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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, 

Uplynul další rok a já bych rád využil této příležitosti a pro-
storu, jak je již naší tradicí, abych zamířil pár slov přímo 
k Vám všem. Každému z Vás bych rád poděkoval za to, 
s jakým úsilím pečujete o naše pacienty a jakou pečlivost 
vkládáte do provozu našich zařízení. Ujišťuji Vás, že Vaše 
úsilí nezůstává bez povšimnutí a vidíme, co vše děláte pro 
úspěšnou péči o pacienty a růst kvality péče, kterou jako 
skupina poskytujeme. Na druhou stranu Vás mohu ujistit, 
že z druhého konce také my vynakládáme maximální úsilí 
na všechna zařízení naší skupiny tak, abychom prospero-
vali, a na každé naše zařízení se díváme pravidelně velmi 
zblízka a ve velké detailu.

Letošní rok byl pro naši skupinu plný šťastných i náročných 
okamžiků, ale s radostí mohu konstatovat, že naše skupina 
si vede velmi dobře navzdory výzvám, kterými svět v sou-
časnosti prochází. Na tomto místě je fér říci, že nemáme 
důvod se obávat o budoucnost naší společnosti. Chci, 
abyste věděli, že to není samozřejmost, ale děje se to pro-
to, že máme na palubě skvělé kompetentní a výkonné lidi 

s touhou růst, kteří své povinnosti zastávají s maximálním 
úsilím. Ještě jednou Vám za to moc děkuji.

Žijeme ve vzrušující transformační době a zdravotnictví 
nezůstává stranou – např. digitální péče si razí svou cestu 
do systému. Můžete si tedy být jisti, že chceme stabilní 
prosperující společnost, která bude poskytovat prvotřídní 
zdravotní péči našim pacientům a stabilní zázemí pro Vás, 
naše kolegy, a komunity, ve kterých žijeme, která bude 
skvělým a zodpovědným zaměstnavatelem. Štěstí přeje 
připraveným.

Na tomto místě bych Vám chtěl především popřát klid-
né svátky s Vašimi blízkými, ve zdraví a pozitivní náladě. 
Ať Vám nový rok přinese vše, co si přejete!

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

Zdravé Vánoce jsou šťastné Vánoce. 
Děkujeme, že s námi po celý rok 

pečujete o zdraví našich pacientů. 
 

Ať se i Vaše svátky vydaří!

health. care. vitality.

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



Klinika Malvazinky
  BETTER FUTURE 
…to je příznačný název edice přístroje Extremiter 2010, 
určeného k léčbě poruch s prokrvením končetin, 
který zakoupila rehabilitační klinika na pražských 
Malvazinkách
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Přístroj Extremiter slouží k léčbě poruch prokrvení končetin 
prostřednictvím procedur vakuově-kompresní terapie. Ta je 
vhodná například při léčebné rehabilitaci i fyzikální léčbě, 
ortopedii nebo v rámci sportovní medicíny. Dále při při-
družených komplikacích s diabetem (např. tzv. diabetická 
noha). Je klinicky prokázáno, že procedury s pomocí 
Extremiter zabraňují vzniku a rozvoji chronických problémů 
následujících cukrovku. 

Jaké jsou jeho hlavní výhody? 
 
• mimořádně účinná metoda fyzikální terapie
• počítačem řízený průběh procedury
• možnost objektivizace a optimalizace účinku 
   procedury
• snadná obsluha a vyšší účinnosti díky strojní 
   podpoře polohování pacienta

Na Rehabilitační klinice Malvazinky se dlouhodobě zamě-
řujeme mimo jiné i na pacienty po amputaci - zejména 
dolních končetin - a v rámci péče jim nabízíme unikátní 
program Škola chůze. V čele programu stojí fyzioterapeutka 
Hana Kohoutová, která na klinice působí přes 15 let. „Kdo si 
jednou stoupne, už to nevzdá,“ říká.

Naskenujte QR kód a pusťte si rozhovor na DVTV o tom, jak 
těžké je učit lidi znovu chodit, co všechno se musí člověk 
s amputovanou končetinou naučit a co všechno musí 
překonat, jakou roli hrají skupinová cvičení nebo jaké jsou 
dnes možnosti v oblasti protéz.

  Malvazinky na DVTV



naopak kteří potřebují nabrat svalovou hmotu. Mezi klienty jsou 
také pacienti, kteří se například připravují na operaci, nebo 
kterým vstoupila do života nemoc, během které vyžaduje tělo 
úpravu jídelníčku. Konzultací nutričního terapeuta však mohou 
vyžít i ti, kterým nedaří zkrotit chuť na sladké, mají hlad brzy po 
najedení nebo je trápí přebytečný tuk v oblasti břicha.

„V samotném úvodu konzultace se podrobně seznámím 
s klientem. Ptám se na otázky, jaký má životní styl, jak se stravuje, 
co vykonává za povolání a s jakými zdravotními problémy se 
potýká. Klienta si zvážím na speciální váze Tanita a na základě 
výsledků se pobavíme o změnách a doporučeních,“ vysvětluje 
Anna Srpová s tím, že pokud je potřeba, tak konzultuje změny 
také s kolegy lékaři, psychology nebo fyzioterapeuty.

Nejdůležitější je motivace

Nutriční terapeut by měl být podle Anny Srpové také dobrým 
psychologem. Sama si však zakládá zejména na toleranci, 
milém a vstřícném jednání, komunikaci, pochopení. „Svým 
způsobem je důležitá i zvědavost a určitě umění člověka moti-
vovat,“ doplňuje a tím, že nejdůležitější pro klienta je motivace, 
mít pro co se snažit a najít si určitý cíl, za kterým si půjde. Zároveň 
není potřeba být na sebe extrémně přísný, nezakazovat si vše 
hned, ale snažit se nezdravé potraviny nebo nápoje omezovat. 
„Nikdo není dokonalý. Ani já neodolám například slazeným  
limonádám, a právě proto jsem i k pacientům benevolentnější 
– žádné přísné zákazy, ale všeho s mírou,“ zakončuje nutriční 
terapeutka Anna Srpová.

Konkrétní doporučení, jak na stravu i pohyb

Zdravý člověk by měl jíst menší porce alespoň pětkrát denně. 
Snídaně je ideální do hodiny po probuzení, další porce každé 
dvě až tři hodiny. Poslední jídlo dne je vhodné tři hodiny před 
spaním v podobě lehké večeře, například těstovinový salát. 

Celkový denní příjem je pro každého jiný, odvíjí se od pohlaví 
a váhy. Příjem bílkovin je však minimálně 0,8 g na 1 kg váhy člo-
věka. Zdroj bílkovin nalezneme v mase, mléčných výrobcích, 
luštěninách. Denně se doporučuje sníst 400 až 500 g zeleniny 
a ovoce. Převažovat by měla zelenina, a to v poměru 2/3 ku 
1/3 ovoce. Důležité je nezapomínat na dostatečný pitný režim. 
Doporučení zní: čím více, tím lépe, minimálně ale 2 l tekutin 
denně, ideálně čisté vody. 

„Lidé se v poradně často ptají na přerušované půsty. Odpo-
vídám, že není od věci si občas udělat tzv. ovocno-zelenino-
vé dny plné smoothie, ovocných a zeleninových šťáv, spolu 
s dostatečným pitným režimem vody,” říká Anna Srpová 
s tím, že se tímto tělo zdetoxikuje a pročistí, díky čemuž se 
člověk cítí lépe. 

Není to jen o stravě, důležitý je také pohyb, například i v po-
době procházek v přírodě. „Každopádně, když máte nároč-
nější pohyb, je fajn si po něm udělat den volna (bez pohybu), 
aby si svaly odpočinuly a nebolelo vás tělo,” doplňuje svá 
doporučení Anna Srpová. 
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Anna Srpová

  Nutriční poradenství na Rehabilitační klinice 
Malvazinky

Pro mnoho lidí je těžké začít s novým způsobem stravování 
tak, aby bylo vyvážené, kaloricky hodnotné a zdraví prospěš-
né. Kolikrát jste podlehli omezujícím dietám, které v budoucnu 
měly spíše jojo efekt než ten pozitivní a dlouhodobě udržitelný? 
S vhodným složením jídelníčku a zdravým životním stylem po-
mohou nutriční terapeuti na Rehabilitační klinice Malvazinky.

Hlavním heslem nutriční poradny je změna. Změna stravova-
cích návyků, která se odvíjí od individuálních potřeb klienta. Ať 
už se tedy připravuje na operaci, nebo potřebuje kvůli nastupu-
jící nemoci omezit určité potraviny, ale neví, jak na to, specialis- 
té na Malvazinkách jsou mu plně k dispozici. „Navštívit nás může 
kdokoliv, kdo chce změnit stravovací režim a cítit se ve svém 
těle dobře,” říká Anna Srpová, nutriční terapeutka Rehabilitační 
kliniky Malvazinky, spadající do skupiny VAMED MEDITERRA. 
Doplňuje, že mezi příchozími jsou převážně lidé s vyšším BMI, ti, 
kteří mají horší výsledky cholesterolu nebo hladiny cukru v krvi, 
vysoký tlak. Dodává také, že právě i nutriční poradenství patří 
do oblasti prevence. „Dodržováním zásad zdravého stravová-
ní docílíte toho, že se budete cítit lépe jak po fyzické, tak i po 
psychické stránce. Preventivně budete předcházet zdravotním 
problémům uvedeným výše,“ sděluje. 

Mezi časté prohřešky v rámci chybného stravování je vyne-
chání snídaně, nepravidelnost ve stravě, nedostatek ovoce 
a zeleniny, nedostatek tekutin, málo pohybu, nekvalitní spánek. 
Nejideálnější je mít příjem a výdej v rovnováze. „V dnešní uspě-
chané době toho ale docílí málokdo. Proto pacientům dopo-
ručuji (v návaznosti na jejich zdravotní problémy) určitý sport, 
pohyb. Nejlépe jeden den pohyb, druhý den odpočinek od 
většího sportování,“ vysvětluje Anna Srpová. 

Kdo konzultace uvítá? 

Tipy, rady a dlouhodobější návštěvy nutriční poradny ocení 
zejména ti, kterým se nedaří zhubnout podle představ, nebo 
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Účastníci letošního pobytu pro pacienty po amputaci opravdu 
nezaháleli. Vyzkoušeli si paravolejbal, lukostřelbu, bowling, 
svezli se na suchu (motokáry) i na vodě (paddleboardy) 
a jako každoročně si zahráli ragby. Soustředění se těšilo také 
zájmu médií, konkrétně Deníku a Televize Seznam.

Dovolte nám připomenout, o co přesně jde: tyto letní dny 
plné rehabilitační péče věnované amputářům, jsou spon-
zorským darem Rehabilitační kliniky Malvazinky (MEDITERRA 
s.r.o.) pro sdružení No Foot No Stress. Dárkový poukaz byl 

sdružení slavnostně předán již v červnu na charitativním 
běhu RUN FOR HELP. Parta vybraných pacientů se po dobu 
2 týdnů intenzivně věnuje pohybovým dovednostem na své 
protéze (či dvou), cvičí a trénuje různé sportovní dovednosti, 
spolu se radují, spolu snídají, obědvají a večeří, ale hlavně 
si spolu užívají vzácné chvíle v kruhu spřízněných duší na 
Rehabilitační klinice Malvazinky. Bývá to náročné, pestré 
a moc si neodpočinou … Ale stojí to za to a po pobytu 
u nás budou na své cestě ke kvalitnějšímu životu s protézou 
zas o krok blíže.

 Třetí ročník soustředění pro amputáře se nesl 
  ve znamení sportu

Trenér České reprezentace basketbalistů na vozíku Jarda Men 
 se o naše svěřence perfektně postaral.  A jaké to bylo? 

Prý rychlé, kontaktní, zábavné, byl to zážitek!
Děkujeme Czech Wheelchair Basketbal Association. 

Vodní zábavné aktivity po náročném cvičení 
v našem bazénu pod vedením Hanky byly obzvláště 

zábavné a všichni si je maximálně užívali. 
Ven z bazénu se nikomu nechtělo.

Výlet na závodiště AdventureLand Bělá pod Bezdězem, 
kde si účastníci Fitness days mohli vyzkoušet slalom a parkování, 

racing simulátor, drifting i divokou jízdu v závodních vozech. 
Velký dík patří společnosti Canon a organizátoru Romanu Mrázkovi.

Hanka Kohoutová vymýšlí samé speciality. 
Tentokrát se podnikla cesta na Koupaliště Džbán, 

kde si všichni vyzkoušeli Paddleboardy. Skvělá atmosféra 
a dobrá nálada opět nechyběly.  
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Nemocnice Mělník
  „Pokud je bolest zad tak silná, že by člověk neutekl 
z hořícího domu, nebo např. přestává cítit nohy 
nebo najednou neudrží moč, je třeba volat záchranku,“ 
říká o bolestech páteře MUDr. Jan Hach 
z Nemocnice Mělník

Časté sezení a nedostatek pohybu přináší mnohé zdravot-
ní obtíže, k těm nejčastějším patří bolesti páteře, zejména 
v bederní, ale také v krční oblasti.  Dlouhodobé přetěžování 
páteře vede k blokádám, ústřelům, vyhřezlým meziobratlo-
vým plotýnkám a dokonce k degenerativním změnám. 
O problémech s bederním páteří jsme si povídali s primářem 
ortopedického oddělení MUDr. Janem Hachem.

Jak moc jsou problémy s bederní páteří časté?

Přijde na to, ve které části světa. V našich krajích hodně časté.

 Proč zrovna bederní páteř? Je nejvíce zatěžovaná?

Bederní páteř prošla zásadní proměnou, když naši opičí předci 
slezli ze stromů a začali chodit po zadních nohou. Tehdy došlo 
k tomu, že bederní páteř musela trvale přenášet váhu celé 
horní poloviny těla: Ona se tomu přizpůsobila, ale my se k ní v 
dnešní době chováme tak, že to často přestává zvládat.

Jaké konkrétní problémy jsou nejčastější?

Bolesti v bederní krajině, občas i vystřelující do kyčlí a dále.

  Jak moc se liší jednotlivé projevy a jejich bolestivost?

Liší se „člověk od člověka“ - u každého se tentýž problém 
může projevovat trochu jinak. Bolest může být jen mírná, ale 
i zcela znehybňující - typickým obrázkem je člověk, jenž si 
třeba obouvá boty a z předklonu už se nenarovná, v před-
klonu se došourá k posteli a zoufale hledá polohu, ve které to 
nebude tak strašně bolet.

  Jak se pozná například vyhřezlá ploténka od blokády či zlo-
meniny obratle?

Bez lékařského vyšetření těžko.

Co se v místě bolesti konkrétně stane?

Přijde na to, co ji způsobilo - jde-li o vyhřezlou meziobratlovou 
ploténku, tak podstatou problému je tlak té vyhřezlé části 
ploténky na nervové kořeny, které jdou těsně kolem, dojde 
k situaci, kdy člověk vnímá bolest v místech, kam dotyčný 
nerv vede - třeba i ve stehně nebo v lýtku. Nebo jde o dlou-
hodobé degenerativní změny, tedy opotřebení kloubů mezi 
obratli a zmíněných meziobratlových plotének, kde se 

časem tvoří i kostěné výrůstky   

    Jak je možné, že někdy po „hnutí“ zády cítíte jen mírnou bo-
lest, ale pak si sednete večer na pohovku k filmu a už se od 
něj nezvednete jak se to „rozjede“? Proč to nezačne bolet 
hned, ale až po hodinách, kdy se tělo dostane do klidu?

To slovo „klid“ je dost zavádějící - když si člověk sedne na 
gauč a uvolní svaly, které ho vestoje „drží pohromadě“, 
najednou bederní páteři, která je v té poloze ohnutá dopře-
du, nic nepomáhá zvládat mechanickou zátěž a jednotlivé 
obratle se na sebe tlačí způsobem, který může být značně 
bolestivý.

  V jakých případech vyhledat lékaře? Nebo si volat záchranku?

Pokud jsou bolesti dlouhodobé a nechtějí samy odeznít, je 
dobré vyhledat lékaře. Pokud je bolest tak silná, že by člověk 
„neutekl z hořícího domu“, nebo např. přestává cítit nohy 
nebo najednou neudrží moč, je třeba volat záchranku.

  K jakému lékaři se objednat, kdo od akutních bolestí může 
pomoci?

Od akutní bolesti může pomoci kterýkoliv lékař vybavený 
injekční stříkačkou a příslušnými léky na bolest.

  Jak moc mohou být problémy s bederní páteří vážné? 
K čemu až mohou vést?

V krajním případě až k ochrnutí dolních končetin, ale takhle to 
končí extrémně vzácně, spíše se může stát bolest součástí ži-
vota, které se člověk úplně zbavit nedokáže – to nastane v pří-
padě, že poškození páteře je už tak velké, že to „nejde spravit“

  Jak žít s chronickými bolestmi bederní páteře?

V drtivé většině případů pomůže pravidelné cvičení a změna 
životního stylu. Žít s bolestmi je obecně vzato dost nepříjem-
né a lépe je to nějak zařídit, aby nenastaly. Tedy odstranit 
jejich příčinu, a když to nejde, tak je aspoň tlumit léky.

  Pokud dojde na léčbu, jak vypadá? 

To záleží na tom, co problémy s páteří způsobilo. Pokud jde 
o tu nejčastější „civilizační“ záležitost, tedy bolavá záda 
z nedostatku pohybu, pak léčba spočívá ve cvičení s posilo-
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váním svalů, které páteř drží ve správné poloze, pokud to ne-
pomáhá, připadá v úvahu podávání léků proti bolesti nebo 
různé obstřiky, tedy aplikace injekcí do bolestivých míst, kraj-
ním řešením je operace.

  Zhoršují se problémy s věkem?

Jak kdy. Pokud člověk s bolavými zády pokračuje v ne-
změněném způsobu, jak své tělo poškozovat, problémy 
se logicky s věkem zhoršují. V opačném případě můžou 
časem zcela odeznít.

Jde se vyvarovat problémům s bederní páteří?

Ano, jde. Akorát to vyžaduje pravidelnou pohybovou aktivitu, 
popřípadě rehabilitační cvičení, což jsou věci, které vyžadují 
čas a námahu - v naší společnosti pro spoustu lidí zcela 
nepřijatelná záležitost.

Co operace, kdy se s k ní přistupuje?

K operaci přistupujeme v případě, že ostatní způsoby léčby 
nepomáhají a hrozí, že dojde k dalšímu nenávratnému po-

škození zdravotního stavu.

Co když nepomůže ani operace,existuje nějaké řešení?

I to se občas stává, obecně vzato buď pomůže další 
operace, nebo usoudíme, že už to lepší nebude a paci-
enta léčíme dále konzervativně, tedy zejména tlumením 
bolesti, event. cvičením, pokud to jde.

    Civilizační chorobou, která trápí mnohé z nás je rakovi-
na, jak je častá v páteři a jak se projevuje?

Nádorová onemocnění páteře jsou většinou součástí 
celkového rozsevu nádoru po těle, tedy součástí vel-
mi závažného onemocnění, které se projeví mimo jiné 
i na páteři (často jde o rakovinu). Nádory, které vznikají 
přímo v oblasti páteře, jsou velmi vzácné. Projevují se 
bolestí a neurologickými poruchami, často i zlomenina-
mi obratlů, které nádorové ložisko mechanicky oslabilo.

  Studenti úspěšně 
zakončili sanitářský kurz 

25. listopadu čekaly na studenty našeho akreditovaného sa-
nitářského kurzu závěrečné zkoušky. Tentokrát se jednalo 
o deset zaměstnankyň  nemocnice Mělník, které se rozhodly 
zvýšit svou odbornost. Máme radost, že se všem je povedlo 
úspěšně složit. Případní noví zájemci o tento kurz se mohou 
těšit, další připravujeme již po novém roce.

MUDr. Jan Hach
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  Ze života pacientů Oddělení dlouhodobé péče

Když psi pomáhají

V pátek 21. října se Oddělení dlouhodobé lůžkové péče 
Nemocnice Mělník rozzářilo. Nemělo to na svědomí slu-
níčko, ale úsměvy klientů, za kterými dorazila speciální 
sněhobílá návštěva. Tou byla canisterapeutická pudli-
ce Aliska z Canisterapie Šimíček. Taková návštěva nejen 
zvedne klientům náladu, ale je také přínosem pro zlepšová-
ní jejich motoriky a rozvíjení mozkové činnosti. A nebyla 
to rozhodně poslední návštěva, již 8.11. zahájili psi Bastík 
a Agoušek novou etapu pravidelných léčebných reha 

 
 
bilitací. Celé dopoledne proběhlo ve znamení aktivních  
her a cvičení, která mají pozitivní vliv na pohyblivost, jemnou 
motoriku a mají i příznivý dopad na dobrou náladu, která 
je u našich klientů a jejich zlepšování stavu velmi důleži-
tá. V neposlední řadě ve všech zůstává příjemný pocit 
ze společně stráveného času. Z fotek je zřejmé, že tito 
chlupatí terapeuti mají u našich klientů velký úspěch, pro-
to budou docházet na léčebné rehabilitace pravidelně, 
a to minimálně dvakrát do měsíce.

Aktivizační aktivity

Na oddělení dlouhodobé lůžkové péče se každý den 
aktivizační pracovnice snaží s klienty pracovat a vymýšlí 
jim stále nové podněty, které jim pomáhají vrátit se do 
normálního života. Nyní, protože se Vánoce kvapem blíží, 
se tento fakt odráží i na aktivizačních aktivitách, a tak 
přípravy na nejhezčí svátky v roce jsou v plném proudu! 
Jako první došlo na výrobu adventních věnců a jiných  

 
 
dekorací. Tyto výrobky byly jako každý rok nabídnuty 
k prodeji našim zaměstnancům a celý výtěžek je určen na 
rozvíjení dalších aktivit pro klienty ODLP. Následovat bude 
například pečení vánočního cukroví. Společné chvilky 
tvoření, zábavy a radosti z vydařeného výsledku přináší 
potěšení nejen klientům, ale i našim zaměstnancům.
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Rozhovor s  MUDr. Vladimírem Zauškou, vedoucím lékařem 
Multioborové jednotky intenzivní péče (MOJIP) a lékařem  
interního oddělení Nemocnice Neratovice

S panem doktorem jsme si povídali nejenom o tom, proč se 
rozhodl stát lékařem, proč si vybral pro své působiště prá-
vě Nemocnici Neratovice, jak tráví vánoční čas, ale i o tom, 
v čem spočívá práce vedoucího lékaře na oddělení MOJIP 
a v čem na Interním oddělení, jaké spektrum péče poskytují 
obě oddělení svým pacientům a o mnohém dalším. 

Vzpomínáte si, čím jste chtěl být v dětství, než jste se rozhodl 
stát lékařem?  

Strojním inženýrem, přírodovědcem, spisovatelem, všechno 
mě zajímalo, ale o to těžší bylo se pro něco rozhodnout.

Proč jste se nakonec stal lékařem?

Na gymnáziu jsem se často začítával do knížek o fungování 
imunit a ten úžasný a komplexní svět lidského těla mě zaujal 
natolik, že jsem se rozhodl pro studium medicíny.

Co Vám na cestě k tomu, stát se lékařem, připadalo nejtěžší?

Stres ze zkoušek, jsem trémista.

Podle čeho jste volil obor, na který jste se zaměřil?

Podle mé hloubavé povahy a analytického způsobu myšlení 
mi bylo jasné, že to bude pediatrie nebo interna.

Co Vás na vybraném oboru nejvíce zaujalo?

Interna jako jeden z mála oborů je stále schopna komplex-
ního pohledu na člověka jako na celek, hledání souvislostí 
a mezioborových přesahů. 

Jaká byla Vaše profesní dráha, kde jste začínal?

Po studiu jsem nastoupil do Nemocnice Přerov, byla to dobrá 
škola, ale lákalo mě zkusit vyšší pracoviště a tak jsem po roce 
odešel na Interní kliniku FN v Motole. 

Proč jste si vybral právě naši nemocnici?

Po 17 letech na Interní klinice FN Motol, jsem potřeboval 
změnu a taky víc času pro rodinu.

Na jaké pacienty se oddělení Multioborové jednotky in-
tenzivní péče (MOJIP) konkrétně zaměřuje?

Na pacienty trpící interními nemocemi, kteří vyžadují inten-

zivní medicínu v mezích našeho přístrojového vybavení, ne-
vybíráme si. Nejčastěji se ale zaměřujeme na srdeční selhání 
a arytmie, akutní selhání ledvin nevyžadující dialýzu, akutní 
krvácení z trávicího traktu či ventilované pacienty. 

Jaké spektrum péče poskytujete pacientům na oddělení 
Multioborové jednotky intenzivní péče (MOJIP)?

Monitoraci vitálních funkcí, oxygenoterapii (léčba pomocí 
inhalace kyslíkem) a všechny druhy ventilační podpory- HFN 
(vysokoprůtoková kyslíková nasální terapie), NIV (neinvazivní 

Nemocnice Neratovice
  Chtěl být strojním inženýrem, přírodovědcem nebo spiso-
vatelem. Nakonec si jej získala medicína

MUDr. Vladimír Zauška
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ventilace), UPV (umělá plicní ventilace), podporu krevního 
oběhu, elektrokardioverze srdečních arytmií (výkon, který 
se používá k přerušení srdečních arytmií).

Na oddělení MOJIP zastáváte funkci vedoucího lékaře 
a zároveň působíte i na Interním oddělení nemocnice. V čem 
spočívá Vaše práce vedoucího lékaře na oddělení MOJIP a 
v čem na Interním oddělení?

Pro Interní oddělení dělám dopplerovské ultrazvuky cévního 
řečiště končetin a magistrálních mozkových tepen a zavá-
dím centrální žilní katétry.

Zabýváte se ještě nějakou jinou specializací v lékařských 
oborech?

Angiologie – vyšetřování periferních hlubokých žil a tepen, 
mapování povrchových žil před bypassy a operacemi varixů.

Co Vás na Vaší práci opravdu baví? Co Vás naplňuje?

Přemýšlení a hledání „jádra pudla“. 

Co považujete ve své kariéře za největší úspěch?

Stačí, když vše funguje tak, jak má – vůči pacientům i mezi 
personálem. 

Jak relaxujete po pracovním vypětí? Dokážete nechat 
pracovní problémy za branou nemocnice?

Už ano. Co mám rodinu a děti, ty mi to rychle vytlučou 
z hlavy :)

Máte čas se při své vytíženosti věnovat svým zájmům, 
rodině a podobně?

Rodině se nemůžu nevěnovat, tak jak bych chtěl, a zájmy 
jdou bohužel trochu stranou, zejména cyklistika mě mrzí. 
Před dětmi jsme s manželkou projezdili na kolech okolí 
Prahy křížem-krážem.

Jak nejraději trávíte volný čas? Co je pro Vás největším 
relaxem?

Čtení a dlouhé procházky. Také práce na zahradě.

Co Vám udělalo v poslední době největší radost?

Když se spolu se sestřičkami zasmějeme dobrému vtipu.

Máte nějaké životní motto?

Každý si může se svým životem naložit dle svého. A nést 
následky. 

Jaké jsou Vaše sny? Pokud nám můžete říct.

Jakékoliv, i ty nereálné? 

Klidně i ty nereálné.

Mít vlastní přírodní rezervaci na Slovensku, v Strážovských 

vrších, pod kterými jsem se narodil.

Setkal jste se během své praxe s pacientem, na kterého ni-
kdy nezapomenete? Pokud ano, proč?

Nejvíce mě zasáhly případy, kdy jsme u mladého člověka 
s rodinou a malými dětmi zjistili rakovinu v pokročilém stadiu. 
To si pak uvědomím, jaké mám v životě štěstí a že být zdra-
vý, moct chodit do práce a po práci domů, není tak úplně 
samozřejmé. Je to dar.

Vzhledem k tomu, že máme aktuálně vánoční vydání čísla 
Vamedníku, povězte nám, jaká je Vaše nejhezčí vzpomínka 
na Vánoce z dětství? 

Jak se dívám přes prosklené dveře na rozsvícený vánoční 
stromek a představuju si, co všechno asi může být pod ním. 
A taky jak druhý den jdeme za babičkou do sousední vsi 
a zpíváme jí koledy.

Jak budete trávit letošní Vánoce, kde a s kým?

S rodinou doma, tak, jak to má být.

Co pro Vás osobně znamenají vánoční svátky?

Pohodu, klid a relax. Sladké nicnedělání.

Bez čeho si nedokážete představit klasické Vánoce?

Bez štědré večeře. U nás se tradičně podávala oplatka, 
krupičná kaše, makové bobále (pečené kuličky), rybí ka-
pustnice (zelňačka) a kapr s bramborovou kaší – do půlnoci 
je půst, takže majonézový salát se směl až druhý den ráno.

Dodržujete nějaké vánoční tradice, pokud ano, tak jaké?

Zpíváme koledy.

Co přejete o Vánocích lidem, se kterými se setkáte? 

Štěstí a mír v duši.

Vánoce patří mezi nejkrásnější svátky v roce a většina lidí je 
nejraději tráví v teple domova v rodinném kruhu. Mnoho zdra-
votníků pracujících ve směnném provozu musí ale zkrátka 
trávit Vánoce v nemocnici. A jak takové „Vánoce“ vypada-
jí na oddělení MOJIP a Interním oddělení u sloužících lékařů 
a sestřiček v neratovické nemocnici?

Stromeček na oddělení máme a také přinesené cukroví 
z domova. Taky vánoční balíček od nemocnice a obda-
rováváme se i vzájemně. Jinak je práce stejná, jako každý 
jiný den v roce.

Děkujeme za rozhovor.
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Nemocnice Neratovice opět uspořádala tradiční preventivní 
akci Den zdraví. Před nemocnicí a v prostorách nemocnice 
byly ve čtvrtek 21. září 2022 pro zájemce připraveny pre-
ventivní programy i vyšetření a pro děti speciální preventivní 
program. 

V tento dem mohl každý zájemce navštívit ambulance 
neratovické nemocnice bez objednání a využít tak nabí-
zených programů zaměřených převážně na prevenci a 
edukaci. „Ve vybraných ambulancích si mohli nechat zá-
jemci změřit např. krevní tlak, natočit EKG či si nechat stano-
vit hladinu cukru a cholesterolu v krvi. K dispozici byly třeba 
i služby oční ambulance a zejména po skončení léta bylo 
velmi aktuální vyšetření znamének dermatologem. V rám-
ci v programu nabízeli informace také kolegové z Domácí 
péče a oddělení dlouhodobé lůžkové péče naší sesterské 
Nemocnice Mělník,“  vyjmenoval některé ze služeb ředitel 
nemocnice David Kosák, MSc.. Během Dne zdraví u nás pro-
běhlo několik desítek preventivních vyšetření, mnoho konzul-
tací s našimi odborníky a nezapomněli jsme ani na děti, pro 

které jsme měli připraveny zábavné a poučné prezentace 
z různých oblastí. Tentokrát nás navštívily děti ze Základní školy 
Ing. M. Plesingera-Božinova z Neratovic, které si mohly díky 
studentům Střední zdravotnické školy z Mělníka vyzkoušet 
základy první pomoci, ošetření drobných poranění a ma-
sáž srdce na skutečné figuríně. Od hasičů se dozvěděly, 
co vše obnáší jejich práce, jak se pozná varovný signál 
a jak je nutné se po jeho zaznění chovat, jak probíhá eva-
kuace, co vše by mělo obsahovat evakuační zavazadlo, 
co dělat, když na osobě hoří oblečení a mnoho dalšího. 
Velmi poučná byla také kontrola mytí rukou pod speciálním 
přístrojem, kdy se některé děti mohly na vlastní kůži přesvěd-
čit, že pořádné umytí rukou vyžaduje opravdovou pečlivost. 
 
„Jsme rádi, že se opět ukázalo, že mají podobné akce 
smysl. Velké díky patří všem kolegům, kteří se na této akci 
podíleli a partnerovi akce Všeobecné zdravotní pojišťov-
ně za jejich podporu. Těšíme se na další Den zdraví, který 
máme v plánu uspořádat i v roce 2023,“ doplňuje David 
Kosák, MSc..

  Den zdraví
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Nemocnice sv. Zdislavy
  Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích úspěšně ukončila 
další část rekonstrukce

V rámci pokračující modernizace proběhly úpravy na ně-
kolika odděleních. Novému a modernímu zázemí se tak 
například mohou těšit zaměstnanci z jednotky intenzivní a 
resuscitační péče (JIRP), kde proběhla rekonstrukce hlav-
ních pracovních prostor a pobytové místnosti. Úpravou 
prošly také boxy pacientů a čajová kuchyňka.

Jedním z dalších oddělení, které prošlo rekonstrukcí, je od-
dělení následné péče.

Zde se konkrétně uskutečnila oprava koupelen na poko-
jích pacientů. Radost přinesly nejenom jim, ale i personálu, 
pro který je nyní manipulace s nemohoucími pacienty 
zase o mnoho jednodušší.

Díky všem provedeným změnám se podařilo výrazně zvýšit 
komfort jak pacientům, tak i zaměstnancům nemocnice.   
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viduální diskuze s fyzioterapeuty, ani ukázky masérských 
a tejpovacích technik. Velmi oblíbené je každoročně pře-
devším u žáků základních škol stanoviště kardiopulmonál-
ní resuscitace (KPR) a hygiena mytí rukou, kde si pod UV 
lampou hned děti zkontrolují, jestli si ruce umyjí správně. 
 
Vzhledem k tomu, že se akce uskutečnila ve vnitřních prosto-
rách a nehrozilo poškození přístrojové techniky, byla možnost 
prohlédnout si kompletně vybavené intenzivní lůžko, včetně 
všech přístrojů, které jsou v intenzivní medicíně nezbytné. 

O bohatý doprovodný program se postaralo několik skvě-
lých organizací. Centrum Magdaléna, zabývající se pre-
vencí závislostí, organizace LOONO dorazila se svou kam-
paní „Žiješ srdcem“ a přijel i spolek AVALONE, který se 
věnuje prevenci popáleninových úrazů a pomoci již po-
páleným dětem. Akce se účastnili také zástupci Českého 
národního registru dárců kostní dřeně a během dne se 
podařilo získat neuvěřitelných 11 zápisů do tohoto registru. 
 
V odpoledních hodinách proběhl koncert muzikantů 
z Centra sociálních služeb Tloskov, s příhodným názvem 
Kabrňáci. Na koncert dorazili klienti Domova Sedlčany 
a celá akce končila velmi milou a přátelskou atmosférou. 
 
Jak se říká „všechno zlé je pro něco dobré“. Díky nepříz-
nivé předpovědi počasí se Den zdraví od minulých let lišil 
a ukázal, že taneční sál kulturního domu je vhodný nejen na 
tanec, ale poradí si i s nemocničním lůžkem, zdravotnickými 
přístroji, obvazy a nadšenci, které to prostě baví.

Dostatečně s předstihem plánovanou velkou akci pod 
širým nebem může ohrozit jen ustavičný déšť, přesně 
ten předpovídali naši meteorologové na 14. září, kdy 
se měla akce uskutečnit. Pořadatelům nezbývalo nic 
jiného, než improvizovat a během 1,5 dne přestěhovat 
celou akci do místního Kulturního domu Josefa Suka. 

Nepříznivá předpověď počasí vehnala sedlčanský Den 
zdraví do Kulturního domu Josefa Suka. Den zdraví je v Sedl-
čanech každoročně největší společenskou akcí pořádanou 
nemocnicí Sedlčany. Tradice tohoto dne vznikla již před 8 
lety, kdy poprvé na sedlčanské náměstí usedly sestřičky z In-
terního oddělení, které měřily zájemcům krevní tlak a hladinu 
cukru v krvi. Každým rokem se akce rozšířila o nové odbornosti 
a nabídka poskytovaných služeb byla stále pestřejší. Dnes je 
Den zdraví známý široko daleko. Spolupráce s různými orga-
nizacemi a spolky, které se věnují preventivním a edukač-
ním programům, přibližuje tento druh akce mladší genera-
ci, pro kterou jsou preventivní programy primárně určeny. 

Letos byla hlavním tématem Prevence a zdravý životní 
styl.  Program nabízel tradičně měření krevního tlaku, hla-
diny cukru v krvi a hladiny cholesterolu. Zájemci se mohli 
zvážit na bioimpedanční váze a následně svůj výsledek 
probrat s nutriční poradkyní. Své zástupce měly na akci 
i chirurgické obory: gastroenterologická poradna, flebolo-
gická a poradna pro hojení chronických ran. Svou činnost 
představilo pracoviště fyzioterapie, které se svým blokem 
„Pohybujete se správně?“ předvedlo návštěvníkům, jak 
se správně a bezpečně hýbat. Nechyběla možnost indi-

Nemocnice Sedlčany
 Den zdraví po osmé, přesto úplně jinak
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Zástupce firmy Renault pro Českou republiku dopra-
vil do Sedlčan ve středu 19. října nový sanitní vůz této 
značky. Nová sanitka má řadu výhod.

Nemocnice Sedlčany pokračuje v projektu pravidelné 
roční obměny vozového parku. Sanitní vozy tak nejsou 
nikdy starší než pět let. Poprvé však letos sáhla po no-
vém modelu Master. Hlavní výhoda je jednoznačně ve-
likost vozu, která umožňuje opravdu komfortní pohyb, 
manipulaci a přepravu pacientů. 
„Jde o sanitku velké fáze Renault Master, laicky řečeno 
model XXL, v níž se dobře operuje s pacienty, je vyšší než 
dosud námi dodávané sanitní vozy, takže i člověk mě-
řící nad 180 centimetrů si uvnitř může stoupnout. Kolem 
takzvaného infarktového křesla a kolem lůžka lze cho-
dit, protože je uvnitř celkově více prostoru než v modelu 
Trafic, který jsme do Sedlčan doposud dodávali. Tato 
je navíc vybavena v zadní části nezávislým topením 
a účinnou klimatizací,“ vypočítával Červený některé 
zřejmé výhody. 
Vozidlo má stejně jako Renault Trafic tři pevné sedačky, 
jedno infarktové křeslo, jedna odnímatelná a polohova-
telná nosítka.  Manipulaci s nosítky usnadňuje zdravot-
níkům nájezdová rampa opatřena písty. Posuvná okna, 
samostatně nastavitelná sedadla či led osvětlení jsou 
už samozřejmostí.

 Sedlčanská nemocnice pokračuje v modernizaci 
  vozového parku

UŽ NÁS SLEDUJETE 
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH?
přinášíme Vám pravidelně zajímavý obsah 
ohledně zdraví a prevence onemocnění

ZDRAVÍ JE PRO NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ

VAMED MEDITERRA VAMED MEDITERRA a.s. VAMED MEDITERRA vamed_mediterravamed_mediterra
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Autor: Karel Felt 
Vyšlo: Právo Víkend, 09.09.2022

Není mnoho fotbalistů, kteří dokázali skloubit studium 
medicíny s vrcholovým sportem a vyniknout v obojím. 
Svět zná Brazilce Sócratese, účastníka dvou mistrovství 
světa a výborného dětského lékaře, bohužel předčas-
ně zemřel. V Česku je známý MUDr. Petr Novák, který 
dával góly především za Spartu, s níž získal pět titulů, 
a hrál čtvrtfinále Poháru mistrů i Poháru UEFA. Jeden titul 
má i s Bohemians. Dnes patří k předním českým ortope-
dům, který mění v pražském vysočanském Centru léčby 
pohybového aparátu klouby mění i bývalým spoluhrá-
čům...

Ve světě je známý brazilský fotbalista Sócrates, který 
vystudoval při vrcholovém fotbale medicínu, bohužel už 
zemřel. U nás se to ví o Vás. Nebo víte ještě o někom?

MUDr. Jiří Chvojka z Plzně, hrál za Škodovku, po studiích 
byl rok v Dukle, s níž získal titul. Velký fotbal ale přestal 
hrát poměrně brzy a věnoval se medicíně, a pokud vím, 
pracuje na plzeňské 1. klinice na jednotce intenzívní 
péče. Jinak nevím o nikom.

Jak jste se vůbec k medicíně dostal, někdo z rodiny je 
lékař?

Lékaře v rodině nemáme. Pro medicínu jsem se nadch-
nul už na gymnáziu. Fotbal jsem měl rád a zajímalo mne 
i to, jak se třeba léčí zranění hráči. Našel jsem způsob, 
jak medicínu spojit i s tím vrcholovým. Neměl jsem s tím 
problém, i když to nebylo jednoduché. Na medicíně se 
nepíše diplomová práce, po šestém ročníku rozhodu-
je státní zkouška z jednotlivých oborů, zvládnout musí-
te všechny, od interny po porodnictví. Dneska je doba 
jinde, fotbal se plně zprofesionalizoval. Nevím, jestli by 
v současnosti s tím vrcholovým šla medicína spojit.

Medicína se na dálku studovat nedá, měl jste od trenéra 
nějaké úlevy?

Jen v nejnutnějších případech a minimální, například 
když jsme v sezóně trénovali dopoledne i odpoledne, 
ráno jsem byl ve škole, odpoledne jsem to na tréninku 
doháněl, což ale nebyl problém. Studoval jsem v denním 
studiu, takže ráno jsem naklusal na fakultu a odpoledne 
na trénink na Letnou. Musím říct, že trenéři moje studium 
respektovali, ale jako fotbalista, hrající na nejvyšší úrovni 
jsem jim musel dokázat, že na hřišti odvedu to, co se 
ode mne čeká. Žádné větší úlevy nebo přimhouření oka 
nebyly myslitelné.

  Jako medik dobýval Evropu se Spartou. 
Dnes patří MUDr. Petr Novák k nejlepším českým 
ortopedům a mění klouby spoluhráčům

Věděli pedagogové, že jste fotbalista a několikanásobný 
mistr republiky?

Jen vedoucí našeho kruhu. Nejsem chlubivý typ, absolvoval 
jsem všechno, co bylo potřeba, od přednášek po stáže, bez 
úlev. Věděli to asi jen ti, kteří sledovali fotbal. 

Jak jste stíhal například zimní nebo letní přípravu?

Ty naštěstí probíhaly buď o prázdninách nebo ve zkouško-
vém období, takže se to skloubit dalo. V sezóně, když jsme 
měli například anglický fotbalový týden, ligu hráli o víkendu 
a evropský pohár ve středu, jsem také stíhal obojí, tedy školu 
i tréninky. 

Obrazně řečeno, z pitevny jste šel na trénink...

(směje se) Dá se to tak zjednodušeně říct, ale nikdy jsem 
neměl problém v hlavě přehodit výhybku z té pitevny na 
fotbal.

Zatímco spoluhráči se ve volných chvílích třeba na soustře-
dění věnovali zábavě, často mariáši a počítali štychy, Vy jste 
v anatomickém atlasu počítal kosti. Nezáviděl jste jim?

Kdepak, soustředil jsem se na skripta. Mariáš dodnes neu-
mím (směje se).

MUDr. Petr Novák
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Nedělali si z Vás legraci?

Vůbec ne, nikdy jsem žádnou invektivu na toto téma neslyšel.

Stalo se Vám někdy, že byste při zápase v hlavě zabloudil 
k medicíně a blížící se zkoušce, nebo při praxi ve škole my-
slel na nejbližší utkání?

Nestalo, a to ani nešlo. Soustředil jsem se na to, co jsem prá-
vě dělal.

Někdy sportovcům na vysoké škole pomohou dosažené 
úspěchy. V medicíně to tak nejspíš nebude...

Určitě ne, tam musíte ukázat co víte a umíte. Přimhouřit oko 
se nedá. Fotbalista může udělat chybu, zahodí velkou šan-
ci, zaviní gól, ale je to sport. Lékař chybu udělat nesmí, jde 
o zdraví a někdy i o život pacienta.

Po ukončení kariéry jste se hned věnoval medicíně, praco-
val jste i jako lékař u reprezentace, byl jste na mistrovství 
Evropy 2012, lékařem jste byl i ve Spartě. Co jste cítil, když 
jste musel vyběhnout na trávník místo s míčem s lékařským 
kufříkem?

Kopačky jsem měl i jako lékař, abych na trávníku třeba neu-
klouzl a sám se nezranil. Ta změna, i když byla velká, nebyla 
tak hrozná, protože jsem byl u fotbalu. 

Necukaly Vám jako bývalému útočníkovi nohy v některých 
situacích na lavičce nohy?

To víte, že ano, a kolikrát! Ale pomoct na hřišti jsem nemohl 
(usmívá se).

Fotbalista potřebuje fyzickou kondici, co ortoped?

Ten ji potřebuje také, operace jsou kolikrát dlouhé a ná-
ročné i na kondici. I když na to nevypadám, tak si ji udržuji 
například tenisem, a když mám čas, zajdu si zahrát golf. Už 
toho tolik nenaběhám, spíš rychleji chodím, koleno není ide-
ální, neriskuji.

Fotbal si nezahrajete?

Už ne. Téměř před dvěma roky mě kamarádi přemluvili, 
abych si šel zahrát. Docela se mi dařilo, ale v jeden oka-
mžik, kdy jsem si pěkně zpracoval míč a chystal se vystřelit, 
mi prasklo v koleni. A z pana doktora byl rázem pacient pod 
rukama kolegů z kliniky (směje se). Ale fotbal samozřejmě 
sleduji, vždyť to je velký kus mého života.

Ještě se vrátím do Vaší fotbalové minulosti. Cestu do Sparty 
jste neměl jednoduchou, několik pokusů nevyšlo, přestoupil 
jste do Bohemky, získal s ní titul, znovu krátce oblékl dres 
Teplic a teprve pak jste zamířil z Ďolíčku na Letnou. Bylo těž-
ké prosadit se v nabitém kádru Sparty, s níž jste pak získal 
pět mistrovských titulů a zahrál si i čtvrtfinále obou nejvý-
znamnějších evropských pohárů?

Sparta o mne měla zájem už když jsem šel jako dorostenec 
z Varnsdorfu do Teplic, pak to zkusila znovu, to už jsem 
dával góly za Teplice, ale Bohemka byla rychlejší. S ní jsem 
získal titul, a pak to na třetí pokus vyšlo na Letnou. Sparta šla 
v té době výkonnostně nahoru, konkurence byla obrovská, 
v útoku například Standa Griga, Míla Denk, Tomáš Skuhravý 
pak odešel na vojnu. Vrátil se po dvou letech a v době, kdy 
jsem oblékal dres Sparty, přišli ještě Luboš Pokluda, Zdeněk 

Petr Novák (vpravo) s masérem Tomášem Stránským od-
vádějí zraněného Václava Kadlece (foto Vlastimil Vacek)

Petr Novák (vpravo) s kolegou Petrem Krejčím 
na mistrovství Evropy 2012 ve Vratislavi 2 (foto K. Felt)
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Procházka, Horst Siegl, Roman Kukleta, Pavel Černý. Na za-
čátku devadesátých let jsem ještě odešel do řeckého Irakli-
su Soluň, kde jsem ukončil profesionální kariéru a naplno se 
začal věnovat medicíně.

Na jaký zápas nejvíc vzpomínáte?

Těch velkých jsem odehrál hodně, ale mám-li vybrat jeden, 
pak to je čtvrtfinále Poháru mistrů, nyní Ligy mistrů, z jara 
1985, kdy jsme na Letné porazili 1:0 Juventus Turín. Honza 
Berger dal gól z penalty za faul na mne. Juventus měl tehdy 
fantastické mužstvo, osu tvořili italští mistři světa z roku 1982, 
například Scirea, Cabrini, Tardelli, kanonýr Rossi, a s nimi 
tehdy nejlepší evropský fotbalista Francouz Platini a skvělý 
Polák Boniek. Bohužel v odvetě jsme prohráli 0:3.

Našel byste i svůj nejhezčí nebo nejdůležitější gól?

To je těžké... Dal jsem jich poměrně dost, vybrat jeden se 
snad ani nedá... Ale přeci, když jsme hráli na podzim 1989 
odvetu prvního kola Poháru mistrů s Fenerbahce v Istanbu-
lu. Doma jsme vyhráli 3:1, ale oni si vyřazení nepřipouště-
li, čekalo nás doslova peklo. Přesto jsme drželi remízu 1:1. 
V předposlední minutě zápasu jsem obloučkem přehodil 
tehdy jednoho z nejlepších světových gólmanů Schuma-
chera a bylo hotovo. Ten gól byl pěkný i na pohled, jak se 
balón snášel do branky... Dva roky před tím jsem dal ve stej-
né soutěži hattrick Framu Reykjavík.

Pracujete na špičkové ortopedické klinice ve Vysočanech. 
Už jste operoval i svoje bývalé spoluhráče, myslím přede-
vším kloubní náhrady, ať kolenní nebo kyčelní?

No jéje! Z mých spoluhráčů u mne na stole leželi už skoro 
všichni. A když přidám i další fotbalisty, byla by to solidní je-
denáctka (směje se).

Jaké to je, měnit kloub bývalému spoluhráči, kamarádovi. 
Netřesou se Vám ruce?

To určitě ne! Bylo by špatné, kdyby se mi třásly. Beru je v tu 
chvíli jako každého jiného pacienta, maximálně se soustře-
dím, abych odvedl stoprocentní práci.

Na závěr se ještě zeptám za dříve narozené fanoušky, kteří si 
Vás pamatují ještě jako Petara. Kdy jste si zkrátil křestní jmé-
no?

To je omyl, který nevím odkud se vzal. Odjakživa jsem Petr, 
mám to i v rodném listě. Když jsem v osmnácti letech měl 
možnost vzít si díky původu rodičů tehdy i jugoslávské ob-
čanství, tak jsem ji využil. Do jugoslávského pasu mi napsali 
Petar, ale to jsem nikdy sám nepoužíval, psal jsem se vždyc-
ky Petr. Ten Petar se objevil jeden čas v médiích, docela 
prostým způsobem. Jeli jsme s Bohemkou na evropský po-
hárový zápas ven, u pasové kontroly si toho všiml některý 
z novinářů a nenechal si to pro sebe... (směje se).

Sběratel titulů    
MUDr. Petr Novák 
Narozen: 1962 
 
Prvoligové kluby: 
Sklo Union Teplice (1979-1981), Bohemians Praha (1981-1984), 
Sparta Praha (1984-1990), Iraklis Soluň (1990-1991). 
 
Mistrovské tituly: 
5x Sparta (1985, 1987, 1988, 1989, 1990), 1x Bohemians (1983). 
 
Domácí poháry: 
2x Československý (1988, 1989), 4x Český (1986, 1987, 1988, 1989). 

Zápasy/góly v československé lize: 
109/35 
 
Zápasy/góly v evropských pohárech: 
17/8, v sezóně 1984/85 hrál čtvrtfinále Poháru mistrů (nyní 
Liga mistrů), v sezóně 1983/84 čtvrtfinále Poháru UEFA 
(nyní Evropská liga). 
 
Jako lékař pracoval ve Spartě, reprezentaci do 21 let 
a v A-týmu ČR. 
 
Aktuálně je ortopedem v Centru léčby pohybového apa-
rátu ve Vysočanech.

Petr Novák (uprostřed), takhle rozhodil obranu Juventus ve čtvrtfinále Poháru mistrů, Sparta vyhrála 1-0 (foto archiv AC Sparta Praha)
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Zdravotní škola Mělník

A je tu prosinec. Nedávno jsme vítali nový školní rok a se-
znamovali se se studenty prvních ročníků. Během těchto 
týdnů se na zdrávce událo opět plno zajímavých věcí.  

V rámci projektu „Přes bariéry s policií“, který je určen pro stu-
denty 4. ročníků středních škol a středních odborných učilišť, 
se sportovalo. Jedná se o charitativní akci, kde si mohou stu-
denti vyzkoušet fyzické testy k přijetí k PČR. Za každého stu-
denta, který se této akce zúčastní, věnuje zdravotní pojišťov-
na finanční částku, která je určená pro handicapovou osobu. 
Účast byla veliká. Mgr. Blanka Kubátová jako třídní učitelka 4. B 
dohlížela na výkony svých studentů a podporovala je. Kaž-
dý ze sebe vydal vše. Akce byla velmi kladně hodnocena. 

6.10. 2022 proběhly Liberecké psychologické dny a kon-
ferenci letos opět navštívila  Bc. Květa Tuzarová  se čtyřmi 
vybranými studentkami 4. ročníku. Letošní téma konfe-
rence „Život je jen náhoda“ oslovil všechny zúčastněné. 
Čestným hostem konference byl pan doc. MgA. Tomáš 
Töpfer, který se ochotně s našimi studentkami vyfotil.  

Další akcí byla jako každý rok akce „Bílá pastelka“. Dne 
15.10.2020 se studenti 3. ročníku aktivně podíleli na veřejné 
sbírce pro zrakově postižené ČR. Studenti během dopole-
dne vyšli do ulic města Mělníka a snažili se do veřejné sbír-
ky vybrat co nejvíce peněz a za to jim patří náš velký dík. 

Listopad byl ve znamení příprav projektového dne pro zá-
kladní školy a zájemce o studium z řad 9. ročníků. Letošní 
den D nastal 23.11. a  zúčastnilo se cca 120 lidí. Návštěvní-
ci měli možnost si prohlédnout dvě odborné učebny a vy-
zkoušet si měření tlaku, ošetření rány a aplikaci injekce. 
V dalších dvou učebnách byly k dispozici ukázky modelů 
lidského těla v rámci somatologie. Dokonce si mohli zúčast-

nění prohlédnout orgány přímo na reálných exponátech 
(zvířecí vnitřnosti). Poslední učebna byla zaměřena na po-
skytnutí laické první pomoci, kde si zájemci mohli vyzkoušet 
správný postup umělého dýchání a masáže srdce, ošet-
ření zlomeniny a popáleniny a vyřešení stavu bezvědomí. 

Během listopadu také proběhlo v rámci hodin tělesné 
výchovy ve spolupráci s Městskou policií Mělník škole-
ní základních technik sebeobrany pro jednotlivé třídy. 

Ovšem naše zdrávka jela tentokrát i dále než za hranice Měl-
níka, a to do daleké Itálie. 21.11.2022 vyrazila početná skupina 
48 studentů z řad studentů všech ročníků na poznávací zájezd 
do Říma a Vatikánu společně s vedoucím zájezdu Mgr. Miro-
slavem Hozou,  Bc. Květou Tuzarovou a  Bc. Zdenkou Cardovou 
Slanařovou. Památky byly naprosto úchvatné a někdy až ohro-
mující svou velikostí a krásou. Vatikán nadchl naprosto všechny. 
Ovšem výstup do špičky kopule chrámu svatého Petra dala 
všem zabrat. Ale výhled na Svatopetrské náměstí a na Řím byl 
odměnou pro všechny, kdo vydrželi. Druhý den nás ohromilo 
Koloseum svou velikostí. Rozehrálo fantazii, co vše se v něm před 
staletími událo. Sochy Gladiátorů a celá historie odehrávaných 
her a bojů v člověku vyvolaly až mrazení. To vše ale zjemnila 
dokonalost Fontány di Trevi a ostatní fontány a krásné sochy po 
celém Římě. Z navštívených památek můžeme zmínit Andělský 
hrad, Vatikánská muzea, Sixtinskou kapli, Forum Romanum, Ka-
pitol, Benátské náměstí, Panteon, Španělské schody a mnoho 
dalších. Poznávací zájezd byl opravdu velmi poznávací. Ne-
byl nikdo, koho by nebolely nohy. Ovšem celý zájezd proběhl, 
až na malé nesrovnalosti, ve výborné náladě. Vrátili se všichni 
a všichni velmi unavení. 
Celý pedagogický sbor, vedení SSZŠ i skupiny VAMED 
MEDITERRA přeje všem našim studentům klidné prožití 
svátků vánočních a šťastný vstup do nového roku 2023!

  Na zdrávce se prostě nenudíme!
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Přes bariéry s policií Psychologická konference Liberec Psychologická konference Liberec

Bílá pastelka Projektový den Projektový den

Zájezd Řím a Vatikán 21.-24.11 Zájezd Řím a Vatikán 21.-24.11 Zájezd Řím a Vatikán 21.-24.11
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Holding
 Digitalizace medicíny na vlastní kůži 

  aneb interaktivní výstava LIFMAT 2022

Praha v září žila telemedicínou a digitálními technologiemi ve 
zdravotnictví. Ve dnech 8.–9. září 2022 se v pražském multi-
funkčním centru Cubex uskutečnil již druhý ročník interaktivní 
konference LIFMAT. V rámci jejího programu měla odborná, ale 
i široká laická veřejnost příležitost se seznámit s tím nejlepším, 
co se v současnosti vyskytuje na poli moderních digitálních 
technologií v medicíně, distanční péče o pacienty, ale i řízení 
zdravého životního stylu.        
 
Přínosy digitalizace zdravotnictví
 
Digitalizace, online přístup a moderní technologie využívající 
prvky umělé inteligence začínají být samozřejmostí nejen v na-
šem každodenním životě (vzpomeňme například internetové 
bankovnictví, Uber nebo Airbnb v našich telefonech), ale čím 
dál tím více pomáhají i ve zdravotnictví. Lékaři tak mohou na-
příklad dlouhodobě vzdáleně monitorovat pacientovy pokroky 
a sledovat trendy, jakých jeho hodnoty dosahují mezi jednotli-
vými ambulantními návštěvami. Díky tomu pak léčbu indivi-
dualizují a co nejlépe přizpůsobují pacientovým potřebám. 
Digitalizace zdravotnictví ale kromě rozšíření kvality péče zlep-
šuje i samotnou dostupnost a rychlost některých služeb. Mo-
derní technologie však nemusí mít pouze formu vzdáleného 
přístupu. Třeba taková virtuální realita nachází využití i přímo na 
klinikách a rozšiřuje tak například dosavadní přístupy v terapii 
pacientů s neurologickým onemocněním nebo aktivizaci dlou-
hodobě nemocných pacientů upoutaných na lůžko či invalidní 
vozík. VR je však v čím dál větší míře využívána například i ve 
výuce zdravotníků, kteří se tak mohou v bezpečném prostředí 
učit ovládat nové přístroje nebo rovnou terapeutické postupy 
například na jednotkách intenzivní péče.   
 
LIFMAT na vlastní kůži
 
V rámci LIFMATu vystoupila celá řada expertů, kteří představili, 
jakým způsobem telemedicína a digitální technologie zasahují 
právě do jejich oborů. Digitální technologie například velmi vý-
znamně mění léčbu diabetu, její úspěšnost a v neposlední řadě 
i dostupnost. Česká republika je navíc v rámci využití těchto 
technologií v diabetologii na světové špičce. Dalším odvětvím, 
kde je v současnosti telemedicína již samozřejmostí, je například 
kardiologie, a to od prevence až po kardiologii akutní.  
 
To vše a mnohé další si mohli v rámci interaktivní výstavy na 
LIFMATu vyzkoušet návštěvníci rovnou i sami na sobě. Na 
stáncích jednotlivých vystavovatelů si zájemce mohl otestovat 
všechno možné od dálkového měření vitálních funkcí (EKG, 
spirometrie apod.) a detekce melanomu pomocí umělé 
inteligence přes stabilometrickou plošinu pro distanční rehabi-
litaci až po brýle umožňující cvičení za pomoci virtuální reality.  
 
VAMED MEDITERRA na LIFMATu
 
Jakožto velký podporovatel digitálních technologií a vstupu 

telemedicíny do praxe se i naše skupina VAMED MEDITERRA 
konference LIFMAT samozřejmě aktivně zúčastnila. Kromě 
toho, že náš zástupce pan MUDr. Martin Šimůnek přednesl 
příspěvek o trendech a využití telerehabilitace ve světě, tak 
se i přímo na našem stánku návštěvníci mohli seznámit s nej-
novějšími technologiemi. Jednou z nich byl Carebot, nástroj 
využívající umělou inteligenci a model neuronové sítě na 
pomoc s přesnější interpretací výsledků zobrazovacích vy-
šetření (např. rentgenů apod.). Druhým naším hostem pak 
byla společnost Qinematic, která představila své řešení 
MoovmentPro poskytující distanční diagnostiku pohybové-
ho aparátu za pomoci 3D skenovací kamery.              

„Žijeme v přelomové době, v níž dochází k plnému nástu-
pu digitálních aplikací do zdravotnictví. V České republice 
vzniká mnoho zajímavých projektů s potenciálem usnadnit 
práci zdravotníkům a zlepšit život pacientům. Akce jako je 
LIFMAT  přispívají k seznámení veřejnosti s přínosy digitálních 
technologií a k usnadnění implementace těchto řešení do 
každodenní péče o naše pacienty,“ vyjádřil se závěrem 
konference pan Ing. Karel Kantor, člen představenstva skupiny 
VAMED MEDITERRA. 
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 Zdraví, péči a vitalitu s námi ♯ NEZASTAVÍŠ

Již druhou sezónu se skupina VAMED MEDITERRA spolu 
s Rehabilitační klinikou Malvazinky staly partnerem známého 
hokejového klubu HC Sparta. HC Sparta má za cíl nejen vy-
tvářet kvalitní program pro fanoušky během zápasu, ale hlav-
ně rozšiřovat povědomí o sportu a přivádět ke sportu mládež.  
Zároveň je záměrem klubu naučit mladé sportovce pečovat 
o své zdraví, protože, co se v mládí naučíš…
 
Letošní smlouvu o spolupráci slavnosti podepsali v pražské 
centrále skupiny VAMED MEDITERRA náš CEO a předseda před-
stavenstva, Dipl.-Ing. Dr. Jochen Sagadin, MBA a JUDr. Barbora 
Snopková Haberová, generální manažerka HC Sparta. V rám-
ci spolupráce bude Rehabilitační klinika Malvazinky poskyto-
vat péči mladým hráčům HC Sparta, kteří se tak budou učit o 
sebe pečovat, zviditelníme kliniku a skupinu VAMED MEDITERRA 
na západech v O2 aréně a rýsuje se i slibná spolupráce mezi 
Nadačním fondem HC Sparta Praha a Školou chůze pro ampu-
táře na Malvazinkách.

V listopadu jsme „rozbili“ první 
stan v O2 aréně, kde jsme ná-
vštěvníkům ve spolupráci s firmou 
VR Medical představili rehabi-
litaci za pomoci virtuální reality 
a pokochali jsme se tím, jak se 
logo VAMED MEDITERRA odráží 
ve světlech reflektorů nad ledem 
v O2 aréně. Naši vzájemnou spo-
lupráci plánujeme dále rozvíjet 
a těšíme se, že Vám budeme moci 
brzy přinést více novinek. Každopádně máme pro všechny 
zaměstnance nabídku, pokud si přejete navštívit zápas HC 
Sparta v O2 aréně, napište svou prosbu s dostatečným předsti-
hem a s konkrétním datem zápasu na petra.plutnarova@medi-
terra.cz a pokusíme se pro Vás lístky zajistit. Nabídka platí pou-
ze pro domácí zápasy HC Sparta, seznam domácích zápasů 
Tipsport Extraligy 2022/2023 naleznete na www.hcsparta.cz.
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Na jaké nejčastější kybernetické podvody 
můžete v Česku aktuálně narazit?

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

Škodlivé kódy, jako je například spyware nebo ransomware, nejsou jedinými hrozbami, se kterými se 
můžeme v online světě setkat. Rizikem jsou stále častěji také různí podvodníci, kteří k tomu, aby nás 
okradli o peníze nebo osobní údaje, nepotřebují pokročilé znalosti programování. Stačí jim k tomu 
častokrát jen manipulativní komunikace a znalost lidských emocí.
 
Techniky, které tito útočníci používají, spadají do celé kategorie nazývané sociální inženýrství. Velmi 
častou technikou, která do této kategorie spadá, je například phishing, a stále častěji také vishing. 
Jádrem těchto technik je snaha vyvolat v nás nějakou silnou emoci, která způsobí to, že budeme 
jednat unáhleně a bez rozmyslu. Nejčastěji to bývá strach nebo zvědavost. V návalu emocí pak spíše 
otevřeme nebezpečnou přílohu v e-mailu či klikneme na škodlivý odkaz a na podvodných webových 
stránkách pak zadáme své údaje do internetového bankovnictví nebo údaje k platební kartě. Některé 
podvody ale mohou být ještě rafinovanější a my je nemusíme na první pohled vůbec postřehnout.
 
1. Podvodné články s celebritami a lákavými titulky
Podvodníci se nás v tomto podvodu snaží nalákat na článek o celebritách, který má nějaký chytlavý 
titulek. K podvodu zneužívají reklamní systém Google AdSense a nástroj pro tvorbu webu WordPress 
a nejčastěji se s tímto podvodem můžeme setkat na chytrých telefonech s platformami Android nebo 
iOS. Článek je pak v online prostředí distribuován prostřednictvím reklamy. Pokud uživatel klikne na 
takový reklamní odkaz, je přesměrován na škodlivé webové stránky, kde může být přihlášen ke zpoplat-
něným prémiovým službám.
 
2. Podvodné reklamy na zázračné potravinové doplňky
V tomto podvodu se nám útočníci, opět prostřednictvím online reklamy, snaží prodat potravinové do-
plňky, vitamíny či různé dietní programy. Nedílnou součástí takových podvodných sdělení opět bývá 
nějaké doporučení od známé osobnosti. Ve výsledku nám podvodníci mohou pravidelně zasílat zboží 
na uvedenou adresu, aniž bychom ale k takové formě předplatného dali svůj souhlas. Zaslání je poté 
zpoplatněné opět na naší straně.
 
3. Podvody s falešnými investicemi
V těchto podvodech jsme na internetu přesměrováni na stránky falešných online finančních makléřů, 
zpravidla mimo jurisdikci Evropské unie nebo USA. Podvody se často týkají i investic do kryptoměn. Svou 
roli zde opět hraje online reklama, a to i na sociálních sítích. Velmi často může být falešná investice na 
oko zase zaštítěna nějakou známou společností nebo celebritou. Podvodníci k falešným investicím rádi 
zneužívají například jméno Elona Muska. Pokud na podvod naletíme a domnělým online poradcům 
svěříme své peníze, nemáme prakticky žádnou šanci dostat je zpátky.
 
4. Podvody na online bazarech
Poslední typ podvodu se od výše zmíněných liší svým provedením, jedná se ale stále o velmi častý pod-
vod v Česku. Nejčastěji se s ním můžeme setkat na online bazarech a tržištích, jako je Sbazar, Bazoš, 
Vinted nebo Facebook Marketplace. Podvodníci se zde vydávají za zájemce o naše inzerované zboží 
a kontaktují nás s tím, že by rádi provedli platbu prostřednictvím platebních bran známých doprav-
ců (například Zásilkovna, GSL nebo DPD). Odkazy a stránky s platebními bránami jsou ale podvodné 
a pokud na těchto stránkách zadáme údaje o své kartě nebo k bankovnímu účtu, pustíme útočníky 
ke všem svým financím, které na účtu máme.

Článek převzat z: www.dvojklik.cz
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Vánoce jsou tady! Najděte 10 rozdílů a můžete i vyhrát! 
Stačí všechny rozdíly zakroužkovat, vyfotit a poslat na email eliska.florianova@mediterra.cz. 

První tři správné odpovědi čeká vánoční překvapení.
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