akupunktury 
v kontaktu s čínskými lékaři, navští-
vil jste nějakou nemocnici v Číně?
Byl jsem na kurzu ve velmi moderní 
nemocnici na Taiwanu, v Číně jsem 
nebyl.  V té nemocnici bylo oddělení 
TČM normálním oddělením nemocni-
ce, mělo lůžkovou a ambulantní část 
a bylo vedeno na velmi dobré úrov-
ni. Nemocnice by u nás patřila mezi 
nejmodernější zařízení. Prodělal jsem 
také kurz u světoznámého akupunk-
turisty na Srí Lance.

Autor: Jan Hovorka 
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Proces, kterým u nás nyní TCM 
prochází, potřebuje osobnos-
ti. Výsledky práce jsou jedno-
značná argumentace, pokud ve 
člověku prolne vše, co je jedno-
značné, hodnotné, ověřitelné, 
uvěřitelné, pozitivní a dobré, 
je to víc než mávání paragra-
fy. Ideální model osobnosti? 
Asi absolvent lékařské fakulty, 
s atestací, studiem či stáží ideál-
ně na některé univerzitě v Číně, 
a taky (!) na některé na Západě, 
pár let praxe, hodně načteno, 
plamen v srdci, vzor v rodině… 
To není akademická úvaha, jen 
souhrn atributů, tvořících pro-
fil dobrého lékaře-specialisty 
TCM u nás, teď a tady. Kdo zná 
MUDr. Dagmar Komárkovou, 
jistě hned pochopil, že dnes si 
budeme povídat právě s ní.

 Kde jste se setkala s metodami 
TCM prvně, co vás vedlo k roz-

hodnutí se na ně zaměřit? 
Na lékařských fakultách se moc 
nepřednáší a například vedení ČLK 
k podporovatelům zrovna nepat-
ří… K čínské medicíně a vůbec k al-
ternativním metodám léčení mě 
přivedla moje maminka, která je 
praktickou lékařkou. Po revoluci se 
začala aktivně zabývat akupunktu-
rou a homeopatií – a na nás nej-
bližších dělala své první léčebné 
pokusy. Na mateřské dovolené jsem 
pak sama zjistila, že nechci běžné 
dětské rýmy a teploty řešit chemic-
kými preparáty, a začala jsem hledat 
jiné cesty.

Myslíte, že by se TCM měli věno-
vat výhradně lékaři, nebo přede-
vším lékaři, tam, kde metody za-
hrnují invazívní péči a jiné zákroky 
lege artis?
Myslím si, že titul lékaře západní me-
dicíny nezbytně nutný není. Nicméně 
pro praktikování čínské medicíny by 
mělo být podmínkou alespoň vzdě-
lání odpovídající bakalářskému studiu 
ve zdravotnictví.
Novela zákona 96 ustavila dva studij-
ní obory, Terapeut a Specialista TCM, 
jako nelékařské pracovníky.

Myslíte, že je to dobrý krok k ře-
šení složitostí procesu implemen-
tace metod a technologií TCM 
jako podpory léčebné péče?
Pokud tento krok povede ve svém 
konečném důsledku ke zkvalitnění 
péče o pacienta v oboru TCM, pak 
určitě ano.

Poslední dva roky znamenají zvý-
šení zájmu o TCM. Obor však není 
ani u nás zcela novinkou. Čemu 
ten zájem můžeme přičíst? Je to 
móda, trend, jde o obchodní pro-
jekty, nové směry v nadnárodní 
medicíně…?
Asi kousek ode všeho výše uvedené-
ho. Ale velkou roli hraje růst zájmu 
pacientů o vlastní zdraví, větší svobo-
da při rozhodování o možnostech léč-
by a také povědomí o limitech západ-
ní medicíny. Čínská medicína jakožto 
nejstarší léčebný systém na světě je 
přeci jen léty víc než prověřená…  Léka-
ře, kteří se zaměřují na TCM, můžeme 
rozdělit do dvou skupin. Jedni použí-

vají čistě doplňkově metody pro pod-
poru v rámci vlastní specializace, jiní 
dávají přednost komplexnímu přístupu 
v diagnóze a léčbě TCM, paralelně 
nebo přednostně podle čínských lé-
kařských postupů. Kam byste se zařa-
dila? Podstupují vaši klienti i vyšetření 
nebo léčbu standardními metoda-
mi? Přestože se řadím do druhé skupi-
ny lékařů, neboť ve své praxi uplatňuji 
diagnostiku i léčbu podle zásad čínské 
medicíny, vítám, když je každý paci-
ent řádně vyšetřen a v řadě případů 
i léčen metodami západní medicíny. 
Kombinace obou přístupů mi zkrátka 
připadá ideální. V některých situacích 
se snažím (pokud to diagnóza a stav 
pacienta umožňují) nahradit nadby-
tečnou chemickou léčbu šetrnějšími 
postupy TCM, jinde vnímám čínskou 
medicínu jako vhodný doplněk medi-
cíny západní.

Máte zkušenosti s tím, jak je prak-
tikována TCM v Evropě a dalších 
zemích euroatlantického okruhu, 
ale i třeba Izraele nebo Austrálie?
Studovala jsem čínskou medicí-
nu v Americe a v Irsku, mí učitelé 
pocházejí z Anglie, Švédska i z Iz-
raele. Ale osobní zkušenost s tím, 
jak vypadá praxe TCM v zahraničí, 
nemám.  Máte vyhodnoceno, v jakých 
diagnózách je TCM nejefektivnější? 
Jaká je úspěšnost léčby vašich paci-
entů? Spolupracujete, nebo spolu-
pracovala byste na evidence based 
studies? Žádné statistiky si nevedu, 
ale pacienti přicházejí na naši kliniku 
s širokým spektrem diagnóz, úspěš-
nost léčby bych odhadla kolem  

MUDr. Dagmar Komárková:

Jakákoli metoda, která vede 
ke zlepšení stavu pacienta, je vítaná
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70 – 80%. Dobré výsledky máme 
s problematikou pohybového apará-
tu, s léčbou alergií, psychických one-
mocnění, nespavosti, trávicích a en-
dokrinních nemocí, gynekologických 
poruch včetně léčby neplodnosti… 
Velmi hezky funguje čínská medicína 
také u dětí.
 Kolik klientů ošetříte za rok? V Inspi-
ritě ošetříme zhruba 1000 klientů za 
měsíc.  Model TCM je u nás dnes šířen 
a aplikován a modelu pěti základních 
metod. Lze je podle vás kombinovat 
s dalšími alternativami, pokud použi-
jeme opatrně tento výraz? Například 
homeopatii, aromaterapii, některé 
lázeňské procedury a podobně. Roz-
hodně ano. Sama ve své praxi využí-
vám metody, které nespadají přímo 
do systému TCM – úspěšně použí-
vám např. Bachovy květové esence, 
aromatické oleje. V Inspiritě máme 
fyzioterapii, kraniosakrální terapii, 
nejrůznější druhy masáží, odborníky 
na psychosomatiku, viscerální terapii, 
homeopatii. Jakákoliv metoda, která 
vede ke zlepšení stavu pacienta, je 
vítaná.

Které diagnózy TCM zásadně ne-
řeší?
TCM neumí vyléčit genetické vady. 
V léčbě onkologických onemocnění 
funguje pouze jako léčba podpůr-
ná, která harmonizuje organismus 
a zmírňuje vedlejší účinky metod zá-
padní medicíny.

Měla by TCM být součástí léčebné 
péče, aspoň jako možnost výběru 
na základě doporučení odpo-

vědného lékaře, i v nemocnicích 
a zdravotnických zařízeních?
Podle mého názoru ano. Vždyť zá-
padní i východní medicína mají stejný 
cíl – uzdravit pacienta. Každá z nich 
používá jiné postupy a jiné pro-
středky, každá z nich má své výhody 
i nevýhody. Připadá mi tedy smyslu-
plné tyto cesty propojit a maximálně 
využít jejich benefity ku prospěchu 
pacienta.

Studovala jste TCM v Číně?
Ano, byla jsem opakovaně na stážích 
v nemocnicích v Pekingu.

 Myslíte si, že by tu byl prostor pro 
více čínských specialistů a lékařů, 
kteří mají ve studiu a praxi TCM 
rozhodně nejdelší zkušenost, tra-
dici, praxi? 
Čínští specialisté jsou pro praxi 
TCM v naší zemi přínosem, ale 
možná spíš formou výuky našich 
terapeutů nebo supervizí. S českým 
pacientem se přece jen vždy nejlé-

pe dorozumí český lékař, oba mají 
stejnou mentalitu a hovoří tímtéž 
jazykem.

Traduje se, že čínští lékaři TCM 
mají v oboru zpravidla svého 
guru, nestora, který je vzdělaný 
a zkušený a předává své znalosti 
následníkům. Je někdo takový, 
pro vás, u nás?
Akupunkturu v podobě, která je mi 
v současné době blízká, se učím od 
paní Lorie Eve Dechar z Maine a od 
pana Jeffrey C.Yuena z New Yorku.

Měli by čeští lékaři se zaměřením 
a zájmem o TCM více studovat na 
čínských univerzitách?
Pro naše lékaře je rozhodně velmi 
přínosná praxe v čínských nemocni-
cích. Studium na tamních univerzi-
tách podle mého názoru nezbytné 
není, úroveň vzdělání v oboru TCM 
na našich školách je s těmi čínskými 
srovnatelná.  

Autor: Jan Hovorka
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Může mít propojení naší (západ-
ní) medicíny s TCM nějaký ideální 
příklad? Kde by v jeho základu 
bylo kvalitní a uznávané studium, 
úspěšná snaha naučit se víc, umě-
ní léčit jinak a účinněji pomáhat, 
integrálně využít znalosti a meto-
dy… Jistě bychom jich pár našli, 
ale rozhodně k nim patří doktorka 
medicíny, kterou vám představí-
me dnes. Je to  lékařka česká, se 
zkušenostmi v zahraničí. Curricu-
lum vitae nám říká, že je v Praze 
vystudovavší, v Číně studijně na 
stáži byvší, českou soukromou 
školu s tradicí abslovovavší, ve 
specializovaném centru působící 
a k tomu atestaci v oboru rehabi-
litace mající. Charakteristika tro-
chu archaická, leč výstižná. Dost 
ale vtipných jazykových kudrlinek, 
zdraví a medicína jsou vážné 
věci  a vážně taky svou práci bere 
mladá lékařka, MUDr. Karolína 
Bílková.

Vystudovala jste medicínu, 
setkala jste se během studia 

s akupunkturou, nebo dalšími 
metodami TCM?
V rámci studia na 1.lékařské fakultě 
UK byla TCM a akupunktura jako 
povinně volitelný předmět. Akupunk-
turu jsem v rámci studia na fakultě 
absolvovala.

Kdy a proč jste se rozhodla, že 
jimi doplníte standardní medicí-
nu?
Rozhodnutí příšlo mezi 2.a 3. roční-
kem, které jsem kvůli jedné neúspěš-

né zkoušce měla rozložené. V pod-
statě jsem měla trochu více času 
a začala jsem hledat další medicínský 
systém, který by mi dával smysl, měl 
historii a odpověděl na některé mé 
otázky. Ze studií jsem měla pocit, že 
lékař na pacienta nemá moc času 
a prostoru pacientovi naslouchat. 
A v některých oborech mi přišlo, že 
je spousta pacientů s obtížemi, kte-
ré v naší medicíně nemají reálný či 
morfologický podklad a přesto mají 
obtíže. V podstatě se mi nechtělo 
věřit, že je tolik hypochondrů :-).

Věnovala jste se i rehabilitační 
specializaci. Mohou metody TCM 
v této oblasti být účinné, nahradit 
stávající nebo již neúčinkující po-
stupy?

Rehabilitačnímu lékařství se věnuji 
stále, v prosinci 2016 jsem v tomto 
oboru odatestovala. Jako lékařka jez-
dím i s českou atletickou reprezen-
tací na většinu velkých akcí. Z mého 
pohledu je rehabilitace v ČR takovou 
malou čínskou medicínou, kdy je 
komplexní přístup k pacientovi jako 
v jednom z mála oborů zachován. 
Pohybový aparát dává jasné infor-
mace o stavu celého organismu. 
A mnoha velkých jmen naší reha-
bilitace v tomoto ohledu předběhli 
svět o několik desetiletí. V ideálním 
případě se snažím obě medicíny 
kombinovat a ve své ambulanci si 
to již bez této kombinace nedovedu 
představit.

Myslíte si, že TCM by se měla 
stát dostupnou i v nemocnicích 
a zdravotnických zařízeních?
Myslím si, že pokud bude mít zaří-
zení kvalifikovaného terapeuta a pa-
cienti budou mít vůli a chuť k této 
terapii, tak nevidím důvod proč ne. 
Jsou oddělení, kde bude mít větší 
využití a pak jsou samozřejmě od-
dělení a obory, kde to bude trochu 
komplikovanější.

Byla jste na stážích v Mexiku 
a v Číně. Jsou v obou zemích me-
tody, u nás označované, někdy 
i chápané jako alternativní, využí-
vány v rámci systému zdravotnic-
tví?
V Mexiku jsem byla v Univerzitní 
nemocnici v Xalapě, kde byl čistě 
západní systém. Ale v rámci pobytu 
jsem se byla podívat v muzeu May-

MUDr. Karolína Bílková:

Proč jsem začala s TCM? 
Nechtělo se mi věřit, že by bylo tolik hypochondrů!
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ské medicíny v San Cristobal. V Číně 
jsem byla na stáži v rámci studia 
TČM a tam pacienti mohou vybírat, 
jaký systém upřednostní.

Podle novely zákona 96 by měly 
být zřízeny studijní obory Terape-
ut, resp. Specialista TCM. Uvažo-
vány jsou jako nelékařské. Můžete 
plánovat spolupráci s případnými 
absolventy?
Já určitě budu ráda plánovat spolu-
práci s absolventy. Už několik let ke 
mně docházejí studenti TCM Insti-
tutu. Takže se nebráním spolupráci 
se studenty i s absolventy. A navíc 
šikovných rukou je nedostatek.

Měla by být TCM a další metody 
dostupnější v nemocnicích a zdra-
votnických zařízeních?
Ano, pokud bude mít pacientská 
základ zájem a naši kolegové uvolní 
z uzdy svou konzervativnost a před-
sudky.

Vaše zařízení YY Balance je spíš 
rehabilitační, je to tak? Na co se 
zaměřujete?
Poskytujeme péči jak rehabilitační, tak 

TCM. Většinou jde o kombinaci. Ne-
zřídka se stává, že někdo přijde “jen 
s pohybovým problémem “ a postup-
ně se při povídání dostaneme k otáz-
kám, co se TCM dá řešit, a plynule tak 
přecházíme i k terapii jiných obtíží. 
V současné době pracuji na změně 
konceptu zařízení, mírném rozšíření 
a celkově zkvalitnění služeb. Ke všemu 
snad dojde v 1. čtvrtletí příštího roku.

Máte svoje pacienty, kterým po-
skytujete lékařskou péči, indikuje-
te akupunkturu?
V RÚ Kladruby, kde pracuji od srpna 
2011, mám velmi tolerantní a aku-
punktury znalou šéfovou. Pokud čas 
a hlavně administrativa dovolila, tak 
jsem se některým pacientům věno-
vala a akupunkturou doplňovala je-
jich terapii. Ale musím přiznat, že ne 
vždy je to v jednom lékaři slučitelné  
s normálním provozem Spinální jed-
notky. Potřebovala bych pomocníky.

Kterou z metod, jimž vás naučili 
na zahraničních univerzitách nebo 
českých soukromých školách, pre-
ferujete?
Blíže mému srdci a rukám je určitě 

akupunktura. Fytoterapii se nebrá-
ním, ale každá směs mě stojí daleko 
víc pochybností o mé správnosti.

Myslíte, že by se měly u nás změ-
nit podmínky pro činnost čín-
ských lékařů, nejen TCM?
Obecně si myslím, že podmínky 
vzdělávání a akreditací a dalších 
úředností jsou u nás velmi kompliko-
vané. Sama vím, co bylo za obrov-
skou akci odatestovat. A i přes tyto 
překážky nejsem přesvědčená, že 
zaručují dostatečnou kvalifikaci zdra-
votníků. Je toho totiž tolik, že pro 
zaměsnavatele je totálně nevýhodné 
zaměstnat absolventa. Některé stáže 
jsou totálně nepřínosné a zbytečně 
dlouhé a něčeho je naprostý nedo-
statek. V činnosti cizích lékařů u nás 
vidím jako hlavní problém jazykovou 
bariérů a celkově předsudky české 
populace. U praktiků TCM považuji 
za nezbytnou nutnost zdravotnické 
minimum. A u každého lékaře či 
terapeuta pořádnou dávku pokory 
a touhy se neustále zlepšovat a zís-
kávat další vědomosti z bezedné 
medicinální studny.

Text: Jan Hovorka
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Sledujeme-li uplatňování metod 
TCM v naší současné léčebné péči, 
tak jednoznačně přesvědčivé vý-
sledky mohou poskytovat soukro-
má lékařská centra. Stále častěji 
nabízejí přinejmenším doplňko-
vou péči konkrétních diagnóz. 
Splňují základní podmínky z hle-
diska legislativy i vzdělání lékařů. 
A navíc - lékaři zpravidla mají 
zkušenost s metodami TCM již 
dlouholetou a kvalitní, především 
samozřejmě s akupunkturou. To 
potvrzuje i šéf a majitel pražské-
ho centra Ambulance u Arbesa, 
MUDr. Petr Černý.
 

Kdy jste se prvně setkal s meto-
dami TCM?

S metodami TCM, tedy konkrétně 
s akupunkturou, jsem se setkal již 
v 80.letech. Můj kolega  mi aplikací 
pomohl s bolestmi zad. Během stu-
dia mediciny jsem se samožřejmě 
s touto problematikou také setkal. 
Bylo to v době kdy bylo možné 
se i něco navíc dozvědět z knihy 
MUDr. Václava Kajdoše Kovem 
a ohněm.
 
U nás je nejvyužívanější u léka-

řů-praktiků patrně akupunktura. 
Máte s ní dobré zkušenosti?
S akpunkturou mám  dobrou osobní 
zkušenost. Několik svých rodinných 
přslušníků jsem postupně také poslal 
na léčení ke známému kolegovi a vy-
sledek byl pozitivní. Ve své praxi se 
poměrně často setkávám s pacienty, 
kteří mají s touto metodou nějakou 
zkušenost. Podobné to je i u několika 
mých kolegů. Zejména po cílených 
dotazech jsem byl překvapen, že  
tuto metodu zkusilo více lidí než 
jsem si dříve myslel.
 
Kde jste studoval TCM?
Sám jsem  akupunkturu studoval 
v rámci postgraduálníhon vzdělávíní 
v ILFu, to je koncipováno jako atesta-
ce a zakončeno zkouškou. V našem 
zařízení  poskytují dva lékaři ošetření 
akupunkturou. 
 
Vedete ambulantní středisko, 
všichni vaši odborní lékaři využí-
vají TCM? Kolik máte průměrně 
pacientů za rok?
Celkem u nás vyšetříme o ošetříme 
řádově tisíce pacientů za rok. Část 
z nich využije akupunkturu.Toto čís-
lo postupně narůstá. Akupunktura, 

stejně jako i jiné metody, nemusí být 
a není vždy stoprocentně ůčinná. 
U části pacientů nefunguje vůbec. 
Velmi důležitá je správná indikace 
a správné provedení. Při splnění 
těchto podmínek můžeme očeká-
vat - a praxe to potvrzuje - celkově 
pozitivní přínos pro pacienty. Zde chci 
zdůraznit důležitost správné indikace. 
V našem zařízení samozřejmě pracu-
jeme dle standardů tzv. západní me-
diciny. Teprve po kompletním vyšetře-
ní pacienta a zhodnocení jeho stavu 
jsme schopni rozhodnout, zda je po-
užití akupunktury vhodné či nikoliv.  
 
Máte přehled o efektu, úspěšnos-
ti a výsledcích podpory, kterou 
metody TCM ke standardní léčbě 
mají? Ve které diagnóze nebo 
specializaci máte ověřeno, že TCM 
bezpečně funguje a zlepší stav 
pacienta?
Nejvíce zkušeností zatím máme při 
neurologických diagnozách. Postup-
ně zavádíme léčbu v gynekologii, 
hlavně při léčbě sterilních párů, pod-
poru v rámci IVF programu a jako 
přípravu k porodu. Byl jsem skutečně 
překvapen, když jedné mé příbuzné 
nabídla asistentka gynekologa v Ně-

MUDr. Petr Černý: 

„Pokud máme  možnost nabídnout 
účinnou, bezpečnou a ekonomicky 
dostupnou metodu, 
nevidím důvod, proč ji nevyužít.”
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mecku akupunkturní přípravu před 
porodem a navíc hrazenou z veřej-
ného zdravotního pojištění. Osob-
ně si myslím, že se jedná o jeden 
z nejvyspělejších systémů zdravotní 
péče. Jistě tedy není náhoda, že tuto 
službu poskytují a hradí. V nedávné 
době byly také publikovámy vysledky 
akupunktury v rámci IVF programu. 
Na poměrně velkém souboru 1400 
pacientkek z několika center byl 
demonstrován přínos této metody 
i v této oblasti. Zvýšením efektivity 
IVF se snižuje jak finančnín zátěž pro 
pár, tak zárověň jistá zdravotní zátěž, 
která s touto velmi intenzivní meto-
dou souvisí. Pokud si uvědomíme, že 
máme  možnost nabídnout účinnou, 
bezpečnou a ekonomicky dostupnou 
metodu řadě pacientů, nevidím dů-
vod, proč ji nevyužít. Užívají ji miliar-
dy lidí po celém světě a to po tisíce 
let. Součástí globalizace je její další 
postupné rozšiřování a trend spojit 
metody tzv. západní medicíni s prvky 
východní medicíny ku prospěchu pa-
cienta. Velký pokrok zejména v ob-
lasti neinvazivních diagnostických 
metod vede stále častěji k objektivi-
zaci účinku akupuktury v jednotlivých 
diagnosách. Centra zabývající se 

touto problematikou jsou dnes nejen 
v tradičních východních zemích, ale 
i na řadě universit v Evropě i Severní 
Americe.
 
Uvítal byste další vzdělávání, stáže 
a kurzy, i pro vaše lékaře?
Obecně vítám jakékoliv kurzy, které 
povedou ke zkvalitnění péče o naše 
pacienty. Dostupné efektivní další 
vzdělávání bych určitě uvítal.
 
Myslíte, že by bylo účelné, zařadit 
metody TCM jako součást medi-
cínského vzdělání?
Tato otázka je velmi široká, protože 
TCM ve skutečnosti obnáší dieto-
logii, fytoterapii, cvičení, masáže 
a akupunkturu. V současné době se 
stále více setkáváme s doporučeními 
v rámci péče o zdraví ze všech těch-
to oblastí, zejména v oblasti preven-
ce - předcházení nemocem. Řada 
postupů i preparátů je osvědčených 
a mají prokázanou účinnost. Zařadit 
tyto informace do vzdělání tak, aby 
lékaři mohli kvalifikovaně radit svým 
pacientům i v těchto oblastech pova-
žuji za oboustranně prospěšné.  
 
Uvítal byste praxi a pomoc čín-

ských lékařů v českých NZZ a cen-
trech?
Opakuji, že dle mého názoru, jaká-
koli spolupráce zkvalitňující zdravotní 
péči má smysl.
 
Patří k vašim léčebným postupům 
kromě metod a technologií TCM 
další, řekněme alternativy, napří-
klad homeopatie?
Homeopatie je metoda, se kterou 
se všichni setkáváme a budeme se 
setkávat. Velká část pacientů se o ni 
zajímá a mnoho z nich ji používá 
a chválí si ji. V našem týmu pracuje 
lékař s velmi dobrou znalostí homeo-
patie, který poskytuje poradenství 
i v tomto oboru. 

Autor: Jan Hovorka
  
Ambulance u Arbesa
Praha 5 - Smíchov
Malátova 18
ambulance-arbes.cz
ambulancearbes@seznam.cz
Tel.: 257 325 956
ambulance-arbes.cz
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Náš projekt tcmrevue.cz nabízí už 
téměř rok jedinečnou a otevřenou 
platformu k diskuzi a debatě. Máme 
nezastupitelnou mediátorskou roli 
a vážíme si toho. O praxi TCM, pod-
mínkách a postavení terapeutů se 
povede ještě dlouho řeč. Proto se vě-
nujeme hlavně lidem, kteří pro obor 
dokáží něco aktivně udělat. A disci-
plíny jsou různé - od právníků, opa-
trných na každé slovo, po experty, 
kteří hodně řeknou, ale málo povolí 
publikovat, až po obchodníky, které 
nezajímají ani tak pacienti, jako třeba 
clo. Ale nešť. Dáváme nejraději pro-
stor těm, kteří milují svou práci, obě-
tavě hledají cestu, jak lidem pomoci 
od bolesti a trápení, museli se pro to 
hodně naučit a ještě dál to rozvíjejí. 
Jako Zdeňka Batíková, takto v Karlo-
vých Varech praktik TCM s praxí.

Máte zavedenou poradnu a terape-
utické centrum, je o metody TČM, 

které aplikujete, zájem? 
Ano, hlavně ze strany lidí, kteří chtějí mít 
svůj život a zdraví pod kontrolou a pak ti, 
kteří nenašli pomoc u lékaře. 

Kolik máte aktuálně pacientů, kolik 
jste jich už ošetřila? 
Mám evidováno více než 1600 klientů, to 
jsou ti co prošli vyšetřením. Týdně ošetřím 
cca 20 lidí.

Působíte i veřejně, jste ve zdravotním 
výboru karlovarského kraje. Jaký je 
postoj vedení kraje k možnostem na-
bídnout metody TČM občanům? 
Vedení Karlovarského kraje je k tomuto 
tématu pozitivně nakloněné, jen neví, jak 
to řešit.   

Kde jste vystudovala obor? 
Studovala jsem na 1. škole Tradiční čínské 
medicíny v Praze v letech 2000 - 2009, 
obor fytoterapie (bylinářství), akupunkturu 
a tuina masáže. 

Myslíte si, že by bylo dobré nabídnout 
většímu počtu praktiků vzdělání na 
čínských univerzitách a dalších insti-
tucích, nebo umožnit výuku čínských 
lékařů u nás? 
Určitě. Stáže v Číně jsou obrovskou příle-
žitostí dozvědět se postupy a metody při 
řešení různých potíží. Čínští lékaři u nás 
vyučovali, například mě provázeli celým 
vzděláváním na 1. škole TČM. Dnes už je 
u nás ale hodně erudovaných odborníků 
TČM, převážně s medicínským vzděláním 
a ti se výuce nových praktiků věnují na 
dvou nejznámějších školách TČM. A mu-
sím říci, že velmi dobře.

Jakou pozici mají zavedené české 
vzdělávací a léčebné instituce v Česku, 
jsou partnerem pro odbornou veřej-
nost a státní administrativu? 
Máte li na mysli vzdělávací instituce 
v oboru TČM, tak jsou tu dvě velmi kva-
litní školy na vzdělávání praktiků TČM, 
máme Komoru praktiků TČM, která je 
garantem odbornosti svých členů. Bohu-
žel v komunikaci se státní administrativou 
to značně pokulhává. Za šest let existence 
Komory TČM se nezdařilo prosadit, aby 
vystudovaní praktici TČM mohli pracovat 
legálně. Z mého pohledu není zájem, aby 
byl tento obor zviditelňován. Je to škoda. 
Určitě by se ušetřilo spousta peněz. Ale 
i tady mám pocit, že to není prioritní. 
Už jen to, že neexistuje živnostenský 
list, jehož vydání by alespoň zaručilo, že 
ten, kdo se oboru věnuje se to nenaučil 

na internetu. A argumenty typu TČM je 
placebo efekt, není dostatečně prozkou-
mán, chybí málo vědeckých podkladů, 
argumenty znějící z úst těch, kteří jsou „ti 
vyvolení“… Tak k tomu se raději vyjadřovat 
nebudu.  

Být praktikem TCM u nás pořád ještě 
není regulérní pracovní pozice, je slo-
žité zajistit přímý kontakt a případnou 
návaznost se zdravotnickým zařízením 
a odborným lékařem moderní medi-
cíny. Jak by podle vás mělo vypadat 
vzdělání a pracovní kompetence tera-
peuta TCM?
Určitě, vzájemná propojenost by byla 
výhrou pro pacienty. 

Jak by mělo vypadat vzdělání? 
Medicínské vzdělání je diametrálně odliš-
né od vzdělání praktiků TČM. Oba obory 
jsou tak obsáhlé, že je dost nemožné, být 
kvalitním odborníkem v obou disciplí-
nách. Oba obory  jsou skvělé, ale každý 
má jiný pohled na pacienta. U nás v TČM 
se jedná jednoznačně o celostní přístup. 
Protože bez toho vlastně nezjistíte, co 
je v těle špatně. Západní medicína se 
orientuje na vysokou odbornost jednot-
livých odvětví. Ale velmi málo se věnuje 
indiciím, které ukazuje, že něco je špatně. 
Ještě než nemoc propukne, člověk to cítí. 
Má potíže různého typu, ale protože to 
ještě nepoznamenalo jeho orgány, tak je 
z medicínského pohledu zdravý. A tady 
je právě obrovská mezera v péči o paci-
enty. Moje zkušenost je, že diagnostické 
schopnosti mnoha odborníků jsou docela 
k zamyšlení.
Co považujete za největší úspěch, 
z vašich kazuistik?
Určitě si pamatuji miminko s ekzémem. 

Zdeňka Batíková: 

Mám krásnou práci 
a úspěch je mi odměnou
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Dostali na mě reference a přiletěli z An-
glie. Byl pátek, vůbec se mi do toho ne-
chtělo. A dítě vypadalo příšerně. V pon-
dělí mi přišla fotka a zpráva. To dítě byste 
nepoznali. Případ jsem popsala i na svém 
FB stránce. Bylo skvělé, že se k tomu vy-
jádřila i maminka, od které jsem dostala 
svolení k uveřejnění. Kdybych tušila, co 
za lapálii za sebou mají, asi bych je fakt 
odmítla. Ale někdy je lepší nevědět. Nebo 
mi utkvěl v paměti pán, 75 let s artrózou 
4. stupně. Před operací zkusil ještě TČM. 
Přišel o francouzských holích. Na sedmou 
terapii přišel s hůlkou, na osmou bez 
hole. Po desáté už chodil po lese, protože 
byl lesník. Mám krásnou práci a úspěch je 
mi odměnou. 

Jste v kontaktu s některými čínskými 
experty? Převzala jste nějaké závažné 
postoje a vědomosti od lidí, kteří vás 
vyučovali?
Určitě. Do světa čínské medicíny mě 
uvedla MUDr. Ludmila Bendová, MUDr. 
Jožo Lucký a další významní odborníci 
z Francie, Ruska, Číny. Můj profesní vývoj 
velmi ovlivnil pan profesor doktor Nacha-
toy, úžasný charismatický člověk s obrov-
ským přehledem v oblasti hlavně interny. 
Úžasný odborník lékař Macioccia s čínský-
mi kořeny. Jeho výkonnost je neuvěřitelná. 
Jeho přednášky skvělé. Pan doktor Wang, 
původní profesí ortoped, dnes uznávaný 
odborník na tuina masáže. Co ten nás na-
učil. Dodnes z toho žiji. Ramena, kolena, 
tady zrovna vidím mezeru v rehabilitaci 
po evropsku. 

Jak lze kontrolovat nebo zajistit výběr 
a nabídku kvalitních produktů, které 
TČM používá? Mohou být ty, které 
jsou případně pěstované u nás, srov-
natelné s čínskými?
U nás provádí registraci výrobků SÚKL. Já 
nejsem dovozce ze země mimo EU. Na 
tohle by vám lépe odpověděli ti, co zboží 
z Číny dováží. Ale z vyprávění vím, že to 
není žádná legrace. U nás roste hodně 
bylin, které jsou relativně totožné s čín-
skými. Ale zpracování u nás vlastně není 
žádné. Sušení nepovažuji za zpracování. 
V Číně prošel proces úpravy bylin his-

toricky obrovskou cestu. Byliny se praží, 
smaží, louhují v alkoholu, užívají se různé 
části rostliny a i ty mají různé vlastnosti. 
Z tohoto pohledu většina bylin zpracova-
ných v Číně má jiné vlastnosti než ty, co 
tu nasušíme. 

Co byste doporučila klientům, z na-
bídky produktů a metod TCM, aby 
k vám nikdy nemuseli? Co je pod-
statné pro prevenci a vlastní péči 
o zdraví?
Klientům bych doporučila snídani, oběd 
a večeři. Nevěřili byste, kolik dospělých 
lidí tohle ještě nepochopilo. A tudíž to 
ani nenaučilo svoje děti. Doporučila bych, 
aby se věnovali indiciím svého těla a řešili 
zavčasu, co se jim nezdá. Přijde-li pak 
pacient po 10 letech, kdy měl potíže, trvá 
pak návrat ke zdraví dost dlouho. Do-
poručila bych, aby si prohlíželi jazyk. Že 
povlak není normální pozná i laik. A na 
jazyku poznáte z 80% co se v těle děje. 
I kdyby z 50% tak pořád dobrý. Dopo-
ručila bych, aby se začal každý věnovat 
pohybu. Víte že k zachování zdraví byste 
měl ujít denně 5 km?? A omezil příjem 
živočišných tuků, přidal vlákninu a čistou 
vodu. 
Tyto dva citáty říkají víc než bych uměla 
vymyslet. Už tento veliký filosof věděl, že 
fyzické tělo a psychika jsou neoddělitel-
nou součásti člověka a naším úkolem je 
oba hýčkat.
„Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu 
bez těla a tělo bez duše.“ (Hippokratés)
Myslíte si, že Komora TČM je dostatečně 
respektovaným partnerem pro veřejnou 
debatu o vývoji a implementaci 

TCM do systému zdravotnictví u nás?
Myslím si, že ne. I když představitelům 
naší Komory praktiků TČM nelze upřít 
snahu.
„Jediným velkým lékařským uměním je 
vyléčit pacienta a je lhostejno, jakým způ-
sobem se to podaří.“ (Hippokratés)
Tuto větu by si měli dobře přečíst ti, co si 
odmítají připustit, že i jiný obor, než uzná-
vané lékařské vzdělání, je schopno lidem 
v oblasti zdraví pomáhat. A kdyby si to 
opravdu pozorně přečetli, možná by se 

to s implementací TČM do systému zdra-
votnictví pohnulo dopředu. 

Ze kterého státu bychom si mohli vzít 
příklad, jak využít metody a techno-
logie péče TCM o zdraví, v prevenci, 
terapii, podpoře léčby i následné péči?
Já nejsem asi ten správný člověk, který by 
fundovaně na tuto otázku zodpověděl. 
Asi by Vám o tom hodně řekli MUDr. Lud-
mila Bendová, MUDr. Jiří Bílek a jiní, kteří 
v oboru TČM fungují a věnují se celosvě-
tové legislativě.
Kdybych měla tu moc, zavedla bych už 
do škol předmět “Jak si umět pomoci” 
aneb péče o tělo a duši. Tady by se děti 
naučily to, co znala skoro každá babička. 
Uměla si pomoci bylinkami, pocením, zá-
baly, možná i baňkami. Myslím si, že u nás 
se chodí k doktorovi s každou blbostí, 
a pak se divme, že jsou narvané čekárny, 
doktoři přetížení a otrávení. Prevenci se 
věnuje péče tam, kde to je finančně zají-
mavé.  Nejlevnější prevence je ta, naučit 
lidi , aby si uměli pomoci sami.  Ze kterého 
státu bych si vzala příklad? Ze Švýcarska, 
tam je TČM už hrazena ze zdravotního 
pojištění. A další evropské státy už TČM 
berou vážně na vědomí. Peče o zdraví je 
finančně náročná. Ale ještě náročnější je 
řešit to, co se zanedbá. 

Autor: Jan Hovorka
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MUDr. Richard Pabišta je pri-
mářem urologického oddělení 
Klaudiánovy nemocnice v Mladé 
Boleslavi. Je špičkový odborník, 
takřka veškerý čas, invenci 
a energii věnuje profesi. 
Přidal ke standardní péči 
také vybrané metody 
Tradiční čínské medicíny 
(TCM). 

Proč?
Cítil jsem, že se chci posunout ně-

kam výš. Moje vize, nebo spíš plán, 
vznikly na základě zkušeností. Hodně 
jsem přemýšlel o mladých ženách, 
které k nám přicházely a měly napří-
klad opakované infekce močových 
cest. Jenže pokud pacientka měla 
indikována během dvou let šestery 
antibiotika, došlo mi, že tudy cesta 
nevede, a že je potřeba něco změnit. 
Postupně jsem si ověřil, že problém 
je skutečně mnohdy někde úplně 
jinde. Řadě těchto pacientek jsem 
dokázal pomoci, ať už akupunkturou, 
nebo jenom změnou životního stylu, 
změnou stravy a podobně.
Je potřeba se zamyslet nad jednou 
z tezí TCM, která soudí, že všechny 
nemoce jsou nemocemi z nadbytku. 
Mnoho civilizačních chorob je ovliv-
něno nebo vzniká jenom nesprávnou 
životosprávou, nedostatkem pohybu 
a dalšími chybami.  Nás “staří” prak-
tici učili, dívat se na člověka jako na 
celek. Nelíbilo se mi, že urologie chá-
pala organismus člověka odděleně: 
tady je ledvina, tady je prostata, tady 
je močový měchýř. Nějak mi z toho 
uniká celek člověka.  To byl hlavní 
důvod, proč jsem se rozhodl studo-
vat TCM a posunout na vyšší úroveň. 
Samozřejmě, pořád je pro mě do-
ménou urologie. Naplno se věnovat 

TCM plánuji řekněme na důchod :), 
ale myslím si, že pomáhá v řadě od-
větví, pozitivní efekt zahrnuje hlavně 
psychosomatické choroby a bolesti-

vé stavy. A pro mě primární 
akupunktura - mám s ní ty 
nejlepší zkušenosti.

Jaké jsou vaše zkušenosti 
po několika letech? Může-
te zmínit nějaké výrazné 
úspěchy, ověřenou diagnó-

zu, případy, kdy opakovaně víte, 
že to bude účinkovat…
Určitě není náhoda, kdy například 
u bolestivých stavů, které vycháze-
jí z blokády krční páteře, po třech 
sezeních člověk cítí neskutečnou 
úlevu. To přece nemůže být náhoda! 
Když pominu, že sledovaný pacient 
nebere žádná analgetika, nesteroid-
ní antirevmatika a podobně, což 
je samozřejmě podmínkou. Tu mu 
důrazně sdělím, aby potom někde 
neřekl - já jsem si vzal brufeny, a ty 
mi pomohly! Mí pacienti jsou lidé, 
kteří dbají mých pokynů. Během týd-
ne uděláme třeba tři sezení, a běžně  
pacient konstatuje,  že měl problémy 
půl roku, a po třech sezeních je to 
úplně jiné.

Doporučil byste nejen akupunk-
turu, ale případně i další metody 
TCM pro běžnou praxi v nemocni-
cích a zdravotnických zařízeních, 
jako podpůrnou a následnou péči 
k tomu, co děláte? Nejen do vaší 
urologické specializace, ale i do 
dalších odborných oddělení a kli-
nik.
Je to složitá věc. Nelze se tak vyjá-
dřit paušálně, a to z toho důvodu, 
že akupunktura je invazívní výkon, 
porušujete integritu kůže. Kdyby se 

při hospitalizaci stalo něco ve smyslu 
flegmóny kožní nebo abcesu a po-
dobně (člověk může být oslaben 
třeba nádorovým onemocněním), 
tak samozřejmě se to bude svádět 
na akupunkturu a může vznknout 
velký problém. Pro průběžnou praxi 
by měla pomoc metodami TCM být 
jasně definována a vymezena.

Myslíte tím - výhradně pod do-
hledem lékaře, nebo ve spolupráci 
s někým, kdo má odpovídající 
oprávnění, zkušenost, případně 
poučená sestra nebo  zdravotnic-
ký pracovník s doškolením….
Odpověď je velmi jednoznačná. Měl 
by to být prostě expert na akupunk-
turu, nejlépe (ze začátku alespoň 
určitě) čínský lékař, jako je to ve FN 
Hradec Králové. Pacient by měl pro-
jít přes internistu, který ho pečlivě 
vyšetří, zjistí všechny jeho neduhy, 
choroby, anamnestické údaje, léky, 
alergie, stavy a tak dále, probere se 
základní screening laboratorní, RTG, 
EKG. Poté je pacient předán čínské-
mu expertovi. Před dvěma lety  jsem 
hovořil s čínským lékařem, který 
pracoval na chirurgickém oddělení. 
Normálně operoval a po operaci 
píchal akupukturu k urychlení střevní 
pasáže, ke snížené spotřebě analge-
tik a podobně. To se mi velmi líbí! Ale 
myslím si, že náš právní systém pro 
státní nemocnice ještě vůbec není 
nastaven. Samozřejmě v soukromých 
nemocnicích to může být jiné. Ne-
domnívám se však, že je nyní prostor 
na to, aby se tímto vůbec někdo 
zabýval.
Pokouší se to řešit novela zákona č. 
96, která vytvořila pozici specialista 
a terapeut TCM, tříleté a pětileté 
studiumí. Ale je to nelékařská pozice. 

MUDr. Richard Pabišta: 
Dostupnost a péče TCM v nemocnicích? 
Ano. Ale jako doplněk, léčíme predevším standardně
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Vidíte to jako určitý model řešení? 
Vždycky to je otázka jedince, jakým 
způsobem je vzdělaný, sofistikovaný. 
Určitě ten, kdo by chtěl pracovat 
v nemocničním prostředí, poskytovat 
podpůrnou péči, by měl být velmi 
podrobně vyzkoušen před nějakou 
odbornou komisí. Zásadní problém 
je ten, že opravdu jsou sofistikovaní 
lidé, experti, a proti nim se objevují 
šarlatáni. Může se stát, že ke mně 
přijde pacient s nádorem močové-
ho měchýře a řekne: byl jsem před 
rokem u léčitele, který prohlásil, že 
není vůbec potřeba abych se nechal 
operovat, protože on ten nádor od-
straní. A je-li po roce po ultrazvuko-
vém vyšetření nádor ještě větší, tak 
je to špatně. Právě to jsou lidé, kteří 
kazí prostředí, kde je možné využít 
alternativních metod. Musí se vytvořit 
jasně definované podmínky a limity, 
musí dojít k vymezení mantinelů, 
určujících, kteří lidé to budou dělat. 
Myslím si, že tak to funguje na zápa-
dě, podpora TCM v rámci západní 
medicíny, a jako terapeut opravdu 
projde málokdo.

Pokud by terapeuti a specialisté 
zastávali část práce nebo léčby, 
kterou děláte vy, jaká by byla je-
jich pozice vůči vám? Musí vás po-
slechnout, mohou třeba mít jiný 
názor nebo nesouhlasit s vámi? 
Mohou oni dělat invazívní zákrok?
To je právě otázka, jestli skutečně 
by to měl být nelékařský pracovník. 
Já si skoro myslím, ten, kdo aplikuje 
invazívní zákrok, měl být prostě lékař. 
I z toho důvodu, jak se na to ptáte: 
rozdílnost názorů, co mi ty do toho 
budeš mluvit, když já rozumím aku-
punktuře… Já zas rozumím západní 
medicíně. Na druhu stranu je škoda, 
že nelékařští pracovníci budou pa-
trně vyjmuti z akupunktury. Z řady 
mých spolužáků na škola pana Ře-
šátka se rekrutují lidé, kteří o TCM 
mají velký zájem, rád budu jmenovat 
třeba Silvii Noskovou. Měl by se najít 
ve společném postupu kompromis. 

Ale myslím, že v nemocnicích by 
akupunkturu měli píchat lékaři.

Lékařů znalých akupunktury u nás 
stále ještě je málo. Myslíte si, že 
by se tu třeba na přechodnou 
dobu uplatnil větší počet čínských 
lékařů?
Myslím, že ano. Mají tam tradici 
a hlavně ti, kteří ji dělají, mají ne 
deseti, ale dvacetileté a delší zkuše-
nosti. Já se akupunktuře věnuji pět 
let,  jako koníčku. Studoval jsem TCM 
na odborné škole pana Jana Řešátka 
a když vidím, kolik toho studia je,  tak 
jsem přesvědčen, že pro terapeuta je 
nezbytné jednak věnovat se oboru 
cele, a za druhé musí mít praxi.

Co u vás rozhoduje, zda nasadí-
te akupunkturu nebo něco ještě 
z TCM u vašeho konkrétního 
pacienta? Je to třeba dlouhodo-
bě se nelepšící stav, je to vaše 
zkušenost, nebo prostě usoudíte, 
z toho, co jste se naučil, že tady 
by to mohlo zapůsobit a efekt 
bude výraznější?
Především využívám tradiční dia-
gnostiky z jazyka a případně pulsu. 
Musím říci, že při urologické ambu-
lanci na toto není moc času. Jestliže 
uděláte za dopoledne 30 pacientů, 
tak celostní diagnostika je mnohem 
komplexnější, časově náročnější 
a musí být velmi pečlivá. Stačí po-
tom jedna věta pacienta, ze které 
se dozvíte kořen choroby, a máte 
diagnózu. Nás pan Řešátko učil, že 
hlavně musíme najít kořen. A na to 
potřebujete třeba hodinu. Ovšem já 
během dopoledne musím udělat na 
urologii třicet pacientů - na hodino-
vou prohlídku a diagnózu tak není 
nejmenší šance. 

Měly by být metody TCM dostup-
né maximálnímu počtu zájemců, 
třeba i mimo nemocnice, v sa-
mostatných centrech nebo třeba 
v odděleních nemocnice, aby  se 
pacienti mohli jít někam zeptat?

Jednoznačně na to je první odpověď: 
ANO. Protože lidi by měli mít volbu. 
Bohužel jsou různé překážky, které ta-
kovou nabídku komplikují. Byl to i na-
příklad pořad ČT Máte slovo - padaly 
argumenty, že to z lidí vytahuje peníze 
a podobně. Ne, lidé mají prostě volbu. 
A ta volba by se jim měla dát. A říkat 
veřejnosti pravdu: když je nádor, tak se 
prostě musí uříznout. Když je genera-
lizovaný nádor, s metastázami, měl by 
se léčit biologickou léčbou, chemote-
rapií, hormonální léčbou, ozařováním. 
A my  samozřejmě víme, že byliny 
nebo akupunktura mají podpůrný 
efekt, pomáhají  odstranit rychleji 
z těla toxické látky, regenerovat orgá-
ny. Ale nemůžeme tím primárně léčit. 

A vy jste v nemocnici léta, máte 
významnou pozici, dovedete si 
představit, že v té nemocnici je 
místo, kde lidé mohou předem in-
formovat na tyto možnosti? Nebo 
si musí nejdřív prožít krušný pří-
běh a vy jim řeknete, co jim ještě 
může pomoci? Jde o obecnou in-
formovanost - měli by informace 
o dostupnosti a možnostech TCM 
lidé získávat už v nemocnici, nebo 
až v nemocnici?
Na to nedokážu odpovědět. Nemy-
slím si, že výhradně nebo především 
v nemocnici Měli by tuto informova-
nost získávat preventivně, hlavně ze 
sdělovacích prostředků, z časopisů, 
z rádia, z televize, internetu. Třeba pro 
mě je TCM v této chvíli koníček. Ale 
pro konkrétního člověka to může být 
druhá šance, když já mu jako urolog 
řeknu jsem schopen nebo nejsem 
schopen vám pomoci. TCM může 
usnadnit další léčbu  lékaři i paciento-
vi, ale není to moje hlavní práce, po-
řád pro mě je prioritou urologie.
Já si myslím, že pokud by bylo v něja-
ké nemocnici oddělení TCM, tak tam 
už by pacient měl být poslán s jasně 
definovaným problémem ze speciali-
zovaného oddělení. Tak, jako je tomu 
ve FN Hradec Králové, kde jsou o krok 
napřed.  Autor: Jan Hovorka
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Pokud hovoříme s lidmi, 
kteří se hluboce a seriózně 
zabývají TCM, hlavně (ale 
nejenom) akupunkturou, 
často dříve či později pad-
ne jméno MUDr. Michal 
Strnad. Jeden z prvních 
lékařů, kteří se akupunk-
turou, a později dalšími meto-
dami, zabývali, má respekt nejen 
u špiček oboru a pacientů. Řadu 
dnešních odborníků a terapeutů 
učil, jiní čerpali z jeho znalostí 
zprostředkovaně, mnoha změnil 
nebo zpřesnil pohled na medicínu 
a metody pomoci odstranit bolest 
či problémy. Jako lékař, výsostný 
odborník a osobnost, která pře-
svědčivě propojuje moderní zá-
padní a tradiční čínskou medicínu. 

Kdy jste se setkal poprvé s aku-
punkturou, potažmo TCM? 

Dáváte akupunktuře trochu před-
nost, jako metodě?
V sedmdesátých letech při pátrání po 
„smrtelných či nebezpečných bodech“ 
v karate... v amerických časopisech 
o bojových uměních jsem narazil na 
zmínky o akupunkturních bodech. 
Zároveň tam byly i informace o aku-
punktuře jako metodě s léčebnými 
a relaxačními možnosti pro sportovce. 
Ve vědecké knihovně jsem pak objevil 
několik knížek o akupunktuře v ruš-
tině a knihu MUDr. Kajdoše „Kovem 
a ohněm“. A některé obecné zásady 
využití této metody, přístupu k paci-
entovi a řešení i chronických stavů, 
kdy západní medicína tápala, mne za-

ujaly. V té době se o tradiční 
čínské medicíně mluvilo, ale 
jako o překonané záležitosti 
a preferovala se akupunktura 
„západní“, jako reflexní me-
toda analgetické léčby. Tak 
také byla v Československu 
vyučována a jednoho tako-

vého školení v ILF Praha jsem se na 
začátku 80.let zúčastnil.  Na začát-
ku své praxe jsem se 10 let zabýval 
jen reflexní akupunkturou s různým 
úspěchem u různých nemocí. Podle 
informací (časopisecké články, knihy 
o TCM, ...) jsem zjistil, že by měly 
být ale výsledky lepší. Také se v nich 
psalo o diagnostice podle syndromů, 
o jiném pohledu na etiopatogenezi 
nemocí, než nabízí západní medicína. 
Proto na začátku 90.let jsem s radostí 
sáhl po vzdělávání v Tradiční čínské 
medicíně (TCM). A mé přesvědčení, 
že už toho o akupunktuře mnoho 
vím, dostalo na frak...a zároveň se 
otevřel nový svět pohledu na lidskou 
fyziologii i patologii, na další možnos-
ti, jak rozšířit léčbu, prevenci... na pro-
pojenost fyzické stránky těla a jeho 
psychiky. V současnosti tak považuji 
celotělovou akupunkturu za součást 
celé léčebné škály vedle fytoterapie, 
použití mikrosystémů ( zvláště ušní 
akupunktury) ale také psychoterapie, 
dietetiky,… a také k ní tak přistupuji.

TCM vychází ze vzdálené kultury 
a sociálního okruhu. Byl váš vstup 
a převzetí znalostí z dávné čín-
ské historie složitý, měl jste třeba 
bariéry díky klasickému medicín-

skému vzdělání, obecně z toho, že 
TCM není součástí zdravotnického 
systému a podobně?
Díky mému sportovnímu zaměření 
na bojová umění ( judo a karate) jsem 
už „trochu jiný pohled na svět“ měl, 
ještě než jsem začal pronikat do me-
tod TCM. Samozřejmě existuje řada 
pojmů v TCM, které západní medicína 
nezná, nebo si vykládá jinak. Vnímání 
fyziologických i patologických procesů 
v těle má v mnoha ohledech podle 
TCM principů jiný průběh. Ze začátku 
bylo nutné vypnout „myšlení západ-
ního doktora“ a pracovat s danými 
informacemi v „jiném režimu“. Teprve 
časem bylo možné postupně oba 
směry nějakým způsobem propojovat 
a přecházet z jednoho do druhého.
Na začátku 80.let vzešlo z Minister-
stva zdravotnictví nařízení o vyškolení 
vždy aspoň jednoho lékaře na každé 
klinice ve fakultních nemocnicích 
v akupunktuře, takže oficiální překážka 
ve vzdělávání a ev. použití akupunk-
tury nebyla. Už od 70.let existovala 
v Praze i  katedra akupunktury, kterou 
vedla Dr.Barešová. V té době i v čes-
kých lékařských časopisech vycházely 
různé odborné články o využití aku-
punktury... (Barešová, Umlauf, Kajdoš, 
Růžička, ...). A Československá lékař-
ská akupunkturistická společnost je už 
z těch dob součástí Lékařské společ-
nosti Jana Evangelisty Purkyně.

Jak vnímáte řekněme filozofickou 
rovinu TCM a její propojení s léč-
bou, zdravotním stavem, kondicí, 
imunitním vybavením člověka?

MUDr. Michal Strnad: 

„Můžeme nalézt řadu paralel mezi 
západní a východní medicínou…
jen je potřeba si ujasnit pojmy.”
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Koncepce TCM vychází z jiných filo-
sofických základů, nahlíží na člověka 
jako součást okolního světa, který je 
jím ovlivňován. Základní teorie TCM 
vycházejí z jiných představ, než sou-
časný západní svět. Ale tyto teorie 
byly formovány a prověřovány denní 
praxí přes 2 tisíce let, takže při jejich 
správném pochopení a použití umož-
ňují využití principů TCM k předvída-
telnému a tedy žádoucímu výsledku. 
Můžeme nalézt řadu paralel mezi „zá-
padní medicínou“ a „východní medi-
cínou“…. Jen je potřeba si ujasnit poj-
my. Vzájemná propojenost vnitřních 
systémů (včetně psychické a fyzické 
stránky), s kterou TCM důsledně pra-
cuje, se nám západním specialistům 
v současnosti vytrácí. Často je to dáno 
obrovským informačním boomem ve 
specializovaném oboru za posledních 
padesát let.  Ale právě pohled na 
„problém celého jedince“ a ne na jeho 
„jednu nemoc“, oceňují pacienti při 
léčbě pomocí TCM zvlášť vysoce.
Je u nás možné konstatovat, definovat, 
najít nebo doporučit, podobné “životní 
nastavení”? Řada lidí hledá harmonii 
třeba prostřednictvím jógy, utíká se k ji-
hoamerickým praktikám, a trochu chybí 
řekl bych cosi jako “evropský model”.
Obávám se, že to bude těžké. Součas-
ný evropský model života je nastaven 
velmi silně na výkon, efektivitu, soutě-
živost, neustálou chtěnou změnu, ... 
a ne na „prosté žití“. Proto existuje ta-
kové množství „vyhořelých lidí“, takové 
množství psychosomatických nemocí. 
Ostatně ono je to vidět i v oblasti Dál-
ného Východu, kde tzv. civilizační tlak 
produkuje stejné problémy jako v Ev-
ropě nebo Severní Americe.

Která oblast potíží podle vaší zku-
šeností je nejefektivněji ovlivnitel-
ná metodami TCM?
V indikačním přehledu WHO je kolem 
200 diagnóz pro použití akupunktury 
nebo ušní akupunktury.  Určitě jsou 
to různé stavy bolestí, ale také běžná 
postižení dýchacích cest, trávicího 
systému, močových cest… Často jde 

o různé funkční poruchy na úrovni 
psychiky i fyzična organismu.
Základem léčby je doplnění vnitřních 
zdrojů organismu a jejich harmoni-
zaci. Tělo má ohromné regenerační 
schopnosti, ale pokud má vyčerpané 
vnitřní zdroje a pokud má narušený 
řídící systém, projevuje se to nejdříve 
funkčními a později i organickými 
problémy. Sem pak spadá i narušená 
obranyschopnost, tedy řada imunit-
ních problémů, problémy s reproduk-
cí, psychickou odolností…
Je jasné že akupunktura či fytoterapie 
má velmi omezené možnosti zasaho-
vat u traumatických stavů či akutních, 
život ohrožujících stavů (které je často 
nutné řešit chirurgicky) atd. Ale i tam 
můžeme dobře pomoci. Například 
snižováním bolesti po operacích, 
nebo fantomových bolestí; protizá-
nětlivým působením, úpravou meta-
bolismu, srdečního rytmu, psychiky 
nemocného, atd.
Před lety, při výskytu SARS, se na po-
čátku nevědělo, co je příčinou tohoto 
onemocnění, ale pomocí TCM dia-
gnostiky se stanovil charakter podle 
syndromů TCM a tedy i princip a způ-
sob léčby, který pomohl zastavit vzni-
kající epidemii. Další výzkumy a obje-
vy pak potvrdily původce, ale princip 
TCM léčby nebylo nutné měnit.

Vedete školu Lóngmén, kdo jsou 
ti, kteří se hlásí a které přijmete ke 
studiu?
Hlásí se různí zájemci o TCM, zdra-
votníci i nezdravotníci. Studium je 
náročné, zájemci bez středoškolské-
ho vzdělání se v minulosti nechytali 
a také u nás nestudují. Nezdravotníci 
bez nějakého zdravotnického vzdě-
lání s tím mají velké problémy, většina 
z nich v průběhu končí, nebo to ne-
dotáhnou do závěrečných zkoušek. 
Protože je řada metod v rámci TCM 
(akupunktura, fytoterapie, dietetika, 
masážní postupy, psychoterapie, cvi-
čební postupy, ...) nachází v ní uplat-
nění řada na zdravotnictví zaměře-
ných lidí (lékaři, farmaceuti, zdravotní 

sestry, psychologové, fyzioterapeuti, 
rehabilitační), přičemž teoretické zá-
klady pro všechny tyto metody jsou 
stejné. O tom, kdo a v jakém rozsahu 
tyto metody bude využívat, jasně 
mluví naše legislativa...

A kdo jsou ti, kteří absolvují? 
Všichni se stávají praktiky, posky-
tují služby aplikací metod TCM?
Absolvují především zdravotníci a ti 
různé metody TCM využívají ve své 
praxi. Pojem „Praktik TCM“ není v Čes-
ku definován, v Evropské unii ano. 
O tom, kdo a v jakém rozsahu různé  
metody bude využívat v léčebném 
procesu, mluví naše legislativa... Studi-
um je náročné, ne všichni ho dokončí, 
ne všichni složí závěrečné zkoušky.

Jsou povolání, kterým doporučí-
te TCM jako doplněk? Například 
fyzioterapie, různé kombinované 
harmonizační a kondiční programy 
a podobně…?
V prvé řadě je to vhodný doplněk pro 
lékaře. Pomáhá změnit pohled na ne-
mocného z přístrojového nebo farma-
kologického králíka na jedince, který je 
ovlivňován okolím, ale i svými vnitřními 
problémy, které se projevují na fyzické 
i psychické úrovni současně. Umož-
ňuje to rozšířit škálu léčebných metod 
i pochopení, proč některé „západní 
postupy“ nefungují.. Včasná harmoni-
zace organismu a pravidelné „dobíjení 
baterek“ předchází různým nemocem 
a poruchám, a v konečném řešení sni-
žuje náklady na zdravotní péči.
A toto platí i pro ostatní, kteří pracují 
ve zdravotnictví: sestry, rehabilitační, 
fyzioterapeuti, farmaceuti…
Pokud někdo v současnosti brojí proti 
TCM, tak obvykle neví, o co se jedná 
a také má strach z nového, co by ho 
možná mohlo ohrozit profesně, eko-
nomicky…
Myslíte, že by metody TCM měly mít 
své místo a pevné zařazení v nemoc-
nicích? Jako doplněk diagnostiky, ná-
sledné péče, podpory při rehabilitaci 
a podobně. Pokračování na straně 62 
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Nejde jen o nemocnice. V součas-
nosti funguje řada lékařů v ambu-
lantní sféře, kteří nějaké metody TCM 
praktikují ku prospěchu nemocných. 
Pokud jde o nemocnice, bude po-
třeba legislativně i provozně upravit 
status těchto pracovníků. Pomůže to 
rozšířit diagnostické i léčebné postu-
py. Ale pozor - ani TCM není samo-
spasitelná! Západní i čínská medicína 
mají své indikace, možnosti a limity! 
Jsem zásadně pro to, aby navzájem 
spolupracovaly, profitovaly ze svých 
předností. Bude to problém, vzhle-
dem k myšlení řady „západních“ lidí 
a také vzhledem k „tovární pásové 
medicíně“ nemocnic západního typu 
a k  „individuálnímu přístupu k jedin-
ci“ dle TCM.
A dalším důležitým momentem je 
otázka úhrady. Ta by měla být mimo 
systém tzv. veřejného zdravotního 
pojištění. Jde o to, že čechystánské 
kleptokratické zdravotní pojištění ne-
hradí ani to, co má ze zákona hradit. 
Jde o přerozdělování zdravotní daně 
velmi subjektivně, bez přesných pravi-
del a vůbec nejde o pojištěnský vztah 
pacient – tzv. zdravotní pojišťovna.

Je rozdíl mezi českým/evropským 
lékařem-praktikem TCM, a rodilým 
čínským? 
Čínský lékař má výhodu určité myš-
lenkové kontinuity, řada praktických 
doporučení je součástí lidové tradice 
a doporučení, které vstřebávají od 
dětství. Výuka v Číně je prováděna 
celoročním vysokoškolským vzdělává-
ním řadu let, provázenou i klinickou 
praxí na pracovištích TCM. Většina 
z nás neumí běžně čínsky, takže 
máme omezený, zprostředkovaný in-
formační přístup.  Po delší době a při 
systematickém trvalém vzdělávání se 
tento rozdíl zmenšuje.
Je rozdíl mezi českým pacientem 
a čínským pacientem? Léčil jste někdy 
vy, český lékař, metodami TCM rodilé-
ho Číňana?
Čínský pacient je více informovaný 
a ví více o postupech TCM. Je to sou-

část jeho historického a kulturního 
povědomí. Během stáží v Číně jsem 
měl možnost aplikovat akupunkturu 
i u čínských pacientů.

Měla by se u nás rozšířit výuka 
metod TCM, podpořit vyučujícími 
z Číny, rozšířit možnosti studia na 
lékařských fakultách v Číně?
Ano  -  ano  - ano.   Čím více lékařů, 
farmaceutů, fyzioterapeutů, psycho-
logů, dietologů... bude znát principy 
TCM, diagnostiku i terapeutické mož-
nosti, tím více se rozšíří možnosti me-
dicíny v Čechystánu. Vrátíme se opět 
k jednotlivému člověku, ne k diagnó-
ze, přístroji, pilulce...
V současnosti existuje zde už řada lidí, 
kteří znají velice dobře základy TCM, 
mají bohaté praktické zkušenosti 
z léčby (20-25 leté), a jsou schopni 
ten začátek výuky (základní teorie, 
diagnostiku, etiopatogenezi,...) před-
nášet na vysoké úrovni. Čínské vyuču-
jící je výborné využívat především pro 
vlastní praktickou výuku, řešení klinic-
kých stavů...  Studium, nebo aspoň 
opakované  stáže v Číně jsou jedině 
vítané a nezastupitelné.

Co doporučíte člověku, který by 
se chtěl informovat, zda by mu 
pomohla TCM? Kam se má obrátit, 
koho se zeptat?

Na lékaře praktikující TCM, jsou 
schopni posoudit stav z pohledu zá-
padní i východní medicíny!

Myslíte, že instituce jako ČLAS 
nebo Komora TCM poskytují jed-
nak lékařům a praktikům, a jednak 
pacientům, dostatek informací, 
odkazů, pomoci v orientaci?
Informací není nikdy dost. Na stra-
ně zdravotníků je otázka vzdělávání 
a dodatečného vzdělávání součástí 
jejich běžného medicinského života. 
Existují pravidelné semináře a kon-
gresy pořádané ČLAS, chybí i tu ale 
větší možnost klinických praxí. Existují 
samostatné vzdělávací akce, např. 
doškolování v Čínské ušní akupunktu-
ře, nebo akupunkturní semináře, které 
pořádá naše škola….
Pokud jde o aktivity Komory TCM, 
nejsem teď plně informován…
Výbory obou institucí by měly mít 
dostatečné zdroje a informace pro 
konkrétní dotazy pacientů.

Jak se může pacient informo-
vat, zda je praktik TCM, který 
ho přijme, dostatečně řekněme 
oprávněn, nebo certifikován, 
k metodám, úkonům, poskytování 
služby? 
Každý lékař provádějící akupunkturu 
či jiné metody TCM má mít vystaven 
tzv. “Kredit“ různého stupně, což je 
potvrzení o absolvovaných školeních 
a oprávněnosti provozovat tento lé-
čebný postup v různém rozsahu.
Na konci TCM vzdělávání jsou také 
závěrečné zkoušky potvrzující určitou 
úroveň schopností daného studenta.
Pokud dotyčný „praktik“ (ať lékař či 
nelékař) toto nemá, není mu potvrze-
na dostatečná způsobilost a neměl by 
se této činnosti věnovat. To může být 
také kritériem výběru pro pacienty. 
Dalším kritériem by mohla být i délka 
klinické praxe, práce na čínských klini-
kách, atd.
A kdo smí či nesmí léčit je legislativně 
dáno.

Autor: Jan Hovorka

O škole TCM Lóngmén
Výuka vychází z pojetí učení 
Tradiční čínské medicíny podle 
materiálů z Číny i zahraničních 
výukových center, ze zkušeností 
Univerzity Guangming v Beijin-
gu, Univerzity TCM v Tianjinu, 
školy TCM prof. Leung Kokyuena, 
v kombinaci se zkušenostmi zá-
padní reflexní akupunktury a pro-
pojením se západní medicínou, 
ověřené za posledních 20 let. 
Výuka probíhá jako jednorázové 
víkendové semináře, nebo série 
2-4 seminářů k danému tématu, 
nebo jako série seminářů v rámci 
školy TCM.



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’



GABRIEL 
BARRE

REŽIE

NORMAN
ALLEN
LIBRETO

JACK
MURPHY

TEXTY

FRANK
WILDHORN

HUDBA SISTER ACT Is presented through special arrangement with 
Music Theatre International (MTI). www.MTIShows.com

PREMIÉRA Ř Í JEN 2017

Generální partner muzikálu

Partner muzikálu

Partneři Hudebního divadla KarlínHlavní mediální partner
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