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Přinášíme Vám přehled  
hlavních událostí 

Na následujících stránkách najdete, co se 
v našich zařízeních odehrálo nebo se právě chystá.
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  Milé kolegyně a kolegové,
když jsem byla vyzvána napsat úvodník, doufala jsem, že 
se nám již v době uzávěrky časopisu bude blýskat na lepší 
časy. Bohužel pro nás všechny je zatím světlo na konci tunelu  
hodně vzdálené. Všichni se však snažíme a doufáme v to, 
že se vše po malých krůčcích změní k lepšímu. 

Výkon, který podávají lékaři, sestry a sanitáři již celý jeden 
rok, je opravdu neskutečný a patří jim velká poklona a dík. 
Při děkování se však nesmí zapomenout na nezdravotnický 
personál, který také udržuje nemocnici v chodu. Kolegové 
zajišťující úklid, údržbu, kuchařky a další lidé se snaží den co 
den pomoci zdravotnickému personálu táhnout tuto těž-
kou káru a vytvořit jim prostor pro pomoc pacientům a zá-
chranu životů.

Doufám, že tato nelehká situace přinese jednu pozitivní 
věc, že dojde k většímu pochopení lidí napříč odděleními 

a profesemi uvnitř našich zařízení. Tuto situaci musíme zvlád-
nout společně, a tak jedinou možnou cestou, jak se dostat 
k cíli, je aktivně spolupracovat. 

Důvěřuji našim lidem a přeji si, aby měli všichni dost sil covi-
dový čas zvládnout a vydrželi s námi i nadále.

A co Vás v tomto čísle čeká? Poodhalíme roušku očkování 
proti Covid 19. Nahlédnete do chodu jednotlivých nemoc-
nic, kde zjistíte nejen co je nového, ale i něco málo o lidech, 
kteří  zde pracují. Tentokrát je pro Vás připravena také dvo-
jitá dávka IT informací, které se mohou hodit nejednomu  
z Vás. V neposlední řadě Vám jistě zahrají na citovou strunu 
články o pochvalách zdravotníkům a pomoci vojska, která 
přišla v pravý čas.

- Jana Balonová, šéfredaktorka

Klinika Malvazinky
  Rozhovor 

„Největší odměnou je pro nás spokojený pacient,“ říká  
o své práci Jana Ryšavá, staniční sestra ortopedického  
oddělení Rehabilitační kliniky Malvazinky.
 

Zdravotní sestry na oddělení ortopedie pečují o pacienty 
od A do Z a patří k těm, kdo u pacientů často vidí zlepšení 
jejich zdravotního stavu jako první, a to někdy i v relativně 
krátké době. I to je vedle přátelského kolektivu a příjemného  
pracovního prostředí důvodem, proč se na ortopedic-
kém oddělení Rehabilitační kliniky Malvazinky dlouhodobě  
udržuje stabilní pracovní kolektiv lékařů i sester. Tým zku-

šených operatérů vede primář MUDr. Vladislav Hospodár  
a tým zdravotních sester Bc. Jana Ryšavá, které jsme se  
zeptali na to, co obnáší práce zdravotní sestry na oddělení  
ortopedie, jaký mají kolektiv nebo jak náladu oddělení 
ovlivnila pandemie onemocnění Covid-19. 

Co obnáší práce sestřičky na oddělení ortopedie? 
Práce sestřičky na ortopedii zahrnuje komplexní péči o pa-
cienty přicházející k operačnímu zákroku, která obsahuje 
předoperační přípravu, edukaci, pooperační péči, včas-
nou rehabilitaci a další péči až do propuštění pacienta 
domů či předání k následné rehabilitaci.

Rehabilitační klinika Malvazinky
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Jaké předpoklady a vzdělání musí mít potenciální zájem-
kyně o práci sestry na oddělení ortopedie?
Důležitá je spolehlivost, pečlivost, empatie, profesionální pří-
stup k pacientům a v neposlední řadě samozřejmě praxe,  
která však není podmínkou.

Jaká součást Vaší práce Vás nejvíc těší, z čeho máte nej-
lepší pocit? Co vnímáte jako „to nej“ na vašem oddělení?
Největší odměnou je pro nás spokojený pacient, který se na 
nás s důvěrou a opakovaně obrací. Vůbec nejlepší je na 
našem oddělení uvolněná a přátelská atmosféra v týmu, 
kterou vnímají i naši pacienti.

Rehabilitační klinika Malvazinky je vyhlášenou rehabilitační  
klinikou, jaké je to pracovat v renomované klinice? Jaké 
největší výhody podle Vás má?
Samozřejmě mne těší, že mohu být součástí tohoto zařízení 
s dlouholetou tradicí, které se pyšní lékařskými kapacitami 
v oboru ortopedie a neurologie, od kterých se mimo jiné 
mohu učit stále něco nového.

Jak byste popsala váš pracovní kolektiv sestřiček na od-
dělení ortopedie? Mění se u vás sestřičky často, nebo jde  
o stabilní kolektiv? Jak utužujete kolektiv?
Na stabilním týmu si zakládáme, díky dobrým vztahům a ná-
ladě v týmu u nás nedochází často k personálním změnám. 
Důležitá je vzájemná komunikace, díky které se předchází 
nedorozumění a vyvarujeme se tak případným konfliktům.

Jak si v práci udržujete dobrou náladu? Pracujete na od-
dělení už 7 let, dáte nám recept na to, jak mít stále z práce 
radost? 
Jelikož v práci mezi kolegy trávíme více času než doma, 
snažíme se si tuto dobu maximálně zpříjemnit ať už vtípky 
nebo třeba dobrou kávou.

Změnila se nějak nálada na oddělení během pandemie 
Covid-19? Ať už jde o pacienty nebo personál? 
Tato doba zasáhla všechny, jak personál, tak i pacienty. 
Nicméně snažíme se se situací poprat a zamezit propadá-
ní negativní náladě. Ale asi není třeba zmiňovat, že je to  
někdy náročné.

Některé vystudované zdravotní sestry nakonec zvolí  
zaměstnání v jiném oboru, to ale není Váš případ. Jak bys-
te motivovala vystudované zdravotní sestry, ať už čerstvé  
absolventky nebo třeba ty, které uvažují nad tím se k této 
profesi po nějaké době vrátit? Co je podle Vás na práci 
sestry ortopedického oddělení výjimečné?
Povolání zdravotní sestry není jen prací, jedná se spíše o po-
slání pomáhat lidem. Mě osobně na práci zdravotní sestry 
těší a motivuje to, že já mohu být tím, kdo pacientovi po-
může, ať už od bolesti nebo se strachem před nepříjemným 
zákrokem. 

Čím si po práci zpříjemníte den? Jak nejraději relaxujete?
Jelikož mne po práci čeká druhá směna v domácnos-
ti, času na můj relax moc nezbývá. Ale když se zadaří,  
popadnu knihu a utíkám do jiné reality. Pokud je času více, 
ráda vyrazím na kole do přírody.

Máte dvě dcery, je náročné skloubit rodinu a práci staniční  
sestry? Jak vnímají Vaši práci dcery? Uvědomují si, že  

pomáháte lidem vrátit se do aktivního života?
Protože mám dcery v pubertálním věku, oceňují spíše nepří-
tomnost rodičů a jsou to soběstačné jednotky. A jak vnímají 
mou práci? Jejich slovy – „hustý“. Ale občas si i všimnou, že 
jsem unavená a samy od sebe přiloží ruku k dílu, což je fajn. 

Bc. Jana Ryšavá
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  Rehabilitační klinika Malvazinky nově nabídne  
třítýdenní rehabilitační pobyty pacientům,  
kteří prodělali nemoc COVID-19.

Praha, 8. 2. 2021 – Aktuální mimořádná situace související 
s onemocněním COVID-19 ovlivnila do značné míry životy 
nás všech. Zdravotníci a zaměstnanci Rehabilitační kliniky 
Malvazinky věří, že je důležité nezapomínat na pacienty  
a zdravotníky, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali  
a mají přetrvávající obtíže, kvůli kterým zůstávají doma  
a nemohou se plně začlenit do běžného života. Nabízený 
třítýdenní rehabilitační pobyt pro „po-covidové“ pacienty  
má za cíl v dlouhodobém horizontu ulevit zdravotnímu  
systému a pomoci zejména samotným pacientům s návra-
tem do běžného života. 

Během stále probíhající pandemie virového onemocnění  
COVID-19 jsme se přesvědčili, že je důležité postarat se  
nejen o akutní pacienty, ale také o ty, kteří již koronavirové 
onemocnění prodělali. Mnoho pacientů po ukončení hos-
pitalizace potřebuje zdravotní péči, i když už je jejich stav 
stabilizovaný. Po prodělané nemoci je totiž často nutná 
dostatečná rekonvalescence, což představuje zátěž pro 
zahlcený zdravotní systém. Rehabilitační klinika Malvazinky 
se proto rozhodla nabídnout „po-covidovým“ pacientům  
rehabilitační pobyt, který urychlí jejich návrat do běžného 
života. „Věříme, že tento způsob pomoci bude oboustranně 
prospěšný. Nemocnice i ambulantní lékaři budou mít další 
variantu, jak mohou pacientovi po prodělaném onemoc-
nění COVID-19 pomoci. Pacientům ukážeme cestu, jakým 
způsobem lze po takto vážném onemocnění rehabilitovat, 
pomůžeme jim s rekonvalescencí a návratem do běžné-
ho života. Navíc mezi tyto pacienty patří i zdravotníci, kteří 

jsou v boji proti pandemii výrazně exponovaní a nyní zvláště  
nepostradatelní,“ říká Mgr. Kateřina Zajíčková, ředitelka 
pro ošetřovatelskou péči Rehabilitační kliniky Malvazinky,  
kterou provozuje společnost VAMED MEDITERRA.

Třítýdenní rehabilitační pobyt na klinice Malvazinky 
bude probíhat formou individuální terapie a bude určen  
výhradně těm pacientům, kteří prodělali nemoc COVID-19 
a nejsou již infekční, jsou soběstační a plně mobilní. Skládá  
se z rehabilitačních procedur speciálně zaměřených na 
úlevu od přetrvávajících obtíží spojených s prodělaným 
COVIDEM-19. „Během třítýdenního pobytu se zaměříme 
především na respirační fyzioterapii, zlepšení kondice  
a výživu pacienta. Terapie budou probíhat jak individuální, 
tak skupinovou formou a budou ušité každému pacientovi 
na míru. V terapii se zaměří například na inhalaci minerál-
ních vod a dalších léků, kondiční cvičení v bazénu, skupino-
vá cvičení zaměřená na posílení ochablého svalstva, zlep-
šení dýchání a na úlevu od bolesti pohybového aparátu, 
kterou tito pacienti často trpí,“ uvádí Mgr. Klára Moravcová, 
vedoucí ambulantní a lůžkové fyzioterapie Rehabilitační  
kliniky Malvazinky. 

Nárok na rehabilitační pobyt schvaluje revizní lékař, pokud 
o něj bude mít pacient zájem, může se informovat u svého  
praktického lékaře. Důležité je také splnění podmínek 
pro přijetí, mezi které patří mimo jiné negativní test na  
COVID-19 a plná soběstačnost pacienta (tzn. pacient se 
sám nají i posadí, netrpí inkontinencí a je samostatně mobilní).

Rehabilitační klinika Malvazinky
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Nemocnice Mělník

Proč je očkování proti COVID-19 důležité?
Nemoc COVID-19 způsobila globální krizi - sociální, eko-
nomickou, zničila a stále ničí spoustu životů. Dnes se jeví 
očkování jako jediná šance, jak pandemii zastavit.
 
Doporučuje se očkování u lidí, kteří již nemoc prodělali?
Očkování se doporučuje i u pacientů po prodělané  
infekci, nyní nevíme najisto, jak dlouho protilátky po pro-
dělané infekci v těle vydrží a zda se po lehkém či bez-
příznakovém průběhu vůbec v krvi protilátky vytvoří. Dle 
dostupných informací je reinfekce během 3 měsíců po 
infekci málo pravděpodobná, vakcín není dostatek,  
tudíž se doporučuje očkovat až po 3 měsících, jednoduše 
proto, aby zbyla vakcína na ty, kteří infekci neprodělali  
a protilátky nemají žádné.
 
Může být vakcína nebezpečná?
Vakcína proti COVID 19 neobsahuje žádný oslabený 
virus, žádnou částici, která by vyvolala u  očkovaného 
infekci. Vakcína obsahuje jen část bílkoviny, jež v na-
šem těle stimuluje imunitní systém, který začne vytvářet 
ochranné protilátky. Nemůže tedy způsobit infekci a ne-
mocný se nemůže po očkování stát přenašečem viru. 
Dnešní technologie umí tento druh vakcín vyrábět a její 

  Rozhovor o očkování proti COVID-19  
s MUDr. Helenou Charbulákovou, lékařkou  
infekčního oddělení nemocnice Mělník

vyvinutí proběhlo dle klasických postupů a dle stejných 
vysokých standardů, které je nutno dodržet při vývoji vak-
cín (tj. laboratorní zkoušky, zkoušky na zvířatech a dob-
rovolnících). Postupy byly urychleny hlavně tím, že byly  
vytvořeny odborné pracovní skupiny, které měly jasný 
úkol - vytvořit bezpečnou vakcínu, jež má zastavit pan-
demii. Se stejným cílem pak pracovala Evropská komise, 
která schválila vakcínu, jakmile obdržela vědecké důka-
zy, že výhody vakcín jsou větší než rizika.
 
Jak dlouho po očkování budou lidi chráněni?
Na tuto otázku nelze v současné době odpovědět, očko-
vaní budou v následujících 2 letech sledováni a data 
se budou postupně vyhodnocovat. Podle toho se pak  
budou určovat další postupy, jak často přeočkovávat.
 
Jak je to s dezinformacemi?
Lidé se bojí hlavně alergií, trvalého poškození, vakcíně 
nedůvěřují vzhledem k rychlosti vyvinutí. 
Studium koronavirů však probíhá již přes padesát let. 
Vzhledem k tomu, že nejdéle známé koronaviry způso-
bují běžné nachlazení, nebyl zpočátku na vyvinutí vak-
cíny kladen takový důraz. Nicméně výzkum koronavirů  
a snaha objevit vakcínu se mnohonásobně zintenzivnily 
po celosvětové pandemii SARS z roku 2003 a MERS v roce 
2012, kdy se objevily nové druhy koronavirů působící zá-
važné formy respiračních onemocnění. Při vývoji vakcíny 
proti koronavirům bylo od té doby vyzkoušeno mnoho 
různých molekulárních mechanismů, kde se sledovala 
jejich účinnost a bezpečnost. Po vypuknutí pandemie 
SARS-CoV-2 počátkem roku 2020 tak vědci samozřejmě 
nezačínali od začátku, měli na čem stavět a mohli rov-
nou využít známých mechanismů a přizpůsobit je novému 
koronaviru způsobujícímu onemocnění COVID-19.  
U pacientů, u kterých se objevila anafylaktická reakce 
na jakoukoliv vakcínu či injekční terapii v minulosti, je na 
zvážení pro a proti podání vakcíny. Pokud převáží rizika, 
rozhodně není vhodné vakcínu proti COVID-19 podávat.

Jak je to s očkováním u pacientů s onkologickým nebo  
s autoimunitním onemocněním?
Je doporučeno očkování všem osobám, které mají on-
kologické onemocnění, pacientům po transplantacích,  
seniorům, všem osobám, které mají riziko komplikova-
ného průběhu nemoci COVID-19. Faktem ale je, že po 
podání vakcíny tito lidé nemusí vytvořit dostatek ochran-
ných protilátek, protože jejich imunitní systém nereaguje 
tak dobře.
Zatím nejsou dostupné údaje o bezpečnosti a účinnos-
ti vakcín u pacientů s autoimunitními chorobami, pokud 
však nemají tito pacienti žádné kontraindikace k očkování,  
mohou být očkováni.

MUDr. Helena Charbuláková
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Důležitá je proočkovanost – tj. aby byli chráněni i ti lidé, 
kteří nemohou dostat vakcínu, popřípadě nevytvoří do-
statečnou hladinu protilátek. Jde o kolektivní imunitu, kdy  
vysoká proočkovanost zabrání šíření viru mezi lidmi a tím 
ochrání i ty neočkované.

Jaké následky může mít očkování proti COVID-19?
Pokud jsou myšleny nežádoucí účinky očkování, tak ty se 
mohou objevit záhy po aplikaci vakcíny. 
K nejčastějším patří zarudnutí a bolestivost v místě vpichu, 
škrábání v krku, bolesti svalů, celková slabost a teplota 
nebo třeba nevolnost. Tyto příznaky velmi rychle vymizí, 
nejde o projev infekce, je to jen reakce imunitního systé-
mu, která vede k tvorbě protilátek a pro organismus není 
nebezpečná. K ojedinělým nežádoucím účinkům patří 
obávaná anafylaktická reakce, je ale velmi vzácná. Dle 
dostupných dat se vyskytla u 11,1 případu na 1 milion po-
daných dávek a tato reakce se objevila prakticky vzápě-
tí po aplikaci vakcíny. Většina osob, u kterých došlo k této 
život ohrožující reakci, již měla v anamnéze alergickou  
reakci například na nějaké léky, potraviny, hmyzí štípnutí. 
Prevencí rozvoje anafylaxe je správný odběr anamnézy 
a při pozitivní anamnéze vakcínu neaplikovat, u osob  
s negativní anamnézou je doporučeno vyčkat v ordinaci 
15-30 minut po aplikaci vakcíny, kde by v případě rozvoje 
anafylaxe byla podána adekvátní účinná léčba.
A dlouhodobé následky?
Dlouhodobé nežádoucí účinky po aplikaci vakcíny jsou 

nepravděpodobné, vakcína neobsahuje infekční agens, 
jde jen o zkopírovanou molekulu genetické informace 
viru, která v našem těle nedokáže měnit naše buňky, ale 
umí pouze stimulovat imunitní systém k tvorbě protilátek.

  Dětská skupina
Dětská skupina Špitálek se už v nemocnici Mělník zabydlela. 
Již přes rok a půl nabízí zaměstnancům nemocnice Mělník 
péči o děti od dvou let. Využít jejích služeb mohou kromě 
těch stálých i zaměstnanci pracující v nemocnici na dohodu.  
Což se hodí zejména rodičům, kteří se chtějí vrátit do  

práce, ale ne zatím na celý úvazek. Další výhodou Špitálku 
je i malý kolektiv, který může být skvělou průpravou před 
nástupem dětí do státní školky. S příjemným prostředím  
a vstřícným personálem se budou moci rodiče seznámit  
na dni otevřených dveří, který proběhne v květnu. 

Dětská skupina Špitálek

MUDr. Helena Charbuláková vystudovala Lékařskou  
fakultu v Hradci Králové. Svou profesní dráhu zapo-
čala v r. 2009 na Infekčním oddělení Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem. Zpočátku pracovala jako 
sekundární lékařka na standardním oddělení a na  
infekční ambulanci a přibližně od roku 2013 převážně 
na JIP infekčního oddělení, kde pečovala o pacienty  
s multirezistentními infekcemi. Dále pak působila  
v ATB centru. V r. 2014 získala specializovanou způso-
bilost v oboru infekční lékařství. Dále se podílela na 
výzkumné studii klostridiových infekcí. Během své lé-
kařské praxe absolvovala desítky kurzů zabývajících 
se antibiotickou terapií. V září roku 2018 nastoupila 
jako lékařka na Infekční oddělení Nemocnice Mělník.

Infekční oddělení Nemocnice Mělník v současné co-
vidové době poskytuje zejména péči infekčním covi-
dovým pacientům, ale také stojí za zřízením odběro-
vého místa a nyní nově i očkovacího centra. 
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  Porodnice Mělník úspěšně dokončila rekonstrukci 
vstupní brány do porodnice, ambulantní úsek prošel 
nevídanou proměnou

V letním období jsme informovali o plánované rekonstrukci  
v Nemocnici Mělník, jejíž součástí měla být i specifická  
část určená těhotným ženám, takzvaná vstupní brána do 
porodnice, nacházející se v ambulantním úseku. Ta je nyní 
úspěšně dokončena a od 14. prosince 2020 plně v provozu. 
Druhá etapa plánované rekonstrukce v pavilonu T je tak 
nyní kompletní.  
Vstupní brána zahrnuje registrační a rizikovou poradnu pro 
těhotné ženy, vyšetřovnu 3D/4D ultrazvuku, konferenční 
místnost určenou pro vzdělávání nastávajících maminek  
a čekárnu. Klientky porodnice se nyní mohou těšit na nové 

prostory v moderním a atraktivním designu, jejichž tvůrcem 
byl Ing. arch. Nevrla. S mužskou přesností, avšak zároveň  
s citlivostí k ženám, navrhl prostory bořící mýty o neestetic-
kém, sterilním prostředí nemocnice. Svým přístupem vystihl 
celý koncept a snahu o nový způsob komunikace s klient-
kami Porodnice Mělník. Objevují se zde prvky kontrastní 
kombinace barev v interiéru, příjemného posezení v kože-
ném sofa či pro nemocnici příjemného osvětlení. To vše je 
doplněno o moderní elektrické dveře a svítidla. Nechybí 
ani detailně promyšlené umístění dekorací, které prostředí 
dodají ženskou harmonii. 

  Poděkování
Rádi bychom se prostřednictvím Vamedníku ještě jednou 
rozloučili s paní doktorkou Karlou Uhrovou a sestřičkou  
Janou Horákovou, které na konci roku 2020 odešly do  
zaslouženého důchodu. Jejich pediatrickou ordinací za 
více než čtyřicet let prošlo nejedno mělnické dítě, které  
mnohdy v dospělosti přivedlo do jejich péče i svého  
potomka. Dříve byla paní doktorka také primářkou dětského  

oddělení a následně i oddělení neonatologického. Její 
péči vyhledávali pacienti nejen z blízkého, ale i ze vzdále-
nějšího okolí, kteří si cenili její odbornosti a přístupu. Závěrem 
bychom oběma našim, dnes již bývalým kolegyním, za veš-
kerou práci, kterou v nemocnici Mělník odvedly, rádi podě-
kovali a popřáli hodně štěstí v nové životní etapě.

Registrační poradna - vyšetřovna Registrační poradna - čekárna
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Nemocnice Neratovice

Od 1. ledna 2021 posílil tým Gynekologicko-porodnického  
oddělení neratovické nemocnice nový lékař MUDr. Borek 
Sehnal, Ph.D., který byl zároveň jmenován i zástupcem  
primáře oddělení porodnice. 

MUDr. Borek Sehnal je absolventem 1. lékařské fakulty  
Univerzity Karlovy v Praze a má atestaci v oboru gyneko-
logie-porodnictví I. a II. stupně. Lékařskou praxi začal před 
27 lety jako sekundární lékař Gynekologicko-porodnic-
kého oddělení Nemocnice Mělník, kde pracoval téměř  
7 let. Před nástupem do naší porodnice 19 let působil jako  
vedoucí lékař oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 
FN Na Bulovce, kde v období od roku 2010 až 2015 zastá-
val funkci primáře oddělení. V současné době je i nadále 
odborným asistentem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy  
v Praze a vedoucím lékařem ambulance COP (Centrum 
onkologické prevence) Gynekologicko-porodnické kliniky 
FN Bulovka a školitelem Ph.D. studentů v oboru Experimen-
tální chirurgie. Pana doktora jsme se zeptali na to, co ho 
lákalo na onkogynekologické specializaci, co se mu líbí na 
oboru porodnictví nebo na jeho zkušenosti z humanitárních 
projektů v Etiopii a Kambodži.

Pane doktore, čím jste chtěl být v dětství a kdy Vás napadlo,  
že se stanete lékařem?
Konkrétní představu jsem v dětství neměl. O medicíně 
jsem začal uvažovat na gymnáziu. Studium medicíny jsem  
si vybral mimo jiné proto, že bylo jedním z oborů, jehož  
obsah byl za minulého režimu minimálně ovlivněn politikou.

  Gynekologicko-porodnické oddělení má nového 
zástupce primáře

Proč jste si vybral právě Vaši specializaci? 
Po skončení základní vojenské služby byl akutní nedostatek 
volných pracovních míst pro lékaře. Věděl jsem, že nechci 
dělat interní obor a náhodou bylo volné místo na Gynekolo-
gicko-porodnickém oddělení Nemocnice Mělník.

Co se Vám na tomto oboru líbí?
Práce s relativně mladými lidmi (těhotné). Výhodou obou 
je, že má mnoho subspecializací (urogynekologie, dětská 
gynekologie, onkogynekologie, porodnictví, perinatologie 
a fetomaternální medicína, operativa laparoskopická, la-
parotomická (z řezu) a vaginální, ultrazvuková diagnosti-
ka, specializovaná ambulantní činnost - např. kolposkopie, 
specializované léčení neplodnosti - metody asistované  
reprodukce).

Máte představu, kolika dětem jste za svou praxi pomohl na 
svět?
Nemám - určitě přes tisíc.

Vybavíte si svůj první porod z pohledu lékaře? Jaké to bylo? 
Posunula Vás tato zkušenost někam, ať už osobně nebo 
profesně?
Svůj první porod si přesně nevybavuji (byl nekomplikovaný), 
ale pamatuji si, že jsem byl dojatý.

Jaké pocity zažíváte během porodu? Je to pro Vás už  
rutina, nebo stále vnímáte porod jako zázrak zrození?
Porod je samozřejmě zázrak, ale já ho beru již jako profesi-
onální výkon.

Jaký máte názor na domácí porody?
Domácí porody mají vyšší rizika pro matku i plod. Pokud  
někdo chce rodit doma, měl by si být rizik vědom a nést za 
ně odpovědnost.

Jak se díváte na přítomnost otců u porodu? Komplikuje 
Vám práci, nebo jsou vidět spíše pozitiva?
Otec při porodu může být velkým přínosem i zátěží. Často 
nastávající matku zklidní pouze jeho přítomnost. Na druhé 
straně jsou situace, kdy žena chce zdůraznit bolesti při poro-
du (které jsou velké) a zaměří se na otce a špatně spolupra-
cuje se zdravotnickým personálem. Budoucí tatínkové jsou 
také někdy velmi nervózní, když vidí svoji partnerku trpět, 
mají pocit, že zdravotníci nic nedělají (nebo alespoň se do-
statečně nesnaží) a oni sami nemůžou situaci ovlivnit. Tuto 
svoji nervozitu pak přenášejí na ostatní včetně rodičky. 

Proč jste se rozhodl právě pro naši porodnici?
Pracoval jsem (dále pracuji na částečný úvazek) na  
Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní Nemocnice Na 
Bulovce již téměř 20 let a chtěl jsem udělat pracovní změ-
nu. V Nemocnici Neratovice, přestože není veliká, se pro-
vádí běžná gynekologická operativa a počet porodů se  

MUDr. Borek Sehnal, Ph.D.
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pohybuje kolem 1000 za rok, což je na takto velkou instituci  
opravdu hodně. Funguje také rozsáhlá ambulantní část.  
V neposlední řadě není příliš daleko od mého bydliště.  

Ve své praxi jste se výrazně věnoval také onkogyneko-
logickým pacientkám, získal jste i Certifikát o zvláštní  
způsobilosti. 
K získání Certifikátu o zvláštní způsobilosti z onkogynekolo-
gie je třeba určitý počet radikálních onkogynekologických 
operací, být odborně aktivní a celý proces končí ústní 
zkouškou.

Jaká byla Vaše motivace věnovat se právě onkologickým 
pacientkám? Co Vás na této specializaci lákalo?
Věnoval jsem se gynekologické operativě a postupně jsem 
přešel k operativě onkogynekologické.

Máte několik zkušeností ze zahraničí, a to jak z nemocnic  
v USA, tak z humanitárních projektů v Etiopii a Kambodži.  
To musela být ohromná zkušenost. Můžete nám o svých 
cestách povědět víc? Jak jste tyto pobyty vnímal? Co Vás 
tam nejvíce překvapilo, ať už pozitivně či negativně?
České zdravotnictví není vůbec špatné a hlavně je výbor-
ně dostupné pro všechny. Lidé většinou péči srovnávají  
s Německem, které je ale jeden z nejbohatších států Evropy 
a jeho zdravotnictví funguje i díky velkému množství cizinců, 

kteří vystudovali v jiné zemi. Situaci v chudých zemích Afriky 
a Asie si vůbec neumíme představit.

V roce 2016 jste se stal školitelem studentů v oboru Expe-
rimentální chirurgie. Proč jste se rozhodl školit studenty?  
Co Vás na této práci baví?
 Sepisování a publikování odborných článků a také výuka 
studentů včetně postgraduálních profesně každého obo-
hatí. K výuce je potřeba si odbornou látku nastudovat,  
k publikování odborných článků je potřeba si přečíst nejno-
vější poznatky dané problematiky. Navíc studenti se často 
ptají a je potřeba jim adekvátně odpovědět. Tím mě nutí se 
zamyslet nad problémem z jiného úhlu. 

Jak Vy sám trávíte volný čas? Lze funkci zástupce primáře 
skloubit i s Vašimi koníčky?
Rád jezdím na kole (doufám, že v létě budu moci jezdit do 
práce na kole), dále sjezdové lyžování, plavání, turistika.

Jste sám otcem? Pokud ano, jaký jste měl k těhotenství 
partnerky přístup? Myslíte, že se do něj promítla i trocha 
„profesní deformace“?
Profesní deformace se určitě promítla, v době těhotenství 
manželky jsem byl nervózní. Při porodu už jsem ani moc ner-
vózní nebyl.

V minulých týdnech vyrazil mobilní očkovací tým nera-
tovické nemocnice s vakcínou proti nemoci Covid-19  
do domovů pro seniory a za osobami s omezenou  
mobilitou. Na svou první cestu se tak vydal v pátek 22. 1. 
2021, kdy proběhlo první očkování klientů a zaměstnan-
ců domova pro seniory v Domě Kněžny Emmy v Nerato-
vicích. Poté následovaly Dům s pečovatelskou službou 
sv. Jakuba v Libiši, Domov a chráněné bydlení pro osoby 
s mentálním a kombinovaným postižením Rybka v Ne-
ratovicích, Domov pro seniory Hortenzie v Bořanovicích  
a Domov pro seniory Antonia v Měšicích. Mobilní očko-

vací tým pod vedením primáře MUDr. Michala Scheinosta 
za asistencí vrchní sestry Jany Kolmanové a dalších sestři-
ček naočkoval celkem 264 klientů. Klienti domovů činnost  
neratovického očkovacího týmu velmi uvítali. Jeho návště-
va jim totiž ušetřila nutné a pro mnohé náročné cestování 
do nemocnic. V pátek 5. února bylo zahájeno očkování  
seniorů starších 80 let proti onemocnění Covid-19 přímo  
v neratovické nemocnici, kde bylo zřízeno očkovací cen-
trum. Očkování objednaných klientů přes centrální rezer-
vační systém tak probíhá každý den. Denně se v očkova-
cím centru naočkuje okolo 80 osob. 

  Mobilní očkovací tým Nemocnice Neratovice v akci

Mobilní očkovací tým Nemocnice Neratovice
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Nemocnice sv. Zdislavy
  Očkování zaměstnanců

V lednu začalo očkování našich zaměstnanců proti COVID-19. V současné době máme již 60 zaměstnanců naočkova-
ných oběma dávkami, dalších 100 zaměstnanců čeká druhé přeočkování.

  Děkovné dopisy 
Děkovné dopisy našich pacientů jsou pro nás největším povzbuzením v této náročné době.

Děkuji celému oddělení ortopedie za vysoce kvalitní péči, 
které se mi dostalo po dobu mé hospitalizace na tomto  
oddělení. Ještě jednou dík všem lékařům, sestrám i ostatnímu  
personálu.

Děkuji všem pracovníkům oddělení ortopedie za vzornou  
a ochotnou péči po celou dobu hospitalizace. Děkuji také 
lékařům a sestřičkám na operačním sále a na intenzivní 
péči. Celkově jsem byla velmi spokojena. Chutnala mi i stra-
va. Ještě jednou děkuji.

Děkovný dopis kolektivu kuchařek nemocnice sv. Zdislavy, 
Mostiště Vážené a milé dámy, chtěly bychom Vám podě-
kovat a vyjádřit úctu Vaší práci. Oceňujeme profesionalitu  
a současně lásku, se kterou všechna jídla připravujete.  
Projevuje se to na pestrosti a vyvážené chuti pokrmů, které 
jste nám během našeho pobytu uvařily. Významně se tak 
spolupodílíte na vynikající péči, která je nám pacientkám 
(a pacientům) věnována. Přejeme Vám současně pevné 
zdraví a štěstí v osobním životě.

Lékařům a sestrám (i. j.) 
Až jednou v nebi setkám se s anděly,
divit se nebudu, že já je znám!
Namísto azuru v purpur se odějí,
k půvabu přispěl jim Nejvyšší sám.
Život je pohádka – vábivé příští!

Z odkazu panny Zdislavy plyne:
„Život je nadějí tam, kde k Mostišti
Oslava s důvěrou třpytivě plyne!“

Po operaci 
Až jednou v nebi setkám se s anděly,
divit se nebudu – ty tváře znám!
Namísto azuru v purpur se odějí.
K půvabu přispěje Nejvyšší sám.
Život je pohádka, vábivé příští.

Z odkazu panny Zdislavy plyne:
„Život je nadějí tam, kde k Mostišti Oslava – řeka
třpytivě plyne!“

Dobrý den, ráda bych touto cestou vyjádřila spokojenost 
a ocenila práci a profesionalitu, se kterou jsem se setkala 
na interním a chirurgickém oddělení mostišské nemocnice.
Naprosto všichni, od sanitářek, přes sestřičky a lékaře se ke 
mně chovali opravdu velmi mile a citlivě. Ani jednou za  
celou dobu mého pobytu jsem se nesetkala s někým od-
měřeným nebo dokonce nepříjemným, což dnes bohu-
žel není tak úplně samozřejmé. Sestřičky jsou vřelé, vlídné,  
dovedou povzbudit, jejich ochota pomoci je tak úžasná, že 
mi každý den vytvářela úsměv a optimismus do života. Kéž 
by se takový vzorný personál vyskytoval v každém zdravot-
ním zařízení.
Ale to nejdůležitější, proč vlastně píšu tento dopis, je samotný  
lidský přístup k pacientovi. A tady musím opravdu velice 
chválit a moc a moc poděkovat všem, kteří se o mě jakým-
koli způsobem starali. Všichni, a to ať už lékaři, sestry, ošetřo-
vatelky ke mně přistupovali profesionálně, velice ochotně 
a s maximální laskavostí. A s tímto se vše zvládá mnohem 
lépe. Velice si tohoto přístupu vážím a moc děkuji za tuto 
zkušenost. Přeji celému zdravotnickému týmu hodně úspě-
chů, spoustu spokojených pacientů a čas na plnění svých 
nejtajnějších přání.

Další částí je rekonstrukce inspekčních 
pokojů lékařů, která jim zajistí větší 
komfort a zpříjemní pracovní prostředí.

  Rekonstrukce  
nemocnice  
stále pokračuje

10
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  Pochvaly očkování

Nemocnice Sedlčany

Dobrý den, děkujeme za možnost se s kolegyněmi postupně  
připojit k očkování. Včera jsem byla sama očkována.  
Pozdravujte Vaše kolegy z očkovacího týmu a z týmu testo-
vání. Všichni jsou moc milí a šikovní. Obdivuji je, že se z toho 
všeho ještě nezbláznili.
Stanislava Krejčíková - Farní charita Nový Knín

Dobrý den, paní Kudrnová, 
dlužím velký dík a pochvalu za očkování v minulém týdnu. 
Mám ohlasy velké spokojenosti od pacientů, nikdo neměl 
nežádoucí reakci,  ani později doma. 
Chci Vám ještě říci, že jsou obě sestřičky perfektní, příjemné, 
a že jsme se krásně sladily a akce šla jako po másle. 
Věřím, že plánovaný 2. termín vyjde. Asi mi ho potvrdíte, 
abych je všechny zase obvolala. 
Srdečně zdraví Kristina Marková - praktický lékař Krásná Hora

Krásné a klidné odpoledne, vážená paní Růzhová. Naše 
dnešní první očkování proběhlo ve velmi příjemném pro-
středí, té velice milé společnosti zdravotních pracovnic,  
to vskutku perfektně odsejpalo. A Vám děkujeme za bez-
vadné zorganizování nás obou k první dávce séra proti  
tomu neřádu, druhá dávka by měla být v období  
13. 02. 2021, těšíme se, že nám opět zavoláte a že se třeba  
i setkáme. 

Vážená paní Růzhová, moc děkujeme za včerejší druhé 
očkování, bylo nám s Vámi a s celou Vaší partou velice  
příjemně, jste prima a milá společnost. Těším se někdy na 
setkanou.
Břetislav Tolman (Kamýk nad Vltavou)

  Očkování v plném proudu
V Sedlčanech jsme začali 11. ledna očkovat proti onemoc-
nění COVID-19. 

Prioritou byli naši zaměstnanci, dále pracovníci sociálních 
služeb, praktičtí lékaři, zubaři a další zdravotnický personál. 
Zhruba po týdnu jsme ve svém okolí přistoupili i k očkování  
klientů sociálních služeb. V současné chvíli máme na-
očkovány domovy pro seniory v Sedlčanech, Sedlci-Prčici  
a Vojkově - celkem zhruba 400 klientů. A dále ústavy sociální 
péče v Nalžovicích a Svatém Jánu. Všichni zmínění již pod-
stoupili obě dávky a mají řádně dokončenou vakcinaci. 

19. ledna jsme otevřeli rezervační systém pro seniory (80+). 
Během necelého měsíce jsme stihli naočkovat všechny 
zaregistrované zájemce z této věkové kategorie a naše 
očkovací místo se pyšní velmi krátkou čekací dobou na 
očkování, zpravidla do jednoho týdne, což lze označit jako 
jednoznačný úspěch. 

Dle aktuální dostupnosti očkujeme vakcínami Pfizer-BionTech 
a Moderna.

Všeobecně jsou vakcíny dobře snášeny, za dobu očkování 
jsme se nesetkali s žádnou vážnou nežádoucí reakcí.

Očkování nejprve probíhalo v areálu polikliniky. Za podpory 
města Sedlčany a Krajského úřadu Středočeského kraje se 
1. března otevřelo Velkokapacitní očkovací místo v Kultur-
ním domě J. Suka v Sedlčanech a od té doby očkování 
probíhá v těchto nádherných prostorách. O klienta je po-
staráno od vstupu do dveří až po výstup z čekárny po očko-
vání. Průchod centrem je rychlý a hladký, s maximálním  
důrazem na komfort a bezpečnost zájemců o očkování. 

Od 1. března očkujeme seniory (70+) a pedagogické pra-
covníky. 

Očkovací místo má kapacitu naočkovat zhruba 500 až 600 
lidí za den.

Jeden očkovací tým tvoří lékař, administrativní pracovník, 
sestra aplikující injekce a sestra, která připravuje očkovací 
látky. Celý proces je velmi náročný na administrativní čin-
nost, vzhledem k nutnosti zadávání dat do několika systémů. 
V Sedlčanech využíváme pomoci dobrovolníků - pracovnic 
městské knihovny, které k nám docházejí a pomáhají zadá-
vat data do systémů. 

Všichni „naši“ očkovaní jsou úžasní a hlavně kategorie oby-
vatel 80+ je pro nás, pracovníky očkovacího místa, velmi 
povzbudivá a inspirativní. Pochvaly, které nám lidé posílají, 
nás velice těší a zároveň nás v této nelehké době motivují 
do další práce.
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Nemocnice Tanvald
Nemocnice Tanvald si prošla na přelomu roku velice  
náročným obdobím. Začátkem prosince se nemoc  
COVID-19 rozšířila mezi 60 ze 130 kmenových zaměstnan-
ců, byl tak ohrožen provoz oddělení následné péče (NP), 
interního oddělení a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské 
péče (DIOP). Vedení nemocnice se tedy rozhodlo požádat  
o pomoc Krajský úřad Libereckého kraje. Krajský úřad ve 
spolupráci s Armádou ČR vyslal před Vánoci na pomoc 
čtyři vojáky, které po týdnu vystřídali další čtyři kolegové. 
Nemocnice Tanvald vojákům poskytla ubytování a stravu 
a vybavila je ochrannými pomůckami. Vojáci pomáhali  
s péčí o pacienty, zejména s podáváním stravy, manipulací 
s pacienty, umýváním a dalšími pomocnými pracemi. Rádi 

  Pomoc vojáků v Nemocnici Tanvald
bychom vyjádřili Armádě ČR veliké díky. Za pomoc zmí-
něných vojáků jsme velice vděční, jejich přítomnost v ne-
mocnici byla kromě konkrétní pomoci pacientům velikou 
morální vzpruhou pro již velmi unavené zdravotníky, kteří 
museli držet chod oddělení i za nemocné kolegy, a spusti-
la také vlnu ochoty ostatních oddělení vypomáhat na ne-
dostatkem zdravotníků zasažených odděleních NP, Interny  
a DIOP. Velice bychom chtěli poděkovat všem zaměstnan-
cům, kteří se zasloužili o udržení nemocnice v chodu, vojá-
kům a také všem zdravotníkům, kteří neváhali v této těžké 
době přijít pomoci, ať už z jiných oddělení, nebo se např. 
dokonce vrátili vypomoci z rodičovské dovolené. 
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Tak jako celý svět musela i skupina VAMED MEDITERRA zare-
agovat na potřebu pořádání videomeetingů.

V březnu jsme zajistili a naučili se používat službu Webex  
a nově vzniklou službu IceWarp.

Od září 2020 máme k dispozici vlastní licencovanou službu 
IceWarp integrovanou do našeho emailového prostředí. 

Videomeetingy může pořádat každý náš zaměstnanec  
disponující firemním emailem a účastnit se může kdokoliv, 
kdo obdrží od pořadatele pozvánku. 

Videokonference nabízí standardní možnosti videohovorů, 
chatu, sdílení obrazovky.

V našem prostředí je lze využít pro videohovory jeden na 
jednoho, porady oddělení, komunikaci s dodavatelem, ale 
i pro online výuku, kurzy, komunikaci s pacientem. 

IT oddělení je připraveno Vám s prvním použitím pomoci. 

V průběhu prvního pololetí 2021 proběhne upgrade našeho 
emailového řešení a tím i videokonferenčního řešení. Získáme  
tak nové funkce jako pokročilé řízení, plánování a nahrá-
vání.

Věříme, že tato služba Vám alespoň částečně pomáhá řešit 
nelehké výzvy dnešní doby.

Holding

  Rozkvět  
videokonferenčních  
technologií

  Plánovaný upgrade  
systému Helios

Ze světa IT Systém Helios je ve Skupině VAMED MEDITERRA používán 
jako centrální ERP systém. Aktuální používané verze Orange 
končí podpora výrobce v 06/2021, což nás nutí realizovat 
migraci na nástupnickou verzi iNuvio. Přechod na iNuvio se 
tedy dotkne všech společností skupiny.

V IT jsme zahájili projekt, který má za cíl s co nejmenším  
dopadem na uživatele a navázané systémy realizovat mi-
graci. Z těchto důvodů je v prvním kvartále 2021 vytvářeno 
kompletní testovací prostředí, na kterém bude otestována 
migrace a vznikne odladěný scénář migrace. V průběhu 
dubna 2021 proběhne školení uživatelů na novou verzi 
iNuvio a obratem bude následovat ostrá migrace produkč-
ního prostředí.

Migrace se bohužel neobejde bez odstávky systému. Délku  
odstávky napoví až realizovaný upgrade v testovacím 
prostředí, ale dá se očekávat 1 – 3 dny. Samozřejmě bude 
směřována na dny volna a o všech krocích budete infor-
mováni. 

Verze iNuvio nám přinese nové intuitivní prostředí (snad se 
s ním co nejdříve sžijeme), ale i nové analytické nástroje, 
BI, notifikační nástroje, personifikované rozhraní, insolvenční 
rejstřík, CRM …

Za IT s mírným optimismem očekáváme i zrychlení uživatel-
ské odezvy systému, a to díky využití nové výkonnější data-
báze a optimalizaci SQL dotazů na straně iNuvia. Rovněž se 
těšíme na nové možnosti integrace systému s externími apli-
kacemi, což nám pomůže rychleji nasazovat nové služby  
a využívat Helios jako primární zdroj dat. 

Za IT tým VAMED MEDITERRA, Jakub Šimšík.
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StaySecure 
2021

2FA ANEB DVOUFAKTOROVÁ AUTENTIZACE

Dvoufaktorová autentizace (2FA) je založená na prokázání Vaší identity pomocí alespoň dvou  

z těchto tří způsobů: něco, co máte (klíč, karta), něco, co znáte (PIN, heslo) nebo něco, čím jste 

(otisk prstu) - například po platbě kartou na e-shopu je třeba potvrdit platbu přepsáním kódu z SMS.

Jak Vám můžeme pomoci?

Pokud máte nějaké dotazy ohledně 

tohoto vydání, neváhejte se na mne 

obrátit. Rád Vám poradím i v dalších 

oblastech kybernetické bezpečnosti.

Speciální USB klíč.  

Použití: k počítači připojíte zařízení, které vypadá jako USB flashka.  

Spolu s Vaším heslem ověří Vaši identitu.

+  Použití USB klíče spolu s heslem pro přihlášení výrazně zvyšuje bezpečnost.

+  Snadné používání - jakmile se jednou nastaví.

-   Nutné zakoupení USB klíče.

-   USB klíč musíte mít pořád s sebou.

-   Přihlašování do mobilních zařízení bez USB portu je problematické.

Použití: po zadání hesla Vám přijde SMS s kódem, který slouží jako druhý faktor.

+  Snadné nastavení.

+  Lze používat i se starými telefony, které umí SMS.

-   SMS mohou být zachyceny nebo přesměrovány na jiná zařízení; SIM kartu lze navíc zkopírovat. 

-   Ztráta anonymity; službě poskytujete své telefonní číslo.

-   Složité obnovení přístupu ke službě při ztrátě telefonu.

Použití: při přihlašování si v aplikaci vygenerujete dodatečný kód,  

který funguje jako druhý faktor při přihlášení.

+  Snadné použití i nastavení.

+  Lze používat i bez přístupu na internet.

+  Velmi bezpečné.

-   Vyžaduje funkční telefon.

APLIKACE V TELEFONU

OVĚŘOVACÍ SMS

HARDWAROVÝ KLÍČ

Otisk prstu. Použití: při přihlašování k aplikaci banky musíte zadat nejen heslo, ale navíc i otisk prstu.

+  Své tělo máte vždy s sebou.

-   V případě, že někdo tento druhý faktor prolomí, náprava již není možná.

-   Vyžaduje fyzické čtečky. 

-   Ztráta soukromí, protože sdílíte svá biometrická data.

BIOMETRICKÝ ÚDAJ
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Každá služba Vám při nastavování druhého faktoru nabídne nějakou zálohu, kterou budete moci  

použít v případě, že se něco stane s Vaším aktuálním druhým faktorem (ztratíte USB, máte vybitý telefon  

nebo uříznutý prst). Zálohou se nejčastěji myslí speciální kód nebo QR kód, který si můžete třeba  

vytisknout a uschovat na bezpečné místo.

Oddělení IT bezpečnosti

Martin Komárek (martin.komarek@mediterra.cz) 

Cyber Security Specialist
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Váš pokrok, náš příslib

Golfing
Hip

Fun with kids
Knee

Hiking
Trauma

Lifting
Spine

Playing Violine
Extremities

Fun with kids
Knee

Playing guitar
Extremities

Swing
Hip

Gardening
Extremities

Dancing
Knee

www.zimmerbiomet.com
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