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Přinášíme Vám přehled  
hlavních událostí 

Na následujících stránkách najdete, co se 
v našich zařízeních odehrálo nebo se právě chystá.



  Vážené kolegyně, vážení kolegové ze skupiny 
VAMED MEDITERRA, 

dnešní doba nabádá k zamyšlení. Jsou před nás stavěny 
nové a nové problémy. Jejich hloubka je definována tím, že 
se jedná o problémy donedávna nepředstavitelné.

Jak si teď vytvořit osobní prostor, ve kterém nalezneme 
aspoň trochu klidu a naděje? Podle mě je cestou aktivovat 
empatii a porozumění pro druhého. A také zájem. Kdo jsi? 
Co děláš? Zajímáš mne. Tam, kde je porozumění, tam není 
konflikt. Tam, kde je zájem, tam není nezájem. Tam, kde je 
otázka na tvorbu druhého, otevírá se prostor pro tvorbu spo-
lečnou. A kde je společná tvorba, tam je mír.

Naše poslání jako komunity naší společnosti je o to vyšší, že 
zachraňujeme životy a zdraví. Navíc jsme tady pro všechny. 
Pro všechny bez rozdílu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
děkujeme Vám jménem představenstva naší společnosti za 
Vaši práci, přístup a obětavost. Na začátku jsem hovořil 
o porozumění. Hovořte mezi sebou. Hovořte s námi. 
Hodně síly Vám přeje jeden z Vás, 

Ing. Karel Kantor 
CBDO, člen představenstva VAMED MEDITERRA a.s.



Klinika Malvazinky
  Fotoreportáž

Přinášíme Vám fotoreportáž, do které se již lehce zakousl zub času. Rohodně ale chceme, abyste viděli, jak bylo před Vánoci 
na Rehabilitační klinice Malvazinky veselo.
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Za básničku dobroty z košíčku!

Posila ve formě čertice Pavlínky...

Mikuláš, čert s čerticí a anděl stihli navštívit
všechna oddělení!

Zásah Mikuláše uprostřed individuální 
fyzioterapie na lůžku

Neunikl ani ten, kdo se schovával 
pod peřinou.

Sladká odměna -  adventní kalendáře 
se zasněženou Rehabilitační klinikou Malvazinky...

Andělíčku, můj strážníčku…

Jestlipak nakonec někdo šel do pekla?

…a kdo nic nedostal, tak asi zlobil...



  „Na relaxační masáže doporučuji chodit pravidelně. 
Pokud mě něco bolí, zvolila bych cestu zdravotnických 
zařízení, a nikoliv malých salonů,“ říká fyzioterapeutka 
Klára Moravcová

Jaký je rozdíl mezi zdravotní a relaxační masáží? Jak často 
masáže navštěvovat a jak dlouho by měl proces trvat? 
Odpovídá Klára Moravcová, vedoucí fyzioterapeutka Re-
habilitační kliniky Malvazinky.

Kláro, byly Vaše vánoční svátky relaxační a uvolněné? 
Měla jste čas se nechat namasírovat?

Svátky byly hezké, uvolněné a klidné. Na masáži jsem nebyla, 
protože když už, tak je navštěvuji jenom v práci a tam jsem 
nevkročila. Nikoho jsem masírovat nemusela, doma nepracuji. 
Ale zas nikdo nemasíroval ani mě.

Napadá mě otázka: pokud jdete z pozice fyzioterapeuta 
na masáž, jdete si ji užít? Dokážete vnímat dotyky, nebo 
vidíte chyby maséra a opravujete ho?

Já jsem třeba pacient, který když jde na masáž, tak není fyzio-
terapeutem ani odborníkem. Pokud mě něco bolí, nechám 
si pomoct, ale vůbec do toho nemluvím. Ale pokud jdu k ně-
komu v práci, tak už mám vybrané jedince, které navštěvuji. 
Vybírám si je tak, aby mi to bylo pocitově příjemné, potřebuji 
být v pohodě i s daným masérem.

Práce fyzioterapeuta je poměrně fyzicky náročná. Potřebujete 
se tedy i Vy sama nechat od druhých opečovávat ze zdra-
votního hlediska? 

Práce fyzioterapeuta je trochu jiná než práce masérů. Ale 
myslím si, že maséry, které máme my v práci, nechce nikdo 
zneužívat a nechávat se „zbytečně“ hýčkat. Řekla bych, 
že kovářova kobyla chodí bosa. Obecně jsou maséři 
a fyzioterapeuti nejmíň opečovávánou skupinou zdravot-
níků u nás. Navzájem se opečováváme, jen když je opravdu 
potřeba.

Dívali jsme se jsem se na historii masáží a dovedla nás do 
prvopočátků lidství. Pravděpodobně již od samého začátku 
máme touhu si ulevovat možná i automaticky. Někdy si sami 
masírujeme sval, který nás bolí… 

Asi je to tak. Každý s tím svým tělem žije určité roky, a po-
kud není úplně nevnímavý, tak se zná velmi dobře. To 
je ve fyzioterapii to, co z lidí mámíme – co je bolí, jak to 
bolí, snažíme se během terapií přijít na něco, o čem pa-
cient ví už dlouhou dobu. Tudíž klidně instinktivně přijde 
na některé věci i sám, pokud není úplně hluchý ke svému 
tělu. Což někdo je, ale spoustu lidí to nějak vnímá, někdo 
možná až přesmíru. Maséři samozřejmě nemají takový 
konverzační prostor se vyptávat, co všechno pacienta 
trápí, ale masáž by skutečně měla začínat otázkami: Co 
Vás trápí, Co Vás k nám přivádí, a ne bezmyšlenkovitě 
jenom spočinout rukama na zádech, protože to nepři-
náší dotyčnému nic.

Kláro, je nějaká země, která je kolébkou, Mekkou masáží? 

Stále se hodně zmiňuje Thajsko. Thajské masáže expandovaly 
do Evropy, všude je mnoho různých salonů s masážemi, které 
taky samozřejmě mají spoustu druhů. Byla bych ale opatrná. 
Žádného svého pacienta s bolestmi například páteře bych na 
klasickou thajskou masáž neposlala. A to právě proto, že se 
leckdy vůbec na nic neptají a jdou rovnou na masáž a trošku 
pacienty „lámou“. Problémem může být i jazyková bariéra. 
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Mgr. Klára Moravcová
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Bohužel se jedná o profesi, kde je potřeba se dobře a správně 
domluvit, pacient musí sdělit pocity a to, jak masáž v dané 
chvíli vnímá. Ale i thajské masáže mohou být jen olejové, uvol-
ňující a relaxační a ty si dopřát určitě můžeme. 

K původu slova masáž a se dá najít několik variant. Pravděpo-
dobně je to v arabském názvu mas, což znamená hnísti a tříti, 
takže opravdu se to tak neodchýlilo od původního názvu. 
Je tedy základem masáže hníst, třít a mačkat?

V podstatě ano, hněteme, třeme, propracováváme. Záleží 
na typu masáže, ale jednou z variant je právě tření, roztírání 
apod., takže to má i něco společného s hnětením. Ostatně 
u některých masáží je potřeba navíc dalších hmatů, které mají 
vliv na kůži, podkoží a další tkáně. Ale bez hnětení a tření 
se neobejdeme, to je pravda. 

Kdo je masér a kdo fyzioterapeut? Pokud se dotkneme 
rozdělení masáží, tak existují zdravotní a relaxační. Jsou to 
jen tyto dvě skupiny? 

Zdravotní masáž vyhledá pacient, kterému už něco je, něco 
ho trápí, něco ho bolí, a tudíž jde k lékaři a ten indikuje na 
základě vyšetření vhodné procedury. Jednat se může o ma-
sáž reflexní, zdravotní nebo pak fyzioterapii. Lékař tedy přijde 
s nějakou diagnózou a pacient je předán do další péče za 
účelem uvolnění svalů, protažení. Proto fyzioterapeuta oprav-
du nemůže dělat každý. Masér musí mít vzdělání maséra pro 
zdravotnická zařízení, na to jsou různé školy. Nemůže ale absol-
vovat jenom jakýsi kurz, nejde o pokusy. 

Pokud jde o relaxační masáže, tak ty si může pacient vyhledat 
sám. Nemusí tedy projít žádným lékařským kolečkem. Pacient 
na ně jde za účelem relaxace a uvolnění, obvykle k maséro-
vi po předešlém doporučení, naslepo bych asi nešla. Každo-
pádně i u relaxační masáže musí být masér opatrný, masáž by 
neměla rozhodně bolet. 

Tak to je možná první mýtus, který vyvrátíme, protože diskuze 
často naráží na téma, jestli má masáž bolet, nebo vůbec. Tak-
že za žádných okolností?

Za mě by neměla bolet. Reflexní masáž, která je vybrána jako 
zdravotní, se dělá nasucho a nepoužívají se žádné krémy, 
takže to samozřejmě není vždy úplně příjemné. Masér se totiž 
snaží uvolnit fascii a podkoží, takže pacient může cítit lehkou 
bolest, která by se v průběhu měla snižovat, ne zvyšovat a roz-
hodně by neměla zůstávat dlouho. 

A jak po masáži poznáme, že byla správně provedená? 
Napsala nám posluchačka, že po své první masáži se cítila 
jako „spráskaný pes“. Zřejmě se jednalo o relaxační masáž. 

Pokud jdu s problémem na masáž, která není zdravotní, ale 
relaxační, tak bych i po ní měla dodržet všechny pokyny. 
Tzn. nevyčerpávat se, například nejít mýt okna, ale dopřát si 
následnou relaxaci a doplňovat tekutiny. Dejme tomu, že by 
se prvotní stav měl zlepšit do rána druhého dne. Pokud se 
někdo cítí jako „spráskaný pes“, tak to určitě dobře není. 
Jestliže jdu na masáž poprvé, tak je to pro to tělo nové, ale 
po vyspání bych se už měla cítit velmi dobře.

To jsme se dozvěděli, co nedělat po masáži, ale co vůbec 

dělat před masáží? Jak se na ni připravit? 

Asi bych na masáž nešla hned po jídle. Důležité je nejít na ma-
sáž v případě, že se nacházím v nějakém diskomfortu a není 
mi dobře, protože to pak může být pro tělo naopak zátěž. 

Když pacient nemá doporučení od lékaře, tak je možná 
těžké se zorientovat v internetových nabídkách salonů a ma-
sáží. Jaký postup byste doporučila Vy, Kláro? 

Jestli opravdu mám nějaké bolesti (kyčlí, zad), asi bych 
opravdu nehledala tak naslepo. Šla bych cestou praktického 
lékaře, který mě pošle na doporučení, nebo bych navštívila 
odborného lékaře, popřípadě neurologa, ortopeda či rehabi-
litačního lékaře. Pokud jsem zdravý jedinec a nic mě netrápí, 
tak bych šla jen na doporučení od někoho blízkého. Prvotně 
bych volila cestu přes zdravotnická zařízení, pak možná přes 
nějaké větší wellness služby nebo wellness zařízení, která jsou 
už dlouho. Bála bych se malých masérských salonů nebo pro-
vozoven v bytě. Stejně tak bych si dala pozor na vouchery 
na thajské a jiné masáže. Ty by opravdu měli navštěvovat jen 
jedinci, kteří nemají žádný velký zdravotní problém.

Už jste zmínila, že je důležitá komunikace maséra s pacien-
tem. Jsou nějaká další vodítka, která mě i během masáže 
ujistí, že je to člověk na svém místě? 

Masér by se mnou měl hned na začátku komunikovat. 
Pokud mě nezná a nikdy mě neviděl, tak se musí ptát, co 
mě bolí, jak mě to bolí. Měl by se ptát i v průběhu masáže, 
musí se ujišťovat, jestli poloha, ve které jako pacient ležím, 
vyhovuje, jestli se v průběhu masáže nic neděje. Pak sa-
mozřejmě i pacient vnímá, jak a jestli jsou mu masérovy 
dotyky příjemné. Pokud by nebyly a masér se tomu nepři-
způsobil, tak to určitě správně není. Masáž má probíhat 
v příjemném prostředí, masér musí být samozřejmě čistě 
oblečen. 

Jak dlouho by masáž vlastně měla trvat?

Třeba zdravotní masáže, které jsou vázané i na pojišťovnu, 
trvají nejméně 25 minut. Pokud mluvíme o masáži, kde si 
nechám namasírovat krk, ruce nebo záda, tak rozhodně 
nejméně těch 25 až 30 minut. To je v případě, pokud ne-
mluvíme o rychlé úlevě masáží u sportovců, kteří jsou po 
tréninku a někdo jim během 10 minut promasíruje stehno.

Doporučuje se nechat si namasírovat celé tělo, když nemám 
žádné potíže? Nebo vybrat jenom problematickou část, 
například krční páteř? 

Pokud jde někdo na celotělovou, tudíž třeba hodinovou 
masáž, tak si stejně myslím, že je lepší vyzdvihnout třeba dvě 
části těla, které si nechám namasírovat, např. záda a nohy. 
Protože pokud by se jednalo skutečně o celé tělo, tak se 
čas rozmělní na jednotlivé části. Takto si představuji jedině 
relaxační masáž, během které se projede celé tělo za hodinu, 
byť po chvilkách. 

Jak často bychom na masáže měli chodit? Ať už na ty zdra-
votní, kde je to asi předepsáno lékařem, tak na ty relaxační.  

Myslím si, že pokud jde o zdravotní masáž, tak bych šla asi ne 



častěji než dvakrát týdně, aby tělo mělo nějakou úlevu, pro-
dlevu. Ke zdravotní je většinou ještě nějaká fyzioterapie a paci-
ent pak doma cvičí to, co dostal za úkol. Pokud jde o relaxační 
masáže, myslím si spíš, že by v tom také měla být pravidelnost, 
například jednou za týden, jednou za měsíc. Pokud jednou 
jdu a poté dlouho nic, tak je to výkřik do tmy a nic zvláštního 
se mi s tělem nestane. Ani nemůžu čekat zázraky.

Zdravotní masáže jsou podpůrnou činností pro další techniky, 
které pacient absolvuje jednak na rehabilitačním pracovišti, 
ale také doma díky své vnitřní motivaci. Je to tak? 

Určitě. Je mylné se domnívat, že zajdu-li na zdravotní masáž, 
tak mě to celé uzdraví a já nemusím dělat nic. Bohužel tak to 
nefunguje. Masáž má sloužit k navození lepší kondice a větši-
nou je to spojené i s návštěvou fyzioterapeuta, který pak dal-
šími technikami (mobilizace, protažení svalů a jiné odbornější 
techniky) pracuje s klientem dál. A zároveň také dává cvičení 
na doma, protože ani my fyzioterapeuti neumíme zázraky, že 
bychom na lekcích fyzioterapie udělali čáry máry a těm lidem 
bylo hned dobře. Bohužel ta práce s tělem je hlavně na paci-
entovi a jeho snaze i mimo zdravotnické prostředí. 

Kdo by na masáž neměl chodit? Existují nějaká zdravotní 
omezení? Může být masáž při některých onemocněních kon-
traproduktivní? 

Obecně bych řekla, ať už mluvíme o zdravotní nebo relaxační 

masáži, tak na masáž by neměl jít nikdo, komu není v tu chvíli 
dobře, má teplotu a něco na něj leze. V tom případě bych 
z pozice fyzioterapeuta/maséra neprovedla nic pozitivního. 
Svaly ani nejsou zralé na to, abych s nimi něco dělala, a v tuto 
chvíli bych masáž odložila. Pokud mluvíme o jiných diagnó-
zách, tak u zdravotní masáže to samozřejmě musí rozlišit lékař, 
ale ani zdravotní ani relaxační masáž není určitě vhodná pro 
onkologického pacienta, který není ve stavu, ve kterém by to 
jeho onkolog doporučil. Opatrně na tvrdší zásahy především 
u starších dam, které mají osteoporózu, protože ty kosti jsou 
opravdu lámavé. Další diagnózy (poruchy nebo choroby srd-
ce) bych jako pacient rozhodně konzultovala s lékařem. 

Když si chceme ulevit doma nebo se chceme vzájemně ma-
sírovat s partnerem, tak je potřeba se na to nějak připravit? Je 
nutné na to mít talent? Často slýchávám, že někdo masíruje 
instinktivně a ví, kam a jak sáhnout.

Ano, spousta lidí má dar v rukách a ani to nedělá profesio-
nálně. Jenom opatrně, pokud se nechám masírovat třeba od 
partnera, který má víc síly, tak zejména v oblasti šíje a krku ne-
musí manželce pomoci, ale naopak. A nikdy bych se nepou-
štěla do toho, že se budu snažit protáhnout krk a někam s ním 
točit. Spíše bych doporučila automasáže s pomocí různých 
pomůcek – budu si masírovat plosku nohy válečkem, budu se 
míčkovat, nebo že se vzájemně, ale lehce a relaxačně na-
masíruji s někým jiným. Použít se dají olejíčky, pudry, prohřívací 
krémy. Někomu to příjemné je, někomu ne. 
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Vánoční svátky využila Rehabilitační klinika Malvazinky 
k modernizaci jednoho z operačních sálů. Nový kabát 
dostaly i skladovací prostory a podlaha. Koncem ledna 
přicestoval z Finska tolik očekávaný nový operační stůl 
Merivaara, který byl do horního sálu instalován za běžné-
ho provozu. Zároveň byl zakoupen velký parní sterilizátor 
STERIVAP® od společnosti BMT. 

Co nový technologicky vyspělý operační stůl Merivaara 
nabízí? 

Smarter Practico přichází s vylepšenou ergonomií a nejširší 
škálou možností polohování těla při zákroku. Díky chy-

trým ovládacím prvkům umožňuje pracovat pohodlněji 
a plynuleji. Operační stůl disponuje nosností v plném zatížení 
až 280 kg a umožňuje tak bezpečný průběh operace všem 
pacientům bez ohledu na jejich tělesnou konstituci. Díky své 
variabilitě je mimo jiné i perfektním pomocníkem pro operace 
kyčlí, kolen, ramene, skvěle se udržuje a co víc, manipulaci 
stolu zajišťuje ruční ovládací jednotka, která je vždy po ruce. 
Je vybaven vícemotorovým pohonem a antikolizním 
systémem.

Všechny tyto nové a vylepšené funkce umožňují personálu 
plně se soustředit na daný úkon. Funkční design stolu posky-
tuje pracovní komfort celému chirurgickému týmu. Pohodlí 

 Malvazinky inovují
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vede ke koncentraci, sebedůvěře a lepší kooperaci na 
pracovišti. 

Proč při výběru sterilizátoru padla volba právě na STE-
RIVAP®?

Špičková kvalita výroby, moderní elektronika a kvalitní ma-
teriály jsou u přístroje STERIVAP® stejně samozřejmé jako 
uživatelské vlastnosti či mimořádná úroveň bezpečnosti 
a spolehlivosti. Archivace dat umožňuje zpětnou kontrolu 
každého sterilizačního procesu. Už v základním progra-
movém vybavení je více než 20 programů. Zvolený typ 
sterilizátoru 666 disponuje objemem 314 l a spolus nabídkou 
pestrého vybavení umožňuje zajistit rychlou a kvalitní 
sterilizaci operačních nástrojů i ortopedických přístrojů. 

TEP

ostatní

Za loňský rok bylo provedeno na horním sále 
celkem 940 výkonů:

•TEP 441 výkonů
•ostatní  499 výkonů

OPERAČNÍ HODINY 
NA HORNÍM SÁLE 

RKM (2021)
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způsobovat nervové pleteně probíhající mezi kůží a kostmi 
lebky. Drážděny mohou být také nervové pleteně kolem 
cév zásobujících mozek, vyšší napětí svalů hlavy atd.

Kdy se s bolestí poprat sám a kdy vyhledat lékaře? Běž-
námírná tupá bolest hlavy se dá léčit volně dostupnými 
analgetiky v dostatečné dávce a klidovým režimem.  

Příznaky vzbuzující obavy ze závažnější příčiny bolesti hlavy 
jsou: nově vzniklá, zvláště velmi intenzivní bolest hlavy, s tep-
lotou, která není vysvětlitelná jiným probíhajícím zánětlivým 
onemocněním, nově vzniklé zhoršující se tuhnutí šíje, a obzvlášť 
pak v případě současného objevení příznaků jako zhoršený 
stav vědomí, pokles ústního koutku, porucha řeči, ochrnutí 
končetiny… V těchto případech by se rozhodně měla nepro-
dleně volat záchranka. 

Jak se bolesti hlavy léčí? Moderní léčba + migréna…

Léčba bolesti hlavy má několik linií. U běžné mírné tupé 
bolesti hlavy je vhodné zahájit léčbu volně dostupnými 
analgetiky v dostatečné dávce a klidovým režimem. Vyvaru-
jeme se provokujících faktorů, které případně již byly vypozo-
rovány pacientem v minulosti. Jako prevenci dodržujeme 
zásady psychohygieny. V případě neúčinnosti samoléčby 
v horizontu několika dní nebo nutnosti dlouhodobějšího 
kontinuálního užívání analgetik by pacient měl danou věc 
konzultovat s praktickým lékařem nebo neurologem.   
U sekundární bolesti hlavy řešíme primárně její příčinu 
a zároveň podáváme standardní analgetickou terapii.      
U migrény, kterou často pacienti nesprávně zaměňují za ja-
koukoliv bolest hlavy, je léčba specifická a měla by být vede-
na specialistou – neurologem. Mezi typické příznaky migrény 
patří bolest střední až velké intenzity, jednostranné lokalizace, 
pulzujícího charakteru se zhoršením při fyzické aktivitě. Dále 
můžeme pozorovat světloplachost, nevolnost a zvracení. 

V dnešní době jsou na trhu medikamenty zabraňující rozvinutí 
migrenózního záchvatu již v jeho počátku, dále působící pre-
ventivně (omezení počtu záchvatů), včetně nejnovější terapie 
monoklonálními protilátkami, které mají přesně stanovená in-
dikační kritéria. Tato léčba je vedena ve vybraných Centrech 
pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy.

Nemocnice Mělník
  Bolest hlavy

Bolesti hlavy zažil každý. Patří k civilizačním nemocem 
a výrazně snižují kvalitu života. Na seznamu deseti nejvíce 
omezujících neduhů podle Světové zdravotnické orga-
nizace zaujímají druhé místo. Hlava může bolet z mnoha 
důvodů. O nejčastějších jsme si povídali s primářem neu-
rologického oddělení Nemocnice Mělník, MUDr. Markem 
Gálikem.

Jak časté jsou bolesti hlavy? 

Bolesti hlavy jsou velmi časté. Naštěstí výrazně převažují ty 
s banální příčinou. Často se opakují, jsou vázané na určité 
konstantní zevní i vnitřní vlivy. Výrazný vliv má také výška prahu 
vnímání bolesti jedince, která je individuální a ovlivňuje ji i míra 
stresu či schopnost jedince se s ním vypořádat.       

Co je nejčastější příčinou bolestí hlavy?

Nejčastější je tzv. tenzní bolest hlavy, postihující za život až 90 % 
lidí. Projevuje se postupně se zhoršující mírnou až středně inten-
zivní tupou bolestí celé hlavy bez zvracení, trvající hodiny až 
dny. Spouštěcím faktorem může být stres, konflikty nebo i jen 
jejich očekávání.    

A je něco překvapivého? Například, že hlava může bolet 
i z důvodu, který bychom nečekali?

Příčin vyvolávajících bolesti hlavy jsou desítky. Vypíchnul bych 
například bolest hlavy z nadužívání medikace. Ta vzniká při 
dlouhodobém (minimálně 3 měsíce) kontinuálním užívání 
medikamentů, většinou analgetik. Tento příklad uvádím trošku 
nerad, protože v praxi se často setkáváme s lidmi, kteří z obavy 
z nežádoucích účinků i volně dostupných analgetik žádné ani 
krátkodobě neužijí a zbytečně trpí bolestí více, než by museli. 

Dají se nějak bolesti hlavy rozdělit? 

Bolest hlavy je příznak. Můžeme ji dělit na primární bolesti hla-
vy, kde není zjištěna pomocnými vyšetřovacími metodami 
odchylka od normy vysvětlující bolest hlavy – např. tenzní ce-
falea, migréna. Tyto nemoci pak mají specifickou léčbu zamě-
řenou na samotné ovlivnění bolesti hlavy. Naopak druhá velká 
skupina jsou sekundární bolesti hlavy, které jsou již způsobené 
jiným onemocněním, a zde jde tedy o příznak tohoto one-
mocnění – např. cévní mozková příhoda, traumatické postiže-
ní, nádor, infekční onemocnění. Do této skupiny patří i bolesti 
hlavy vyvolané např. návykovými látkami, onemocněním očí, 
v souvislosti s psychiatrickou poruchou…        

Proč hlava bolí? Co se v ní vlastně děje? 

Bolest hlavy jako příznak může být způsobena řadou me-
chanismů. Samotná mozková tkáň neobsahuje nervová za-
končení zprostředkovávající bolest, a bolestivé podněty tedy 
nevnímá. Bohatě nervově zásobené jsou naopak mozkové 
obaly, jejichž dráždění zapříčiňuje bolest. Dále bolest mohou 

MUDr. Marek Gálik
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  Začátek v nové zemi
Maryna Matola pochází z Ukrajiny.  Do Nemocnice Mělník 
dostala díky programu Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec 
(projekt nemocnice pro roky 2020 a 2021)

Na to, jaké je začít v cizí zemi, a co to obnáší, jsme se ze-
ptali praktické sestry neonatologického oddělení Nemoc-
nice Mělník.

Odkud pocházíte a kolik Vám je let?

Pocházím z malebného Zakarpatí (Ukrajina). Nyní je mi 26 let. 

Jak dlouho jste pracovala jako sestra před přestěhováním 
do ČR?

Na Ukrajině jsem pracovala 6,5 roku jako resuscitační sestra 
na novorozeneckém anesteziologicko-resuscitačním oddě-
lení (ARO).

Co Vás přivedlo do ČR a do Nemocnice Mělník?

Miluji svou profesi a s ní spojenou zodpovědnost, ale bohužel 
tato není na Ukrajině příliš ceněná a vláda se o zdravotníky 
nestará a neposkytuje jim slušnou mzdu. Můj měsíční plat 
byl 6000 hřiven (cca 5 tisíc korun) a to nestačilo pořádně ani 
na bydlení. Navíc jsem ještě k práci studovala (v tuto chvíli 
už mám magisterský titul z psychologie, což mi dnes v práci 
pomáhá), takže to bylo velmi náročné.

Naštěstí jsem na Facebooku viděla inzerát, ve kterém agen-
tura Sestrycz zve sestry z Ukrajiny k práci v ČR. Na počátku 
jsem měla obavy, že tato nabídka není pro mne reálná, ale 
rodiče mi vždycky říkali: „Dokud to nezkusíš sama, nikdy ne-
zjistíš, co z toho bude.“ Tak jsem si řekla, že za zkoušku nic ne-
dám. Vždycky jsem chtěla získávat nové zkušenosti a stát se 
ve své profesi profesionálem. Abych si usnadnila komunikaci 
po příjezdu do České republiky, začala jsem se ještě doma 
učit sama česky. Byla to docela náročná cesta, ale měla 
jsem podporu agentury, která mi našla práci v ČR. Pomohli 
mi s přípravou dokumentů a řešením všech problémů, které 
se vyskytly během přípravy na stěhování do ČR.

Jak dlouho jste v Čechách?

V České republice jsem už půl roku. Od 23. 8. 2021 pracuji v 
mělnické nemocnici.

Jak Vám Nemocnice Mělník pomohla při přestěhování do 
ČR a nástupu do nemocnice?

Na začátku jsem vybírala mezi Nemocnicí v Neratovice a 
Nemocnicí Mělník. Nakonec jsem se rozhodla pro Mělník. 
Poté následovala pozvánka na pohovor. Bohužel hrani-
ce byly uzavřeny kvůli šíření covidu a já jsem nemohla při-
jet osobně, proto tento kontakt probíhal online. Když byly 
všechny dokumenty připravené, telefonicky jsem se do-
mluvila s paní Čermákovou z personálního oddělení a zá-
stupkyní agentury paní Janíčkovou, které mi řekly, co mám 
dělat po příjezdu do ČR. Když jsem přijela, paní Čermáková 
a paní Valentová z personálního oddělení nemocnice mě 
velmi přátelsky přivítaly, pomohly mi zařídit ubytovnu a uká-

Maryna Matola

zaly mi nemocnici. Hned se mi tam moc líbilo.

Na kterém oddělení pracujete? Vybrala jste si sama?

Nyní pracuji na neonatologickém oddělení Nemocnice 
Mělník. Vzhledem k tomu, že jsem na Ukrajině pracovala 
s novorozenci, tak jsem chtěla i po příjezdu do České repub-
liky pokračovat tímto směrem. Proto jsem byla moc ráda, 
když se mě agentura zeptala, na jakém oddělení nemocnice 
bych chtěla pracovat, protože Nemocnice Mělník nabízela 
uplatnění v různých oborech. 

Jak probíhalo zaškolení v nemocnici a jak Vám pomohla 
nemocnice zařadit se do pracovního procesu? 

Každá změna bydliště je složitá, o to víc, když měníte nejen 
práci, ale stěhujete se i do jiné země. Mé obavy ze začlenění 
zahnala již vrchní sestra Pavla Jelínková po prohlídce oddě-
lení, kde mne seznámila nejen s pracovním procesem, ale 
také s přátelským kolektivem. Kolegové z neonatologického 
oddělení mne přijali velmi dobře. Všichni se mi snažili po-
moci, radili mi, učili mě, neustále mě ve všem podporovali. 
Proto jsem se velmi brzy cítila jako plnohodnotná členka, za 
což jsem všem velmi vděčná. Velmi důležité také je, že na 
začátku máte přidělenou sestru školitelku, se kterou děláte 
vše společně, a díky tomu získáte jistotu do další práce.

Co se Vám na práci v nemocnici líbí?

V nemocnici se mi nejvíc líbí, že všechny procesy jsou dob-
ře organizovány a fungují jako hodinky a taky že se tady 
cítím součástí kolektivu. Protože všichni zaměstnanci jsou 
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  Možné následky  
onemocnění COVID-19

Značná část veřejnosti i našich kolegů v tuto chvíli má za 
sebou prodělání onemocnění COVID-19. Ne všichni měli 
nebo mají to štěstí, že prodělají onemocnění bez násled-
ků. Jaké jsou tedy možné dopady prodělání onemocnění 
COVID-19 a jak k nim můžeme přistoupit? Na to nám odpo-
vídal MUDr. Josef Kaláb, lékař Ambulance tuberkulózních 
a respiračních nemocí Nemocnice Mělník

Jaké jsou zdravotní následky prodělání covidu? Krátkodobé, 
dlouhodobé, trvalé? Může být někdo po covidu trvale zdra-
votně poškozen?

Po prodělání onemocnění COVID-19 se v různé míře u růz-
ných pacientů vyskytují přetrvávající nebo nově vzniklé 
obtíže fyzického i psychického rázu, které omezují dosavadní 

Na počátku období charakterizova-
ného pandemií onemocnění CO-

VID-19 se Mělnické zdravotní a. s. 
podařilo získat akreditaci na 

vzdělávání pomocného zdra- 
votnického personálu – sanitářů. 
Díky této akreditaci se nemoc-
nice zapojila do programu 
Vysoce kvalifikovaný zaměst-
nanec, který umožňuje za-

městnávat všeobecné sestry 
z Ukrajiny. Protože však kvalit-

ních zaměstnanců není nikdy 

dost, došlo k rozhodnutí využít akreditaci pro rozšíření řad 
sanitářů, a nemocnice tak nabídla veřejnosti a svým za-
městnancům kurz Sanitář. 

Zájemce čeká během necelých 3 měsíců 100 hodin teorie 
pod záštitou Střední zdravotnické školy a 80 hodin praxe, 
kterou stráví na odděleních Nemocnice Mělník pod ve-
dením kvalifikovaného personálu. Pro nemocnici se takto 
významně zkrátí doba, po kterou budoucí sanitáři pracu-
jí na pozici pomocné síly. „Možnost absolvovat kurz přímo 
v nemocnici může být i důležitým aspektem pro nové 
zaměstnance, jež dojíždění do Prahy na kurz často odrazo-
valo,“ říká organizátorka kurzu Bc. Linda Zítová, DiS.

ZAHÁJENÍ
AKREDITO- 

VANÉHO KURZU
SANITÁŘ

4. 3. 2022
a

 12. 9. 2022

  Kurz sanitáře v Nemocnici Mělník

velmi příjemní, kulturní, vychovaní, schopní vnímat zážitky 
blízkého, zodpovědní, vždy spolupracují a pomohou v řešení 
jakýchkoliv problémů. To jsou, podle mého názoru, ty morální 
ukazatele, které jsou potřebné v práci zdravotníka a které po-
máhají nejen pacientům, ale také novým zaměstnancům.

Co Vás dál čeká? Chystáte se na aprobační zkoušky?

V současné době se zdokonaluji na kurzech češtiny, které 
organizuje nemocnice přímo v areálu. To je velmi výhodné 
a pomáhá mi to při komunikaci s lidmi. Zároveň mne také 
čekají kurzy přípravy na aprobační zkoušky, které mám 
v plánu dobře zvládnout a pokračovat v práci v Nemocnici 
Mělník. Nemocnice mi poskytuje veškerou péči a podporu.  
A já se zase budu snažit pracovat tak, aby moje práce byla 
oceněna nejen v nemocnici, ale i v České republice.

Program VYSOCE KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC  je program 
schválený vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu 
pro ČR podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
ČR. Podmínkou zařazení do programu je, že nemocnice musí 
být akreditována pro vzdělávání nelékařského personálu. 
Cílem programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavate-
lům, kteří do ČR potřebují přivést vysoce kvalifikované zahraniční 
pracovníky. Za tímto účelem je jejich zahraničním pracovníkům, 
kteří splní stanovená kritéria, garantována možnost podání žádosti 
o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, 
a to i s jejich nejbližšími rodinnými příslušníky, a poskytnuta možnost 
zjednodušit administrativu spojenou s podáním žádosti o poby-
tové oprávnění. 
Program není teritoriálně omezen a vztahuje se na zaměstnance 
ze všech třetích zemí. V případě žádostí  o zaměstnaneckou 
kartu je u vybraných zemí nařízením vlády stanovena kvóta.
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výkonnost pacienta. Z fyzických obtíží se zcela běžně po ur-
čitou dobu po onemocnění vyskytuje dušnost, kašel, tlaky 
na hrudi a únava, přitom asi třetina pacientů má více než 
jeden z těchto příznaků. Mezi méně časté projevy pak patří 
přetrvávající bolesti hlavy, bolesti kloubů či svalů, závratě, 
poruchy spánku, přetrvávající ztráta chuti a čichu, zvýše-
né pocení nebo zažívací problémy. Z psychických obtíží to 
mohou být poruchy paměti, poruchy soustředění, úzkosti či 
deprese.  Je však třeba připomenout, že tyto obtíže nejsou 
specifické pro onemocnění COVID-19, ale vyskytují se i při 
zotavování se z jiných onemocnění – např. i po běžné chřip-
ce nebo zápalu plic je nějakou dobu výkonnost pacienta 
omezena. Obecně lze říci, že čím těžší průběh jakéhoko-
li onemocnění, tím častější výskyt následných obtíží. Že se 
v případě onemocnění COVID-19 jedná o velmi častý jev, 
potvrzují i výsledky prvních studií: Pokud jde o hospitalizova-
né pacienty pro onemocnění COVID-19, bylo podle jedné 
z těchto studií po uplynutí 1 měsíce od propuštění z hospita-
lizace pouze 40 % z nich schopno vykonávat běžné aktivity 
ve stejné míře jako před onemocněním, po uplynutí dvou 
měsíců od hospitalizace to bylo již 60 % pacientů. Přetrvá-
vající obtíže po odeznění akutní fáze onemocnění se však 
vyskytují i u pacientů s lehkým průběhem samotného one-
mocnění, tedy u nehospitalizovaných. 

Rychlost zotavení a návratu k běžným činnostem přitom zá-
visí na mnoha faktorech – věku (starší pacienti se s infekcí vy-
rovnávají obecně mnohem hůře), fyzické zdatnosti jedince 
(pacienti v dobré fyzické kondici mají častěji jak lehčí průběh 
vlastního onemocnění, tak nižší výskyt následných obtíží, které 
také rychleji ustupují), přidružených onemocněních a intenzitě 
rehabilitace. Ta by měla být zahájena pokud možno ještě za 
hospitalizace či v domácím prostředí při odeznívání akutního 
onemocnění. Pravidelné cvičení  zaměřené na zlepšení decho-
vých funkcí a posílení klíčových svalových skupin vč. svalů podí-
lejících se na dýchání přitom jednoznačně přispívá k urychlení 
regenerace po prodělaném onemocnění. Přesto bývá význam 
cílené rehabilitace po onemocnění často opomíjen. Nejedná 
se přitom o žádná složitá cvičení, ale jednoduché úkony, kte-
ré může doma provádět každý. Návod ke cvičení by měl být 
v bazální podobě schopen poskytnout každý plicní lékař, velmi 
hezky pak zpracovali problematiku cílené rehabilitace po one-
mocnění COVID-19 kolegové z Kliniky tělovýchovného lékařství 
a kardiovaskulární rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc. 
Na stránkách tohoto pracoviště je možno zhlédnout jak instruk-
tážní videa, tak webovou verzi brožury s podrobnými návody 
a fotografiemi k provádění jednotlivých cvičení. Důležitá je 
rovněž rehabilitace chůze, kterou doporučujeme ihned, jak-
mile je pacient schopen opustit lůžko. Neustále je však třeba 
apelovat na pravidelnost těchto opatření – jen tak lze 
dosáhnout úspěchu. 

Trvalé obtíže lze předpokládat u pacientů s těžkým průběhem 
onemocnění a u těch, kteří již před onemocněním neměli 
funkční rezervu, např. trpěli chronickým onemocněním srd-
ce, plic, obezitou nebo onkologickým onemocněním nebo 
jen nebyli v dobré kondici, přičemž tyto skupiny pacientů 
se zčásti překrývají. Délka trvání obtíží u těchto pacientů je 
velmi individuální a teprve další sledování ukáže, zda budou 
obtíže skutečně trvalého rázu. 

Zajímavý je také vliv očkování na výskyt následků po prodě-
laném onemocnění. To, že u očkovaných pacientů s ná-

sledně získaným onemocněním COVID-19 je průběh tohoto 
onemocnění mírnější, víme již nějakou dobu. Současně však 
máme i první studie, které naznačují, že očkovaní mají výhodu 
i v míře výskytu a intenzity obtíží v období měsíc a déle po 
prodělání onemocnění COVID-19, kdy jsou u očkovaných 
tyto následné potíže signifikantně méně časté a méně in-
tenzivní oproti skupině neočkovaných.

Jak moc jsou následky závažné? Může být někdo ohrožen 
i na životě?

Závažné následky onemocnění COVID-19 se objevují hlav-
ně v časném období po prodělání akutní infekce, nebo 
na ni dokonce plynule navazují. Mezi ty, které mohou být 
i život ohrožující, patří plicní embolie, srdeční selhání, zápal 
plic nebo sepse (laicky nazývaná otravou krve). Tyto stavy 
jsou také nejčastějším důvodem k přijetí nebo znovupřijetí 
pacienta k hospitalizaci. U části pacientů tyto komplikace 
souvisejí s chronickými onemocněními, kterými pacient tr-
pěl ještě před onemocněním COVID-19, mohou se ale vy-
skytnout i u pacientů dosud zcela zdravých. Dá se říci, že 
čím delší doba uplynula od prodělané akutní infekce, tím 
jsou případné přetrvávající obtíže méně závažné, to ale ne-
znamená, že pacienta neobtěžují a nemohou významně 
ovlivňovat jeho fungování v běžném životě. Od samotného 
počátku pandemie COVID-19 se hovoří o možném trvalém 
závažném poškození struktury plic (plicní fibróze) v přímé 
souvislosti s tímto onemocněním. Dosavadní zjištění však 
tento vztah jednoznačně nepotvrdila a teprve další sledo-
vání v delším časovém období ukáže, do jaké míry jsou tato 
podezření oprávněná. 

Proč se při covidu potýkají lidé se ztrátou čichu a chuti? 
Může být ztráta trvalá? 

Ztráta chuti a čichu u pacientů s onemocněním COVID-19 

Dlouhotrvající příznaky 
po prodělání nemoci covid-19

vypadávání 
vlasů

zadýchávání

ztráta
chuti
nebo
čichu

špatná
koncentrace

bolesti
hlavy

deprese

nespavost

diabetes

úzkosti
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je způsobena poruchou funkce smyslových (čichových 
a chuťových) buněk, umístěných ve sliznici nosu a dutiny 
ústní. K poruše funkce těchto smyslových buněk dochází 
nejčastěji v důsledku poškození či úplného zničení okolních 
tzv. podpůrných buněk, jejichž úkolem je zajišťovat smy-
slovým buňkám ochranu a příhodné prostředí pro jejich 
správnou funkci. Tyto podpůrné buňky jsou bohužel jedněmi 
z nejcitlivějších k poškození virem SARS-CoV-2, neboť ve 
vysoké míře exprimují receptory, kterými tento typ viru do 
buňky snadno pronikne. Velmi zjednodušeně si lze recep-
tor představit jako maličký zámek na povrchu buňky, od 
něhož má virus SARS-CoV-2 klíč. Pak už mu nic nebrání do 
takové buňky vniknout a zničit ji. Proto je také ztráta čichu 
a chuti jedním z nejčastějších projevů infekce SARS-CoV-2, 
kde se vyskytuje v mnohem vyšší míře než u jiných virových 
onemocnění. Uváděná četnost výskytu těchto projevů 
u onemocnění COVID-19však v jednotlivých studiích značně 
kolísá. V metaanalýze deseti observačních studií byla pa-

cienty s onemocněním COVID-19 uváděna porucha čichu 
v 52 % případů, porucha chuti ve 44 % případů. To kore-
sponduje i s našimi zjištěními u pacientů vyšetřených na 
plicní ambulanci naší nemocnice v r. 2021 po prodělaném 
onemocnění COVID-19, kdy ztrátu čichu uvádělo 49 % z nich 
a ztrátu chuti 42 % z nich. Délka regenerace a úplné obnovy 
funkce smyslových buněk závisí na míře poškození sliznice, 
ve většině případů dochází k plné restituci funkce nejvýše 
do několika týdnů. Ve vzácných případech však může po-
rucha přetrvávat i měsíce. Na našem pracovišti např. evidu-
jeme 2 pacienty, kteří uvádějí přetrvávající poruchu čichu 
i po 10 měsících od prodělání onemocnění COVID-19. 

Co je to takzvaný long covid – jak se projevuje a jak dlouho 
přetrvává? Je nebezpečný?

„Long-covid“ je jedním z termínů označujících stav, kdy 
i několik měsíců po prodělaném onemocnění COVID-19 
přetrvávají u pacienta subjektivní obtíže, které omezují jeho 
dosavadní tělesnou či duševní aktivitu, nebo je lékařem 
zjištěna přítomnost objektivní patologie, ať už při klinickém 
vyšetření – tedy v ordinaci, či při vyšetření doplňkovými me-
todami – např. rentgenem, CT nebo měřením plicních funkcí. 
Nejčastější patologické stavy, které mohou po onemocně-
ní COVID-19 přetrvávat, jsou vyjmenovány výše. Relativně 
menší, ale o to specifičtější skupinu pacientů pak tvoří osoby, 
u nichž je přítomen obrovský nepoměr v tíži udávaných sub-

jektivních obtíží a objektivizovatelném nálezu; nezřídka tito 
pacienti nemají žádný objektivní patologický nález, a přes-
to je zřejmé, že trpí. Minimálně část těchto obtíží spadá do 
spektra psychosomatických onemocnění a péče o takové 
pacienty je extrémně složitá a někdy bohužel i zcela ne-
úspěšná.

V obdobném významu jako „long-covid“ jsou používány 
také termíny „post-covid“, „post-covidový syndrom“, „post- 
akutní covid“ nebo „chronický covid“, přičemž celosvětově 
neexistuje žádná široce akceptovaná definice, která by tyto 
stavy přesně definovala, případně je od sebe podrobněji 
odlišila. Nicméně celosvětový nárůst počtu pacientů, kteří se 
zotavují z onemocnění COVID-19 různé tíže, je v současnosti 
důležitým zdravotnickým fenoménem, o jehož globálním vý-
znamu svědčí i skutečnost, že od října 2021 má patologický 
stav následující po prodělaném onemocnění COVID-19 svůj 
samostatný kód v rámci mezinárodní klasifikace nemocí. 

U některých dětí se objevuje po pár týdnech PIMS, který je 
doslova ohrožuje na životě. Je něco podobného i u dospě-
lých lidí?

PIMS-TS, někdy také uváděný jako MIS-C, je velmi vzácná, 
ale o to závažnější komplikace onemocnění covid-19, která 
je již z definice (Paediatric Inflammatory Multisystem Syndro-
me Temporally associated with SARS-¬CoV-2 – PIMS-TS, resp.  
Multisystem Inflammatory Syndrome in Children – MIS-C) 
specifická pro věkovou skupinu dětí a mladistvých. 
Přestože je její výskyt v souvislosti s infekcí SARS-CoV-2 
v této věkové skupině velmi nízký (odhaduje se kolem 0,6 % 
nakažených), jde o extrémně závažnou, život ohrožující 
komplikaci. Její vznik je podmíněn komplexní nekontrolo-
vanou zánětlivou reakcí imunitního systému na prodělanou 
infekci virem SARS-CoV-2. Proč k takové bouřlivé reakci 
dochází, není zcela jasné, zvažuje se i určitý podíl genetické 
predispozice. Komplikace se objevuje obvykle u jinak dosud 
zdravých dětí či dospívajících, a to nejčastěji několik týdnů 
po prodělaném onemocnění COVID-19, které mohlo pro-
běhnout i zcela skrytě nebo mělo jen lehký průběh. Nejčas-
tějšími projevy je náhle vzniklá vysoká horečka spojená se 
silnými bolestmi břicha, zvracením, průjmy, vyrážkou na kůži 
a sliznicích a zvětšením mízních uzlin. Kritickým však bývá 
poškození funkce srdečního svalu, které může vést k poklesu 
krevního tlaku a selhání krevního oběhu. Včasné stanovení 
diagnózy je tak zcela klíčové pro časné podání adekvátní 
léčby, a tím i záchranu života dítěte. 

U dospělých pacientů je tento stav zcela raritní, celosvě-
tově bylo dosud popsáno pouze několik desítek klinicky 
odpovídajících případů. Onemocnění v takovém případě 
označujeme jako MIS-A (Multisystem Inflammatory Syndro-
me in Adults). Jsou covidovými následky postiženi více lidé, 
kteří spolu s covidem měli i nějaké jiné chronické onemoc-
nění typu cukrovka, autoimunitní nemoci, onemocnění srdce 
a cév atd.?

Částečně ano – pacienti s přidruženými chronickými one-
mocněními mívají jak těžší průběh samotného onemocnění, 
tak i relativně vyšší výskyt komplikací a následných obtíží 
a také častěji onemocnění podlehnou. Neplatí to ovšem 
stoprocentně – závažné komplikace a následky se mohou 
vyskytnout i u lidí dosud zcela zdravých.
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  Nemocnice Mělník staví noví pavilon dlouhodobé 
lůžkové péče. Bude v něm umístěno 
i rehabilitační oddělení

Postupná modernizace Nemocnice Mělník pokračuje vý-
stavbou nového pavilonu, která navazuje na rekonstrukce 
v minulých letech. Tentokrát se pacienti i personál v Mělníku 
dočkají pavilonu dlouhodobé lůžkové péče a rehabilitačního 
oddělení. Součástí budou také hospicová lůžka, kterých je 
dlouhodobý nedostatek. Realizace projektu myslí zejména 
na dostupnou péči pro seniory, zvýšení úrovně zdravotnické 
péče v regionu a pohodlí pacientů. 

Zahájení demoličních prací proběhlo v únoru a nový pavilon 
by měl stát do dvou let.

Na místě tří stávajících budov vznikne nový pavilon dlou-
hodobé lůžkové péče a rehabilitačního oddělení. Pacienti 
z Mělníka a okolí se tak přibližně v průběhu dvou let dočkají 
výrazně kvalitnější péče v moderních prostorách v jedno  
a dvoulůžkových pokojích se zázemím. Nový pavilon na-
hradí starou budovu Oddělení dlouhodobé lůžkové péče, 
nacházející se v současné době v Mělníku Podolí. Přesune 
se sem také Rehabilitační oddělení z nemocničního pavilo-
nu T a vzniknou i nová hospicová lůžka, kterých je v celém 
regionu dlouhodobý nedostatek. Pacienti do zdravotnicko-
-sociálních zařízení musí zatím dojíždět, a to i desítky kilometrů.

„Je nám ctí, že po dlouhodobém plánování konečně mů-

žeme odhalit celý náš projekt veřejnosti a ruku v ruce s ním 
okamžitou realizaci. Původní budova již nesplňuje stan-
dardy pro dnešní dobu tak, jak bychom si představovali. 
Díky novému projektu vznikne takové zázemí, které si ze-
jména senioři pobývající v naší nemocnici bezpochyby 
zaslouží,“ uvádí Ing. Květoslav Durana, provozní ředitel 
Nemocnice Mělník, kterou provozuje společnost Mělnická 
zdravotní, a. s., člen skupiny VAMED MEDITERRA a. s. 

Novými lůžky a přesunem Oddělení dlouhodobé lůžkové 
péče z Mělníku Podolí nabídne nemocnice pacientům větší 
pohodlí, zvýšení kvality péče a špičkové vybavení. Prioritou 
nemocnice je rozšířit péči o seniory, i vzhledem k trendu stár-
nutí populace. 

Moderní prostředí jako výzva pro mladý personál 

S výstavbou nového pavilonu nemocnice také očekává 
větší příliv nových kolegů, obzvláště pak mladých lékařů a se-
ster, kterých je v celé ČR nedostatek Moderní prostředí může 
být pro mnoho uchazečů lákavým a rozhodujícím faktorem, 
pro rozhodnutí ucházet se o pracovní místo v Mělnické ne-
mocnici. „Máme zájem o to, aby na Oddělení dlouhodobé 
lůžkové péče přicházeli mladí lidé. Věříme, že nové prostředí 
pro ně bude motivující,“ říká Ing. Květoslav Durana.
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Rozhovor s Oldřichem Pazderkou, vedoucím údržby v ne-
ratovické nemocnici, o tom, jaká je jeho náplň práce, co 
vše je třeba hlídat v nemocničním prostředí, ale také o tom, 
jestli se kutilství věnuje i doma a jak tráví volný čas.

Oldřichu, Vy jste vedoucím údržby v neratovické nemocnici. 
Co všechno taková práce obnáší a za co máte zodpovědnost?

Moje práce je velice různorodá a obsahuje široké pole 
činností. V první řadě se staráme o bezproblémový chod 
nemocnice, kde se provádí každodenní běžné opravy, od 
protékajícího WC, oprav zámků u dveří, ucpaných odtoků 
u umyvadel přes výměny prasklých zářivek až po montáže 
nových zařízení. Ale není to jen o opravách, provádíme 
i činnosti jako třeba natírání radiátorů, kompletní výměnu 
zářivek za úspornější ledkové atd. Odpovědnost je skoro za 
vše, co se nemocnice (budovy) týká. Jsou to revize elektro, 
medicinální plyny, požární klapky, hasicí přístroje, výtahy, 
klimatizace, vzduchotechnika, záložní zdroj energie (die-
selagregát) atd. Jsou určité oblasti, se kterými mi pomáhají 
kolegové K. Smrž (klimatizace, vzduchotechnika) a M. Srb 
(elektro). 
Musím říci, že máme dobrý tým a vzájemně se při potřebné 

spolupráci doplňujeme. Do mé kompetence spadá i úklid 
v celé nemocnici, který má na starosti paní Jandourková, 
a odpadové hospodářství, což znamená vést evidenci 
o odpadech. Pokud je potřeba najít v oblasti údržby no-
vého dodavatele, je to spojeno s vypisováním výběrových 
řízení a hledáním dodavatelů na větší opravy, které nejsme 
schopni zvládnout vlastními silami. Jedná se třeba o větší 
stavební úpravy, zkrášlení nemocnice apod. V naší nemoc-
nici máme také k dispozici služební vozidlo Škoda Fabia, kte-
rým převážíme krevní vzorky do naší sesterské nemocnice 
Mělník, dopravujeme dusík pro kožní ambulanci, záložní krev 
pro laboratoř a v případě potřeby převážíme i krev z trans-
fuzní stanice z Mladé Boleslavi. 

Jak vypadá Váš běžný den? Popište nám svou každodenní 
pracovní náplň.

Na to je velice těžká odpověď, protože každý den se děje 
něco jiného a každý den na nás „vyskočí“ jiný problém. Jak  
jsem již uvedl, jsou to běžné opravy dle potřeb nemocnice. 
Z jednotlivých oddělení se přenáší na údržbu pomocí 
helpdesku, který s kolegy ráno po příchodu do práce vy-
hodnotíme a pustíme se do těch nejdůležitějších oprav, tak-
že každý den je úplně jiný. Náš tým je v pohotovosti 24 hodin 
denně 7 dní v týdnu, pro případ, že by došlo k nečekaným 
událostem vyžadujícím náš zásah. 

Jak dlouho se v této oblasti pohybujete? Je pro Vás tato 
práce i koníčkem?

V oblasti údržby jako takové se v nemocnici pohybuji od 
dob, kdy jsem nastoupil jako vedoucí údržby zde v Nemoc-
nici Neratovice. Ano, vzhledem k tomu, jak jsem již uvedl, že 
každý den je jiný, moje práce mě baví, není to jednotvárná 
práce jako třeba na výrobní lince u pásu.

Když se zeptám trochu laicky, byl jste odjakživa kutil? Vedl 
Vás k tomu někdo?

Ano. Pocházím z rodinného domku a můj otec si vše doma 
dělal sám a já jsem se již od malička okolo něho motal 
a hodně jsem se od něj naučil, ať už to byla práce s kovem, 
zedničina nebo klasické malování. Po vojně jsem se oženil, 
koupil malý starší domek a zkušenosti z mládí se mi opravdu 
hodily. Co jsem nevěděl, jsem vždy nějak zkusil, kolikrát se to 
sice nepovedlo, ale zkoušel jsem to znovu a lépe. Tím člověk 
získával zkušenosti. Jak se říká, „Chybami se člověk učí“.

Setkal jste se v nemocnici s nějakým bizarním problémem, 
na který byly i Vaše zkušenosti krátké?

Nemocnice je velice specifická a její údržba je trošku jiná 
než doma. Práce jako taková je stejná, ale kontrol a revizí 

Nemocnice Neratovice
  „Jsem kutil i doma, tam ale povinnosti trochu odkládám. 
Práce údržbáře v nemocnici mě baví díky různorodosti,“ 
říká Oldřich Pazderka

Oldřich Pazderka
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dle legislativy je daleko více. Hlavně v začátcích jsem s tím 
měl trošku problém, ale postupem času jsem si díky kolegům 
vypracoval systém, který se zaběhl a již celkem funguje. Ale 
pořád je co zlepšovat.

Pracoval jste někdy mimo nemocniční prostředí? Pokud ano, 
v čem se práce v oblasti údržby liší právě od nemocnice?

Práce v Nemocnici Neratovice je moje první práce v ne-
mocničním prostředí, ale vždy jsem pracoval jako vedoucí 
pracovník, což znamenalo vedení podřízených, a to je skoro 
všude stejné. Záleží na specifice oboru.

Fungujete jako údržbář, kutil a „hodinový manžel“ i doma, 
nebo i Vy domácí úkony s radostí odkládáte?

Ano, vlastním rodinný dům a i doma si většinu oprav, mo-
dernizací a vylepšování dělám sám. I doma jsou činnosti, 
které dělám bez odkladu, ale určité věci (hlavně ty, které 
chce přítelkyně a nepřipadají mi důležité) trošku odkládám. 

Ale časem na ně stejně dojde a realizují se.

Co nejraději děláte po pracovní době? Jaké jsou Vaše 
záliby?

Jak jsem uvedl, vlastním rodinný dům s větší zahradou a ko-
lem domu a zahrady je vždy dost práce. Úplně nesnáším 
zimu, kdy musí být člověk zavřený doma a nemůže něco 
dělat venku. Takže největší odpočinek pro mě je práce na 
zahradě, například sekání trávy (u toho si odpočinu nejvíce). 
V zimě topím doma dřevem, takže i práce s pilou mě baví. 
Pokud mi čas dovolí, rád jezdím na kole a chodím plavat.

Jak ještě jinak odpočíváte a odkládáte pracovní starosti?

Jsou tři činnosti, u kterých zapomenu na vše a opravdu si 
odpočinu. První je sauna – již 30 let navštěvuji každý týden 
saunu a to je hodně velký relax a odpočinek. Druhá je va-
ření, ale na to musím mít náladu (asi tak 1x za dva měsíce). 
A třetí – má oblíbená udírna. S tím je spojeno hodně práce, 

MUDr. Daniel Driák působí na gynekologicko-porodnickém 
oddělení v Nemocnici Neratovice od roku 2018 a v roce 
2020 byl jmenován primářem oddělení. Za dobu své kariéry 
vychoval mnoho studentů, pomohl na svět tisícům dětí, pro-
vedl nespočet specializovaných operací, které zachránily 
životy. Zakládá si na tom, aby porod miminka probíhal, po-
kud je to jen trochu možné, přirozeně, a jak sám říká, „pod-
le přírody“. Jak se dívá na současné možnosti medicíny 
v oblasti gynekologie? Co by budoucí maminky měly vědět 
o prevenci a jaký je nejvhodnější věk pro porod? O tom 
všem a také o tom, jak rád tráví volný čas, jsme si s panem 
primářem povídali v rozhovoru níže. 

V revolučním roce 1989 jste dokončil studium na Fakultě 
všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kdy jste 
se rozhodl, že Vaše kroky povedou k oboru gynekologie? 

Již v době studií mne lákaly operační obory. Když jsem se 
poprvé ucházel o práci lékaře na chirurgii, nebylo volné 
místo, ale na chodbě ředitelství jsem potkal dr. Hanuše, pri-
máře oddělení gynekologie a porodnictví v Mělníku, a tato 
náhoda rozhodla. Vzájemně jsme si padli do oka. Nastoupil 
jsem k němu a u gynekologie a porodnictví už jsem zůstal. 
A nelituji toho.

Pocházíte z lékařské rodiny, nebo se Vaše cesta k povolání 
formovala jinak? 

Maminka i její rodiče byli učitelé. Její tatínek prof. Karel Šimůnek 
učil na gymnáziu, a dokonce doučoval vysokoškolskou 
matematiku. Já jsem spíše tíhl k humanitním vědám a přírodě, 
tak jsem se na gymnáziu rozhodl pro medicínu.

Pokud byste měl možnost vrátit se do studijních let, co byste 
svému 20letému já poradil? 

Když se takhle ptáte, možná bych mu poradil, aby práci 
tolik neobětoval svůj osobní život. Strávil jsem 30 let na růz-
ných odděleních, mám za sebou desetitisíce přesčasových 
hodin, bez ohledu na únavu, tisíce případů na operačním 
sále, víkendy a svátky ve službách. Dodnes mi syn vyčítá, 
že si z dětství nepamatuje, že by u nás byl Štědrý den 24. 
prosince.

 „Přirozený porod je vždy nejlepší variantou.
  Pro maminku i miminko, “ říká MUDr. Daniel Driák, 
  primář gynekologicko-porodnického oddělení 
  neratovické porodnice

MUDr. Daniel Driák
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Máte nějaké osobní motto, kterým se v pracovním životě 
řídíte? Předal byste jej i současným studentům medicíny, 
případně přímo těm, kteří míří do oboru gynekologie?

„Jednat férově a nedělat podrazy“. To oceňovali jak přátelé, 
tak i nepřátelé. Po odborné stránce, v případě složitých 
případů, jsem se vždy snažil předvídat možné komplikace 
a být s léčbou o krok napřed. Konkrétním příkladem pro 
předcházení komplikací je začít podávat krevní deriváty 
dříve, než se pacientka dostane do posthemoragického 
šoku. Tímto krokem se mi v 99 % podařilo, že k takovému 
šoku vůbec nedošlo.  
Co se týká studentů, 16 let jsem učil na Univerzitě Karlově. 
Každým rokem mi připadá, že jsou studenti většinou méně 
a méně ochotní vynaložit úsilí a čas. Jak studenty, tak začínají-
cí kolegy jsem se snažil a snažím učit „medicínsky myslet“. Čísla 
a statistiky se nabiflují nebo je najdou na Google. Avšak hledat 
příčiny a souvislosti, co se stalo, proč se tak stalo, jak se tomu 
dalo zabránit nebo jaká komplikace může ještě následovat. 
Medicína není o tom, že v půl čtvrté zahodím skalpel a padla.

Absolvoval jste kromě povinných atestací nějaké nadstav-
bové kurzy dle vlastní libosti a zájmu? Jaké to konkrétně 
byly a co Vám přinesly?

V prvních letech praxe jsem absolvoval školení ultrazvuku. 
Přišlo mi úžasné, jak moc lze touto neinvazivní metodou zjis-
tit. Dále jsem absolvoval kurz laparoskopie u prof. Semma 
z Kielu. Protože jsem se chtěl metodu naučit, ve svém volném 
čase jsem jezdil za dr. Bendou do GynCentra. V té době se 
na našem oddělení laparoskopicky operovalo minimálně.  
Na klinice jsem se pak zaměřil na onkogynekologii a expert-
ní kolposkopii, to znamená vyhledávání předrakovinných 
změn na genitálu.

Poprvé jste získal primářské křeslo v 41 letech, to už je 16 let. 
Změnil se od té doby Váš styl vedení jak oddělení, tak za-
městnanců?

To by spíše měli říci mí kolegové. Osobně si myslím, že s při-
bývajícími lety řeším méně prkotiny.

Nyní jste primářem gynekologicko-porodnického oddělení 
v Nemocnici Neratovice. Co Vás motivuje k tomu těšit se 
do práce?   

Porodnictví má tu výhodu, že výsledek své práce vidíte po-
měrně rychle. A vždy mne těšilo, když jsme nějaký zapeklitý 
a komplikovaný případ vyřešili ku prospěchu rodičky a jejího 
miminka, odvrátili císařský řez, zachránili krvácející, vyopero-
vali velký tumor, zachytili nádor v časném stadiu atd.

Kdybyste mohl vyzdvihnout jeden pozitivní zážitek z pracovní-
ho života, který Vám opravdu utkvěl v paměti, jaký by to byl?
 
Pozitivních zážitků je skutečně mnoho. Chodí mi děkovné 
e-maily, na ulici potkám ženu a ona mi po letech děkuje, 
jak jsem zachránil její dítě. Jiná žena vzpomíná na to, že 
jsem jí rozmluvil operaci, na kterou byla odeslána, a nyní 
má zachované orgány pro plánované těhotenství. Mnohé 
dámy po onkogynekologických operacích ke mně chodí 
na pravidelné prohlídky a každý rok počítají: „…tak jste mi 
prodloužil život o 10, 11, 12 let…“. Nedávno náhodně přišla 

s mojí ženou do kontaktu dcera pacientky, které jsem před 
lety operoval zhoubný nádor. Ta se slzami vzpomínala, že 
přes špatnou diagnózu nikdo jiný s nimi o mamince tak po-
drobně, vlídně, lidsky a empaticky nemluvil.

 V čem se nejvíce posunula medicína v oblasti gynekologie 
za posledních 20 let? 

Nejen medicína, ale celý životní styl se řádově zrychlil, pro-
blémy se řeší na dálku a elektronicky. Jaké změny přinesly 
elektronické recepty! Elektronický systém je přínosem, po-
kud funguje. S nadsázkou, když nefunguje, lékař místo lé-
čení opravuje tiskárnu, restartuje počítač, shání IT experty. 
Speciálně v medicíně se mimořádně rozvinuly mini-invaziv-
ní (endoskopické) metody, což je pro komfort a následnou 
rekonvalescenci pacientek jistě velký přínos. Ve všech me-
dicínských oborech včetně gynekologie se rozšířilo spekt-
rum nejrůznějších medikamentů, např. v desetimilionové ČR 
máme přes 100 druhů antikoncepčních pilulek. V porodnic-
tví za největší úspěch považuji přesun genetického vyšetření 
z 2. trimestru do prvního. 

A změnily se za tu samou dobu požadavky či přání rodících 
žen? Případně jak?

Porod probíhá ve 3 porodních dobách, porodními cestami 
jako před tisíci lety. Poměry v porodnicích se jistě zlepšily. Je 
snaha o navození klidnější, intimnější a rodinné atmosféry.  
Komunikujeme a vysvětlujeme, co, jak a proč děláme, jaký 
je nález a stav miminka. Mnohé rodičky si přejí návrat k přírodě 
a přirozenosti, což se jim snažíme umožnit, pokud je to možné 
a bezpečné pro rodičku i miminko.

Jako žena předpokládám, že preventivní prohlídky na gyne-
kologii jsou velmi důležité. Co hrozí ženám, které je ignorují 
delší dobu? 

Ze třech probíhajících screeningových programů jsou dva pro-
gramy zaměřeny vysloveně na ženy. Je to mamografie na ná-
dory prsu a cytologie na rakovinu děložního čípku. Znamená 
to šanci na zachycení přednádorového stavu nebo nádoru 
v časné fázi, který je relativně snadno a kompletně zvládnu-
telný a léčitelný. Přes veškerou mediální osvětu se stále, byť 
ojediněle, setkávám s ženami, které nebyly na gynekologii 25 
let (naposledy při porodu), a přitom se vůbec nejedná o ne-
vzdělanost nebo neinformovanost. Jedna taková pacientka 
mi řekla, že pozvánky na preventivní prohlídky hází do kamen. 

Změnil se podle Vás věk žen, ve kterém plánují těhotenství? 

Zvyšování věku při prvním porodu je bohužel problémem 
celého civilizovaného světa a po roce 1989 jej v tomto ohle-
du dohání i Česká republika. Třicet let ještě není žádné dra-
ma, ale mám mezi prvorodičkami i 50letou maminku-lékařku. 

Jaký je průměrný věk prvorodiček? 

V roce 2014 byl průměrný věk při prvním porodu v České 
republice 28,1 roku. V roce 2021 poprvé překročil 30 let. 

Jaké roky ženského života pokládáte jako odborník za ideální 
na to stát se maminkou? A existuje vůbec takový „ideální 
věk“?
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Ano, po stránce biologické je to vcelku jasné. Ideální věk 
pro první porod je ve věku 20 až 25 let. V tomto období do-
zrávají nejkvalitnější vajíčka. Ve 30 letech je již 30 % vajíček 
geneticky vadných a ve 40 letech je to asi 80 %. Dvacetiletá 
žena při nechráněném styku 2 – 3krát týdně má 25% šanci 
na otěhotnění na jeden menstruační cyklus, mezi 25 až 
35 roky jen 16% a po 40. roce méně než 5%. 

Jak v Nemocnici Neratovice pomáháte novopečeným 
maminkám po porodu, co se týče psychické stránky nebo 
péče o miminko v domácím prostředí?

Těsně po porodu maminky zůstávají na porodním sále 
s miminkem a obvykle i s tatínkem. Nejsou-li komplikace, 
po dvou hodinách je přesouváme na pokoj. Máme pro ně 
pět nově zrekonstruovaných nadstandardních pokojů, 
ve kterých může být přítomen i otec. Funguje nám laktační 
poradenství. Co se týká psychického rozpoložení rodiček, ve 
spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví v Klecanech 
jsme prováděli dotazníkovou studii formou otázek v tabletu. 
 
Máte vypozorované nejčastější obavy nastávajících mami-
nek? Jaké to jsou? 

Porod, i když běží hladce, je vždycky stres – psychické vypě-
tí, nevyspání, tlumení bolestí, fyzická námaha, krevní ztráta, 
ošetření poranění. Některé maminky toužící po přirozenos-
ti se však obávají, že poskytované péče je příliš, odmítají 
všechno včetně vymožeností medicíny, monitorování, léky, 
které jim mohou ulevit, ulehčit, a v některých případech 
dokonce zachránit život. Já sám přitom řadu let zastávám 
názor, že jen blázen by zasahoval do porodu, který běží sám 
podle přírody. 

Jak moc velkou roli hraje během těhotenství či samotného 
porodu partner nebo jiný doprovod?

Během těhotenství je jeho role a podpora ženy nezastupitelná. 
Není proto výjimkou, že ženy žádají o včasné přerušení tě-
hotenství v případech, kdy je partner opustil. 
V první době porodní bývá doprovod rovněž přínosem. Je 
v úzkém kontaktu s blízkou osobou, poskytuje jí tak psycholo-
gickou pomoc, ale může se zapojit i aktivně jako doprovod 
při pohybu maminky, může ji masírovat válečky a ulevit jí.
V druhé době porodní je to již tak půl na půl. Někteří tatínci 
nesou porod hůře než maminka. 

Jaká vyšetření před- i poporodní by si měly maminky hlí-
dat? Co doporučujete absolvovat? 

Jak již zaznělo, nepromeškat vyšetření v prvním trimestru na 
genetické vady plodu. Další důležitý je screening na cuk-
rovku ve 2 krocích. Tedy v 1. trimestru vyšetření na hladinu 
glukosy odebrané nalačno a mezi 24. až 28. týdnem absol-
vovat zátěžový test, ve zkratce oGTT neboli orální glukozo-
vý toleranční test. Měly by si také hlídat pravidelné kontroly 
včetně měření krevního tlaku a rovněž standardní odběry 
a ultrazvukové kontroly. Po 37. týdnu by se zejména u prvo-
rodičky mělo dbát na to, aby plod nepřenášela a miminko 
příliš nepřerostlo. Z mnohaletých zkušeností vidíme, že pro 
prvorodičku je ideální dítě kolem 3 kg. Den, dva, tři nehra-
je roli, ale 42. týden s miminkem přes 4 kg bývá často nad 
jejich síly. 

V Neratovicích nabízíte i on-line poradnu. Komu se mohou 
těhotné ženy svěřit a na jaké otázky získají odpovědi? 
Na co se ženy ptají nejčastěji? 

Na dotazy odpovídají vyškolené porodní asistentky a lékaři. 
Ženy se ptají úplně na všechno, co se porodu a těhotenství 
týká. Na krvácení, úrazy, sex, hlenovou zátku, na poslíčky. 
Již před lety jsem vydal brožurku pro těhotné ženy s názvem 
„Půvabná i v těhotenství“, ve které jsem všechny aspekty 
od otěhotnění přes těhotenské změny, stravování, spánek, 
hygienu, cvičení, užívání léků a podobně popsal. Netěhotné 
se nejčastěji ptají na endometriózu. V době covidu je nej-
častější otázkou očkování. 

Můžete prosím stručně představit, jaké jsou nové programy 
pro nastávající maminky? 

Ano, součástí našeho oddělení je Poradna porodních asi-
stentek, které připraví ženu na těhotenství, porod i šestine-
dělí. Tento program je přizpůsobený na míru rodičce před 
porodem i po něm. V rámci Centra péče o ženu nabízíme 
také kurzy se zaměřením na předporodní přípravu, dobu 
porodní i péči o novorozence. Tato setkání probíhají v malé 
skupince, v maximálním soukromí a v příjemném prostředí 
naší nemocnice.

Co plánujete v nejbližší době na svém oddělení? Je něco, 
na co se mohou nově příchozí pacientky těšit? 

Dlouhodobě a kontinuálně se snažíme uspokojit nejrůznější 
potřeby a přání našich klientek, zútulňovat prostředí a rozši-
řovat nabídku našich služeb. Pro ženy s normálním průbě-
hem (fyziologickým) těhotenství chystáme poradnu vede-
nou porodními asistentkami. 

Povolání lékaře je jistě psychicky i fyzicky náročné. Jak 
relaxujete a čím obvykle zaplníte volné dny?

Dříve mě velmi bavily několikadenní přechody hor – Dolomity, 
trek kolem Everestu, Dračí hory, Skotsko, Mont Blanc, Vysoké 
i Nízké Tatry, v nejlepších letech jsem dokonce prováděl 
výpravu 10 Skotů Nízkými Tatrami, ale nepohrdl jsem ani po-
chodem tam a zpět přes Krkonoše. Dokud neplatila proti-
covidová opatření, snažil jsem se alespoň párkrát za sezonu 
vyjet na lyže, v létě plavat i jezdit na kole. Poslední dva roky se 
nám život diametrálně změnil, přežil jsem dvakrát covid, po-
dědili jsme psího sirotka, a tak chodím na procházky s malou 
jorkšírkou.  
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Pane primáři, začali bychom nejdříve s otázkou přímo na Vás, 
abychom čtenářům trochu odhalili Vaši osobu. Odkud jste 
a co Vás přivedlo do Nemocnice sv. Zdislavy?

Narodil jsem se v Přerově. Vystudoval jsem LF MU v Brně, kde 
jsem promoval v roce 2006 v oboru všeobecného lékařství 
a nastoupil jako lékař na ortopedické oddělení Nemocnice 
sv. Zdislavy. V roce 2011 jsem složil atestační zkoušku v oboru 
ortopedie a traumatologie.

Jak dlouho se ortopedii věnujete? Byl to Váš cíl od začátku 
studia medicíny?

Na ortopedii pracuji od ukončení LF MU v Brně v roce 2006, 
kdy jsem nastoupil na ortopedické oddělení Nemocnice 
sv. Zdislavy. O obor ortopedie jsem se začal zajímat během 
studia na vysoké škole, někdy ve třetím nebo čtvrtém ročníku.

Říká se, že ortopedie je pro operatéry velmi fyzicky ná-
ročná, je to pravda? Jak se udržujete v kondici? Je nějaký 
sport, kterému se věnujete dlouhodobě?

Záleží na typu operace, některé jsou fyzicky náročnější a ope-
ratér se při nich zapotí. V mládí jsem závodně hrával tenis 
a hokej, nyní již jenom rekreačně. V létě, když dobře fouká, 
dělám windsurfing a v zimě se rád věnuji skialpinismu a free-
ridingu.

Je podle Vás nějaký druh sportu, který je vyloženě nevhodný 
pro kloubní aparát?

Myslím, že když se sportuje rozumně a s mírou, tak je pro tělo 
a klouby vhodný každý sport, hlavně musí bavit a dělat radost.

S jakým problémem za Vámi nejčastěji pacienti chodí?

Naše pracoviště se specializuje hlavně na endoprotetiku, 
tedy většina našich pacientů trpí degenerativním postiže-
ním velkých kloubů. Ale vyhledávají nás i pacienti s úrazy 
a poúrazovými komplikacemi kolen a ramen, což řešíme 
převážně artroskopickými operacemi.

Myslíte, že se dá těmto nejčastějším potížím nějakým způ-
sobem předcházet? Co byste doporučil jako prevenci pro 
zdravé klouby? 

Klouby si v mládí nepřetěžovat, vyhýbat se úrazům, vyvaro-
vat se nadváhy a ve stáří klouby udržovat v pohybu.

Jsou podle Vás výživové doplňky a doporučení konzu-
mace gumových medvídků z internetových portálů efek-

tivní, nebo je to mýtus?

Gumové medvídky bych nedoporučoval, ale preparáty, 
které se dají zakoupit volně nebo na předpis v lékárně, urči-
tě zlepšují odolnost chrupavky na opotřebení.

Co je pro Vás největší odměnou? Máte nějaké vize do bu-
doucích let?

Spokojený pacient, který se díky naší léčbě vrátí do běžné-
ho života bez bolestí, případně je-li třeba, na operaci s dal-
ším poškozeným kloubem přijde opět k nám. V roce 2021 
se nám povedlo naimplantovat 700 umělých kloubů, nejvíc 
v historii našeho pracoviště. Rádi bychom i do budoucnosti 
pomohli stejnému počtu pacientů, i když to není lehký úkol. 
Velké díky patří celému našemu týmu, doktorům a sestrám 
na ambulanci, operačních sálech, ortopedickém oddělení 
a oddělení rehabilitace.

Nemocnice sv. Zdislavy
 ,,Myslím, že když se sportuje rozumně a s mírou, 

  je pro   tělo a klouby vhodný každý sport, hlavně musí 
  bavit a dělat radost, ‘‘ říká MUDr. Mario Bertoli, 
  lékař ortopedického oddělení Nemocnice Mostiště

MUDr. Mario Bertoli



19

Interní magazín skupiny VAMED MEDITERRA číslo 1/2022

Nemocnice Sedlčany

Nemocnice Sedlčany provozovala Velkokapacitní Očkovací 
Centrum  v Kulturním domě v Sedlčanech za podpory Středo-
českého kraje a města Sedlčany od 1. 3. 2021 do 10. 2. 2022.

Za necelý rok bylo aplikováno 82 tisíc dávek vakcíny proti 
onemocnění COVID-19 - 35 tisícům osob a sedlčanské 
očkovací místo se tak zařadilo na 6. místo (z 30) v počtu očko-
vaných ve Středočeském kraji. 

Nejvíce podaných dávek tvořila látka COMIRNATY firmy 
Pfizer/BioNTech - necelých 90 %.

Bezproblémový chod očkovacího centra zajišťovalo 45 
administrativních pracovníků a zhruba 20 zdravotníků. 
Stálý tým sestřiček a lékařů sedlčanské nemocnice postupně 
doplňovali praktičtí lékaři, internisté i lékaři pro děti a dorost. 

Všem, kteří se na provozu očkovacího centra podíleli, patří 
veliký obdiv a dík.

 

  Dveře očkovacího centra v Kulturním domě Josefa 
Suka se zavřely. Očkovací centrum se po roce vrací 
do areálu nemocnice

„V únoru 2022 jsem na klinice Mostiště podstoupil operaci prostaty. Jelikož mám za sebou již několik chirurgických 
a ortopedických zákroků v různých nemocničních zařízeních, tak dokážu porovnat kvalitu služeb.

Rád bych poděkoval za absolutní profesionalitu, vstřícnost, lidský přístup celého personálu této kliniky. Pro mě 
absolutně profesionální personál, doktoři, sestřičky i ostatní, kteří se podílejí na chodu kliniky. I přes veškerý stres, 
který člověk zažívá kolem operace, se díky těmto pracovníkům s jejich vstřícným a přátelským přístupem stává 
celá záležitost příjemnou zkušeností.

Pokud bych mohl doporučit většině zdravotních zařízení v naší republice pouze jednu věc, pak by to bylo navštívit 
toto zařízení a podívat se, jak má opravdová péče o pacienta vypadat. Vřelé díky všem, kteří se o mě starali.“

Pacient chirurgického oddělení

  Poděkování od pacienta Nemocnice sv. Zdislavy 
Mostiště

Sestřičky, které očkují od prvního očkovacího dne dodnes:-) 
Ivana Lachoutová a Hana Zamrazilová
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C. L. P. A.

Bolavé klouby jsou velké téma, trápí nejednoho z našich 
pacientů a nevyhnou se ani kolegům v našich vlastních 
řadách. A čím je člověk starší, tím je opotřebení a poslé-
ze ubývání kloubní chrupavky, tedy artróza, častější. Ve 
věku nad 50 let trápí kolem 80 % lidí. A po sedmdesátce 
už má artrózu 90 % obyvatel Česka. „Spousta lidí si myslí, 
že stačí přijít za ortopedem, který píchne do kloubu injekci, 
a chrupavka doroste jako trávník na zahradě. Tak to bo-
hužel nefunguje,“ říká MUDr. JIŘÍ VÁCHAL, šéf pražského 
Centra léčby pohybového aparátu a jeden z nejuznávaněj-

  „Pokud operatér není zkušený a nemá to v oku, 
v hlavě a v rukách, žádná technika za něj operaci 
dobře neudělá,“ říká MUDr. Jiří Váchal, ortoped, 
lékařský ředitel C.L.P.A. a Vicepresident Medical 
skupiny VAMED MEDITERRA

ších českých ortopedů v rozhovoru, který vyšel v magazínu 
Téma. 

Potíže s bolavými klouby bývají tak vážné, že lékaři musejí 
každý rok provést na 35 tisíc operací, kdy pacienti dosta-
nou umělý kloub. Z toho je asi 20 tisíc endoprotéz kyčlí. 
Naštěstí patří tato operace mezi nejúspěšnější. Umělou ná-
hradu kyčelního kloubu vyhlásila dokonce Britská královská 
chirurgická společnost za nejvýznamnější a nejúspěšnější 
operaci minulého století.

Jak moc se podepsala koronavirová pandemie na péči 
o lidi s bolavým pohybovým aparátem?

Už v časech před covidem byly poměrně dlouhé čekací 
doby na operace, přestože všechna pracoviště byla ma-
ximálně vytížena. Během pandemie pak navíc docházelo 
k omezování elektivní péče. Zvětšit její objem je obtížné i za 
situace, kdy se navýší finanční prostředky. Množství operací 
je totiž limitováno nejen kapacitně (množstvím operačních 
sálů a hlavně lůžek v nemocnicích, pozn. red.), ale i perso-
nální situací. Dohnat tu ztrátu je prakticky nemožné a čekací 
doby podle toho vypadají.

V USA je pacient po endoprotéze kloubu propuštěn z ne-
mocnice třeba už druhý nebo třetí den. Není tohle cesta, jak 
dosáhnout většího počtu operací?

Amerika je v tomto trochu zvláštní, americký systém zdra-
votní péče a pojištění je odlišný a daleko složitější než u nás. 
A maličko se vymyká běžnému ortopedickému standardu. 
Zdravotnictví je tam poměrně drahé, a tak všechno v pod-
statě směřuje k tomu, aby se náklady srážely níže a paci-
enti byli z nemocnic co nejrychleji pryč. Samozřejmě, že 
když u nás leží člověk po výměně kloubu týden a u nich jen 
dva dny, mohou ošetřit třikrát více pacientů... Má to něco 
do sebe, na druhou stranu to s sebou nese spoustu úska-
lí (podle některých studií vede tento systém k tomu, že se 
37 % pacientů vrací po nějaké době zpět do nemocnice 
s komplikacemi, pozn. red.). Hlavně ale pacient není úplně 
v komfortu, protože ho po tak těžké operaci vyženou za dva 
dny do hotelu, který je vedle nemocnice, a lékaři tam cho-
dí pouze na vizitu. V Evropě máme určité lékařské zvyklosti 
a k nim patří i dostatečný čas na rekonvalescenci. (Navíc 
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často uváděný argument, že díky propuštění pacienta z ne-
mocnice už dva dny poté, co dostal totální endoprotézu 
kyčle, se ve Spojených státech stihne provést mnohem více 
těchto operací, není úplně pravdivý. V USA žije 332 milionů 
lidí, tedy zhruba 31krát víc než u nás. Těchto operací se tam 
v době před pandemií provádělo něco přes milion ročně, 
na počet obyvatel tedy stejně jako u nás, pozn. red.)

V dodávkách endoprotéz problém v Česku není?

Těch je dostatek. Je tady spousta etablovaných firem 
a každý operatér si může vybrat podle toho, s čím se mu líbí 
dělat a jak mají provozovatelé nemocnic nastavené ekono-
mické mantinely. Vývoj endoprotéz ale jde stále dopředu. 
Vše směřuje k tomu, aby se prodloužila jejich životnost (prů-
měrná minimální doba „fungování“ endoprotézy ze stan-
dardního materiálu je nyní 15 let a zhruba u 10 % pacientů 
je potřeba umělý kloub během jejich života vyměnit, pozn. 
red.) a aby člověk, když dostane umělou náhradu, měl co 
největší šanci, že mu vydrží až do smrti. Takže každá firma 
teď pracuje hlavně na vylepšení materiálů, jež by měly mít 
vyšší odolnost proti otěru. To je vlastně největší zlo, které způ-
sobuje, že se endoprotéza uvolní a přestane fungovat. Nyní 
jde o trvanlivost použitých materiálů v závislosti na zátěži. 
Současný rychlý životní styl totiž přispívá k tomu, že endopro-
tézy dostávají stále mladší a mladší ročníky.

Jsou na nejvyšším stupni vývoje keramické endoprotézy?

To se tak nedá říct. Některé firmy preferují keramiku, někdo 
sází spíše na kombinaci materiálů, ať už je to kov, keramika 
nebo polyetylen. Kromě toho, že se jednotlivé složky biome-
chanicky vylepšují a zvyšuje se možnost jejich zátěže, vě-
nuje se obrovská pozornost tomu, jaké materiály se mohou 
spolu kombinovat. Na to existují tisíce studií. Někdo doporu-
čuje kombinaci keramická hlavice kosti stehenní – keramic-
ká jamka kosti pánevní, někdo systém polyetylen–kov. Jen 
od systému kov–kov se v poslední době začalo ustupovat, 
protože docházelo k poměrně častým komplikacím v sou-
vislosti se vznikem tzv. metalózy, jež působí na měkké tkáně 
v okolí endoprotézy (škodlivé účinky kovů uvolňujících se při 
otěru z povrchu endoprotéz ve formě iontů či mikroskopic-
kých částic, pozn. red.).

Směřuje vývoj k „chytrým“ endoprotézám, které prý už brzy 
budou schopné rozpoznat infekci, a dokonce i samy zahájit 
léčbu?

Zkoušejí se čidla, jež by měla být součástí endoprotézy 
a signalizovat změny, které se odchylují od standardního 
postupu. Je to ale teprve v začátcích.

V podstatě se však na systému náhrady kloubu nic zásadní-
ho nezměnilo od revoluce v ortopedii, kdy Sir John Charnley 
začal ve Velké Británii v roce 1962 implantovat cementovaný 
kyčelní kloub...

To je pravda, princip zůstal úplně stejný a mění se jenom 
drobnosti. Což svědčí o tom, jak obrovský objev tenkrát udě-
lali. Do určité míry se potom jenom měnil tvar endoprotéz, 
které procházely biomechanickým vývojem, a operační 
přístupy. Ty se hledají co nejefektivnější, aby se co nejméně 
poškodily měkké tkáně v oblasti kloubu. Nyní se mění i ma-

teriály. Ale filozofie tohoto typu operace zůstala zachována.

Čím to je, že se u nás nahrazuje umělým kloubem více kyčlí 
než kolen? V některých zemích je to obráceně...

Na to mají vliv dvě poměrně zásadní věci. První je určitá 
regionalita. Kupříkladu Asiaté mají takové genetické vyba-
vení, že u nich k masivní tvorbě artrotických změn v kyčlích 
nedochází. Pro ně prostě není artróza kyčlí tak rozšířeným 
problémem, takže se v Asii určitě operuje více kolen... Pod-
statné je i to, že se artróza v kyčli snáší daleko hůře než ta 
v koleni. Je spousta lidí, kteří mají úplně deformované kole-
no, a normálně s tím žijí, a dokonce sportují. Kyčel je však 
o mnoho bolestivější, a tak lidé daleko více chtějí jít na ope-
raci. Souvisí to s anatomií kloubů a roli hraje i tuhost kloub-
ního pouzdra (Asiaté či Afričané mají v průměru volnější 
klouby a vazy než běloši, pozn. red.). Když se utvoří výpotek 
v koleně, pouzdro se roztáhne a tlak nevyvolává tak velké 
potíže. Kdežto kyčel má silné kloubní pouzdro a jeho rozpí-
navost je velmi malá. Tím pádem se při jakýchkoliv pro-
blémech zvyšuje nitrokloubní tlak. Mnozí pacienti dokonce 
noční bolesti u kyčlí přirovnávají k zánětu zubů.

Jakou roli hraje v tak velkém počtu náhrad kyčelních klou-
bů obezita?

Obézní lidé splňují samozřejmě všechny předpoklady 
k tomu, aby měli artrózu dříve a byla horší, než je tomu 
u hubených, ale rozhodně to není zase tak černobílé. Pří-
čina artrózy totiž není obecně jednoznačná. Je tam i podíl 
genetiky a vliv má také zátěž, resp. přetěžování. Trochu jiná 
je situace u kyčlí než u kolen, přestože jde prakticky o stejný 
typ artrózy. Málokdo si během své sportovní kariéry poraní 
vazy v kyčli, každý druhý má ale zraněné vazy v kolenu (když 
fotbalista kopne vší silou do míče, zatíží tím koleno vahou, která 
je třikrát vyšší než jeho celková tělesná hmotnost, pozn. red.).

V jakém věku se objevují v ortopedických ordinacích lidé 
s potížemi kloubů nejčastěji? 

Věková kategorie, kterou trápí artróza nejvíce, je 60 let 
a více. I když v dnešní době nejsou výjimkou ani mladší lidé 
s poměrně těžkými artrotickými změnami. Vidíme dokonce 
už i třicátníky, kteří mají artrózu kyčle. A důvodem není, že 
by měli v dětství nějaké problémy s vrozenou kyčelní vadou. 
U artrózy vždy rozlišujeme dva typy – primární, jež vznikne 
bez jasné, určené příčiny, a sekundární. Ta je na základě 
úrazů, poranění nebo evidentního přetížení. Někdy jde sa-
mozřejmě o kombinaci obou typů. Obecně platí, že u kolen 
je velký podíl oné složky sekundární, tedy přetížení a násled-
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MUDr. Jiří Váchal 

Vyhlášený český ortoped. Dlouhá léta působil i jako lékař fotbalové Sparty, pracoval také u národního fotbalového 
týmu. Byl primářem oddělení ortopedie ve Vinohradské nemocnici. Je zakladatelem a ředitelem Centra léčby pohybové-
ho aparátu v pražských Vysočanech, které provozuje skupina VAMED MEDITERRA a které se specializuje na operační léčbu 
pohybového ústrojí. Dříve závodně lyžoval a hrál ragby, nyní se aktivně věnuje tenisu, lyžování a vysokohorské turistice.

ky různých úrazů, zatímco u artrózy kyčlí je na vině příčina, 
kterou úplně nedokážeme rozklíčovat. Existují tam však záro-
veň i určité predisponující faktory. Kromě úrazů a primárních 
změn jsou to různá onemocnění a medikamenty používané 
na jejich léčbu. Vznik artrózy kyčle se dává do souvislosti 
i s dlouhodobým používáním kortikoidů. Nikoliv lokálně, ale 
jako součást léčby některých jiných závažných systémových 
onemocnění. 

Artróza se nedá léčit. Lze ji ale preventivně zastavit či zpomalit? 

Každá dekáda má nějaká svá populární „kloubní“ doporu-
čení dietologů a nutričních specialistů... Trh je zaplaven vý-
živovými doplňky, které do určité míry odolnost a trvanlivost 
kloubní chrupavky podporují a snižují následky kloubního 
přetížení. Cílit se dá hlavně na prevenci sekundární artrózy.

Jestliže je genetická výbava taková, že člověka předurču-
je k tomu, aby artrózu dostal, může ji zdravým způsobem 
života a eliminací všech rizikových faktorů, jako je obezita, 
aspoň oddálit. Ale nemohu někomu zodpovědně poradit, 
že když bude jíst to či ono, artróza se mu vyhne.

Jaké mají ortopedi možnosti v konzervativní léčbě? Hodně 
se například mluví o výživových injekcích se základními 
stavebními kameny chrupavky nebo o metodě PRP, při níž 
se do kloubu aplikuje vlastní krevní plazma s využitím hojivé 
potence krevních trombocytů.

Těch cest, jak konzervativně zmírnit artrotické obtíže, je spous-
ta. Jednak jsou to medikamenty – protizánětlivá analgetická 
antiartrotika. Další látky se aplikují přímo do kloubů – těch je 
také množství a fungují na relativně podobném principu. To 
znamená, že snižují a do určité míry potlačují lokální zánětlivé 
změny v kloubu. Zároveň mají určitý viskosuplementační efekt 
– obsahují složku, jež působí na to, aby byl pohyb snazší a nebyl 
zatížen takovou mírou otěru. Laicky řečeno kloub jakoby tro-
chu promazávají (injekční dodání kyseliny hyaluronové přímo 
do postiženého kloubu, pozn. red.). V časnějších stadiích artró-
zy takové preparáty dokážou do určité míry zvyšovat odolnost 
kloubní chrupavky proti přetížení a degradaci. Pak se také 
zkoušejí aplikace odstředěné plazmy na zpomalení destrukč-
ních změn. A existují i výzkumy věnující se kmenovým buňkám. 
Výstupy ze všech těchto metod jsou ale jednoznačné – jestli-
že něco funguje, pak pouze v časném stadiu artrózy. Je tedy 
potřeba onemocnění zachytit včas. Protože když už kloubní 
chrupavka chybí, není šance, že by došlo nějakými konzerva-
tivními metodami k její regeneraci a zlepšení stavu.

Co transplantace chrupavky, kdy se pacientovi z jeho 
vlastní chrupavky operačně odeberou buňky, ty se labora-

torně namnoží do gelové síťky a defekty kloubního pouzdra 
se jí zalepí?

Ano, to je cesta, ale ne pro každého. Indikační kritéria jsou po-
měrně omezená a nedá se říct, že by transplantace chrupavky 
fungovala u primárně artrotického kloubu. Docela dobré vý-
sledky jsou u mladších lidí, kteří mají defekt v chrupavce ná-
sledkem onemocnění nebo úrazu. Ať je to kyčel, koleno nebo 
kotník – tedy nosné klouby. Tam mají náhrady kloubní 
chrupavky docela povzbudivé výsledky. Jenže artróza je 
souběh onemocnění chrupavek a kostí a změny nastávají i na 
měkkých tkáních v okolí kloubu. A nějaká buněčná orgánová 
terapie, kdy by chrupavka dorůstala, zůstává nadále spíše 
snem.

Náhrada kyčelního či kolenního kloubu je poměrně radikální 
zákrok, kdy se vyjme postižený kloub a odstraní se také posti-
žené části kostí – u kolene třeba části kosti stehenní i holenní. 
Operace trvá někdy i více než dvě hodiny. Není budoucností 
navigovaná operativa pomocí robotů, tzv. ortopilotů?

Navigace při operacích jsou používané už desetiletí, ale není 
to úplně běžná metoda. Spousta pracovišť, která s tím začí-
nala, od toho ustupuje. Ze dvou důvodů. Navigační přístroje 
jsou poměrně drahé, neskladné a náročné na obsluhu. Na-
víc se prodlužuje operační čas. A za druhé dnes existují meto-
dy, jež dokážou operaci naplánovat už během předoperač-
ního vyšetření. Máme k dispozici software, který se napasuje 
na rentgenový snímek a ukáže nám potřebnou velikost 
endoprotézy i typ, jaký se na tvar kloubu hodí. Vše je tak daleko 
snazší, levnější a efekt je výborný. Předoperační plánování už 
v podstatě dokáže plně nahradit roboty s navigacemi. 
A v neposlední řadě nesmíme zapomínat na erudici operatéra. 
Pokud není zkušený a nemá to v oku, v hlavě a v rukách, žádná 
takováto berlička za něj operaci dobře neudělá.

Někteří ortopedi tvrdí, že pro klouby není moc zdravé běhání. 
Co si o tom myslíte Vy?

V tomto jsem spíše volnomyšlenkářský. Nemohu zakazovat 
lidem běhání, protože sám chodím běhat. Mně běh vylo-
ženě pomáhá. Na problémy se zády, s váhou, na psychiku. 
Je to jedno s druhým a myslím si, že bez radosti z pohybu 
bych se cítil daleko hůře. Když ale někdo přijde a říká, že 
ho bolí kolena, protože běhá maratony a každý den trénuje 
25 kilometrů, pak samozřejmě obočí zvednu. I vrcholový 
profesionální sportovec jednou skončí, a tak by neměl pře-
těžování kloubů „hrotit“. Ať si každý běhá, jak mu vyhovuje, 
ale když to začne způsobovat zdravotní problémy, což jsou 
nejčastěji bolesti nosných kloubů na dolních končetinách, 
nemá smysl tlačit na pilu. V tu chvíli je potřeba tělu vyhovět.
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Klouby versus artróza

Klouby jsou pohyblivá spojení mezi kostmi. Jejich pouzdra 
naplněná mazivem jsou vystlána chrupavkou, tudíž se kosti 
neodírají. Když ale mazivo řídne, klouby ztrácejí pohyblivost, 
dochází k oslabování chrupavky a hlavice se o sebe začí-
nají dřít. Dochází při tom k poškození měkkých částí, vazů. 
Struktura chrupavky se mění a dochází k tvorbě kostěných 
výrůstků, tzv. osteofytů. 

Bolesti kloubů

Hlavními nemocemi kloubů jsou artróza a revmatoidní ar-
tritida. „Artritida je zánět kloubů, který vzniká jako následek 
poruchy imunity, respektive vznikem autoimunity. Artróza 
je spíše degenerativní onemocnění, které má co do čině-
ní se stárnutím a degradací chrupavky,“ vysvětluje profe-
sor MUDr. Karel Pavelka, ředitel Revmatologického ústavu 
v Praze. „U artritidy převažují především bolesti klidové, které 
jsou horší po ránu, protože jsou spojené s ranní ztuhlostí. 
Artróza se naopak zpočátku projevuje při námaze, takže 
potíže například s kolenním kloubem pocítí pacient poprvé 
třeba při chůzi do schodů.“ 

Artróza

Bolestivé kloubní onemocnění, při němž ubývá chrupavka 
(a změny pak zasahují i okolí kloubů včetně vazů a kostí). 
S trochou nadsázky se artróze říká nemoc z opotřebení. 
Částečně se na artróze podílí i genetika. V počátečním 
stadiu je kloub bez viditelných změn. Postupem času však 
mění tvar, velikost i osu, potíže se zvětšují po námaze, s neo-
patrnými pohyby, se změnou počasí... Po padesátce artró-
zou trpí 80 % lidí a po sedmdesátce její četnost v populaci 
stoupá až na 90 %. Zpravidla po nějakém čase, kdy se nemoc 
zhoršuje (vyléčit se nedá, její postup lze jen zpomalit), je 
potřeba totální náhrada kloubu, tedy endoprotéza.

Léky

Jde o preparáty skupiny SYSADOA (toto označení nahra-
dilo dříve používaný termín chondroprotektiva). Patří sem 
glukosamin, chondroitin sulfát nebo kyselina hyaluronová, 
která se píchá do kloubů. „V kloubu máme synoviální teku-
tinu, laicky řečeno mazadlo, které umožňuje snadný pohyb 
kloubu a tlumí nárazy. A když máte artrózu, kloubní tekuti-
na je zředěná a nefunkční. A to je jedna z příčin problému. 
Původní představa byla, že když tam vstříknete externí kyselinu 
hyaluronovou, bude to, jako byste dali do motoru olej. Jenže 

tak jednoduché to být nemůže, protože vlastní lék v kloubu 
zůstává maximálně 48 hodin, a efekt by měl být několik 
měsíců. Takže to musí fungovat jiným mechanismem. A do-
dneška se dumá jakým. Zkušenosti jsou každopádně různé, 
mírná většina studií s kyselinou hyaluronovou vyšla pozitivně, 
část ale negativně s tím, že jde jen o placebo. To je ovšem 
dané tím, že placebo efekt je u artrózy velmi výrazný,“ 
podotýká profesor Pavelka. Účinek kyseliny hyaluronové se 
potvrdil především u kolenního kloubu. 

Kloubní výživa

Ta drží mezi všemi doplňky stravy neochvějně první příčku. 
Mnohé tyto přípravky se tváří jako léky, ale léčivý účinek se 
u nich při registraci nezkoumá, jen zdravotní nezávadnost. 
Složení látek v nich se navíc může v průběhu času měnit, to už 
je de facto bez kontroly. Na krabičkách kloubních potravino-
vých doplňků jsou přesto velkými písmeny zdůrazněny výra-
zy jako glukosamin či chondroitin sulfát. Spousta preparátů 
obsahuje ale jen minimum těchto účinných látek, přitom 
adekvátní denní dávka je pro účinek naprosto zásadní. Dalším 
zázračným slovem je kolagen. Aby však byl účinný, musí být 
speciálně připravený, nikoliv čistý. Ze stejného důvodu tedy 
nemůže jako kloubní výživa fungovat ani tlačenka či gumoví 
medvídci. Jde jen o letité mýty. „Pro chrupavku je důležitý ko-
lagen druhého a devátého typu. V tlačence i v medvídcích 
něco z toho bude, ale určitě ne takové množství, abychom 
mohli říct, že to pomáhá,“ vysvětluje prof. MUDr. Tomáš Trč, 
přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 
FN Motol a 2. lékařské fakulty UK. 

Kmenové buňky

Některé soukromé kliniky a ambulance nabízejí novou „zá-
zračnou“ metodu, při níž lékař pacientovi vpíchne do po-
stižených kloubů speciální roztok s kmenovými buňkami, 
odebranými z tuku v břiše pacienta a posléze kultivovaný-
mi. Nemocným slibují úlevu od bolesti a obnovu poškozené 
chrupavky. Takzvaná autologní biologická léčba artrózy 
není ovšem klinicky testovaná metoda a podle všech re-
nomovaných studií nefunguje. Nejčastěji se totiž v těchto 
případech získávají kmenové buňky z tukové tkáně, kde je 
jich ale jen zlomek. A donutit je, aby se přeměnily na buňky 
kloubní, se zatím nedaří. „Aplikace kmenových buněk ode-
braných z tuku břišní stěny do kolena není něco, od čeho 
bychom nyní mohli očekávat převratné účinky,“ podotýká 
i ortoped MUDr. Jiří Váchal, lékařský ředitel pražského CLPA 
(Centra léčby pohybového aparátu). „Když už chrupavka 
chybí, nová nedoroste.“
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Holding
Neustále vzrůstající náklady na zdravotní péči a naopak 
relativně dostupná letecká doprava vedou ročně miliony 
lidí po celém světě k tomu, že se při hledání řešení svých 
zdravotních potíží neomezují pouze na svoji zemi. Tento 
trend mezinárodního cestování za optimální léčbou dal v po-
sledních dekádách prostor novému dynamickému odvětví 
s označením medical tourism (případně také health tourism, 
medical travel, zdravotní turistika apod.). 

Co všechno může pacienty vést k tomu, že cestují často 
tisíce kilometrů do neznámé země za zdravotní péčí? Důvo-
dy mohou být velmi různorodé. Významným faktorem jsou 
například příliš vysoké náklady na léčbu ve vlastní zemi či 
fakt, že pacientova zdravotní pojišťovna vyžadovaný zákrok 
nehradí. Klasickým příkladem mohou být pacienti ze Spo-
jených států, kteří nemají zdravotní pojištění a příliš drahou 
léčbu doma si nemohou dovolit. Významnou roli třeba při 
různých bolestivých stavech pak hrají i příliš dlouhé čekací 
doby v některých státech. Mnohdy také pacienti vycestují 
jednoduše proto, že v jejich zemi daná léčba není vůbec 
k dispozici, a pokud případně ano, tak ne v požadované 
kvalitě. 

Ve svých počátcích se medical tourism pohyboval hlavně 
v oblasti elektivních operací, jako jsou různé kosmetické 
a dentální zákroky či procedury reprodukční medicíny. Po-
stupně však pacienti začali cestovat např. i za invazivnějšími 
ortopedickými zákroky a v poslední době také za život 
zachraňujícími výkony z kardiochirurgie či onkochirurgie.

Trend cestování za zdravotní péčí se nevyhnul ani České 
republice, která je v rámci medical tourismu považována 
za velmi populární destinaci. České zdravotnictví poskytuje 
vysoký standard péče srovnatelný se západní Evropou, nic-
méně náklady na léčbu jsou pro přijíždějící pacienty často 
až o desítky procent nižší. 

Jsme velmi hrdí na to, že i dvě zdravotnická zařízení ze sku-
piny VAMED MEDITERRA mají vedle českých pacientů již 
dlouholeté zkušenosti také s péčí o pacienty zahraniční. 
Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze svým zahraničním 
klientům poskytuje hlavně unikátní kombinaci ortopedické 
operativy a následné rehabilitace. Taková kombinace 
a bezprostřední návaznost péče takzvaně pod jednou stře-
chou není ve většině zemí běžná, což z Malvazinek dělá 

  Zdravotní turistika ve skupině VAMED MEDITERRA
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velmi zajímavé, prestižní a vyhledávané pracoviště. Také 
Nemocnice Sv. Zdislavy v Mostištích poskytuje péči mimo 
jiné zahraničním pacientům, a to již téměř dvacet let. I zde 
je poskytována velmi specifická a náročná léčba. Za po-
užití robotického systému Da Vinci jsou tu operováni např. 
pacienti s karcinomy prostaty či ledvin. Dále pak do Mostiští 
jezdí pacienti vyhledávající bariatrickou chirurgii pro léčbu 
pokročilých stádií obezity. Velmi zajímavé je, že spektrum 
národností se často relativně dost liší podle potřebné léčby, 
a to hlavně na základě toho, jaké zákroky mají ve své zemi 
pacienti k dispozici a za jaké náklady. Z určitých zemí tak 
přijíždějí pacienti za ortopedií, odjinud za bariatrií a z dalších 
regionů pak na léčbu karcinomu prostaty.

Zahraničním pacientům je poskytován stejně vysoký stan-
dard péče jako pacientům českým. Tento fakt svědčí mimo 
jiné o tom, že i českým pacientům poskytujeme v celosvě-
tové konkurenci tu nejlepší možnou péči, za kterou jsou za-
hraniční hosté ochotni si přímo zaplatit. Tyto přímé platby 
od zahraničních pacientů jsou velmi důležité a přínosné. 
Nemocnice tak díky nim získává zdroje nad rámec plánů 
a úhrad z veřejného zdravotního pojištění, což má vždy velký 
význam pro rozvoj celé kliniky.  

V dalším vydání VAMEDníku se společně vydáme na jednu 
z klinik a ukážeme si, co taková péče o zahraniční pacienty 
obnáší nebo třeba jak s celou zdravotní turistikou zahýbala 
koronavirová pandemie. 

Nemocnice sv. Zdislavy
(Mostiště)

Rehabilitační klinika
Malvazinky
(Praha)



iiiiiii iiiiiii iiiiiii VAMED MEDITERRA iiiiii 2i2020

StaySecure 
2022

Kybernetická bezpečnost z pohledu
Evropské unie

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.

Oddělení IT bezpečnosti
Martin Komárek (martin.komarek@mediterra.cz) 
Cyber Security Specialist

Pandemie koronaviru i aktuální situace na mezinárodní scéně mají velký dopad na kybernetickou 
bezpečnost. Pokrok v oblasti digitální transformace nevyhnutelně vedl k tomu, že se vynořily také 
nové kybernetické hrozby. 

Hlavní sektory zasažené kybernetickými hrozbami

Kybernetické hrozby v Evropské unii ovlivňují celou řadu odvětví – mnoho z nich navíc platí za životně 
důležité sektory pro fungování společnosti. Mezi pět sektorů, které jsou mezi dubnem 2020 a čer-
vencem 2021 postižené nejvíce, patří podle pozorování Agentury Evropské unie pro kybernetickou 
bezpečnost (ENISA) veřejná správa/vládní instituce (198 hlášených incidentů), poskytovatelé digi-
tálních služeb (152 incidentů), široká veřejnost (151 incidentů), zdravotnictví/lékařství (143 incidentů) 
a finance/bankovnictví (97 incidentů).

 

Hlavní hrozby pro kybernetickou bezpečnost

Během pandemie COVID-19 se mnoho společností muselo rychle přizpůsobit novým pracovním 
podmínkám – práce na dálku a z domu otevřela nové přístupové body a možnosti pro kybernetické 
útoky. Podle agentury ENISA existuje devět hlavních skupin hrozeb:

Ransomware – útočníci šifrují data organizace a za obnovení přístupu vyžadují zaplacení výkupného.
Cryptojacking – kyberzločinci tajně využívají výpočetní výkon oběti ke generování kryptoměny.
Hrozby spojené s osobními daty – narušení/únik dat.
Malware – software, který spouští proces ovlivňující systém.
Dezinformace/zavádějící informace – šíření zavádějících informací.
Neškodné hrozby – lidské chyby a chybná konfigurace systému.
Hrozby v dostupnosti a integritě – útoky, které brání uživatelům systému v přístupu k jejich informacím.
Hrozby související s elektronickou poštou – cílem je manipulace lidí, kteří se pak stanou obětí 
e-mailového útoku.
Hrozby pro dodavatelský řetězec – útoky (například na poskytovatele služeb) za účelem získání 
přístupu k datům zákazníka.

Nepodceňujme, prosím, tyto hrozby.

Zdroj: Evropský parlament
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N F U E Y Y N I P Š K N K X C I X T M G P G
K Z C S K K Q F P P I C I P H G H Ř U Y O Z
E L P T S E N U Z Q N T Y T O V Z E S K Y A
C R C P A M T Y M G I P S I A R L T Š C K X
I F I A A P K I N Í L C W O O Ř O Z L I N I
V M L Y R H L V G A K S J Š M L H D N M E M
O É H L N O A C P Z Y X P J X K H I N Y M A
T Z R Y U Ě E I W T A K C I P Q L S U I O Z
A H P Q B B Č Z V Q T G N W V K R L W H C W
R H B Q L Y E U P E A T B I I G D A Ě L N E
E Y U M Ě L N Í K M N C H L Z M T V L Z I P
N O J W O D J A J C V M O Č V A W A X O C U
R H A O J Z R J C L A P G C N N V R S G E É
H É J E R R I Q O L L K E K Q Ř C L C V Y X
D K M A L O K Š P C D A N D W F M O A Y N Y
Y C W Y Y S I G W M N E X C V Y M M A M D O
F A A L C T C G I U O K S Y Z V E D K Q Q N
H L O Ř M Ž F R E I R O T K O D E N J B Z Z
R A G K W Q S D M Z N G Q L J C H F T N G B
N P E C A T I L I B A H E R Ů R D R B Ý Č D

Na závěr jsme připravili opět něco pro potrénování Vašeho mozku. Tentokrát zkuste najít v osmisměrce všechna slova, 
která mají souvislost s našimi nemocnicemi. Zvládnete najít všech 20?
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