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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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  Vážené kolegyně, vážení kolegové ze skupiny 
VAMED MEDITERRA, 

uplynulý rok pro nás byl extrémně náročný. Téma pandemie 
COVID-19 převládalo téměř ve všech našich každodenních 
rozhodováních. Nemohu každému z Vás dostatečně podě-
kovat za odvahu a vynikající úsilí, které jste letos odvedli, 
když jste se tak dobře starali o naše pacienty a přitom jste 
byli každý den vystaveni riziku nákazy. Upřímně doufám, že 
Vy, kteří jste se zotavili z nemoci COVID -19, už máte vše 
za sebou. Všem Vám, kteří jste momentálně nakaženi nebo 
nejste v dobrém zdravotním stavu, přeji z hloubi duše co 
nejrychlejší uzdravení. 

I když to není v těchto dnech to nejdůležitější, jsem si jistý, že 
rádi uslyšíte, že finančně jsme tuto krizi zvládli poměrně dob-
ře. Společnost stojí na pevných základech a je připravena 
přijmout vše, co nám přinese budoucnost.  

Když zkusíme nahlédnout do roku 2022, musíme předpoklá-
dat, že jeho první část budeme stále zaneprázdněni bojem 
proti COVIDu. Vím, že už teď jste extrémně unaveni, ale 

pokud se to všichni ještě jednou pokusíme zvládnout, pak 
věřím, že tuto složitou situaci společně do jara příštího roku 
překonáme. Výhledově budeme muset samozřejmě ještě 
hodně pracovat na zlepšení našich služeb pro pacienty, 
aby byly v budoucnu ještě lepší, ale tomu se budeme vě-
novat až zvládneme to, co je v tuto chvíli nejpodstatnější.

Nyní prosím zůstaňte silní a nechte se očkovat (i posilující 
dávkou) co nejdříve. To je teď to nejlepší, co můžeme udě-
lat pro ochranu našich pacientů a nás samotných. 

Dovolte mi popřát Vám veselé Vánoce se svými blízkými, jen 
to nejlepší a mnoho úspěchů do roku 2022! 

 
S vřelým pozdravem, 

Dipl.-Ing. Dr. Jochen Sagadin, MBA   
CEO - předseda představenstva VAMED MEDITERRA a.s.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

další rok se blíží ke konci a my bychom Vám chtěli mnohokrát poděkovat 
za to, jakou oporou pro naše pacienty jste. Upřímně si ceníme Vaší práce  
i toho, s jakým zapálením a v jaké kvalitě poskytujete péči pacientům v těchto  
náročných podmínkách, v kterých se poslední dva roky nacházíme. Jsme 
rádi, že máme po boku právě Vás. 

Přejeme Vám v nadcházejícím novém roce mnoho úspěšných momentů. 

Ať  jsou Vaše vánoční svátky naplněny klidem a zdravím.

Těšíme se na Vás příští rok! 

Dipl.-Ing. Dr. Jochen Sagadin, MBA                                            Ing. Branislav Šteffek  Ing. Karel Kantor



Klinika Malvazinky
  Rehabilitační pobyt pro amputáře – srpen 2021

V pondělí 16. srpna jsme na Malvazinkách přivítali a přijali 
k rehabilitačnímu pobytu letošní účastníky „ampuťáckých“ 
fitness dní. Tento pobyt stejně jako loni získalo sdružení NO 
FOOT NO STRESS od společnosti MEDITERRA s.r.o. (Rehabili-
tační klinika Malvazinky) jako sponzorský dar v rámci chari-
tativního běhu RUN FOR HELP, který se pořádá na podporu 
osob po amputaci zejména dolních končetin.

Partu cvičenců přišlo osobně přivítat i vedení kliniky, ředitel-
ky MUDr. Soňa Musilová a Ing. Andrea Sklenářová. V násle-
dujících dnech už se mohli pacienti vesele oddávat reha-
bilitačním a sportovním aktivitám, které jsme pro ně na tyto 
dva týdny připravili.

A co svěřence Rehabilitační kliniky Malvazinky všechno če-
kalo? Jednou z prvních aktivit mimo půdu kliniky byl bas-
ketbalový den s trenérem české reprezentace basketbalis-
tů na vozíku Jardou Mencem, který se o naše „ampuťáky“ 
perfektně postaral. Bylo to rychlé, kontaktní a zábavné! 
Byl to zážitek. Velký dík patří Czech Wheelchair Basketball 
Association. I další dny byly plné nezapomenutelných akcí. 
Stejně jako loni, i letos došlo opět na ragby. Parádní trénink  
a nácvik technik proběhl na Ragby Tatra Smíchov.

Všichni si pak užili víkendový výlet na závodiště Adventure 
Land Bělá pod Bezdězem. Tam si účastníci rehabilitačního 
pobytu pro amputované pacienty mohli vyzkoušet slalom a 
parkování, racing simulátor, drifting i divokou jízdu v závod-
ních vozech značky Škoda a Lada.

Díky partičce Sitting Volley Czech – Volejbal sedících si pa-
cienti mohli prověřit dovednosti v další zábavné sportovní 
disciplíně. Každodenní rituál, totiž ranní rozcvička, nechyběl 
ani v posledních dnech pobytu. Bylo to „výživné“, a jak po-
tvrdili amputáři, i velmi intenzivní. Fyzioterapeutka a organi-
zátorka tohoto rehabilitačního pobytu, Hanka Kohoutová, 
zkrátka nedá nikomu nic zadarmo!
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  Den lékařů a fyzioterapeutů na Malvazinkách
V PÁTEK LÉKAŘŮ BYL SVÁTEK! Prvního října každoročně vzdá-
váme hold všem lékařům. Vážíme si práce, kterou ve pro-
spěch pacientů odvádí. Spolu s osobním poděkováním 
od vedení Rehabilitační kliniky Malvazinky si lékaři odnesli 
i malý dárek – křupavou hrst výběrových oříšků od MIXIT.cz, 
interně přejmenovaných na „Lékařův mix“. Oříšky obsahují 
spoustu zdraví prospěšných látek, jako jsou vitamíny E a B, 
hořčík, měď, bílkoviny a zdravé tuky, jsou zdrojem energie 
a mají pozitivní vliv na srdeční činnost i nervovou soustavu... 
Milé lékařky a milí lékaři, děkujeme vám za to, že jste si tuto 
obdivuhodnou a náročnou profesi vybrali a že tu pro nás 
pro všechny jste!   

Necelý měsíc předtím, 8. září, jsme si spolu s kolegy fyziote-
rapeuty připomněli rovněž Světový den fyzioterapie, tento 
krásný obor a nesporný význam pohybové aktivity obec-
ně. Jako symbolické poděkování si i fyzioterapeuti a maséři 
mohli vybrat sladkou nebo slanou verzi zdravé pochoutky 
od MIXIT.



  Dekubity – Florence
Výskyt atypických dekubitů v obličejové části hlavy v sou-
vislosti s pronační polohou při léčbě těžké formy onemoc-
nění COVID-19

Za poslední měsíce prošla odděleními následné intenzivní 
péče (NIP) zcela nová kategorie pacientů. Pacienti, vět-
šinou muži, k nám přicházeli téměř výhradně z covidových 
jednotek intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačních 
oddělení. Tyto pacienty ohrožuje nejen nemoc samotná, 
ale velmi často také vznik dekubitů.

Léčba pacientů s těžkou formou onemocnění COVID-19 
je spojena s využitím pronační polohy ať už u pacienta při 
vědomí, nebo v sedaci. Dochází ke zlepšení oxygenace 
a ventilačních parametrů. Je využita gravitace k otevření 
atelektatických plicních partií a zlepšuje se plicní ventila-
ce. Plicní tkáně se také lépe zbavují sekretů. U pacienta při 
vědomí je pronační poloha často obtížně tolerována, ale 
riziko vzniku dekubitů je nižší. Kvůli dlouhodobému tlaku na 
predilekční místa ne úplně typické lokalizace je u sedova-
ného pacienta v pronační poloze velmi vysoké riziko vzniku 
dekubitů, včetně dekubitů v atypické lokalizaci – obličejo-
vé partii hlavy.

Na mnoha pracovištích JIP se doposud pronační poloha 
příliš nevyužívala, nebyla dle zaměření pracoviště potřeba. 
„Personál nebyl zpočátku vybaven potřebnými pomůcka-
mi, které se složitě sháněly. Nebyly ani větší praktické zku-
šenosti a na proškolení zdravotníků byl omezený prostor, 
personál byl velmi zatížen a často vypomáhali i pracovníci z 
jiných oddělení. Pacienti na HFNO, neinvazivní či i invazivní 
ventilaci, byli ve velice těžkém stavu a riziko vzniku dekubi-
tů bylo velice vysoké,“ vysvětluje Mgr. Kateřina Zajíčková, 
ředitelka pro ošetřovatelskou péči Rehabilitační kliniky Mal-
vazinky. 

Dekubity v obličeji po pronační poloze

U pacientů překládaných na naše oddělení NIP po neja-
kutnější fázi COVID-19 jsme se začali setkávat s dekubity v 
obličejové části hlavy. „Rány o velikosti od pár centimetrů 
až po několikanásobek byly lokalizovány na bradě či čele. 
Na bradě byly zpravidla hlubší, poškozená byla kůže, ale 
mnohdy i podkoží. Objevovalo se i poškození očních víček 
a očí. Ojediněle se objevily i dekubity spojené s neinvazivní 
ventilací,“ doplňuje Klaudia Šrámková, DiS., staniční sestra 
oddělení NIP Rehabilitační kliniky Malvazinky. Rány se pa-
cientům většinou hojily dobře, největší defekt na bradě si 
vyžádal 1,5měsíční hojení. Sestry pod vedením specialistek 
na léčbu chronických ran využívaly standardní materiály 
vlhkého hojení v co nejjemnější variantě. Vždy s maximální 
opatrností a s ohledem na jemnost a náchylnost kůže ob-
ličeje. „Jakmile se zlepšily ventilační parametry pacienta a 
mohli jsme upustit od pronace, vedla eliminace dalšího tla-
ku k dobrému hojení,“ upřesňuje Bc. Michaela Johannides, 
sestra oddělení následné intenzivní péče Rehabilitační klini-
ky Malvazinky a covidové JIP spolupracujícího zařízení. Po-
kud se pacient i nadále zlepšoval, byl postupně odtlumen 
a rehabilitován. 

Rodiny nesly jizvy v obličeji hůře než pacient

Po dekubitech v obličejové části hlavy pacientům často 
zůstávají viditelné jizvy. Možnosti návštěv ve zdravotnic-
kých zařízeních byly omezené. Některé rodiny, které svého 
blízkého delší dobu neviděly, byly mnohdy zaskočeny a 
nesly viditelnou jizvu v obličeji zpravidla hůře než pacient 
samotný. „Nutné bylo důkladné a trpělivé vysvětlování a 
nabídnutí dalších možností, jak lze jizvy řešit. Vzhledem k 
traumatizujícím zážitkům pacienta, ke kterým dochází bě-
hem život zachraňující léčbě, je u nás také běžnou součástí 
léčby intervence psychologa,“ doplňuje Mgr. Kateřina Za-
jíčková. Pacienti samotní byli při pohledu do zrcadla jizva-
mi překvapeni, ale většina z nich chápala agresivní léčbu 
onemocnění, kterou prošli. Výjimkou nebyl ani humor a ně-
kteří pacienti pronášeli věty typu „vypadám jak Joffrey de 
Peyrac z Angeliky“ nebo „doživotní památka na to, že jsem 
to přežil“. Po zhojení defektů na bradě je následek u mužů 
zviditelněn i absencí růstu vousů. 

Jak následně řešit jizvy v obličeji? 

Po úplném zhojení defektu je nesmírně důležitá péče o ji-
zvu samotnou. Její promašťování, případně ošetřování 
speciálními přípravky, silikonovým krytím apod. Důležité je 
také následně zabránit pigmentaci vlivem slunečního záře-
ní. Pacientovi je vhodné doporučit i návštěvu ambulance 
dermatologické kliniky či plastické chirurgie, které mají s ji-
zvami tohoto typu bohaté zkušenosti a mohou pacientům 
pomoci. 

S jizvou je možné pracovat také z pohledu fyzioterapie a 
zlepšit její posunlivost, volnost, snížit napětí tkáně, aby ná-
sledně neovlivňovala vzdálenější struktury a nezpůsobova-
la problémy. Pacient dále může využít i ošetření terapeu-
tickým laserem či biolampou a dalšími prostředky fyzikální 
terapie. „Vzhledem k celkovým následkům onemocnění je 
rozhodně vhodná také další rehabilitace, případně lázeň-
ská léčba k obnovení fyzických i psychických sil,“ doporu-
čuje Mgr. Pavlína Černá, staniční sestra rehabilitačního od-
dělení Rehabilitační kliniky Malvazinky.

V záplavě vysoce odborných ošetřovatelských a lékař-
ských výkonů, které směřují k záchraně života pacienta, se 
jizva v obličeji po agresivní léčbě COVID-19 může zdát jako 
maličkost, ale pro pacienta se jedná o nepříjemný a psychi-
ku ovlivňující pozůstatek léčby. „Po stabilizaci zdravotního 
stavu pacienta a opadnutí prvního náporu na psychiku je 
to „drobnost“, kterou si pacient ponese po zbytek života. 
Zejména u mladších pacientů, obzvláště pak u žen, viditel-
né jizvy výrazně zasahují do jejich psychiky, s kterou je nutné 
dále pracovat,“ vysvětluje Klaudia Šrámková, DiS., staniční 
sestra oddělení NIP Rehabilitační kliniky Malvazinky.

Třítýdenní post-covidový rehabilitační program 

Pacienti, kteří onemocnění COVID-19 prodělali a mají pře-
trvávající obtíže, mohou na Rehabilitační klinice Malvazin-
ky podstoupit navazující léčbu. Post-covidový rehabilitační 
program na lůžkové části Následné rehabilitační péče je k 
dispozici i pacientům z řad široké veřejnosti a je zaměřený 
na respirační fyzioterapii, zlepšení kondice a výživu pacien-
ta. „Věříme, že tento způsob pomoci je oboustranně pro-
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spěšný. Nemocnice i ambulantní lékaři mají další variantu, 
jak mohou pacientovi po prodělaném onemocnění po-
moci. Pacientům ukážeme cestu, jakým způsobem lze po 
takto vážném onemocnění rehabilitovat, pomůžeme jim s 
rekonvalescencí a návratem do běžného života,“ doplňuje 
Mgr. Kateřina Zajíčková. Třítýdenní pobyt probíhá formou in-
dividuální terapie a je určen výhradně pacientům, kteří pro-
dělali nemoc COVID-19 a nejsou již infekční, jsou soběstační 
a plně mobilní. 

Vzhledem k zahlcenému zdravotnímu systému pacienty 
s COVID-19, jejichž těžký zdravotní stav vyžadoval vysoce 
specializovanou intenzivní péči, a omezeným personálním 
i materiálním zdrojům nelze vzniku dekubitu v obličejové 
části hlavy zcela zabránit. Všichni si přejeme, aby se pod-
zim 2021 ubíral ve zdravotnických zařízeních výrazně lepším 
směrem.

Autoři: Mgr. Kateřina Zajíčková, Klaudia Šrámková, DiS., Bc. 
Michaela Johannides, Jitka Kafková, DiS., Mgr. Pavlína Černá

  Primář Musil: Paralympionici si vždy dokážou najít  
něco, v čem se naplno realizují, přestože jsou  
znevýhodněni životními okolnostmi

V druhé polovině srpna a začátkem září se Tokio stalo dějiš-
těm XVI. letních paralympijských her, na kterých nechyběli 
ani čeští hendikepovaní sportovci. Aby podali maximální 
výkon, potřebovali vytvořit stabilní zázemí, které se neobe-
jde bez profesionální zdravotní péče. Hlavním lékařem čes-
kých paralympijských reprezentantů byl MUDr. Libor Musil, 
primář ambulance FBLR Rehabilitační kliniky Malvazinky, 
který nám v rozhovoru přibližuje práci lékaře vrcholových 
sportovců s hendikepem.

V polovině srpna jste odletěl na XVI. letní paralympijské hry, 
kde jste se staral o české paralympijské sportovce. Probí-
haly před odletem do Tokia nějaké speciální přípravy, které 
se Vás bezprostředně týkaly? 

Přípravy byly náročnější ve srovnání s předchozími ročníky, 
zejména kvůli pandemii COVIDu. Informace a požadavky 
organizátorů ve vztahu k opatřením se stále měnily. Muse-
li jsme zajistit a zorganizovat očkování sportovců a celého 
doprovodu, řešit ochranné pomůcky na cestu a další. 

Měl jste na starost nějaký konkrétní tým? 

Měl jsem na starosti všechny sportovce a ostatní členy vý-
pravy – doprovod, trenéry i asistenty. 

Co obnáší práce hlavního lékaře na paralympiádě? Co Vás 
na této pozici baví nejvíce?

Paralympijská výprava má na rozdíl od olympijské pouze 
jednoho lékaře, proto musíte být schopen řešit všechny 
možné zdravotní situace, které se mohou objevit – infekce, 
úrazy, následky časového posunu a podobně. Sledujete 
léky, potravinové doplňky, které sportovci používají, aby 
neobsahovaly zakázané substance. Je důležité, abyste 
uměl sportovce psychicky podpořit a byl týmovým hráčem. 
Tyto akce jsou pro mě příjemnou změnou pracovní náplně. 

Zároveň mi pomáhají poznat medicínská a kulturní specifika 
dané země. 

Kateřina Zajíčková - ředitelka OŠ; Pavlína Černá - staniční D2
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Jak jste se k funkci lékaře paralympijského týmu dostal a 
jak dlouho ji vykonáváte? 

Před sedmi lety mě požádal trenér reprezentace sledge 
hokeje Jiří Bříza o spolupráci při péči o sportovce. Záhy mě 
oslovil paralympijský výbor, jestli bych mohl pečovat i o další 
sportovce na paralympijských hrách. 

Jaká byla atmosféra mezi sportovci a realizačními týmy 
během her v Tokiu?

Atmosféra je na hrách většinou dobrá a jedním z úkolů rea-
lizačního týmu je tuto atmosféru budovat a podpořit. 

Měl jste možnost vyjet i za hranice olympijské vesnice? 
Jaký dojem na Vás udělalo Tokio a co tamější lidé?

Cestovali jsme samozřejmě i mimo vesnici. Všechna sporto-
viště jsou mimo vesnici a některé sporty též, například cyk-
listika nebo jízda na koni. Tokio je megalopole. Na rozdíl od 
ostatních velkoměst, kde jsem byl, je velice čisté a upra-
vené. Většina dopravních prostředků má hybridní pohon. 
Japonci jsou velice milí, zdvořilí a ukáznění. Bohužel jsou 
ale sami neschopní cokoli rozhodnout. Řešení jakéhokoli 
problému trvá velice dlouho a obnáší telefonáty na vyšší a 
kompetentnější místa. Kvůli tomu jsme velice brzy začali „po 
česku“ improvizovat a řešit potřebné záležitosti po svém, až 
poté jsme o tom Japonce informovali. 

Jak vypadal Váš typický den během paralympiády? 

Když se vypořádáte s časovým posunem, probouzíte se 
ráno se slintáním. To se po určité době stane již reflexem, 
protože každé ráno musíte odevzdat sliny k provedení anti-
genního testu na COVID. Poté se přemístíte z pokoje do 
týmové kanceláře, kde se dozvíte aktuality – kdy má kdo 
trénink či závod, jaké bude počasí, kdo co potřebuje vyřešit 
nebo koho co bolí. V Tokiu jsme řešili zejména přehřátí spor-
tovců, na které jsou vozíčkáři dosti náchylní, protože mají 
narušenou termoregulaci. Součástí her jsou i přednášky pro 
zdravotníky o zajištění zdravotní péče, výsledcích studií z 
předchozích her, novinky v péči o sportovce nebo aktua-
lizovaná pravidla pro dopingové testy. Pak se většinou po-
hybujete po sportovištích. Velkou část dne zaberou trans-
porty po sportovištích. Nechybí ani společenské akce, jako 
návštěvy jiných výprav či z velvyslanectví. V podvečerních 
hodinách se sportovci vrací a oslovují nás zdravotníky – lé-
kaře a fyzioterapeuty, když potřebují něco dalšího. 

Čím Vás paralympionici inspirují? 

Vždy dokážou najít něco, v čem se naplno realizují, přestože 
jsou znevýhodněni životními okolnostmi. Všichni paralympij-
ští sportovci mají svůj příběh, včetně jejich výkonu ve vztahu 
k jejich hendikepu. Velké množství sportovců jsem již znal z 
předchozích akcí.

Co říkáte na úspěchy našich sportovců? 

Jsem za ně samozřejmě rád. Vidím, co je za tím dřiny a úsilí. 
Tyto výsledky jim přinesou uznání a sponzory, které potře-
bují, aby dál mohli naplno sportovat. Paralympionik to na-

víc má po ukončení sportovní kariéry s uplatněním většinou 
horší než olympionik. 

Jak prožíváte se sportovci jejich úspěchy a neúspěchy? 

Samozřejmě jim všichni fandíme a blahopřejeme. V přípa-
dě neúspěchu se jim snažíme být oporou. 

Mimo jiné také působíte jako primář na Rehabilitační klinice 
Malvazinky. Jak vypadá Váš běžný pracovní den na klinice?  

Naše oddělení je velké, má 150 lůžek a několik ambulancí. 
Ráno začíná hlášením v rámci týmu rehabilitačního oddě-
lení. Řešíme komplikace ve službě, aktuality provozu. Ná-
sleduje velká vizita či ambulance. Vyřeším řadu telefonátů, 
e-mailů, schůzek s personálem a managementem a to vše 
je řádně osoleno rostoucím množstvím papírování. Když mi 
zbyde nějaký prostor, studuji odbornou literaturu.

Změnila se nějak rehabilitace a fyzioterapie za dobu Vašeho  
působení v tomto oboru?

Poměrně výrazně se rozvinul koncept neurorehabilitace, 
který se stále více odděluje od rehabilitace pohybového 
aparátu – myoskeletální problematiky. 

Proč jste si vybral právě obor rehabilitace a neurologie?

Rád jsem sportoval a zajímal mě pohybový aparát. Zároveň 
jsem kolem sebe viděl velké množství lidí, kteří s ním mají 
problém. 

S jakými problémy k Vám chodí pacienti nejčastěji? 

S bolestmi pohybového aparátu, zad a kloubů. Často při-
cházejí pacienti s bolestí, u níž není z předchozích vyšetření 
jasná příčina. 

Co je podle Vás nejdůležitější v péči o pacienty? Co nejví-
ce ovlivňuje úspěšnost poskytnuté fyzioterapie? 

Zdravý selský rozum jako ve všem a samotný zdravotník. Je-
nom zdravotník, který je v pohodě, bude poskytovat kvalitní 
péči. Zdravotníci by se měli starat na prvním místě o sebe, 
jakkoli to zní pokrytecky, ale v současné době a v našem 
zdravotnictví je to obzvláště důležité. U potíží s pohybovým 
aparátem je vhodné, abychom se pokusili najít příčinu po-
tíží a v kombinaci se zpětnou vazbou – jak pacient reaguje 
na jednotlivé postupy – najít nejvhodnější postup léčby. Dů-
ležité je nastavení pravidel. Často vidíme, že se pacient sta-
ví do pozice „můj zdravotní problém je vaším problémem, 
tak se o mě postarejte“. 

Je pravda, že fyzioterapie a rehabilitace pacienta jde na-
příč všemi ostatními obory? Daří se mezioborovou péči po-
souvat dál ku prospěchu pacienta?

Kvalitní ošetřovatelská péče 
je základem jakékoli úspěšné péče 
ve zdravotnickém zařízení
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Fyzioterapie je pouze jeden z přístupů rehabilitace. Reha-
bilitace je WHO definována jako soubor přístupů vedoucí k 
minimalizaci zdravotního postižení a optimalizaci zdravotní-
ho stavu. To zahrnuje velké množství variant dle daného pří-
padu, počínaje specifickými fyzioterapeutickými koncepty 
přes farmakoterapii, bolesti spasticity, sarkopenie, vybavo-
vání pacientů optimálními pomůckami, až po rozhodování 
o vhodnosti korekčních operačních výkonů. Důležitou sou-
částí je i kvantifikace omezení pacientů – ergodiagnostické 
metody, které hodnotí míru omezení běžných činností. To 
má dopad v sociální sféře a hodnocení efektu jednotlivých 
léčebných postupů. Rehabilitace jde v tomto napříč lé-
kařskými i nelékařskými odbornostmi, které jsou jinak často 
podceňovány. Například každý rozumný odborník potvrdí, 
že kvalitní ošetřovatelská péče je základem jakékoli úspěš-
né péče ve zdravotnickém zařízení. Více pacientů se vrací 
domů soběstačnější, což činí šťastnějším i systém péče. 

Jak moc je pro Vás důležitý individuální přístup? 

Individuální přístup je důležitý zejména proto, že nemáme 
žádné dva stejné pacienty. Už jen tím, že každý slyší na tro-
chu jiný způsob komunikace.

Setkáváte se s tím, že pacientům chybí motivace? 

Více než motivace jim chybí zodpovědnost sama za sebe. 
Tu se často snaží přesunout na zdravotníky, ale samozřejmě 
jim vycházíme maximálně vstříc.  

Jak tyto problémy řešíte? 

Nastavíme si pravidla a hranice. Pokud bychom si je sami 
sobě a vůči pacientům nenastavili, budeme nesmyslně tr-
pět a nikomu to nebude ku prospěchu. 

Co Vás na práci nejvíce těší? Co je Vaší největší motivací? 

Pacient, který řekne „děkuji, velice jste mi pomohli, vážím 
si toho“. Dělat odbornou kvalitní práci, která je někomu ku 
prospěchu a za niž jsem náležitě odměněn.

Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 

S rodinou, v přírodě, sportem a cestováním. 
Zdroj fotografie: paralympic.cz

Zdroj fotografie: paralympic.cz
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  Rehabilitační klinika Malvazinky úspěšně  
obhájila akreditaci SAK

Ve dnech 21. a  22. října 2021 probíhalo na Rehabilitační 
klinice Malvazinky a přidružených pracovištích MEDITERRA 
s.r.o. re-akreditační šetření Spojené akreditační komise, 
o.p.s. (SAK). S potěšením Vám oznamujeme, že jsme na ob-
dobí dalších tří let, konkrétně do 21. října 2024, tuto uznáva-
nou akreditaci úspěšně obhájili a získali.

V celkovém hodnocení jsme dosáhli 9,73 bodů z 10. Jedná 
se historicky o nejvyšší ohodnocení, kterého naše společ-
nost během akreditačního šetření doposud dosáhla.

Akreditované zdravotnické zařízení garantuje pacientovi 
bezpečnost a kvalitu péče kontinuálním a systematickým 
sledováním, analýzou a zlepšováním kvalitativních ukaza-
telů ze všech oblastí svého provozu.

Akreditační šetření SAK je po všech stránkách velmi ná-
ročný proces, a to nejen ve dnech samotného auditu, ale 
zejména během týdnů a měsíců jemu předcházejících pří-
prav. To vše v mimořádně složité době pandemie infekce 
COVIDu-19, která na nás všechny klade nemalé nároky a 
stěžuje nám již tak náročnou práci, jakou péče o naše pa-
cienty beze sporu je.

Oceňujeme přátelskou atmosféru na všech úsecích naše-
ho zdravotnického zařízení, která v průběhu akreditačního 
procesu panovala, a vážíme si velmi vstřícného a profesio-
nálního přístupu veškerého personálu zapojeného do pro-
věrky auditovaných standardů. Věříme, že tímto úspěchem 
přispějeme k rostoucí spokojenosti našich pacientů, protože 
pro ně to všechno s pokorou a nadšením pro věc děláme!
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Nemocnice Mělník
  Mělnický infektologický 
den 2021

Dne 19. 10. 2021 se již po třinácté uskutečnil Mělnický infek-
tologický den, který se opět konal v budově konferenčního 
centra Akademie věd České republiky na zámku Liblice. 
Díky nasazení a elánu primářky infektologického oddělení 
MUDr. Jitky Zítové si tato akce během let získala značný vě-
hlas. Sjíždějí se na ni pravidelně zdravotníci nejen ze Stře-
dočeského kraje a Prahy. Letošní rok byl opět velmi bohatý 
na zajímavé přednášky předních českých odborníků nejen 
z oblasti infekčního lékařství. Účastníci si mohli rozšířit obzory 
v oblasti infekce narkomanů a bezdomovců, neinfekčních 
příčin horečky nebo klasifikace antibiotik AWaRe. Přednáš-
ku na téma vícečetné abscesy etiologie Streptococcus mi-
lleri si připravil také primář ORL oddělení nemocnice Mělník, 
MUDr. Lukáš Otruba. Další bloky byly věnovány problemati-
ce hepatitidy a její léčby a v neposlední řadě také epidemii 
nemoci COVID-19 a očkování proti ní.

  Vitamíny  
pro zaměstnance  

Je tomu již rok, co se vedení nemocnice rozhodlo posí-
lit imunitu zaměstnanců pravidelnou dodávkou vitamínů  
v podobě bedýnek plných ovoce. Původním záměrem 
bylo pomoci podpořit imunitu v době covidové, z bedýnek 
se však následně stal již pravidelný zvyk, a tak se zaměst-
nanci každé úterý mohou na odděleních těšit na šťavnatá 
jablíčka, sladké hrušky, mandarinky, hroznové víno a další 
sezónní ovoce.

Věříme, že imunita zaměstnanců zaplesá.

  Stěhování dětské  
skupiny Špitálek  

Po dvou úspěšných letech se dětská skupina Nemocnice 
Mělník stěhuje do nového. Prostory malebné vilky, které byly 
původně určeny pro školení zaměstnanců, prošly kompletní 
rekonstrukcí. Nyní jsou upraveny tak, aby skvěle vyhovova-
ly malým návštěvníkům. I přes jejich počáteční nedůvěru, 
spojenou se změnou prostředí, si děti nový Špitálek rychle 
zamilovaly. Snad se bude líbit i těm nově příchozím, které 
naši zaměstnanci svěří do rukou vedoucí dětské skupiny, 
Šárky Netschové.
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  „Mé srdce patří porodnici,“ říká MUDr. Radek Havlas, 
lékařský ředitel Nemocnice Mělník

Jaký je to pocit, když se vám nemocnice mění pod ruka-
ma? O tom nám v rozhovoru vyprávěl doktor Radek Havlas, 
lékařský ředitel multioborové Nemocnice Mělník, která je 
součástí skupiny VAMED MEDITERRA. Dostali jsme se také k 
tomu, zda mu někdy chybí běžná „lékařská rutina“, jaká je 
vlastně nejdůležitější vlastnost zdravotníka, nebo tomu, jak 
si mělnická nemocnice vedla za pandemie COVID-19.

Jste lékařským ředitelem multioborové nemocnice, která 
poskytuje péči občanům Středočeského kraje. Dlouhou 
dobu jste byl ale i primářem gynekologicko-porodnické-
ho oddělení Nemocnice Mělník, nechybí Vám každodenní 
shon oddělení a třeba i větší kontakt s pacienty? 

Na nedostatek shonu si skutečně nemohu stěžovat a na ne-
dostatek kontaktu s pacienty též ne. Ale musím přiznat, že 
občas se mi po běžné lékařské práci zasteskne. Byť se dále 
provozu gynekologicko-porodnického oddělení účastním – 
pravidelně docházím operovat, v rámci možností se obje-
vuji v ambulantním sektoru, účastním se lékařských služeb 
a dojíždím do gynekologické ambulance v Psychiatrické 
nemocnici v Horních Beřkovicích. Uplynulé měsíce s covi-
dovou zátěží přede mne postavily nové výzvy – opakované 
reorganizace nemocničního provozu tak, abychom se do-
kázali postarat o maximum našich pacientů. V další řadě 
pak rozjetí odběrového centra, očkovacího centra, posta-
vení mobilního očkovacího týmu… Všeho jsem se účastnil 
nejen jako organizátor, ale též jako lékař. V neposlední řadě 
pak s pacienty a jejich rodinnými příslušníky řeším stížnos-
ti, podněty či pochvaly na naše zařízení. Takže, abych to 
stručně shrnul, nemůžu říct, že shonu mám nedostatek!

Nemocnici nevyhledávají jen pacienti z Mělnicka, ale vel-
mi často i ženy z Prahy, které si vybírají Porodnici Mělník pro 
porod. To musí být pro Vás jako bývalého primáře oddělení 
příjemná satisfakce, že dobrá pověst porodnici předchází i 
mimo region, kde se nachází. Co podle vás stojí za popula-
ritou Porodnice Mělník?
   
Máte pravdu. Je to satisfakce za odvedenou práci. Nejen 
moji, ale celého porodnického týmu včetně naši marketér-

ky Lady. Odvedli jsme tu za uplynulých skoro šest let obrov-
ský kus práce a nyní tak trochu sklízíme „sladké“ plody. V 
loňském roce jsme se stali číslem 2 ve Středočeském kraji. 
Neusínáme ale na vavřínech a chceme i nadále pokračo-
vat v inovacích a modernizaci naší porodnice. Bohužel ne-
mohu vše vyzradit (a také si chci schovat nějaká překvape-
ní), ale pracujeme intenzivně na dalších projektech. Naším 
cílem zůstává i nadále přinášet lidskou stránku do nemoc-
ničního prostředí, protože porod v nemocnici je pro mamin-
ku a jejího potomka bezpečný. A o to nám jde především. 

Nemocnice nabízí širokou škálu odborností. Které jsou pod-
le Vás nejsilnější a na které byste se ještě rádi zaměřili?

Je skutečně těžké jmenovat, protože vlastně nelze opomi-
nout nikoho. Naše nemocnice je multioborovým zařízením 
a každý jednotlivý obor nebo třeba i docela malá ambu-
lance či poradna umožňují postavit komplexní „domeček“ 
zdravotní péče. Samozřejmě musím začít porodnicí a gy-
nekologií, která vyrostla v tahouna provozu. Z dalších od-
dělení je třeba zmínit velmi vyhledávanou ortopedii a re-
habilitační oddělení, kam míří pacienti nejen od nás, ale i z 
mnoha fakultních nemocnic. Velké oddělení dlouhodobé 
lůžkové péče, které významně napomáhá starším a vážně 
nemocným občanům po akutních hospitalizacích s návra-
tem do života. A pak stále se rozrůstající domácí péči, která 
navazuje na nemocniční péči a pomáhá pacientům v je-
jich sociálním prostředí. Nadregionální dosah má oddělení 
ORL, které též zajišťuje pohotovostní službu v regionu. Interní 
oddělení by mohlo mít i dvojnásobnou kapacitu, aby uspo-
kojilo poptávku (nestačí ani blízkost sesterského zařízení v 
Neratovicích). Co dál? Chirurgie, neurologie, urologie, he-
matologie, plicní, diabetologie… Seznam je opravdu dlou-
hý. V posledních dvou letech kvůli epidemii covidu obrovsky 
narostl význam infekčního oddělení (mimochodem jediné-
ho ve Středočeském kraji), které samozřejmě ve spolupráci 
s kolegy z dalších oborů pečovalo namísto o běžných 20 
až o 80 pacientů, a oddělení ARO, které místo běžných 5 
ventilovaných lůžek obhospodařovalo až 18 ventilovaných 
pacientů. Byly to perné dva roky. A všem zaměstnancům za 
ně patří obrovské DĚKUJI!

  Tvoření vánočních  
dekorací na ODLP

V rámci aktivizačních činností připravili i v tomto roce pro 
pacienty na oddělení dlouhodobé lůžkové péče tvorbu 
adventních věnců a dekorací. Bohužel kvůli epidemiologic-
ké situaci nebylo tentokrát možné zapojit do tvoření rodin-
né příslušníky. Navzdory situaci vytvořily šikovné ruce paci-
entů s pomocí aktivizačních pracovnic krásné dekorace. 
Jako každý rok byly tyto výtvory nabídnuty zaměstnancům 
ke koupi. Zájem o ně byl velký, netrvalo dlouho a všechny 
si našly své nové majitele. Výtěžek z tohoto prodeje půjde 
opět na podporu aktivizačních aktivit na ODLP.
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V době šíření koronaviru byl zaznamenán pokles zájmu 
pacientů o vyšetření kvůli strachu z nákazy koronavirem. 
V jakých oborech jste zaznamenali největší pokles zájmu 
o vyšetření? Myslíte si, že se důsledky zanedbání prevence 
ještě projeví?

Bohužel je to pravda. Obavy občanů podpořené mediál-
ním tlakem byly skutečně velké, leckdy větší než jejich sku-
tečné potíže, a tak nejenže jsme zaznamenali pokles zájmu 
o péči naprosto napříč všemi obory, ale nyní, v době po-
stcovidové, vidíme důsledky tohoto zanedbávání častěji a 
ve větší intenzitě, než bychom si, ale hlavně než bychom 
našim pacientům přáli. Myslím, že 1,5roční výpadek v po-
skytování standardizované a dle mého názoru v České re-
publice dobře nastavené zdravotní péče bude lékaře a 
pacienty „strašit“ ještě několik roků. Ale buďme pozitivní. Pro 
své pacienty jsme připraveni!

Nemocnice investuje nemalé finanční prostředky do rekon-
strukce budov a ambulancí. Jak rekonstrukce pokračuje? 

Jsme soukromé zdravotnické zařízení, a tak většina investic 
je z „našich“ zdrojů, byť nyní se již blýská na lepší časy a 
naše nemocnice, která většinově poskytuje služby v obec-
ném zájmu, mohla požádat i o dotační projekty ze zdrojů 
státních a EU. Nyní už se rozeběhla vlna stavebních úprav a 
rekonstrukcí. Po jídelně a budově ředitelství byla dokonče-
na nová dialýza (provozovaná naší sesterskou společností), 
vyměnili jsme veškeré potrubí v podzemí nemocnice, byla 
provedena rekonstrukce ORL oddělení, kompletně se zre-
konstruovaly tři operační sály, centrální sterilizace, aktuálně 
se dokončují rekonstrukce budovy T (porodnice) a budovy 
W (interní obory). Probíhají práce na prostoru pro magne-
tickou rezonanci. Kromě těchto velkých akcí běží ještě ne-
spočet malých, kdy se například vybudoval nový bufet pro 
personál i návštěvy, rekonstruují se jednotlivé ambulance. A 
několik dalších projektů ještě připravujeme. 

Nemocnice se Vám mění pod rukama, jaký je to pocit? 

Je to jako motor. Motor, který mne žene dále dopředu. 
Obrovská výzva a možnost udělat z opomíjeného zařízení, 
které vlastně nikdo nechtěl spravovat, nemocnici ve stan-
dardu 21. století. Výzva, která se nejdříve soustředila na po-
rodnici a pro mne se rozšířila na celou nemocnici. To vše 
je samozřejmě možné jen díky množství skvělých kolegů a 
zaměstnanců, kteří se na tom chtějí podílet. A jak dílo pod 
našima rukama vzkvétá, jejich řady se rozrůstají. Přál bych si, 
aby obyvatelé našeho regionu přijali nemocnici za vlastní a 
její péči vyhledávali. Věřím, že to dokážeme. 

Na co jste v Nemocnici Mělník nejpyšnější?

Těžká otázka. Mé srdce patří porodnici. Hashtag #porodni-
cemehosrdce nevznikl náhodou. Ale pyšný jsem na naše 
zaměstnance, na to, jak zvládli uplynulý rok a půl. Profesi-
onálně a bez ohledu na to, jak složitý byl v té době jejich 
osobní život. Potvrdili onu historickou pravdu, že práce ve 
zdravotnictví není povolání, ale poslání. A nalezli v sobě onu 
nejdůležitější vlastnost pro zdravotníka – jak říkal jeden můj 
pan profesor na lékařské fakultě: „Co je nejdůležitější vlast-
ností lékaře, studenti?... Pokora, pamatujte si to, pokora!“ 

Vaše nemocnice patří do skupiny VAMED MEDITERRA, která 
je významným zaměstnavatelem ve zdravotnictví, a v re-
gionu provozuje ještě Nemocnici Neratovice. Podělil byste 
se s námi o to, zda mezi zařízeními probíhá nějaká odborná 
spolupráce? 

Nemocnice Neratovice je skutečně sesterské zdravotnic-
ké zařízení. Mnohé nezdravotnické provozy jsou společné. 
Nemocnice Mělník nabízí širší spektrum oborů, a tak mnoho 
pacientů z Neratovic je směrováno k nám. Dále pak třeba 
pacienti z mělnického oddělení ARO často následně míří 
na NIP do Neratovic. Nejužší spolupráce je asi mezi interními 
pracovišti obou nemocnic. Obě porodnice si vypomáhají 
v případě přebytku maminek či při provozních omezeních. 
Určitě je výhodou vzájemná blízkost, neboť společný tým je 
kvalitnější a odolnější. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho vyléčených paci-
entů a narozených zdravých miminek.

Interní magazín skupiny VAMED MEDITERRA číslo 4/2021

MUDr. Radek Havlas 
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Nemocnice Neratovice
  „Snažíme se předávat pacientům pozitivní energii  
a motivovat je,“ říká vedoucí fyzioterapie Pavla Malá 
z Nemocnice Neratovice 

Jaká jsou specifika fyzioterapie na oddělení NIP a DIOP, 
proč je pro pacienty z těchto oddělení fyzioterapie zásad-
ně důležitá, ale i o tom, co jí dělá radost v běžném živo-
tě, jsme si povídali s Pavlou Malou, vedoucí fyzioterapie v 
Nemocnici Neratovice. Paní Malá pracuje v nemocnici již 
desátý rok a dokonce se jí v neratovické porodnici narodilo 
i první vnouče.

Jak se změnila fyzioterapie za dobu, co se jí věnujete?

Přibylo mnoho nových metod, ale zásadní postupy a prin-
cipy zůstávají stejné. Jsem ráda, že lidé už tolik nevnímají 
fyzioterapeuty jen jako maséry, ale jako vzdělané zdravot-
níky, kteří pro to, aby mohli tuto práci dělat, musí studovat 
vysokou školu a po té si vzdělání doplňovat náročnými kur-
zy.

Proč Vás lákalo studovat právě fyzioterapii a proč jste si pro 
své působení vybrala právě Nemocnici Neratovice?

Moji volbu zaměstnání ovlivnila maminka, která pracovala 
také jako fyzioterapeutka. Do Nemocnice Neratovice mě 
přivedla zase moje sestra, která zde v té době byla zaměst-
naná. Nikdy předtím jsem na intenzivní péči nepracovala a 

přiznám se, že po první prohlídce oddělení jsem byla vystra-
šená. Práce fyzioterapeuta na takovém oddělení je přece 
jen odlišná od práce na ambulanci nebo standardních od-
děleních, jsou zde ventilátory, monitory a tak dále. I přesto 
jsem nastoupila a postupně se zapracovala, doplnila jsem 
si potřebné kurzy a jsem tu už desátý rok.

Proč někdy chybí pacientům motivace a čím jim ji dodá-
váte?

Stav pacientů na oddělení intenzivní péče je často velmi 
vážný, mají mnoho diagnóz, mívají různé stupně poruchy 
vědomí a s tím vším souvisí i ztráta životní síly a energie. V 
tomto směru nám hodně pomáhá koncept bazální stimula-
ce. Snažíme se předávat pacientům pozitivní energii a mo-
tivovat je. Což je náročné a někdy nás to stojí hodně úsilí.

Co Vám v práci dělá největší radost?

Když se nám podaří, že pacient odejde domů ke svým blíz-
kým, cítí se dobře a je soběstačný.

Jak si vybíráte svůj tým? Jaká vlastnost je podle Vás u zdra-
votnického personálu nejdůležitější?

Pavla Malá
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Dá se říct, že se moje kolegyně v týmu vybraly samy. Je to 
tím, že ne každý fyzioterapeut zvládne a chce dělat práci 
na tak náročném oddělení, práce je těžká jak fyzicky, tak 
psychicky. Takže vydržely ty nejšikovnější, které to zvládly, a 
musím říct, že do jedné jsou skvělé, profesionální, empatic-
ké a spolupráce s personálem celého oddělení, sestřička-
mi, sanitáři a lékaři, nám výborně klape. 

Jaký je rozdíl v péči o pacienty na oddělení DIOP, NIP a na 
interním oddělení?

Hlavní rozdíl je ten, že u pacientů na oddělení DIOP a NIP 
dáváme větší důraz na respirační fyzioterapii, aby bylo 
možné pacienty postupně odvykat od ventilátoru, k tomu 
využíváme různých technik. Během terapie je nutné kont-
rolovat podle monitoru pacientovy životní funkce a terapii 
tomu přizpůsobit. Také je důležité ohlídat si všechny invaziv-
ní vstupy, abychom je cvičením neporušili. To na standard-
ním oddělení řešit nemusíme. Ale fyzioterapie jako taková 
se moc neliší.

Proč je pro tyto pacienty tak moc důležitá fyzioterapie?

Bez fyzioterapie by byl jejich návrat do normálního života 
velmi těžký, nebo i nemožný. Jsou to pacienti, kteří jsou 
dlouhodobě upoutáni na lůžko, mají ztrátu síly svalové, ne-
jsou schopni se posadit, postavit, najíst, dýchat. V tom jim 
pomáhá fyzioterapie. Často je to dlouhodobé úsilí a bohu-
žel ne vždy dosáhneme jeho cílů.

Jak vypadá Váš typický den v nemocnici?

Běžný den začíná tím, že si s kolegyněmi rozdělíme pacien-
ty, probereme stav pacientů za předešlý den. Dopoledne 
pak pracujeme každá samostatně, snažíme se rozplánovat 
si terapie tak, abychom se přizpůsobily chodu oddělení. 

Odpoledne probíhá obdobně, s tím rozdílem, že využíváme 
i náš nový pohybový přístroj BEMO a snažíme si vzájemně 
pomoct u pacientů, kteří se vertikalizují. Během dne dělá-
me dokumentaci, které máme poměrně hodně.

Kteří lékaři nebo fyzioterapeuti jsou pro Vás inspirací? Čeho 
si na lidech nejvíce vážíte?

Těch kolegů a kolegyní, které jsem během praxe potkala 
a od kterých jsem se něco naučila, je mnoho. Na lidech si 
nejvíce vážím čestnosti.

Co Vám udělalo v poslední době radost?

To bylo v létě ve 4. patře naší nemocnice, narodila se mi tu 
první vnučka.

Jak nejraději trávíte volný čas?

Procházkou v přírodě, prací na zahradě, na výletě, s rodi-
nou, s kamarády.

Máte tendence opravovat držení těla i u svých blízkých 
mimo nemocnici?

Ne, to nedělám. Když byly moje děti malé, tak asi jako ka-
ždá máma, ale jinak nevyžádané rady nedávám, spíš po-
máhám řešit až následky.

Co byste doporučila fyzioterapeutům, kteří přijdou do kon-
taktu s těžce nemocnými lidmi?

Pokud se chtějí takovým pacientům věnovat, doporučila 
bych jim zjistit si něco o konceptu bazální stimulace a pa-
liativní péči, to je u našich pacientů někdy přínosnější než 
rozcvičené kloubní rozsahy nebo protažené zkrácené svaly. 

  „Na začátku těhotenství mnoho žen trpí nevolností. 
Pomoc je jednoduchá – kápněte dvě kapky éteric-
kého oleje mandarinky nebo zázvoru na kapesníček 
a inhalujte,“ radí Eva Barešová, porodní asistentka 
Porodnice Neratovice 

Co je aromaterapie a co může přinést do života těhotné 
ženy, rodičky či křehké novopečené maminky? Na jaké 
vonné oleje vsadit při odbourání stresu a tlaku během těch-
to období? Jakými oleji vyzrát na těhotenskou nevolnost? 
A jsou vhodné aromaterapeutické esence i pro miminka v 
šestinedělí? Na to vše a ještě mnohem více jsme se v roz-
hovoru zeptali Evy Barešové, porodní asistentky Porodnice 
Neratovice. 

V čem spočívá aromaterapie a jaké jsou její přínosy? 

Jednoduše se dá říct, že aromaterapie je léčba vůní, která 
působí v rovině fyzické i psychické. Při této terapii jsou vy-
užívány esenciální oleje (silice), získané z rostlin. Mohou se 

aplikovat ve spojení s dotekem formou masáže nebo jako 
vonná koupel či rozptýlením v prostoru pomocí aromalam-
py nebo difuzéru. K masáži se éterický olej nebo oleje ředí 
do nosného rostlinného oleje (např. mandlového). Dobře 
zvolené éterické oleje mohou nejen zpříjemnit daný oka-
mžik, ale dokážou zmírnit i mnohé obtíže a skutečně velmi 
šetrně léčit. 

Jak může aromaterapie pomoci nastávající mamince bě-
hem porodu? 

Vhodný éterický olej nebo kombinace olejů napomáhají 
zklidnění a uvolnění, dokážou ale i osvěžit a povzbudit. Na-
příklad taková růžová voda ve spreji umí hotové divy. Jem-
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ná masáž mandlovým olejem s levandulí a heřmánkem 
římským zase uleví od bolesti a strachu, působí totiž mírně 
analgeticky a většina žen vnímá jeho vůni jako velmi příjem-
nou. V naší porodnici máme k dispozici již namíchané oleje 
od specializovaného výrobce (Nobilis Tilia) pro masáž bě-
hem první i druhé doby porodní, ale dokážeme namíchat i 
jiné kompozice, pokud by některé mamince předpřiprave-
ná vůně nevyhovovala.

Používá se tato metoda i jindy, než když přichází miminko 
na svět, například při přípravě na porod nebo po něm? 

Určitě ano. Aromaterapii můžeme využívat kdykoliv, v tě-
hotenství, při porodu, v šestinedělí, při kojení, ale i zcela 
mimo těhotenství, při péči o děti, v nemoci i ve zdraví. V 
těhotenství jsou však některé éterické oleje nevhodné a je 
dobré se jim vyhnout. Jen namátkou jde například o silice 
anýzu, muškátového oříšku, hřebíčku, skořice, rozmarýnu, 
myrty. Takových kontraindikovaných olejů je ale víc, a pro-
to je dobré, nejsme-li si jisté, se před použitím vždy poradit 
s odborníkem. Těhotenství je dynamické období a pocity, 
nálady i stavy se často mění. To je jedinečná příležitost zkusit 
blahodárné účinky aromaterapie. Na začátku těhotenství 
například mnoho žen trpí nevolností. Pomoc je jednoduchá 
– kápněte dvě kapky éterického oleje mandarinky nebo 
zázvoru na kapesníček a inhalujte. Pravidelná masáž bříška 
olejem z obilných klíčků může být zase prevencí proti vzni-
ku strií. Tímto olejem obohaceným o růži a levanduli mohou 
ženy zejména před svým prvním porodem provádět masáž 
hráze jako prevenci před jejím poraněním během porodu.

Existují nějaké překážky, při nichž není použití aromaterapie 
u porodu vhodné? 

Zásadní překážkou by mohla být alergie na některou silici. V 
takovém případě je ale možné mamince nabídnout masáž 
jen základním olejem bez přidaných silic.

Jak nastávající maminky na aromaterapii reagují? Jedná 
se o oblíbenou metodu?

Ať přemýšlím, jak přemýšlím, nepamatuji si, že by někdy ně-
jaká žena odmítla nabídku vonné oleje alespoň vyzkoušet 
a mnohá si přináší své směsi s sebou k porodu. Většině ma-
minek masáž během kontrakcí významně pomáhá – ono 
tedy nejde jen o sílu vůní, ale také o doteky, které přinášejí 
klid a pocit bezpečí.

Jaké oleje jsou vhodné pro aromaterapii u nastávajících 
maminek?

To je celkem široké spektrum a v různých fázích těhotenství 
či při různých potížích se osvědčí něco jiného. Za typické 
éterické oleje pro období těhotenství, porodu a mateřství 
se dají považovat růže, levandule, heřmánek římský a ge-
ránium růžové.

Jaké další techniky mohou pomoct nastávající mamince 
při porodu? Je nějaká, na kterou nedáte dopustit? 

V naší neratovické porodnici využíváme (kromě aromatera-
pie) během porodu sice docela jednoduché, ale o to účin-
nější metody. Blahodárným účinkem působení teplé vody 

formou koupele ve vaně nebo alespoň ve sprše podporu-
jeme změny polohy v průběhu první i druhé doby porodní. 
Snažíme se vytvářet atmosféru bezpečí a současně svojí pří-
tomností, slovem a dotekem dodávat ženě sebevědomí při 
její cestě k narození miminka. 

Doporučila byste aromaterapii i v domácím prostředí? 
Může tato metoda pomoci i miminkům, která už jsou na 
světě, například uklidnit je?

Při péči o novorozená miminka je potřeba velké opatrnosti. 
V prvních dnech je lépe žádné éterické oleje nepoužívat 
a rozhodně neexperimentovat. Úplně postačí kvalitní čistý 
nearomatický rostlinný olej, kterým rodiče mohou děťátko 
masírovat. Později od 4 až 6 týdnů se vyplatí používat na-
míchané směsi od renomovaných výrobců aromaterape-
utické kosmetiky – koncentrace silic musí být v přípravcích 
určených miminkům velmi nízká a certifikované výrobky od-
povídají vysokým nárokům na přísnou koncentraci i kvalitu.

Jaká je historie aromaterapie? Jedná se o novou metodu, 
nebo spíš o tradiční postup, jehož přínosy byly tak trochu 
znovuobjeveny moderní medicínou?

Vůně a aromatické rostliny byly součástí lidského života jistě 
již od jeho počátku. Nejprve zřejmě jako součást obřadů a 
postupně byly objevovány také léčebné účinky. Dodnes se 
očišťují obytné prostory kouřem z čoudících vonných listů i 
kořenů rostlin, a to nejen formou rituálu, ale i jako skuteč-
ný způsob dezinfekce. Také inhalace vonných par je staro-
dávnou léčebnou metodou, která se s úspěchem používá 
dodnes. 

Máte nějaké tipy na aromaterapii doma, ať už se jedná o 
konkrétní oleje, postup, denní dobu, intenzitu?

Pokud by chtěl někdo vonné oleje začít používat, doporu-
čuji se u vůní řídit intuicí – tedy používat to, co mi voní, zkusit 
nejprve aromalampu nebo ještě lépe difuzér a zvolit slabé 
dávkování – třeba jen dvě kapky do vody v difuzéru.

Dá se s aromaterapií kombinovat například masáž? Pokud 
ano, jakým způsobem?

Aromaterapeutickou masáž může provádět specialista 
masér, ale lze si ji samozřejmě dopřát i doma. Jediné, co 
je dobré si hlídat, je vhodná silice, kterou kapeme do zá-
kladního rostlinného oleje, a pak koncentrace, která by u 
těhotných žen měla být nízká (1–2 kapky éterického oleje 
do 10 ml oleje základního). 

Máte nějaké oblíbené aromaterapeutické esence/oleje? 

Mám jich několik a v průběhu života se mí favorité mezi sili-
cemi trochu měnili. Posledních pár let u mě vítězí geránium 
a je základem většiny směsí, které si míchám jen pro sebe 
a používám třeba pro solný peeling. Co se týká kosmeti-
ky, věřím specialistům aromaterapeutům a pořizuji si krémy, 
tělová mléka a obličejové oleje od českých profesionálů z 
Nobilis Tilia.

Používáte aromaterapii i sama ve svém osobním životě? 
Máte například nějaký aromaterapeutický rituál? 
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Používám vonné oleje velmi často. Protože mám na zahra-
dě spoustu levandule a bylo mi líto ji nevyužít i za hranicí 
plného kvetení, rozhodla jsem se z ní získávat levandulový 
éterický olej a květovou vodu pro potřebu svou a svých 
nejbližších. Poslední tři roky se naším domovem z difuzéru 
často line vůně levandulové vody. Mám také jeden velmi 
osobní zážitek, kdy jsem masírovala svého třiadevadesátile-
tého dědečka olejem s růží, levandulí a kapkou mandarin-
ky, tedy směsí, která je spíše ženská a dětská. Možná to byla 
jeho první masáž v životě, ale když si vzpomenu na jeho 
výraz v obličeji, to naprosté uvolnění, byla to nezapomenu-
telná chvíle . 

Eva Barešová
V porodní asistenci se pohybuje od roku 1988. První zkušenosti  
nasbírala v porodnici U Apolináře, po roce 2001 působila 
jako soukromá porodní asistentka. V současnosti provozuje 
centrum mateřství Anahita v Praze a v létě 2021 se přidala 
do týmu porodních asistentek v porodnici Neratovice.  

O porodnici Neratovice
Neratovická porodnice je součástí Nemocnice Neratovice, která působí na českém zdravotnickém trhu již pětadvacet 
let a byla mnohokrát oceněna certifikátem pro nejlepší nemocnici v kraji. Gynekologicko-porodnické oddělení disponuje 
dvěma porodními sály pro spontánní porody, sekčním sálem pro operační porody (pro tzv. císařské řezy) a ambulantním 
provozem. Celý tým porodnice Neratovice podporuje myšlenku přirozených a bezpečných porodů s možností akutního 
zásahu v případě nutnosti. K porodu přistupuje porodnice vlídně a s respektem k individuálním potřebám rodičky i novoro-
zence při zachování co nejpřirozenějšího a nejintimnějšího prostředí. Samozřejmou součástí týmu porodnice jsou i porodní 
asistentky a laktační poradkyně, které jsou ženám k dispozici 24 hodin denně. Oddělení porodnice se za poslední dobu 
podařilo významně snížit podíl císařských řezů a nástřihů hráze. V porodnici se ročně narodí více než 1 000 miminek, při 
odchodu z porodnice je 90 % z nich plně kojeno. 
Od roku 2008 patří Nemocnice a porodnice Neratovice do skupiny VAMED MEDITERRA, která provozuje ve Středočeském 
regionu dvě porodnice, a to porodnici Neratovice a porodnici Mělník.

Nemocnice sv. Zdislavy

MUDr. Igor Šimoník, MBA, již několik let působí jako hlavní 
lékař na lůžkovém chirurgickém oddělení v Nemocnici sv. 
Zdislavy Mostiště, kde se zabývá nejen klasickou chirurgií, 
ale i bariatrickou péčí o pacienty. Je velmi často vyhle-
dávaným lékařem této nemocnice, proto také pravidelně 
provozuje ambulanci pro pacienty s potížemi způsobenými 
obezitou a podává jim pomocnou ruku na jejich nelehké 
cestě boje s nadváhou.

Čím Vás zaujal obor bariatrie? Co vás k němu přivedlo?

Bariatrická chirurgie je obor, který se zabývá chirurgickou 
léčbou obezity. V posledních letech se namísto názvu ba-
riatrická začíná stále více používat název „metabolická 
chirurgie“. Jde o to, že při vhodně zvoleném typu operace 
dochází nejen k výraznému snížení hmotnosti, ale dochází 
také k zásadnímu zlepšení či vyléčení přidružených chorob, 
které se s obezitou pojí. Jde především o onemocnění typu 
diabetes mellitus 2. typu, hypertenze, hyperlipidemie, jater-
ní steatóza, syndrom spánkové apnoe, některé hormonál-
ní poruchy a další. To vše představuje v rámci léčby právě 

  ,,Ne náhodou byla obezita vyhlášena Světovou  
zdravotnickou organizací za epidemii 21. století.‘‘

Eva Barešová
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výše zmíněnou metabolickou složku. Jde tedy o poměrně 
komplexní formu léčby obezity, která navíc přináší viditelné 
výsledky již v relativně velmi krátkém čase od operace, což 
je jedním z důvodů, pro které mě tento obor zaujal.

Bylo pro Vás studium bariatrie náročné?

Seznamování se s problematikou bariatrické chirurgie není 
ani tak náročné, co se týká množství informací a vědomos-
tí, které musí lékař pojmout. Jde spíše o získávání zkušenos-
tí s vlastním prováděním operací, následnou pooperační 
péčí či řešením případných pooperačních komplikací, což 
je dlouhodobá a někdy i trnitá cesta. V případě našeho 
pracoviště byla tato cesta o to složitější, že jsme se tímto 
oborem začali zabývat již před řadou let, tedy v době, kdy 
dostupnost kvalitní literatury nebo zkušenosti s touto proble-
matikou a jejími komplikacemi byly i na jiných pracovištích 
minimální, a nebylo se tedy kam obrátit s prosbou o radu či 
konzultaci.

Kam podle Vás tento obor směřuje?

Bariatrická čili metabolická chirurgie je dnes velmi progre-
sivně se rozvíjejícím chirurgickým oborem. Tato skutečnost 
nepochybně souvisí s extrémně narůstajícím počtem obéz-
ních a morbidně obézních jedinců nejen v rámci vyspělých, 
ale v posledních letech i rozvíjejících se zemí. Ne náhodou 
byla obezita vyhlášena Světovou zdravotnickou organiza-
cí za epidemii 21. století. S tím souvisí neustále se zvyšující 
zájem o tento obor ze strany jak odborné, tak laické ve-
řejnosti. Byly postupně založeny evropské i celosvětové 
odborné organizace (např. IFSO), které pod sebou sdružují 
nejen chirurgy, ale také ostatní lékařské a nelékařské od-
borníky zabývající se léčbou obezity. Každoročně se koná 
nepřeberné množství kongresů či workshopů zaměřených 
na tuto problematiku. Nutno říct, že Česká republika patří 
k jedněm z průkopníků bariatrické chirurgie, a to nejen v 
rámci Evropy, ale také světa. Vzhledem k výše uvedeným 
skutečnostem se tedy domnívám, že tento obor zažívá a 
bude zažívat další výrazný posun kupředu, zvláště pokud 
bude trend narůstající celosvětové obezity i nadále stoupat 
stejným tempem jako dosud.

Jak dlouho se tímto oborem zabýváte?

Chirurgickou léčbou obezity jsme se na našem pracovišti 
společně s prim. Jaroslavem Tvarůžkem začali zabývat na 
přelomu roku 2003 a 2004. Nejprve jsme se věnovali aplikaci 
adjustabilní žaludeční bandáže, která byla v průběhu ná-
sledujících let nahrazena tubulizací žaludku, která do této 
chvíle, a to nejen na našem pracovišti, představuje jaký-
si zlatý standard v oblasti bariatrické chirurgie. V poslední 
době se snažíme nabízet co nejširší spektrum operací – ved-
le zmíněné tubulizace žaludku také gastrický a minigastrický 
bypass. Bariatrické chirurgii se tedy věnujeme již cca 18 let.

Napadlo Vás někdy v průběhu Vašeho studia, že se budete 
věnovat oboru bariatrie?

Upřímně nenapadlo. Už v průběhu studia jsem věděl, že se 
chci věnovat chirurgii. Když jsem potom v roce 1999 na-
stoupil do praxe v dnes již neexistující Bakešově chirurgické 
nemocnici v Brně, dostal jsem se do kolektivu chirurgů za-

bývajících se především problematikou břišní chirurgie, což 
předznamenalo moje další směřování. To, že se dnes mimo 
jiné zabývám problematikou chirurgické léčby obezity, pak 
bylo spíš dalším krokem ve snaze o seznámení se s novou 
disciplínou v oblasti břišní chirurgie.

Chodí Vám zpětná vazba od pacientů, kteří podstoupí ope-
raci žaludku?

Zpětná vazba od našich pacientů, kteří jsou po operaci, je 
samozřejmě zcela zásadní. Poskytuje nám chirurgům neo-
cenitelné informace o průběhu jejich léčby, která se samo-
zřejmě odehrává především v jejich domácím prostředí. Z 
informací pacientů o potížích a problémech, kterými pře-
devším v úvodních měsících po operaci mohou procházet, 
se pak snažíme vytěžit poznatky, které nás lékaře inspirují 
k zavádění dílčích změn, a to jak např. v oblasti operační 
techniky, časné pooperační péče či k úpravám stravova-
cích doporučení a medikamentózního nastavení pro paci-
enty po operaci. Z těchto důvodů také od začátku našeho 
působení v této oblasti máme zřízenu bariatrickou ambu-
lanci, která se jednou týdně této problematice věnuje a 
slouží nejen k objednávání nových pacientů, ale především 
ke sledování těch, kteří již operaci prodělali. Nejde při tom 
jen o rozhovor na dané téma. V posledních několika letech 
například spolupracujeme s výzkumným centrem pražské-
ho IKEMu na problematice vztahu mezi charakteristikami 
tukové tkáně u obézních pacientů a diabetem 2. typu. Vy-
braní pacienti tedy podstupují řadu laboratorních testů a 
měření, včetně opakovaného odběru vzorků tukové tkáně 
v různých fázích jejich léčby.

Co je nejčastějším důvodem, proč lidé volí tento zákrok?

Operační léčba obezity by měla být poslední možností, jak 
u daného jedince zvrátit nepříznivý vývoj ve smyslu zdraví 
ohrožujícího nárůstu hmotnosti. Měla by následovat tedy až 
poté, co pacient vyčerpá všechny konzervativní možnos-
ti léčby. Bohužel, existuje velká skupina pacientů, u nichž i 
přes jejich snahu veškerá dosavadní léčba selhává. Případ-
ně jde o pacienty, kteří sice neměli tak výraznou snahu svoji 
nadváhu zredukovat, ale postupem času se dostali do ta-
kového stavu, že jim jejich extrémní obezita v podstatě už 
neumožňuje využít většinu z konzervativních metod léčby, a 
kteří jsou z těchto důvodů významně ohroženi na zdraví, či 
přímo na životě. Ti všichni jsou pak indikováni k chirurgické 
léčbě, která je tak pro ně často poslední, a přitom vysoce 
efektivní metodou, jak trvale zvrátit jejich nepříznivě se vyví-
jející zdravotní stav.

Vidíte ve svém oboru nějaký posun za poslední dobu? Jaký?

Posun v oblasti bariatrické chirurgie probíhá stále. Nejde 
při tom jen o vývoj v oblasti nových operačních postupů 
a technik, přístrojového a materiálního vybavení. Tento vý-
voj je ve své podstatě logický a přirozený. To, co považuji 
za zásadní pokrok kupředu, je pozitivní postoj a přístup, jak 
je v posledních letech vnímána chirurgická léčba obezity 
především ze strany ostatních lékařských odborností. V le-
tech, kdy jsme s touto problematikou začínali, bylo běžné, 
že byli indikovaní pacienti od operace zrazováni ze strany 
jejich lékařů, ať již praktiků, či dalších specialistů, kteří této 
metodě léčby nedůvěřovali, často z důvodu nedostatku 



informací, a považovali ji za příliš rizikovou a dlouhodobě 
neefektivní. Trvalo řadu let, než se chirurgům podařilo ostat-
ní lékaře přesvědčit o významu a přínosu operační léčby 
obezity pro pacienty. Často až osobní zkušenost lékaře ne-
operačního oboru s pacientem po bariatrické operaci, kte-
rému se v naprosté většině případů změnil od základů jeho 
život k lepšímu, který byl schopen se normálně pohybovat, 
sportovat, zbavil se z části nebo úplně svých zdravotních 
potíží a mohl vysadit svoji chronickou a většinou jinak ne-
vysaditelnou medikaci, přiměla řadu kolegů změnit na tuto 
léčbu názor. Jsem proto velmi rád, že v posledních letech 
se podařilo tento nepříznivý přístup výrazně změnit. Dnes se 
konají obezitologické konference za přítomnosti všech zain-
teresovaných medicínských oborů, což vede k dalšímu, tak 
důležitému prohlubování multioborové spolupráce v této 
problematice. I díky tomu je dnes zcela běžné, že značná 
část našich budoucích pacientů je do naší bariatrické am-
bulance odesílána právě kolegy jiných oborů, ať již praktic-
kými lékaři, diabetology, endokrinology, kardiology, či lékaři 
jiných odborností. To považuji skutečně za významný a pře-
devším pro pacienty zásadní posun kupředu.

Myslíte, že je obor bariatrie atraktivní pro budoucí lékaře? 
V čem?

Domnívám se, že pro řadu z nich ano. Vzhledem k tomu, 
jakým tempem dochází celosvětově k nárůstu incidence 
obezity a jak velkým problémem s ohledem na zdraví po-
pulace se tato skutečnost stává, je pravděpodobné, že po-
kud nenastane nějaká globální katastrofa, která by vedla k 
plošnému nedostatku v potravě, budou se počty výrazně 
obézních jedinců nadále zvyšovat. Dokud někdo nevymyslí 
jiný, stejně efektivní a trvalý neoperační způsob léčby, bude 
nepochybně docházet ke zvyšování poptávky po tomto 
typu operací. Vzniká zde tedy potenciálně poměrně velké 
pole působnosti pro budoucí chirurgy, kteří budou mít chuť 
a dost odvahy se této problematice věnovat.

Máte před operacemi nějaký rituál?

Konkrétní rituál před operací asi nemám. Spíš se s narůstají-
cím věkem snažím dodržovat některé zásady v přístupu ke 
všem operacím, které zde provádíme. Snad každý chirurg v 
průběhu získávání zkušeností od svých starších kolegů opa-
kovaně slyšel, že by nikdy neměl upadnout do bezmyšlen-
kovité rutiny, neměl by mít pocit, že už vše umí a nemůže ho 
nic překvapit, a že by měl ke každé operaci přistupovat s 
patřičnou dávkou pokory. Domnívám se, že všichni kolego-
vé chirurgických oborů, kteří mají již tzv. „něco naoperová-
no“, se opakovaně mohli v průběhu své praxe přesvědčit, 
jak hluboká je to pravda. To jsou asi hlavní zásady, na které 
se doufám snažím dostatečně často myslet.

Práce lékaře je velmi náročná – je nějaký způsob, jak rela-
xujete nebo se odreagováváte?

Snad to nebude znít jako klišé, ale v mém případě je to ro-
dina. Jsem otcem dvou menších chlapců, jejichž různorodé 
zájmy, škola a sportovní aktivity poberou většinu volného 
času mně i mé ženě. Ale díky za to! Pokud zbyde nějaký 
volný čas, pak se snažím trošku sportovat. Když je nejhůř, 
dám si doma sklenku vína, asi jako všichni.

Je něco, co byste chtěl čtenářům, budoucím lékařům či 
kolegům vzkázat?

Přeji všem co nejlepší orientaci v této často obtížně pocho-
pitelné a turbulentní době. Přeji všem zdravotníkům pevné 
nervy, odvahu a trpělivost v nastupující další covidové vlně. 
Přeji všem lékařům a sestrám co nejvíce slušných a normál-
ních pacientů, kteří nás zdravotníky nepovažují za pouhé 
poskytovatele služeb, které je možno kdykoliv urazit či se o 
ně otřít. A v neposlední řadě přeji všem čtenářům pevné 
zdraví!
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„Před operací jsem byla bezradná. Vyzkoušela 
jsem různé metody hubnutí. Nadváha mi zasa-
hovala do běžného života, přidružily se zdravotní 
obtíže a už jsem se motala v začarovaném kruhu. 
Nebudu lhát, po operaci to bylo náročné, ale díky 
tomu jsem se naučila pravidelně jíst a dodržovala 
zásady, které mi byly doporučeny ze strany pana 
doktora, a pak už šlo jen o návyky, které jsem si 
zařadila do života.“

(pacientka MUDr. Šimoníka)

MUDr. Igor Šimoník, MBA



18

C.L.P.A.

Ve dnech 1.– 6. 11. 2021 se v pražské O2 Universum aréně 
uskutečnil tenisový turnaj žen, kterého se zúčastnilo dva-
náct nejlepších ženských družstev z celého světa. 

Jednalo se o Billie Jean King Cup – turnaj, který je pokračo-
váním FED Cupu v nové podobě. 

Centrum léčby pohybového aparátu bylo partnerem orga-
nizátora, tj. Českého tenisového svazu, který měl na staros-
ti organizaci zdravotní péče o hráče a členy jednotlivých 
týmů. Tato spolupráce je dlouholetá a vzhledem ke zkuše-
nostem bylo o ni CLPA požádáno i v tomto roce. Zároveň 
naši lékaři fungovali jako tzv. nezávislí lékaři účastnící se kaž-
dého zápasu, jejichž úkolem bylo být k dispozici rozhodčím 
a týmům během jednotlivých utkání. 

I když naše hráčky letos nevyhrály, byla akce velmi dob-
ře hodnocena jak ze strany ITF, tak i organizátora, ČTS, a 
máme radost, že se naše klinika na tomto velmi sledova-
ném turnaji mohla podílet.

  CLPA partnerem pro zdravotní péči na tenisovém  
Billie Jean King Cupu v pražské O2 Universum Aréně

Nemocnice Sedlčany

V Nemocnici Sedlčany se chystají velké změny k lepšímu 
a my bychom vás o nich rádi informovali. Přinášíme vám 
proto článek, jejž na základě informací poskytnutých Ing. 
Filipem Zítkem, provozním ředitelem Nemocnice Sedlčany, 
napsala redaktorka Marie Břeňová a který vyšel v magazínu 
Sedlčanský kraj. Ing. Filip Zítko se vrátil na pozici provozního 
ředitele sedlčanské nemocnice v červnu letošního roku. 

Tým zaměstnanců je stabilní

Stav zaměstnanců Nemocnice Sedlčany je dlouhodobě 
stabilní a k žádným velkým výkyvům nedochází. „Samo-
zřejmě ale určitá generační obměna existuje. K prudkému 
nárůstu však došlo v souvislosti s náborem dobrovolníků pro 
velkokapacitní očkovací centrum proti koronaviru. Rád 
bych znovu poděkoval jak našim kmenovým zaměstnan-
cům, tak dobrovolníkům, a to i z řad nezdravotníků, s ni-
miž jsme měli uzavřený pracovněprávní vztah a kteří se na 
provozu podíleli a někteří se ještě nadále podílejí. Celkem 
se tým postupně rozrostl na 45 administrativních pracovní-
ků, kteří se v centru střídali a zajišťovali jeho bezproblémový 
chod a organizaci. Kromě toho se podíleli na chodu OČM 

všichni naši lékaři, v době špičky tam pracovalo pět stálých 
zdravotních sester, které musely být v turnusu nahrazeny 
svými kolegyněmi. Pomáhali nám i lékaři z terénu – devět 
lékařů pro dospělé a tři pro děti. Během léta se očkovalo 
méně – dva dny v týdnu, ale vzhledem ke zvýšenému zá-
jmu o třetí dávku jsme v říjnu provozní dobu opět rozšířili na  
4 dny v týdnu. Očkovací místo Sedlčany je ve Středočes-
kém kraji jediné pracoviště, kde se aplikují 3 druhy vakcín 
– COMIRNATY, SPIKEVAX, JANNSEN.“

Z významnějších personálních změn zmínil provozní ředitel 
paní doktorku Barboru Daňhovou. „Působí u nás od října, 
předtím pracovala v Oblastní nemocnici Příbram na pozici 
primářky rehabilitace. V současné době je jejím pracoviš-
těm lůžková část, a protože má atestaci z rehabilitace a 
neurologie, posílí u nás i ambulanci rehabilitace. Výhledově 
by se měla zapojit také do fungování ambulantní neurolo-
gie,“ představil stručně lékařskou posilu. 

Dvě investice města

Investice Nemocnice Sedlčany se běžně pohybují ročně 
v rozmezí šesti až osmi milionů korun. Také město, kterému 
budovy patří, do nich investuje přibližně kolem dvou milio-
nů korun. Aktuální akcí je nyní zajištění řádného veřejného 
osvětlení v areálu. Zaměstnanci, kteří nastupují noční služ-
bu nebo se naopak v ranních hodinách vrací ze zaměst-
nání domů, se budou cítit daleko bezpečněji než dosud.  

  Nemocnice Sedlčany  
plánuje historicky  
nejvyšší investice
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„S vedením radnice jsme se dále dohodli, že ještě do konce 
roku bude zahájena sanace budov proti vlhkosti. Na tuto 
akci letos město Sedlčany uvolní více než půl milionu ko-
run,“ dodal Zítko a zmínil se také o dalším bezpečnostním 
prvku – kamerovém systému. „V současné době připravuje-
me zadávací dokumentaci k projektu s názvem Bezpečná 
nemocnice tak, abychom na konci letošního roku znali do-
davatele, který vzejde z veřejné soutěže. Projekt v hodnotě 
2 milionů korun počítá s instalací kamer a také s lepším za-
bezpečením hlavních vchodů. Instalováno u nich bude au-
tomatizované otevírání dveří a další bezpečnostní prvky,“ 
avizoval dále ředitel.  

A plány na příští rok? 

Filip Zítko upřesnil, že vlastní investice mají být směrovány do 
přístrojového vybavení, ale také do zabezpečení informač-
ních systémů proti hackerským útokům. „Na příští rok plánu-
jeme zatím historicky nejvyšší investice, a to 16 milionů ko-
run. Zapojit se chceme do dotačního programu REACT-EU. 
Podle příslibu Ministerstva zdravotnictví ČR bude možné na 
rozdíl od letošního roku dotaci využít pro potřeby oddělení 
následné péče. Výzva má být spuštěna začátkem příštího 
roku,“ sdělil ředitel s tím, že v rámci této dotace se budou 
ucházet o 30 milionů korun. „Pokud nebude vypsaná nebo 
bychom z nějakého důvodu s žádostí neuspěli, museli by-
chom investici financovat z vlastních prostředků,“ vysvětlil. 

Zájem o využití staré polikliniky trvá

Součástí nemocničního areálu je takzvaná stará poliklini-
ka. V nájmu Nemocnice Sedlčany dosud není. Ještě před 
vypuknutím pandemie ale management Nemocnice Sedl-
čany seznámil zastupitele města s hlavní myšlenkou, která 
spočívala v přístavbě poschodí nad budovou operačních 
sálů. Nemocnice tak získá více prostoru pro zázemí pro pa-
cienty. Projekt počítá s vybudováním důstojného prostoru 

určeného k vzájemnému setkávání pacientů, setkávání  
s rodinami i cvičení pacientů. Součástí projektu je také plán 
na zbudování pochozí terasy na ploché střeše, kde by pa-
cienti mohli v případě hezkého počasí relaxovat. Důležitou 
součástí projektu je rovněž vybudování koridoru v přízemí 
nemocnice, který odvede hlavní komunikační tepnu celé 
nemocnice z oddělení následné péče. 

Toto téma je aktuální zvláště v souvislosti se situací kolem 
šíření koronaviru. Zastupitelé byli seznámeni s konkrétními 
záměry i s následným využitím. Již z přijatého usnesení ve-
řejného zasedání města vyplynula vůle obou stran, jak vše 
uskutečnit. „Dohodli jsme se na tom, že bychom prodlou-
žili nájemní smlouvu s městem a náklady na přestavbu by 
hradila naše společnost a postupně tyto vložené prostředky 
odepisovala z našeho smluvního nájemného. Jednání jsme 
obnovili a koncem léta jsme věc projednávali na zasedání 
rady města. Věřím, že radnice spolu s námi v brzké době 
připraví k tomuto projektu smluvní dokumentaci. Náš zájem 
trvá,“ potvrdil Zítko.

Plošné testování

První reakcí sedlčanského zdravotnického zařízení na stou-
pající počet případů prokázané nákazy bylo zavedení 
plošného testování jednou týdně u zaměstnanců i paci-
entů. „Věřím, že toto opatření lidé pochopí, protože mají 
zodpovědnost nejenom vůči sobě, ale i ke svému okolí, a 
nesouhlasných postojů bude minimum. Způsob testování je 
v současnosti určitě šetrnější než před rokem,“ sdělil ředitel. 
Jedním dechem dodal, že jestliže by došlo k přetížení akut-
ních lůžek ve zdravotnickém systému, je připravený krizový 
plán, kdy by se v Sedlčanech postarali o takzvané pocovi-
dové pacienty při jejich další péči. Vzhledem ke zhoršující 
se epidemiologické situaci bylo nutné omezit a poté i zcela 
zakázat návštěvy na všech lůžkových odděleních.
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Nemocnice Tanvald

Nemocnice Tanvald v uplynulých týdnech přivítala na po-
zici lékařského ředitele MUDr. Malikdina M. Andara. MUDr. 
Andar pochází z Afghánistánu a má za sebou v Čechách 
již bohaté lékařské zkušenosti, mimo jiné přímo z Nemocnice 
Tanvald, kde působil již v letech 2003–2012 jako lékař an-
esteziolog a intenzivista. Jeho další zkušenosti jsou z oboru 
ortopedie a akutní medicíny (Nemocnice Vrchlabí), půso-
bil také jako lékař letecké záchranné služby. Kontinuálně 
se vzdělává a má za sebou také publikační činnost, např. 
v souvislosti s tématem umělé plicní ventilace v domácím 
prostředí nebo chirurgickou léčbu zlomenin horního konce 
femuru. MUDr. Andar hovoří plynně česky, afghánsky, per-
sky, slovensky a dorozumí se anglicky. Ve volném čase se 
rád věnuje práci se dřevem, letectví a fotografování. Pře-
jeme mu, aby jeho „mise“ u nás byla úspěšná a naplňující.

  Nemocnice Tanvald  
má nového lékařského  
ředitele

MUDr. Igor Šimoník, MBA

Holding
  Je velmi naplňující působit v oblasti, kde je vaším  
každodenním posláním pomáhat lidem

Skupina VAMED MEDITERRA a Rehabilitační klinika Malva-
zinky se staly pro sezónu 2021/2022 novým partnerem HC 
Sparta Praha. 

Díky nastavené spolupráci mohou nyní hráči a partneři HC 
Sparta využívat služeb a zdravotní péče Rehabilitační kliniky 
Malvazinky, která patří do zmíněné skupiny. Při této zvlášt-
ní příležitosti navázání spolupráce jsme si povídali o hokeji, 
sportu obecně, stavu českého i celosvětového zdravotnic-
tví a o tom, co jej na jeho práci těší, s předsedou předsta-
venstva VAMED MEDITERRA a.s., Dipl.-Ing. Dr. Jochenem 
Sagadinem, MBA. Rozhovor, který byl otištěn také v maga-
zínu Sparta Business News, Vám přinášíme na následujících 
řádcích.

Stojíte v čele skupiny, která v ČR provozuje zdravotnická 
zařízení a střední zdravotnickou školu. Zároveň podporuje-
te hokej, kterého jste velkým fanouškem. Jak toto spojení 
vzniklo? 

Na našich klinikách se léčili sportovci odjakživa, takže to 
spojení tam vždy bylo, my jsme jej jen zesílili a jsme za toto 
propojení velmi rádi. Máme v plánu v něm pokračovat.

Kdy začala Vaše láska k hokeji? 

Viděl jsem svůj první zápas s HC Sparta kdysi v TipSport 
Aréně, krátce potom, co jsme zde založili skupinu VAMED 
MEDITERRA. Pobýval tu kolega, který měl za úkol podpořit 
integrační proces do celosvětové skupiny VAMED, a on byl 
velkým fanouškem Vienna Capitals. Vzal mne na zápas 
Sparty a byla to láska na první pohled!

Sportujete? Lákala Vás někdy kariéra sportovce? 

Ano, sportuji. Do svých raných 20 let jsem hrál velmi aktivně 
na mezinárodní úrovni tenis a poté jsem hrál americký fot-
bal v rakouské první lize, tam jsme hráli také na mezinárodní 
úrovni. Měl jsem ambici být profesionálním tenistou, to se 
však naplno nerealizovalo, ale přivedlo mne to k americké-
mu fotbalu. Teď moc rád hraji golf.

Téměř 13 let jste jednatelem skupiny VAMED MEDITERRA, to 
je dlouhá doba. Co pro Vás Vaše práce znamená? 

Je skvělé, když můžete dělat v životě něco tak smysluplné-
ho, jako je provozovat síť zdravotnických zařízení a pomá-
hat tolika lidem, být schopen zdokonalovat služby a být ka-
ždým dnem lepší. Je to velmi naplňující profese.

Jak vzpomínáte na svoje začátky? Jaké jsou nejzásadnější 
milníky Vaší kariéry? 



Dipl.-Ing. Dr. Jochen Sagadin, MBA

Chief Executive Officer, předseda představenstva VAMED 
MEDITERRA a.s.

Jochen Sagadin vystudoval Material Sciences & Econo-
mics & Business Sciences na Montanuniversität Leoben  
v Rakousku a poté program MBA se specializací na mezi-
národní management nemocnic na Frankfurt School of 
Finance and Management v Německu. Od roku 2003 pra-
coval ve VAMED – KMB jako Head of Technical Controlling 
pro vídeňskou Všeobecnou nemocnici. Od roku 2008 půso-
bí v Čechách a zastává funkci Chief Executive Officer ve 
VAMED MEDITERRA a.s. Ve skupině odpovídá jak za celkové 
směřování firmy, tak za oblasti lékařského řízení, provozu, 
lidských zdrojů a  managementu biomedicínského zařízení. 
Mezi jeho záliby patří sport, kino a kultura. Má rád Čechy  
a jeho čeština příjemně překvapí.
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Byly opravdu obtížné, byl to kulturní střet. Pro mnoho lidí to 
může být překvapivé, protože rakouská a česká kultura jsou 
velmi podobné, ale pod tím podobným povrchem jsou ve 
skutečnosti hodně rozdílné. Musel jsem se naučit, jaké jsou 
ty rozdíly a jak s nimi zacházet. 

Milníky mé kariéry nejsou o mně, já jsem šťastný, když spo-
lečnost prospívá a daří se jí, takže ty důležité body byly, když 
se nám například podařilo úspěšně uzavřít důležité transak-
ce. V roce 2013 jsme připojili do skupiny tři zařízení (Nemoc-
nice Mostiště, CLPA – Centrum léčby pohybového aparátu, 
Nemocnice Mělník), na to jsem byl hrdý. Další důležité mo-
menty byly například, když jsme obdrželi důležitá ocenění 
– za finanční zdraví nemocnice (Nemocnice Mělník – 2020), 
za bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů 
(Nemocnice Mostiště – 2019, Nemocnice Tanvald – 2017).

Skupina VAMED MEDITERRA je členem nadnárodního hol-
dingu VAMED. Vidíte napříč Evropou či světem nějaké roz-
díly v přístupu ke zdravotnictví?

Rozdíly jsou obrovské. Systémy zdravotnictví jsou tak odliš-
né, že doslova není na světě nic, co by neexistovalo. Např. 
ve Velké Británii jsou opravdu velice dlouhé čekací lhůty na 
ortopedické operace, ruští pacienti mají často problém do-
stat se k onkologické léčbě. Můžeme se považovat za šťast-
né, že žijeme v této zemi, protože zde je kvalita zdravotní 
péče výborná. Dle mého názoru je systém zdravotní péče 
v České republice skvělý, v systému jsou nějaké strukturální 
nedostatky, ale obecně si myslím, že jdeme správným smě-
rem.

Zdravotnická zařízení velmi výrazně zasáhla pandemie CO-
VID-19. Široká veřejnost si více než kdy jindy začala uvědo-
movat důležitost zdravotnické profese a oceňovat nasazení 
zdravotníků. Jak situaci hodnotíte Vy? 

Je to přesně, jak říkáte. Byla to pro systém ohromná rána, 
na vrcholu krize jste nikdy nevěděli, co přinese další den, 
prokousávali jsme se dnem hodinu za hodinou, infekce 
mezi personálem byla na vzestupu, opravdu to bylo ob-

tížné. Nemohu dostatečně vyzdvihnout obdiv, který cítím  
k našim lidem, kteří každý den pracovali velmi tvrdě a obě-
tovali i svůj volný čas, když navíc byli vystaveni riziku nákazy. 
Žádné ocenění nebude nikdy stačit, chtěl bych jim proto  
i tady vyjádřit obrovské poděkování.

Odhalila pandemie nějaké nedostatky, na kterých je podle 
Vašeho názoru třeba zapracovat?

Pandemie ukázala prstem na nedostatky systému – že nám 
chybí zdravotní sestry a další zdravotnický personál. Pan-
demie na to posvítila. Je zásadní, abychom systém vylepšili 
tak, že budeme schopni přitáhnout více mladých lidí ke stu-
diu na zdravotnických školách, a také bychom měli usnad-
nit vstup do našeho zdravotního systému pracovníkům ze 
zahraničí. 

V České republice provozuje skupina VAMED MEDITERRA 
devět zdravotnických zařízení různého zaměření. V čem se 
od sebe liší?  

Strukturujeme naši skupinu tak, že se každé zařízení specia-
lizuje na něco jiného. Nesázíme na to, aby každé zdravot-
nické zařízení nabízelo všechny obory či druhy péče. Máme 
centra specializovaná na rehabilitaci, ortopedii, gynekolo-
gii, porodnictví, následnou intenzivní péči, robotickou ope-
rativu atd. Je to cenné nejen pro pacienty, ale i pro za-
městnance, protože vysoká míra specializace je atraktivní. 
Pacienti dostanou nanejvýš kvalitní specializovanou péči 
těch nejlepších specialistů, lékaři a sestry pracují v prvotříd-
ním specializovaném prostředí.

Do skupiny patří i vyhlášená Rehabilitační klinika Malva-
zinky. Lečí se zde mnoho známých osobností a sportovců, 
včetně některých našich hokejistů. Čím si podle Vás tato 
klinika získala svou skvělou pověst? 

Klinika si získala svou pověst tím, že poskytovala tu nejlepší 
léčbu. Dobrá pověst jde v lékařském prostředí vždy ruku v 
ruce s kvalitní léčbou. Stále pracujeme na zlepšování na-
šich standardů. Např. teď začneme nabízet i službu onli-
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  Intenzivní hybridní rehabilitace: nástup telerehabilitace 
a online fyzioterapie do praxe

Rozmach rehabilitace na dálku

Díky výraznému pokroku informačních a telekomunikač-
ních technologií a kvůli dynamické situaci posledních dvou 
let zažíváme ve zdravotnictví expanzivní rozvoj telemedicíny 
a distanční péče. Za pomoci využití moderních prostředků, 
jako jsou videohovory, smartphony, tablety, chytré hodin-
ky, bezdrátové nástroje nebo různá monitorovací zařízení 
a senzory, tak lze na dálku spolehlivě zjistit stav pacienta 
a vzdáleně poskytovat zdravotnické služby či konzultace. 

Trend telemedicíny se nevyhýbá žádnému oboru a našel 
si svou cestu i do oblasti rehabilitace a fyzioterapie. Na 
první pohled to možná může být s podivem a vkrádá se 
otázka na účinnost tzv. telerehabilitace a online fyziotera-
pie, oborů jinak tradičně spojených s dotekem a přímým 
kontaktem s pacientem. Ačkoli online fyzioterapie a tele-
rehabilitace těžko ve všem nahradí osobní přístup lékaře či 
terapeuta přímo v ordinaci, již nyní lze překvapivě velkou 
část rehabilitace zvládnout za pomoci dálkových konzulta-
cí. Rehabilitace v sobě totiž zahrnuje širokou škálu přístupů 
– od logopedie přes ergoterapii až po samotnou fyziotera-
pii. Například se zdá vlastně relativně intuitivní, že logoped 
i ergoterapeut mohou některé své konzultace s pacientem 
efektivně zvládnout i dálkově za pomoci videohovoru. Ale 
jak může pacientovi pomoci fyzioterapeut, když se jej při 
online terapii ani nedotkne? Efektivita a účinnost takové 
terapie spočívá v tom, že mnoho zranění a onemocnění 
pohybového aparátu lze řešit i pomocí správně provádě-
ných cvičení pod vzdáleným dohledem fyzioterapeuta. To 
však platí samozřejmě pouze za předpokladu, že pacient 
bude mít přesně stanovenou diagnózu a na míru sestavený 
léčebný plán.  

Propojení ambulantní a distanční fyzioterapie

Vzhledem k tomu, že je osobní kontakt s fyzioterapeutem 
alespoň zpočátku do určité míry nenahraditelný, vznikají 
mnohé kombinované programy. Takovýto kombinovaný 
program vytvořili například specialisté z Rehabilitační klini-
ky Malvazinky pod názvem intenzivní hybridní rehabilitace. 
Jedná se o efektivní propojení klasické ambulantní fyzio-
terapie s distanční fyzioterapií online, čímž dochází k vyu-
žití výhod obou přístupů. Odborníci z Malvazinek tak kromě 
běžné terapie na klinice svým pacientům poskytují i pravi-
delnou online fyzioterapii. 

Jak probíhá taková péče v rámci intenzivní hybridní reha-
bilitace? „I přes využívání moderního přístupu rehabilitace 
na dálku kladou naši lékaři a fyzioterapeuti velký důraz na 
osobní kontakt. Proto první setkání probíhá tváří v tvář s re-
habilitačním lékařem ambulantně přímo u nás na klinice,“ 
popisuje lékařská ředitelka kliniky na Malvazinkách MUDr. 
Soňa Musilová a pokračuje: „Během této úvodní konzulta-
ce lékař zhodnotí pacientův zdravotní stav, poskytne mu 
své odborné rady a navrhne další postup. Na základě dia-
gnózy a individuálních potřeb pacienta vytvoříme speciální 
léčebný program, sestávající z ambulantní fyzioterapie do-
plněné o online fyzioterapeutické konzultace, které plno-
hodnotně vyplňují čas mezi ambulantními návštěvami tady 
na klinice.“

Samotná online fyzioterapie plní několik účelů. Nejen že 
zintenzivňuje kontakt mezi fyzioterapeutem a pacientem, 
ale terapeut také může například pomocí videohovoru na 
dálku jednoduše dohlédnout na to, zda cvičení, která do-
poručil, provádí pacient i po návratu domů správně. Čas-
to se totiž stává, že pacienti doma raději necvičí vůbec z 

ne telerehabilitace, abychom zůstali na čele rehabilitace  
v České republice.

Vyžaduje péče o profesionální sportovce jiný přístup, než 
jaký je u běžných pacientů? Je Rehabilitační klinika Mal-
vazinky jediné místo, kde se věnujete profesionálním spor-
tovcům?

Profesionálním sportovcům i ostatním pacientům se vě-
nujeme kromě v RKM ještě v Centru léčebné a pohybové 
medicíny v Praze (CLPA). Je samozřejmostí, že každý pa-
cient dostane stejně vysokou kvalitu péče, ušitou na míru 
jeho zdravotnímu stavu. Důvodem, proč na Malvazinkách 
a CLPA léčíme profesionální sportovce, je, že tam máme 
specialisty na sportovní zranění, tedy odtud to pochází.

Je pro Vás důležité pomáhat lidem? 

Pomáhat lidem je podstatou mé práce. Je velmi naplňující 
moci působit v profesi, kde můžete lidem pomáhat. Je to 
každodenní mise, zlepšovat se, udělat vše, co je třeba, aby-
chom mohli lidem pomoci ještě lépe. Ano, je to pro mne 
velmi důležité.
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obav, že si cviky nepamatují či že by je stejně dělali špat-
ně. Online fyzioterapie pacientům zajistí „dohled“ přímo v 
jejich vlastním prostředí a pomáhá předejít tomu, aby pa-
cient vykonával cviky málo efektivně, či přímo nesprávně. 
To jim dodává sebejistotu a přiměje je k větší pravidelnosti 
a důslednosti, což vede i k většímu celkovému efektu re-
habilitace. Díky online fyzioterapii může fyzioterapeut také 
sledovat a monitorovat pokroky, jakých pacient dosahuje, 
a v případě potřeby provést okamžitou úpravu terapeutic-
kého plánu. 

Co na telerehabilitaci říká věda

Možnosti telerehabilitace jsou opravdu rozsáhlé, neustále 
se rozšiřují a do budoucna půjde v rehabilitaci a fyzioterapii 
o standardní způsob poskytování péče. Např. v Německu 
je hybridní rehabilitace již celkem běžnou součástí léčby 
a tento trend se pomalu dostává i do České republiky. Je 
však důležité také zdůraznit, že telerehabilitace nevznikla 
jako nouzové řešení v průběhu roku 2020 na podkladě ce-
losvětové pandemie (přestože byl její vývoj a posun touto 
situací do značné míry ovlivněn). Telerehabilitaci a mož-
nostem distanční péče se věnují již mnoho let desítky vě-
deckých a klinických týmů po celém světě. Na poli telere-
habilitace existuje nesčetné množství vědeckých výzkumů 
a klinických studií, a to v oblastech od telerehabilitace při 
ortopedických diagnózách, přes distanční kardiorehabi-
litaci až po velmi významnou telerehabilitaci v neurologii. 
Většina výzkumů se shoduje, že telerehabilitace je efektivní 
metoda poskytování fyzioterapie a její přínosy mohou být 
minimálně srovnatelné a efektivní jako při běžné terapii 
tváří v tvář. Podle závěrů některých studií má však telere-
habilitace i nesporné výhody na úrovni celého zdravotnic-
kého systému. Hovoří se o tom, že telerehabilitace snižuje 
potřebu hospitalizace či nutnost opakované hospitalizace, 
umožňuje dřívější propuštění z nemocnice do domácího lé-
čení,  zvyšuje efektivitu a návaznost následné péče, vede 
k celkové úspoře nákladů a v neposlední řadě zpřístupňuje 
rehabilitaci i pacientům v odlehlých oblastech.

Jaké jsou výhody intenzivní hybridní rehabilitace?

Jaké jsou tedy výhody například programu intenzivní hyb-
ridní rehabilitace na Rehabilitační klinice Malvazinky? Paci-
entovi je sestaven individuální léčebný plán. Lékaři a tera-
peuti přizpůsobí terapeutický plán konkrétním potřebám i 
časovým a technologickým možnostem daného pacienta. 
Dále pak již uvedené efektivnější cvičení doma, kdy se pa-
cient nemusí obávat, že cviky doma provádí špatně nebo 
že si je nepamatuje. Jednoduše se spojí se svým fyziotera-
peutem, který dohlédne na správné a pravidelné provádě-
ní. Významným faktorem pro některé pacienty může být i 
časová úspora. Pacienti nemusí tak často dojíždět na kliniku 
a konzultaci snadno začlení do svého dne, ať již jsou kdekoli. 
V době nejistoty ohledně epidemie nabízí telerehabilitace 
potřebné bezpečí a komfort, jelikož pacient může své on-
line konzultace absolvovat z bezpečí svého domova, bez 
obav z časté návštěvy zdravotnického zařízení a případné 
nákazy. V neposlední řadě je pro pacienty výhodou i brz-
ký termín, bez nutnosti dlouhého čekání. Termín na online 
fyzioterapii je k dispozici v rámci dní. Pacient tak může na-
příklad hned po propuštění z kliniky začít cvičit a překlenout 
tak třeba případné období mezi hospitalizací po výměně 
kyčelního kloubu a pobytem v lázních. 

Jaké stavy lze léčit pomocí intenzivní hybridní rehabilitace? 

Mezi nejčastější případy, se kterými může na Malvazinkách 
pomoci intenzivní hybridní rehabilitace, patří pooperační 
rehabilitace po totální náhradě kyčelního nebo kolenního 
kloubu, po rekonstrukci předního zkříženého vazu nebo ar-
troskopii kolene. Poskytovány však také mohou být předo-
perační programy před totální náhradou kyčelního kloubu 
s cviky a technikami pro zlepšení výsledku operace. Mezi 
zranění, se kterými se terapeuti při online fyzioterapii běžně 
setkávají, patří zlomeniny předloktí, nestability hlezenního 
kloubu (např. vymknutí kotníku), zlomenina proximálního 
femuru (tzv. trochanterická zlomenina hlavice nebo krčku 
stehenní kosti) a mnoho dalších.
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Pro koho je vhodná intenzivní hybridní rehabilitace?

Podle Soni Musilové je program vhodný pro mnoho různých 
typů pacientů: „Například se velmi často stává, že pacient 
má bolesti pohybového aparátu, ale je pracovně natolik 
vytížen a zaneprázdněn, že nemá čas na to, aby pravidel-
ně navštěvoval kliniku za účelem fyzioterapie. O nějakém 
samostatném cvičení doma pak ani nemluvě. Hybridní re-
habilitace zachovává terapeutickou intenzitu, ale snižuje 
počet nutných návštěv na klinice.“

Hybridní rehabilitace je vhodná samozřejmě i v případě, 
pokud pacient v blízkosti svého bydliště nemá dostupnou 
kvalitní fyzioterapii nebo když jsou čekací lhůty na terapie v 
okolí příliš dlouhé. Neméně významným může být pro mno-
ho pacientů i faktor vyššího pocitu bezpečí při obavách z 
nákazy. I v době pandemie, karantén a lockdownů tak mo-
hou lidé pokračovat v započaté fyzioterapii či si začít léčit 
své akutní obtíže. 

Co může pacient od hybridní rehabilitace očekávat?

Konkrétní terapeutický plán a cvičení samozřejmě záleží na 
dané diagnóze, ale obecně řečeno se program obvykle 
skládá ze cviků na úpravu držení těla, zvýšení svalové síly 
a rozsahu pohybu v kloubech nebo na zlepšení stability 
při chůzi. Zahrnuty jsou však také rady ohledně správného 
používání kompenzačních a cvičebních pomůcek a tipy 
pro pacientovy běžné denní aktivity. „Během samotného 
videohovoru fyzioterapeuti vždy věnují zvláštní pozornost 
způsobu, jakým pacient cvičí, aby se ujistili, že cvičení pro-
vádí opravdu správně – stejně jako to dělají během osobní 
návštěvy v ordinaci,“ vysvětluje MUDr. Musilová. Terapeut 
vždy pečlivě sleduje pacientův pokrok a v případě potřeby 
provede nutné úpravy terapeutického plánu. K online fy-
zioterapii pacient potřebuje většinou pouze chytrý telefon, 
tablet nebo počítač s kamerou, připojení k internetu a tro-
chu místa ve svém obývacím pokoji či kanceláři.

Jak vypadá vzorový léčebný plán intenzivní hybridní reha-
bilitace na Malvazinkách?

TOTÁLNÍ NÁHRADA KYČELNÍHO KLOUBU

Vstupní lékařské vyšetření

Pacient po operaci totální náhrady kyčelního kloubu má 
zpravidla v tomto momentě za sebou již hospitalizaci spo-
jenou s rehabilitací. Na počátku programu však každý pa-
cient přímo na klinice absolvuje lékařské vyšetření s reha-
bilitačním lékařem, který zjistí všechny potřebné informace 
týkající se pacientova zdravotního stavu a zváží všechny 
důležité skutečnosti, jako je životní styl či další zdravotní pro-
blémy. 

Kineziologické vyšetření

V dalším kroku pak fyzioterapeut provede sérii testů, aby 
důkladně zhodnotil aktuální stav pacientova pohybové-
ho aparátu se zaměřením na pohyblivost operovaného 
kloubu, svalovou sílu klíčových svalů a stav jizvy po opera-
ci. Vždy je také vyšetřena chůze, zkontrolováno nastavení 
kompenzačních pomůcek a doporučeny cvičební pomůc-
ky pro další terapii.

Rehabilitační program

Na základě všech informací lékař společně s fyzioterape-
utem vytvoří individuální léčebný plán intenzivní hybridní 
rehabilitace, který se skládá z ambulantních setkání dopl-
něných o pravidelné online fyzioterapie přes videohovor. 
Terapie probíhá podle pacientova zdravotního stavu a za-
měřuje se zejména na zvýšení rozsahu pohybu v operova-
ném kloubu, zvýšení svalové síly, zlepšení schopnosti chůze 
a stability, kvalitu hojení jizvy a zvládání běžných denních 
činností.  

Intenzivní hybridní rehabilitace

Specialisté z Malvazinek pacienta naučí všechna potřebná 
cvičení a dohlédnou na to, aby je prováděl správně. Na 
konci programu dostane zprávu o průběhu rehabilitace a 
další doporučení. Součástí závěrečné kontroly je zhodno-
cení celkového průběhu rehabilitace, poučení o dalších 
možnostech terapie v domácím prostředí, řešení individuál-
ních potřeb a zodpovězení dotazů. 

Délka jedné online fyzioterapie je standardně 45 minut. 
Předpokládaný rozsah intenzivní hybridní rehabilitace po 
výměně kyčelního kloubu je mezi 4 až 10 setkáními (am-
bulantními a online). Doba trvání programu je přibližně 4–6 
týdnů. Počet terapií a léčebný plán jsou individuální a na-
vrhne je rehabilitační specialista před zahájením programu. 
Vše pak také závisí mimo jiné na aktuálním zdravotním sta-
vu pacienta, jeho diagnóze, typu operace a případných 
dalších omezeních. 

Kolik stojí intenzivní hybridní rehabilitace?

Cena za služby intenzivní hybridní rehabilitace záleží na 
celkovém množství terapií, které se odvíjí od konkrétní dia-
gnózy, délky léčebného programu a osobních požadavků 
pacienta. Terapie na klinice indikovaná lékařem je hrazena 
ze zdravotního pojištění. Doplňující služba ve formě online 
konzultací je pak poskytována za přímou úhradu, a to buď 
ve formě balíčku za zvýhodněnou cenu, případně za pev-
ně stanovenou sazbu za 45minutovou terapii.  

Co když se ukáže, že pacientův stav není vhodný pro online 
fyzioterapii?

Pokud během úvodního vyšetření nebo prvotních online 
konzultací lékař či fyzioterapeut zjistí, že pacientův stav vy-
žaduje jiný přístup než intenzivní hybridní rehabilitaci s online 
fyzioterapií, navrhnou vhodnější postup. V takovém přípa-
dě pacient samozřejmě nemusí pokračovat v léčebném 
programu a platí pouze za případné již uskutečněné online 
konzultace. 

Může fyzioterapie zcela vyřešit pacientovy problémy?

Do péče o své pacienty vkládají odborníci z Malvazinek 
všechny své znalosti, zkušenosti a píli, ale úspěch každého 
rehabilitačního programu se opírá mimo jiné i o pozitivní 
přístup pacienta. K jeho aktivní účasti by měla dopomoci 
právě intenzivní hybridní rehabilitace. 
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České zákony č. 89 a 90/2021 Sb. i jejich prováděcí vyhláš-
ky platí od konce června 2021. Lokálními specifiky doplňují 
nařízení známá pod pojmy MDR a IVDR, platná na území 
celé Evropské unie. Komplexní legislativa prochází radikální 
změnou už potřetí v průběhu pár let a na následující rok 
připravuje vláda ČR další nový zákon. Ani pro odbornou 
veřejnost není snadné se v tom zorientovat. Neočekávaně 
velký zájem účastníků znamenal přesun místa konání kurzu 
do většího sálu v budově Státního zdravotního ústavu v Pra-
ze na Vinohradech. 

Jako jeden ze tří lektorů kurzu vystoupil na pozvání také  
Ing. Martin Tuček, MBA, Biomedical Manager ze společnosti 
VAMED CZ. Reprezentoval celou skupinu, shrnul zkušenosti 

se správou a použitím zdravotnických prostředků, nabyté 
v nemocnicích holdingu VAMED MEDITERRA i sesterských 
organizacích v Rakousku a Německu. Martin Tuček v přísluš-
ném týmu působí v prostředí našich nemocnic od roku 2014. 
Rozebral detailně mnoho příkladů z reálné praxe, které jdou 
až na hranici problematických pasáží zákonných úprav – 
té současné i předcházejících. Neméně významnou částí 
jeho 90minutového výukového bloku bylo pojednání o bu-
doucnosti, kterou přináší vznikající systém UDI kódů. Tento 
nástroj teď jednotně implementují všechny hlavní obchodní 
trhy světa – USA, Evropa, Čína i Japonsko. Strojově čitelné 
kódy, jaké budou do roku 2027 na všech zdravotnických 
prostředcích, umožní jejich jednoznačnou identifikaci a evi-
denci. Historicky poprvé tím vzniká nástroj pro digitalizaci 
větší části zdravotnické dokumentace pacientů, řízení ná-
kupu, automatickou správu skladových zásob a precizní fi-
nanční analýzu nákladů na přístroje a materiály v souvislosti 
s poskytovanou péčí. Naplnění cílů UDI systému patří mezi 
strategické projekty všech velkých zdravotnických zařízení, 
nejen v holdingu VAMED MEDITERRA. Digitalizace podniků 
je trendem, s jistotou o ní nepíšeme naposledy.

  VAMED CZ vystoupil  
na kurzu SAK  
o zdravotnických  
prostředcích

  Poděkování zaměstnancům nemocnic
Dobrý den, chtěla bych vám moc poděkovat za to, že to 
nevzdáváte, že jste a že děláte práci, která je sama o sobě 
náročná, a která je v těchto časech ještě mnohonásobně 
náročnější! Neumím si ani představit, jak vysilující to musí být 
a navíc k tomu ještě bojovat s lidmi, kteří zdravotnictví nevě-
ří. Každopádně my vám věříme, máte naši plnou podporu 
a děláme všechno, abychom se nemuseli potkat v nemoc-
nici, ale raději třeba venku na procházce :)

Moc si vás vážím a děkuju, děkuju, děkuju! 
S úctou, Anna

Milé lékařky a lékaři, sestry a sestři, sanitářky a sanitáři,  
a všichni další, kdo pečujete, jmenuji se Klára, jsem máma 
dvou malých dětí z Prahy. Moc Vám děkuji za obrovskou  
a těžkou práci, kterou odvádíte. Chci vás ujistit, že jsme tady 
i my, co jsme očkovaní, nosíme respirátory, myjeme si ruce, 
a když už někam jdeme, dodržujeme rozestupy. Jen nejsme 
slyšet a vidět. Myslím na vás a je mi moc líto, co zažíváte.
Děkuji vám za vaši obětavost, laskavost, odbornost a péči, 
kterou dáváte.

Držte se.
Klára
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StaySecure 
2021

V IT Cyber Security posilujeme technologickou 
ochranu příchozí e-mailové komunikace

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.

Již z minulých dílů našich informací publikovaných v rámci StaySecure víme, že více než 95 % příchozí 
e-mailové komunikace je tzv. SPAM. 

Oddělení IT bezpečnosti

Martin Komárek (martin.komarek@mediterra.cz) 

Cyber Security Specialist

Spam je nevyžádaná příchozí „pošta“ v různém stupni nebezpečnosti pro uživatele. Může to být 
např. forma obtěžující komunikace (jako jsou řetězové maily, HOAXy, nevyžádaný marketing), ale 
také kybernetické útoky, jako jsou např. FISHINGové kampaně (s cílenými útoky na konkrétní zaměst-
nance nebo robotickými „kobercovými nálety“ na celý holding). Neobvyklé nejsou ani přímé útoky 
na dostupnost služby a také velmi nebezpečné pokusy o zaslání škodlivého kódu v různých formá-
tech u příchozí e-mailové komunikace, včetně příloh a odkazů.

V tomto „opravdu divokém světě“ se VAMED MEDITERRA a.s. v rámci celého holdingu rozhodla pro 
zvýšení kybernetické bezpečnosti příchozí e-mailové komunikace a nasadila novou technologii For-
tiMail. Principiálně technologie FortiMail provádí inteligentní vyhledávání potenciálně nebezpečné-
ho obsahu příchozí e-mailové komunikace včetně příloh a odkazů ve smyslu ochrany před škodlivým 
kódem (nikoliv obsahem*) ještě dříve, než doputuje do našich e-mailových schránek. V případě, že 
to tak technologie autonomně vyhodnotí, provádí hloubkovou inspekci škodlivosti v režimu SAND-
BOX. V tomto režimu dochází k inspekci ve smyslu klasifikace škodlivosti v 19 kategoriích pro SPAM  
a 4 kategorií pro VIRUS.0

Jestliže tedy v naší e-mailové schránce občas objevíme nevyžádaný e-mail, uvědomme si, že přes 
95 % dalších obdobných e-mailů naše technologie zdárně vyhodnotila a zablokovala, a tím pádem 
se v tomto ojedinělém případě jedná o evolučně pokročilou (a o to více i potenciálně nebezpeč-
nou) výjimku potvrzující pravidlo mimořádné bezpečnosti naší příchozí pošty. V tom případě pak 
nastupuje další technologie ochrany koncové stanice, ale to je zase jiný příběh.

*) Technologie FortiMail Sandbox pracuje zcela v souladu se zásadami ochrany osobních údajů  
a GDPR, tzn. že obsah příchozích e-mailů nijak nekontroluje. Podrobnější informace k problematice 
poskytne Cyber Security Specialist.
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