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Vážení čtenáři,

letošní poslední vydání nemocničního magazínu vychází v  ob-
dobí, kdy se blíží nejkrásnější svátky v  roce a kdy se také neza-
držitelně chýlí ke svému konci rok s číslem třináct. Mohu už teď 
s radostí konstatovat, že pro Fakultní nemocnici Olomouc to ur-
čitě nebylo číslo nešťastné a že se nám i v  tomto roce podařilo 
naplnit cíle, které jsme si na jeho začátku stanovili. Věřím, že to 
sami nejlépe ocenili naši pacienti, kterým jsme poskytovali péči 
ve stejném rozsahu a opět v ještě vyšší kvalitě, a to i ve složitých 
podmínkách, v jakých se české zdravotnictví nachází.

Velmi rád bych přispěl k pohodové atmosféře blížících se Vánoc 
a chtěl bych vám všem popřát především hodně zdraví, protože 
to je skutečně to nejcennější, co ve svém životě máme. Pokud jste 
právě našimi pacienty a léčíte se v našich ambulancích nebo na 
některém z našich lůžkových oddělení, přeji vám brzké uzdra-
vení. Důvěřujte našim zdravotnickým profesionálům, také jejich 
největším přáním je, aby každý náš pacient znovu získal ztrace-
né zdraví a mohl pak nejen dny sváteční trávit společně se svými 
blízkými. 

Krásné vánoční svátky a šťastný nový rok.

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., 
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc



4 NemMAGAZÍN      Časopis Fakultní nemocnice Olomouc | zima 2013/2014

AktuAlity

Vše o srdci vědí lékaři 
během pár minut
Během pouhých deseti minut od chvíle, 
kdy pacient vstoupí do dveří kliniky, má lé-
kař ve svém počítači kompletní informace 
o činnosti jeho srdce za období od před-
cházející kontroly. Rychlý přenos dat z de-
fibrilátoru nebo kardiostimulátoru, který 
má pacient ve svém těle, zajišťuje nová mo-
derní technologie CareLink Express. Stačí, 
aby nemocný ihned po příchodu do ambu-
lance sám na speciálním terminálu načetl 
data ze svého zařízení na podporu srdeční 
činnosti. Ještě důležitější je pak zařízení 
pro akutní pacienty, které přiváží záchran-
ná služba v urgentním stavu, například při 

takzvané arytmické bouři, kdy je ohrožuje 
akutní porucha srdečního rytmu. Fakultní 
nemocnice Olomouc je prvním Komplex-
ním kardiovaskulárním centrem v zemi, 
které tento nový samoobslužný systém za-
vedlo do praxe. Nový systém zvyšuje kva-
litu péče o pacienty a je velkým přínosem 
i pro lékaře. Asi nejdůležitějším benefitem 
je výrazné zkrácení doby, kterou pacient 
při kontrole tráví v ambulanci. Dá se totiž 
říci, že lékař má potřebná data k dispozici 
už ve chvíli, kdy se nemocný teprve regist-
ruje v recepci kliniky.

Vyléčené děti nafotily 
kalendář s modelkou
Potěšit těžce nemocné děti, které se léčí na 
hematoonkologickém oddělení Dětské kli-
niky Fakultní nemocnice Olomouc, přijela 
na konci listopadu modelka Vlaďka Řep- 
ková Erbová. Je dlouholetou patronkou 
nadace Rakovina věc veřejná, která vznik-
la při klinice a řadu let podporuje vědu  
a výzkum v oblasti protinádorových léčiv. 
Modelka letos nafotila kalendář s  dětmi, 
které mají úspěšně za sebou léčbu nádoro-

vého onemocnění krve a krvetvorby a léči-
ly se právě na olomoucké klinice. Kalendář, 
který je v  prodeji také v  obchůdku přímo  
v prostorách dětské kliniky, přijela Vlaďka 
Erbová do Olomouce osobně představit.

Nová lékárna nabídne 
lepší komfort a služby
Monolitická čtyřpodlažní budova s atypic-
kými oválnými a kulatými okenními otvo-
ry, které mají tvarem připomínat tobolky 
a tablety, vyrůstá na zelené louce v areálu 
Fakultní nemocnice Olomouc. V  jejích 
útrobách bude sídlit nemocniční lékárna, 
která by měla nemocným sloužit od konce 
léta příštího roku. Jen na betonový mono-
lit budovy, která má jedno podzemní a tři 
nadzemní podlaží, spotřebují stavební děl-
níci okolo 4 000 tun betonu. Střechy mají 
být kompletně osazeny zelení a specifická 
bude rovněž fasáda, jejíž tmavá barva je 
speciálně namíchána v sousedním Rakous-
ku a obsahovat by měla rostlinné motivy, 
které připomenou, že bylinky a přírod-

ní léčba jsou vlastně základem farmacie. 
Nová lékárna by měla přinést především 
větší komfort pro ambulantní pacienty ne-
mocnice, kteří si sem zamíří vyzvednout 
své léky. V rámci moderně řešené oficíny 
budou mít k dispozici čtyři výdejní místa, 
jedno místo pak pro volný prodej a další 
pro výdej zdravotnických prostředků. Lep-
ší budou i prostory pro individuální kon-
zultace s pacienty. Nemocnice do výstavby 
objektu a do jejího vybavení investuje ze 
svého rozpočtu celkem 115 milionů korun. 
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PříběH se šťastným kOncem

Inzerce

Nadace Malý Noe pomáhá sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem především v Olomouckém kraji. Nadace spojila pomoc dětem  
a přírodě a sází stromy. V rámci akce „Rostu se svým stromem“ tak vysadila už 173 listnatých stromů v Háji Malého Noe na kopci Hradisko 
u Olomouce a v Libosadu Malého Noe na Čekyňském kopci u Přerova. Patroni stromů darovali nadaci peníze, které pak nadace použila pro 
financování svých projektů dětem. Děti pak navštěvují stromy a rostou spolu s nimi. Nadace dává dětem celých 100 % příjmů od sponzorů. 
Všichni lidé pracují v nadaci zdarma.

V roce 2014 chystáme výsadbu Parku Malého Noe v Olomouci. Pro příští rok také hledáme adoptivní rodiče na dálku pro 12 dětí  v sirotčinci 
v Zambii, který postavila a provozuje Nadace Malý Noe ve spolupráci s českou o.p.s. Njovu. Zájemci o patronství stromů či o adopci na dálku 
se mohou více dozvědět na níže uvedeném kontaktu.

Další informace o činnosti Nadace Malý Noe se dozvíte na www.malynoe.cz 
Pomoci můžete zasláním finančního daru na účet č. 214660055/0300. 
Více informací vám poskytne předseda správní rady nadace pan Jaroslav Strejček na telefonu 602 715 210.
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„Je štěstím narodit se zdravý a v milující rodině. 
Ti, kterým to osud nedopřál, potřebují naši  
pomoc. Nadace Malý Noe se snaží už mnoho  
let tuto pomoc poskytovat. Jsem rád, že mohu 
být při tom.“

patron nadace, houslový virtuos Václav Hudeček

Bývalému profesionálnímu hudebníkovi  
a hráči na violu, který byl kdysi členem Mo-
ravské filharmonie Olomouc a také orchest-
ru Moravského divadla Olomouc, bylo letos 
67 let. Do České republiky přijel na začátku 

října a zdravotní potíže jej postihly ve dru-
hé polovině listopadu „Nebylo mi dobře, ale 
nejprve jsem si myslel, že je to od žaludku. 
Byl jsem u svého kamaráda na návštěvě, 
když jsem ucítil bolest za hrudní kostí, kte-

rá mi vystřelovala do ramene. Poprosil jsem 
ho, aby zavolal záchranku, a pak už jsem se 
nestačil divit. Přijeli pro mě asi za pět minut  
a za dalších dvacet minut jsem byl na sále 
kardiologické kliniky, kde už na mě čekal  

Polovinu svého života prožil Josef Černý z Olomouce ve Spojených 
státech amerických, kam emigroval v roce 1980. Do rodného měs-
ta se pak po sametové revoluci vracel každý rok a v poslední době 
zvažuje, že se přestěhuje zpět natrvalo. Letošní listopad mu na po-
myslné misky vah přinesl další argument, proč si na stáří vybrat 
Českou republiku. Je tady vynikající zdravotní péče, o čemž se mohl 
na vlastní kůži přesvědčit, když jej před několika dny do Fakultní 
nemocnice Olomouc přivezla záchranka po srdečním infarktu.

Dostal srdeční 
infarkt a během 
pouhé půlhodiny 
už byl na sále
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PříběH se šťastným kOncem

Inzerce

lékař a začal hned s výkonem,“ popisuje Josef 
Černý.

Na I. interní klinice – kardiologické FN Olo-
mouc se dozvěděl, že prodělal srdeční in-
farkt. „Péče byla úžasná. Neměl jsem vůbec 
pocit bolesti ani strachu, na sále byla klidná 
atmosféra, jako by ani nešlo o tak závažné 
onemocnění. Během výkonu jsem měl pouze 
lokální anestezii, takže si se mnou lékař po-
vídal. Když mi implantoval stent do zúžené 
cévy, dozvěděl jsem se, že jej vyrobila firma, 
u které jsem v Americe pracoval, a ještě jsme 
na to téma vtipkovali,“ říká s úsměvem. V ne-
mocnici na lůžku potom strávil pouze čtyři 
dny a byl propuštěný v pořádku domů.

„Česká republika je lídrem v oblasti opti-
málního řešení akutního infarktu myokardu 
pomocí angioplastiky koronární tepny. Díky 
aktivitě profesora Petra Widimského a jeho 
studii Prague u nás vznikla síť intervenč-
ních laboratoří, která kompletně pokrývá 
potřeby nemocných a je schopna je rychle 
a efektivně zaléčit. V současné době je takto 
léčeno devadesát sedm procent nemocných  

s infarktem myokardu. V naší nemocnici 
realizujeme ročně kolem osmi set padesáti 
primárních angioplastik pro diagnózu akut-
ního infarktu myokardu,“ uvádí prof. MUDr. 
Miloš Táborský, CSc., MBA, přednosta I. in-
terní kliniky – kardiologické FN Olomouc.

Josef Černý si tak na vlastní kůži vyzkoušel, 
jak v Česku funguje zdravotní péče, a byl 
velmi příjemně překvapený. „Ta koordinace 
mezi záchrannou službou a nemocnicí byla 
skvělá. Už ze sanitky posílali do nemocni-
ce moje EKG, byli během jízdy neustále ve 
spojení a na sále už mezitím bylo všechno 
připraveno k okamžitému výkonu. Se zdra-
votní  péčí v USA je zdravotnictví v  Česku 
minimálně srovnatelné, ne-li v  některých 
ohledech lepší. V Americe jsem zažil, že jsem 
s  krvácením do žaludku čekal v nemocnici 
tři hodiny, než se mě někdo ujal,“ líčí muž.

Do emigrace odešel v roce 1980 i se svou teh-
dejší ženou a dvěma malými dcerami, kterým 
bylo v  té době deset a pět let. „Dostali jsme 
výjezdní doložku a mohli jsme vycestovat 
do Jugoslávie. O našich úmyslech emigrovat  

věděli jen naši rodiče. Nebyl jsem politicky 
pronásledovaný, ale věděl jsem, že nechci, 
aby moje děti žily v komunistickém režimu. 
Z  Jugoslávie jsme se dostali do Rakouska  
a odtud už do Ameriky, kde byly začátky vel-
mi těžké. Hudbou jsem se živit nemohl a na-
konec jsem pracoval celý život ve farmaceu-
tickém průmyslu,“ vypráví Josef Černý, který 
žil mnoho let v Chicagu a v poslední době se 
přestěhoval do Tucsonu v Arizoně.

V USA je asi 50 milionů obyvatel bez zdravot-
ního pojištění a v současné době se na tamní 
politické scéně velmi řeší téma zdravotnické 
reformy, která by to změnila. Josef Černý patří 
k  těm, kteří zdravotní pojištění mají. „Abych 
byl ale v Americe pojištěný tak, jako důchodce 
tady v Česku, musím mít celkem tři pojištění. 
Zdravotní péče je v USA velmi kvalitní, špič-
ková, ale také velmi drahá. Vždycky se tady 
v čekárně u lékaře pouštím do lidí, kteří brblají 
na regulační poplatky. Vždyť to jsou peníze, 
které z té poskytnuté péče nepokryjí prakticky 
nic. A přitom lékařská péče je tady minimálně 
stejně skvělá, což mě přesvědčuje o tom, že se 
tady dobře žije,“ dodává Josef Černý.
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PřeDstaVujeme

Inzerce

Začíná hra o čas. Vrtulník přiletěl pro pacienta, kterého podle typických příznaků postihla cévní mozková 
příhoda. Záchranářům je jasné, že nemocného musí dostat na jediné místo – do nejbližšího komplexního 
cerebrovaskulárního centra, kde jsou na léčbu lidí po mozkové mrtvici speciálně vybavení. Čím dříve tam 
dorazí, tím větší jsou šance, že pacient přežije a také že nezůstane až do konce života invalidní. Jedno z deseti 
takových center, jejichž síť pokrývá území České republiky, je součástí Fakultní nemocnice Olomouc. Ročně 
tu ošetří okolo osmi set lidí postižených cévní mozkovou příhodou. Dobrou zprávou je, že olomoucká nemoc-
nice své centrum v letošním roce dovybavila moderními technologiemi za desítky milionů korun.

centrum pro 
léčbu cévních 
mozkových 
příhod získalo 
nové vybavení

Mrtvice, iktus, mozková příhoda, mozko-
vý infarkt nebo progresivní paralýza, to vše 
jsou výrazy pro náhlou cévní mozkovou 
příhodu. Dochází při ní k přerušení průto-
ku krve a k poškození mozku nedostateč-
ným prokrvením buď v důsledku prasknutí 
cévy a krvácení do mozku, nebo v důsled-
ku jejího uzavření krevní sraženinou. Po-
kud není onemocnění ihned rozpoznáno a 
léčeno, může způsobit trvalé neurologické 
postižení, případně i smrt. Asi desetina 

cévních mozkových příhod je způsobena 
krvácením, části takto postižených pacien-
tů může pomoci neurochirurgický výkon. 
Většinou je však příčinou mrtvice krevní 
sraženina, která způsobí uzávěr tepen vy-
živujících mozek.

Pro péči o pacienty s cévními mozkovými 
příhodami má Fakultní nemocnice Olo-
mouc moderní vybavení. Letos totiž zmo-
dernizovala a dovybavila své Komplexní 

cerebrovaskulární centrum, do kterého in-
vestovala částku 70 milionů korun. Podaři-
lo se jí to díky projektu „Modernizace a ob-
nova přístrojového vybavení komplexního 
cerebrovaskulárního centra FN Olomouc“, 
který byl částečně financován Evropským 
fondem pro regionální rozvoj a částečně 
z  vlastního rozpočtu nemocnice. „Cévní 
mozkové příhody představují nespor-
ně celospolečenský problém, a to nejen 
v  České republice. Po kardiovaskulárních  

Foto: archiv FNOL
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PřeDstaVujeme

onemocněních jsou druhou nejčastější 
příčinou úmrtí a nemocnosti ve vyspělých 
zemích. Naše nemocnice je součástí sítě 
komplexních cerebrovaskulárních center 
pokrývajících území celé České republiky. 
Jsme rádi, že se nám letos podařilo dokon-
čit projekt, díky kterému můžeme nabíd-
nout opět vyšší kvalitu péče pacientům 
s  tímto závažným onemocněním,“ uvádí 
doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel 
FN Olomouc.

Čas je klíčový faktor
V olomouckém centru jsou do péče o paci-
enty po mozkové mrtvici zapojeny Neuro-
logická, Neurochirurgická a Radiologická 
klinika a také Oddělení rehabilitace. Na 
péči se samozřejmě podílí rovněž Od-
dělení urgentního příjmu FN Olomouc, 
kam jsou pacienti po mrtvici záchrankou 
přiváženi. „Je skvělé, že máme heliport na 
střeše chirurgického komplexu, často se 
totiž k  přepravě těchto pacientů používá 
vrtulník, protože jsou přiváženi i z více než 
stokilometrové vzdálenosti. Na heliport 
navazuje urgentní příjem a celý diagnos-
tický komplement. Všechno potřebujeme 
mít po ruce, časový faktor totiž hraje klí-
čovou roli. Máme-li poskytnout správnou 
a tu nejúčinnější léčbu, musí se tak stát do 
čtyř hodin od prvních příznaků postižení 
cévní mozkovou příhodou,“ vysvětluje doc. 
MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., vedoucí lékař 
centra. 

V  Olomouckém kraji celý systém fungu-
je tak, že jakmile zdravotnická záchranná 
služba dorazí k  pacientovi a zjistí, že by 
mohl být postižený cévní mozkovou pří-
hodou, volá ihned ke konzultaci lékařům 
do cerebrovaskulárního centra ve FN 
Olomouc. „Nahlásí nám, o jakého pacien-
ta jde, jaké bere léky, co se mu stalo, jaké 
jsou příznaky, a podle těchto údajů se po-
tom rozhodujeme o dalším postupu. Spo-
lupráce se záchrankou v terénu je v tomto 
ohledu klíčová a funguje velmi dobře,“ říká 
docent Šaňák. Zatímco pacient putuje zá-
chranářským vrtulníkem nebo sanitkou do 
nemocnice, je tam už nachystaný celý mul-
tioborový tým, aby nedošlo k jakémukoliv 
zdržení. „Pokud u nás potvrdíme diagnó-
zu, přistoupíme k léčbě trombolýzou, kdy 
se krevní sraženina rozpouští pomocí léku 
podaného do žíly nemocného a v  někte-
rých vhodných případech pomocí katetru 

přímo do krevní sraženiny,“ popisuje ve-
doucí centra.

zázrak jménem 
trombektomie
Ve specifických případech se také může 
použít specializovaná a velmi účinná léčba 
označovaná jako mechanická trombekto-
mie. Lékaři při ní jediným vpichem přes 
stehenní tepnu zavedou speciální systém 
do sebe zasunutých katétrů (vodičů), kte-
rý protáhnou cévním řečištěm až do místa 
uzávěru mozkové tepny. „V místě uzávěru 
se z  koncového katétru vysune a rozvine 
stent, tedy zjednodušeně řečeno drátěný 
košíček, do kterého se zachytí krevní sra-
ženina. Zachycená sraženina se následně 
stáhne do katétru a vytáhne se ven, čímž 
se ucpaná céva okamžitě uvolní a zásobení 
krví se obnoví. Vše se provádí pod rentge-
novou kontrolou s pomocí angiolinky,“ vy-
světluje prof. MUDr. Martin Köcher, Ph.D., 
primář Radiologické kliniky FN Olomouc. 

Tato endovaskulární metoda je podle od-
borníků velmi efektivní. „Je to nejlepší způ-
sob, jak otevřít tu velkou uzavřenou cévu. 
Je potom otázkou desítek minut, kdy se do 
mrtvicí ochromené části těla vrátí hybnost. 
Pacient cítí okamžitou změnu. Odchází 
pak čtvrtý nebo pátý den po zákroku domů 
bez následků, které by ho handicapovaly 
po zbytek života. Ovšem ne všichni jsou 
vhodnými pacienty pro tento způsob léč-
by. Navíc jsou její náklady vysoké, pohybují 
se kolem sta tisíc korun u jednoho nemoc-
ného. Na druhou stranu ovšem přinášejí 
úspory v řádu milionů korun, protože pa-
cient nezůstává po zbytek života invalidní,“ 
konstatuje docent Šaňák. Olomoucké cen-
trum vykazuje pravidelně nejvyšší počty 
těchto specializovaných výkonů a výsled-
ky práce olomouckých odborníků byly ne-
dávno oceněny a publikovány v prestižním 
americkém odborném časopise Journal of 
Vascular and Interventional Radiology.

Cévní mozková příhoda se ale může pro-
jevit také krvácením do mozku nebo do 
mozkových obalů. Takzvaný intracerebrál-
ní hematom tvořící 10 -20 % všech mozko-
vých příhod, a nebo v 5% všech iktů jde o 
protržení výdutě na velké mozkové tepně. 
„Hematom nejčastěji komplikuje základní 
onemocnění vysokým krevním tlakem. 
Pokud provedeme včas neurochirurgický  

výkon, zabráníme dalšímu poškození moz-
ku a zlepšíme tak vyhlídky nemocného. 
V případě protržení výdutě je co nejrych-
lejší vyloučení této části tepny z oběhu 
zásadní pro další život nemocného. Děje 
se tak buď přímo při neurochirurgickém 
výkonu  nebo cévní cestou nepřímo pří 
výkonu prováděném neuroradiologem.  
V kompetenci neurochirurga je i zásah na 
přívodných mozkových tepnách v oblasti 
krku a další výkony v oblasti mozkových 
tepen, podílíme se také významně na léčbě 
komplikací po trombolýze,“ popisuje doc. 
MUDr. Miroslav Vaverka, CSc., přednosta 
Neurochirurgické kliniky FN Olomouc.

Hrozba i pro mladé lidi
V  souvislosti s  cévní mozkovou přího-
dou nebo na její následky zemře až 30 % 
lidí, které toto onemocnění postihne. Víc 
než polovina nemocných má významný 
funkční handicap. „Čím dál častěji jsou 
mezi pacienty postiženými tímto onemoc-
něním lidé v  produktivním věku. Souvisí 
to se špatným životním stylem, rizikovým 
faktorem je kouření, stres. Není neobvyklé, 
že se tak mrtvice objeví u lidí kolem třiceti 
nebo pětatřiceti let. Pro společnost je sa-
mozřejmě velmi důležité, aby se zejména 
mladé lidi v produktivním věku dařilo vra-
cet zpět k  normálnímu životu,“ podotýká 
docent Šaňák.

Oborníci v  centru jsou podle jeho slov 
schopni ovlivnit podstatným způsobem 
čas, ve kterém je zprůchodněna ucpa-
ná céva zásobující mozek. „Při extrém-
ně rychlém postupu se nám podaří už 
za pouhou hodinu od příjezdu pacienta 
do nemocnice zprůchodnit cévu, kterou 
ucpala krevní sraženina. Pacient pak v nej-
lepším případě může během několika dnů 
odejít domů bez následků, v  těch nejhor-
ších ale zůstává i čtyři až pět týdnů a od 
nás pak ještě míří do léčebny dlouhodobě 
nemocných nebo do rehabilitačního ústa-
vu,“ říká lékař.

nová technika i lůžka
Velká část prostředků, které nemocnice 
v rámci projektu do svého centra investo-
vala, pomohla modernizovat a dovybavit 
pracoviště intenzivní péče neurologické 
kliniky, kde je hospitalizována většina 
pacientů po mozkové příhodě. Poříze-
ny byly nové monitory životních funkcí,  
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přístroje pro umělou plicní ventilaci, in-
fuzní pumpy, nová moderní lůžka, techni-
ka pro měření tkáňové saturace kyslíkem, 
přístroj pro mírnou hypotermii a nové 
ultrazvukové přístroje. „Díky stavebním 
úpravám a organizačním změnám včetně 
přesunu některých lůžek v  rámci neuro-
logické kliniky máme na iktové jednotce 
namísto pěti původních nyní třináct in-
tenzivních lůžek. Můžeme tak zajistit péči 
většímu počtu pacientů primárně z Olo-
mouckého, ale také ze Zlínského a Morav-
skoslezského kraje. Určitě jsme se posunuli 
také v kvalitě poskytované péče, máme 
nové výkonnější a přesnější přístroje, které 
nám pomohou zlepšit vyhlídky pacientů 
v léčbě,“ popisuje docent Šaňák. 

Neurochirurgická klinika získala díky 
projektu nové přístroje pro umělou plicní 
ventilaci, mikrochirurgické instrumen-
tárium, operační mikroskop, anestezio-
logický a také elektrokoagulační přístroj. 
Radiologická klinika byla v  rámci projek-
tu dovybavena novou angiolinkou a také  
C-ramenem, rehabilitační oddělení získa-
lo například vertikalizační systém, systém 
pro kognitivní trénink, motodlahy a další 
vybavení. „Jsme úspěšní u více než polovi-
ny pacientů, kteří k nám přijdou rehabilito-
vat po cévní mozkové příhodě. Naše oddě-
lení pak opouštějí ve velmi dobrém stavu  
a zhruba desetina z  nich se prakticky 
ihned vrací ke své profesi,“ vypočítává  

MUDr. Alois Krobot, primář Oddělení re-
habilitace FN Olomouc.

Cílem projektu „Modernizace a obnova 
přístrojového vybavení komplexního ce-
rebrovaskulárního cetra FN Olomouc“ bylo 
zkvalitnění péče o nemocné s cerebrovasku-
lárním onemocněním tak, aby bylo možné 
poskytovat adekvátní specializovanou péči 
nejen v akutní fázi cévních mozkových 

příhod včetně endovaskulární a neurochi-
rurgické léčby a časné rehabilitace, ale také 
nadregionální superspecializovanou kon-
siliární službu. Celkový rozpočet projektu 
činí 70 milionů korun, spolufinancován je 
Evropskou unií prostřednictvím Integrova-
ného operačního programu z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. Náklady pro-
jektu jsou hrazeny z 85 % z příspěvku Evrop-
ské unie a z 15 % z rozpočtu FN Olomouc.

Nově vybavená byla i neurologická jednotka intenzivní péče.

Foto: archiv FNOL
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nOVá léČba POmáHá

A jakou váš příbuzný poslouchá hudbu? Je zvyklý si dá-
vat po ránu kávu? Přineste mu sem rodinné fotografie, 
oblíbenou vůni a také sprchový gel, kterým se doma 
myje. Co rád jí, a co mu naopak nechutná? Jak dlouho 
je zvyklý spát? Podobné věty slyší blízcí pacientů, když 
je přicházejí navštívit do Fakultní nemocnice Olomouc. 
Jsou to možná překvapivé otázky, ale člověka, který 
někdy slyšel o bazální stimulaci, nemohou zaskočit. 
Personál nemocnice se na podobné věci ptá u lidí, kteří 
dlouhodobě leží v komatu na intenzivní péči. A zkuše-
nosti zdravotníků mluví jasně. Využití těchto ošetřova-
telských technik může přinést výrazné zlepšení pacien-
tova stavu a pomáhá jej vrátit zpět do života.

bazální stimulace: 
léčit může i káva, 
metal a boxerské 
rukavice

Zdravotní sestry na Oddělení intenzivní 
péče chirurgických oborů FN Olomouc se 
právě konceptu bazální stimulace věnují 
intenzivně poslední dva roky. „Všech čty-
řiadvacet sester z našeho ošetřovatelského 

týmu absolvovalo základní kurzy bazál-
ní stimulace a asi třetina z nich už prošla  
i kurzem nástavbovým. Na začátku letoš-
ního listopadu jsme získali akreditaci, kte-
rá je pro pacienty signálem, že tento kon-

cept v péči o nemocné na našem pracovišti 
standardně využíváme,“ říká Bc. Ludmila 
Lysá, vrchní sestra oddělení. „Bazální sti-
mulace je hlavně o přístupu k  pacientovi 
s poruchou vědomí. Když vstupujeme  

Foto: Jitka Zatloukalová
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Fungovalo to, pokroky se dostavily. Když 
zdravotníci pacienta zkoušeli stimulo-
vat například pomocí oblíbených chutí, 
dávali mu na rty jeho oblíbenou domácí 
chilli omáčku, a jemu se najednou začal 
vracet polykací reflex. „Maminka u něj 
byla prakticky pořád, hodně se mu vě-
novala při koupelích a masážích. Oblé-
kali jsme ho do skautské košile, kterou 
měl rád, nasazovali jsme mu i oblíbe-
nou kšiltovku nebo boxerské rukavice, 
dokonce měl jednou u sebe v  posteli  
i jejich pejska, aby cítil ten kontakt s do-
mácím mazlíčkem,“ vyjmenovává Marta 
Matějčková. Přibližně během jednoho 
měsíce se mladíkův stav zlepšil natolik, 
že se mu vrátilo vědomí a mohl začít po-
stupně rehabilitovat. „Samozřejmě zcela 
bez následků se to neobešlo a i dnes jej 
pohybově limituje určité fyzické postiže-
ní, ale jinak studuje vysokou školu a to, 
že se z tak těžké stavu opravdu tak skvěle 
zotavil, to je skoro zázrak,“ dodává zdra-
votní sestra. 

Koncept bazální stimulace už v  rámci 
péče o pacienty s poruchou vědomí po-
užívají ve Fakultní nemocnici Olomouc 
rovněž zdravotníci na Klinice anestezio-
logie, resuscitace a intenzivní medicíny 
a také například na jednotce intenzivní 
péče Neurochirurgické kliniky. Postup-
ně se ale zavádí také na dalších nemoc-
ničních pracovištích intenzivní péče.

baZální stImulace
Při využívání ošetřovatelského koncep-
tu bazální stimulace není třeba žádných 
nadstandardních pomůcek. Tato meto-
da byla vyvinuta v 70. letech 20. století 
prof. Dr. Andreasem Frohlichem a do 
ošetřovatelské péče ji přenesla německá 
zdravotní sestra jménem Christel Bien-
steinová. Bazální stimulaci lze definovat 
také jako stimulaci vnímání a alternativní 
způsob komunikace s pacienty, kteří mají 
porušené vědomí. Jejím cílem je zlepšit 
vnímání postižených pacientů, pomáhá 
rozvíjet jejich vlastní identitu, umožňuje 
navázání komunikace s okolím, zvládnutí 
orientace v prostoru a čase, a tím zlepšu-
je funkce organizmu. Náročným úkolem 
pro ošetřující personál je zjistit a pocho-
pit pacientovy potřeby a poznat jeho styl 
komunikace s okolím. Stimulující prvky 
pro pacienta jsou vybírány na základě 
autobiografické anamnézy, kdy je spolu 
s  rodinou nemocného zpracován velmi 
podrobný popis jeho dosavadních zvyků, 
oblíbených činností, jídel, nápojů, hra-
ček, hudby, filmů, zahrnuty jsou i údaje 
o způsobu oblékání, o zvycích týkající 
se spánku nebo jiných rutinních činnos-
tech. Tyto předměty a zvyky jsou potom 
využívány v rámci ošetřovatelského pro-
cesu během pacientova pobytu ve zdra-
votnickém zařízení a pomáhají zlepšovat 
jeho celkový psychický i fyzický stav.

do jeho pokoje, mluvíme na něj, zdravíme 
ho dotykem, oslovujeme ho tak, jak je třeba 
zvyklý z rodiny, po celou dobu s ním mlu-
víme a sledujeme jeho reakce. Je to součást 
terapie, která se nám v  praxi osvědčuje  
a pravdu pomáhá zlepšit stav nemocného,“ 
popisuje Marta Matějčková, zdravotní se-
stra z Oddělení intenzivní péče chirurgic-
kých oborů FN Olomouc.

Svůj první „velký případ“, ve kterém sehrá-
la bazální stimulace velmi pozitivní roli, 
zažili zdravotníci na pracovišti chirurgic-
ké intenzivní péče na začátku roku 2012. 
„Přijímali jsme dvacetiletého mladíka, 
který měl mnohočetná poranění po pádu 
z  okna ze třetího patra. Byl k  nám přelo-
žený z Brna, kde jeho stav uzavřeli jako vi-
gilní koma, navíc dvakrát prodělal zástavu 
srdce. Bylo to s ním opravdu velmi vážné 
a rodinu jsme museli připravit i na to, že 
jejich syn nemusí přežít,“ uvádí Marta Ma-
tějčková.

Ani personál oddělení, ani rodina mladí-
ka ovšem nechtěli boj o jeho život vzdát,  
a tak u něj sestry postupně začali aplikovat 
koncept bazální stimulace. „Nejprve jsme 
mu kolem lůžka rozmístili fotografie jeho 
blízkých, polohovali jsme ho během dne 
na lůžku, zapojili jsme i jeho rodinu, při-
nesli mu oblíbenou hudbu, takže na jeho 
pokoji zněl každý den tvrdý metal,“ líčí 
s úsměvem zdravotní sestra. 
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To přece musí být hezká práce, slýchává Ivana Pavlíková poměrně čas-
to z nejrůznějších stran, jakmile přijde řeč na povolání a ona prozradí, 
že pracuje jako porodní asistentka. Být u toho, když se rodí nový život, 
pomáhat dětem s příchodem na svět, vidět šťastné rodiče plakat doje-
tím nad čerstvě narozeným potomkem, to všechno jsou určitě krásné 
okamžiky, které může personál porodnice prožívat stále znovu a zno-
vu. Ale nejsou to bohužel jen radostné chvíle zalité sluncem a štěstím. 
„Když jsem tuhle práci začínala dělat, taky jsem si myslela, že to budou 
samé pozitivní zkušenosti. Ale v praxi potom zjistíte, že během porodu 
mohou přijít kdykoliv komplikace a všechno se rázem změní v boj o ži-
vot matky a dítěte. Je to hodně psychicky náročná práce, ale má smysl 
a dělám ji moc ráda,“ říká porodní asistentka.

narození dítěte 
mě pořád dojímá, 
říká Ivana Pavlíková

lIDé V nemOcnIcI

Do porodnice Fakultní nemocnice Olo-
mouc nastoupila hned po střední škole.  
„V naší rodině nikdo ve zdravotnictví ne-
pracuje. Mě ale vždycky tenhle obor lákal. 
Měla jsem totiž touhu pomáhat, chtěla 
jsem být platná, dělat něco, co má smy-
sl,“ vysvětluje Ivana Pavlíková, která dnes 
v  olomoucké porodnici patří mezi nej-
zkušenější porodní asistentky. S  mnoha 
nastávajícími maminkami se setkává už 
během jejich těhotenství, protože kro-
mě práce v  nemocnici vede i předporod-
ní kurzy. Řada z  nich ji potom chce mít 
u porodu. „Jsou pochopitelně klidněj-
ší, když mají u sebe někoho, koho znají.  
I já pak lépe odhadnu, jakým směrem po-
rod vést,“ konstatuje a dodává s úsměvem, 
že rodila oba potomky své sestry i dítě 
své švagrové. Její jméno se poměrně často 
objevuje v  děkovných dopisech, které ne-
mocnici adresují spokojené maminky.

Ženy, které přicházejí do jejích předporod-
ních kurzů, se jí prý často ptají, kterou po-
rodnici by jim doporučila. „Já ale nemůžu 
rozhodovat za ně. Říkám jim vždycky, co 
by bylo rozhodující pro mě samotnou. Já 
osobně bych šla tam, kde se o mě budou 
umět postarat i v případě jakýchkoliv kom-
plikací a taky kde mě nebudou oddělovat 
od mého dítěte,“ popisuje Ivana Pavlíková, 
která ze zkušenosti ví, že je někdy nutné 
při komplikacích dítě ihned po porodu 

přepravit do perinatologického centra 
s  potřebným technickým a personálním 
zázemím. „Ve fakultní nemocnici máme 
novorozeneckou jednotku intenzivní 
péče, jsme perinatologickým centrem pro 
celý Olomoucký kraj. Stává se, že k  nám 
přivezou dítě z jiné porodnice a matka tam 
musí zůstat několik dnů bez něj, než ji pro-
pustí domů a ona může za svým dítětem 
přijet k nám. Když se komplikovaný porod 
odehrává u nás, je všechno hned po ruce, 
špičková technika i odborníci. Maminka 
má potom přístup k inkubátoru prakticky 
kdykoliv,“ říká porodní asistentka.

Rozhodnutí, kde chce přivést své dítě na 
svět, je ale podle ní na každé ženě. Nikdo by 
ji prý za to, jak se nakonec rozmyslí, neměl 
soudit. „Mám teď na mysli třeba i domácí 
porody. Nejsem v  žádném případě jejich 
zastánkyní, protože moc dobře vím z vlast-
ní praxe, jak se běžný porod s dobrým prů-
během může nečekaně zkomplikovat. Ni-
komu bych domácí porod určitě nemohla 
doporučit. Ale faktem je, že každá z nás si 
představuje bezpečí jinak. Pro někoho je to 
zkušený personál, špičková technika a zá-
zemí velké nemocnice, pro jiného naopak 
malá porodnice nebo klid domácího pro-
středí,“ podotýká Ivana Pavlíková. 

Právě porodnictví je podle jejích slov obor, 
který zvláště v  České republice prochází 

v  posledních dvaceti letech řadou výraz-
ných změn. Zdravotníci ustoupili od řady 
schémat zakořeněných ještě v  socialistic-
kém zdravotnictví a začali více vycházet 
vstříc přáním rodiček. A není to jen pří-
tomnost otce u porodu, která je už dnes 
běžnou záležitostí, ale především další 
požadavky týkající se způsobu vedení sa-
motného porodu. „Muselo se změnit vní-
mání nás zdravotníků, což bylo asi nejtěžší. 
Ještě když jsem začínala, ženy se často bály 
říkat svá přání, aby se na ně lékař nebo  

bc. Ivana Pavlíková
Žije v Tovačově, kde se také v roce 1975 
narodila. Vystudovala Střední zdravot-
nickou školu ve Zlíně, studium úspěšně 
zakončila maturitní zkouškou v  roce 
1997. Hned poté nastoupila do Fakultní 
nemocnice Olomouc, kde už šestnáct 
let pracuje jako porodní asistentka na 
porodnicko-gynekologické klinice. Svo-
je zdravotnické vzdělání si později ještě 
rozšířila bakalářským studiem oboru 
všeobecná sestra na Fakultě zdravotnic-
kých věd Univerzity Palackého v  Olo-
mouci, které úspěšně dokončila v  roce 
2006. Kromě práce v  nemocnici v  po-
sledních 7 letech vede také soukromé 
kurzy předporodní přípravy, cvičení tě-
hotných, kurzy gravidjógy, cvičení s ko-
jenci, věnuje se rovněž kurzům masáží 
dětí od kojeneckého věku a laktačnímu 
poradenství. Je vdaná, má devítiletou 
dceru Mariku a mezi její záliby patří pře-
devším aktivně strávený čas s rodinou.



13NemMAGAZÍN      Časopis Fakultní nemocnice Olomouc | zima 2013/2014

někdo z  personálu nezlobil. Dnes stále 
častěji přicházejí s jasnou představou o po-
rodním plánu a domlouvají se s námi pře-
dem, jak by chtěly, aby porod probíhal. To 
je určitě dobře a my se jim snažíme maxi-
málně vycházet vstříc. Všechno jim dopře-
du vysvětlujeme a snažíme se poradit, aby 
potom nebyly překvapené nebo zaskočené 
a zbytečně to nenarušilo porod samotný. 
Nám i jim jde přece o totéž, aby vše pro-
běhlo bez komplikací a narodilo se zdravé 
dítě,“ vysvětluje Ivana Pavlíková. Pokud se 
ale cokoliv komplikuje jak ze strany dítěte 
nebo matky, musí jít porodní plán stranou.

Přání maminek jsou podle jejích zkušenos-
tí opravdu různá. „Někdo chce lékařsky ve-
dený porod, hlavně aby to co nejméně bo-
lelo a bylo to rychlé. Jiná maminka si zase 
přeje přirozený porod bez zásahů, vyvolá-
vání, prostředků na tlumení bolesti. Ma-
ximálně vycházíme vstříc požadavkům, 
které se týkají polohy při porodu, ale nelze 
u nás například rodit do vany, protože pro 
to prostě nemáme vybavení. Porodnici by 
si žena měla vybírat také podle toho, kde 
budou schopni uspokojit její přání a před-
stavy,“ říká porodní asistentka.

Jednou z  podstatných změn v  porodnic-
tví posledních let je zavádění takzvaného 
bondingu, kdy se bezprostředně po po-
rodu nepřerušuje kontakt matky a dítěte. 
„Ihned po porodu je nahé, neumyté děťát-
ko položeno na hruď matky. Z rukou mi-
minka není smytá plodová voda, protože 
má stejnou vůni a chuť jako maminčiny 
bradavky. Novorozenec si instinktivně  

strká pěstičky do pusy a pomáhá si tak po-
dle stejné vůně a chuti hledat zdroj mateř-
ského mléka. Kontakt kůže na kůži přispívá  
k  poporodní adaptaci miminka a také za-
ručí miminku potřebné teplo. Přikryjeme 
je společně a necháme je spolu tak dlou-
ho, jak jen sama maminka chce. Mnohdy 
až dvě hodiny. Potom teprve provádíme 
běžné úkony, které se dříve dělaly ihned po 
porodu, tedy že dítě vážíme, změříme mu 
teplotu, nakapeme do očí a podobně,“ po-
pisuje Ivana Pavlíková. V případě, že bon-
ding není možný s maminkou, umožní ho 
personál tatínkovi, například po císařském 
řezu.

Za šestnáct let své praxe zažila porodní asi-
stentka při péči o rodičky nejrůznější chví-
le. „Jsou typy žen, které se usmívají od za-
čátku až do konce porodu a porodí jen tak 
mezi řečí. Jiné zase prožívají velké bolesti 
už během prvních kontrakcí. Je to hodně 
individuální a vůbec nezáleží na tom, jest-
li je žena hubená nebo korpulentní, jak se 

třeba traduje. Všechno je otázka psychiky, 
jde to přes hlavu“ podotýká s úsměvem. Ne 
každý porod je má ale dobrý konec a Ivana 
Pavlíková zažila na porodním sále i smutné 
okamžiky. „Když se narodí miminko s ně-
jakou tělesnou vadou nebo maminka musí 
porodit dítě, o němž už ví, že přestalo jevit 
známky života, je to hodně těžké. Musíme 
jí dát prostor, aby se mohla rozloučit, aby to 
zpracovala. Je to psychicky velmi náročné  
i pro nás,“ říká Ivana Pavlíková.

Ročně se v  olomoucké porodnici narodí 
přes dva tisíce dětí. Někdy personál musí 
za jednu směnu zvládnout i osm až deset 
porodů. Zvláště v  době před úplňkem, 
nebo když přichází změna tlaku, bývá 
podle zkušeností zdravotníků nejvíce po-
rodů. „Ovšem ten pocit, kdy se všechno 
podaří, je jedinečný. Stále mě dojímá, když 
dítě položím po narození mamince na 
hrudník, je zdravé, tatínek má v očích slzy 
a já vidím to štěstí celé rodiny,“ dodává po-
rodní asistentka.

Kromě práce v porodnici vede Ivana Pavlíková například i kurzy cvičení s kojenci.

Pokud se opravdu chcete naučit 
cizí jazyk, postupujte při výběru 
kvalitní jazykové školy podle ná-
sledujících rad:

Kvalitní jazykové školy spolu-
pracují s kvalitními učiteli!
Vyberte si takovou školu, která 
má kvalitu výuky garantovanou 
nezávislou inspekcí Asociace cer-
tifikovaných jazykových škol ČR 
(ACERT). Dobrá škola také posky-
tuje garanci hodin na 
zkoušku – kdy můžete 
kurz „vrátit v záruční 
době“.

Kvalitní jazyková škola neslibu-
je „zázračné“ metody výuky!
Současný kvalitní jazykový kurz 
může být zábavný a velmi efektiv-

ní, příprava do něj se může stát va-
ším koníčkem, ale ještě stále platí: 
„Bez práce nejsou koláče.“ 

Kvalitní jazyková škola garantu-
je maximální počet studentů ve 
skupině!
Než zaplatíte kurzovné, máte prá-
vo vědět, kolik dalších lidí se s vámi 
bude dělit o pozornost učitele. Po-
čet studentů totiž velmi výrazně 
ovlivňuje efektivitu výuky. Pokud 
se zapíšete do kurzu, který vám sli-
buje pouze orientační počet spolu-
žáků, nemůžete si stěžovat, bude-li 
jich nakonec dvakrát více. 

Kvalitní jazykovou školu uzná-
vají mezinárodní instituce!
Mezinárodní instituce jako jsou 
např. Cambridge English nebo 

City&Guilds akreditují pouze dů-
sledně vybrané školy. Pokud je ško-
la autorizovaným centrem  Cam-
bridge English nebo City&Guilds, 
znamená to, že kurzy jsou vedeny 
přímo zkušebními komisaři a stu-
denti tak mají jistotu, že je škola na 
zkoušky dokonale připraví. 

Kvalitní jazykovou školu vám 
doporučí vaši nejbližší!
Doporučení od studentů je pro ka-
ždou školu tím nejvyšším vyzna-
menáním. Pokud je takovým stu-
dentem někdo z vašich příbuzných 
či přátel, neváhejte ani minutu  
a školu vyzkoušejte.

Všechna z výše uvedených krite-
rií splňuje např. jazyková škola 
Lingua Centrum. 
Právě zde probíhá zápis do kur-
zů na druhé pololetí! 

Vypsány jsou kurzy všech světo-
vých jazyků a mnoha pokročilostí. 
Na cambridgeské zkoušky, které 
můžete následně složit přímo  
v Lingua Centrum, vás připraví 
ve speciálních přípravných kur-
zech. Termíny kurzů i zkoušek 
obdržíte v kanceláři školy na ulici 
U Stadionu 10, 779 00  Olomouc, 
telefonicky na: 585  224 359 nebo  
navštivte www.lingua-centrum.cz

Jak si vybrat jazykovou školu?

www.lingua-centrum.cz

Inzerce
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Herečka Hana 
Maciuchová: 
Miluji cesty a ráda 
se vracím domů

rOZHOVOr s OsObnOstí

Na konci listopadu oslavila jedna z  nejznámějších  
a nejpopulárnějších českých hereček Hana Maciucho-
vá narozeniny. Přestože se svým ročníkem narození 
nedělá žádné tajnosti, její věk jí vzhledem k tomu, jak 
skvěle vypadá, stejně nikdo nevěří. Navíc je stále ve 
vynikající formě, hraje divadlo, točí seriály. Jezdí také 
s divadelním představením Žena vlčí mák, které mělo 
za tři roky přes sto repríz, a Hana Maciuchová je v něm 
jedinou herečkou, přičemž na jevišti vede osmdesát mi-
nut monolog. Při osobním setkání vás překvapí drob-
nou postavou, ze které ale čiší spousta energie, když 
se zaujetím mluví o charakteru svých postav nebo se 
filozoficky zamýšlí nad stavem současného světa. O své 
zkušenosti z hereckého života, vánoční vzpomínky na 
Olomouc a také o své cestovatelské plány se ochotně 
podělila v rozhovoru pro čtenáře NemMAGAZÍNU.

Divadlo jednoho herce je jistě velmi 
náročný a také velmi specifický žánr. 
Vy jste v posledních letech nastudovala 
hned dvě monodramata, a to jednak di-
vadelní představení Žena vlčí mák a také 

rozhlasovou hru Enigma Emmy Göring. 
Jak těžké je pro herce naučit se a zvlád-
nout pak na jevišti nebo před mikrofo-
nem tak dlouhý monolog?
Je to profese, člověk k tomu musí být nejen 

vnitřně, ale také profesionálně vybaven. 
Musím si rozvrhnout, o čem chci hrát, co 
mi nabízí text hry, a potom si vytvořím 
skelet, kterým v každém představení pro-
cházím. Vím, co chci odehrát v jedné situ-
aci, co mě čeká v druhé. Je pravdou, že být 
osmdesát minut na jevišti sama v takhle 
vypjatém monodramatu, jako je Žena vlčí 
mák, není zrovna snadné. Ale zároveň je to 
výzva a těm se zatím nevyhýbám.

Témata obou zmíněných her jsou znač-
ně odlišná. Čím konkrétně Vás oslovila, 
co Vás lákalo k jejich nastudování?
Abych se hře začala věnovat, je pro mě 
směrodatné, zda mě její téma a pak kon-
krétní postava osloví. Když jsem si přečet-
la Ženu vlčí mák, lákala mě tou možností 
předávat lidem naději, že i ve vyšším věku 
je osud milosrdný a nadělí lidem lásku.  
A že je tedy dobré být otevřený, nerezig-
novat na nové možnosti, nezavírat před 
životem dveře. Tuto hru jsem během tří 
let hrála ve více než sto reprízách. Když mi 
poslali text Enigmy, vyrazil mi dech. Emma 
Göring byla herečka, která se stala ženou 

Hana Maciuchová
Česká herečka, která ztvárnila desítky divadelních, televizních i filmových rolí, se naro-
dila 29. listopadu 1945 ve Šternberku. Dětství prožila v Olomouci, kde také vystudovala 
gymnázium Hejčín. Herecký talent zdědila po rodičích, kteří byli vášnivými divadel-
níky, už na gymnáziu se tak věnovala ochotnickému divadlu a byla členkou studia při 
Divadle Oldřicha Stibora. Po střední škole nastoupila na pražskou Divadelní akademii 
múzických umění (DAMU), kterou absolvovala v roce 1968. Už během studií v Praze 
začala hrát v Divadle za branou, kde získala i své první profesionální angažmá. V roce 
1971 se stala členkou Divadla na Vinohradech, kde byla v angažmá čtyři desítky let a na 
jehož scéně ji můžeme vidět dodnes. Je známá například ze svých rolí v televizních se-
riálech Krkonošské pohádky, Nemocnice na kraji města, Chalupáři nebo Ulice, hrála 
mimo jiné také ve filmech Samotáři, Lucie postrach ulice nebo Člověk proti zkáze. Čas-
to spolupracuje i s dabingovými studii a s rozhlasem. V letech 2008 a 2009 získala cenu 
TýTý pro nejlepší herečku, diváci ji také v roce 2008 vybrali do desítky nejoblíbenějších 
hereček v anketě České televize Hvězda mého srdce. V letech 1998, 2005 a 2010 získa-
la ocenění (Ne)viditelný herec za nejpopulárnější herecký výkon na vlnách Českého 
rozhlasu. V roce 2010 převzala z rukou hlavy státu medaili Za zásluhy v oblasti kultury. 
Dvacet let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry, až do jeho smrti v roce 1993. 
Ve volném čase ráda cestuje nebo pobývá na své chalupě, kde se věnuje péči o zahradu. 

Foto: Majka Votavová



15NemMAGAZÍN      Časopis Fakultní nemocnice Olomouc | zima 2013/2014

jednoho z dominantních mužů, kteří eska-
lovali druhou světovou válku. Říkala jsem 
si, jak se může stát, že v době plné utrpení 
žije taková žena způsobem, jakoby nic ne-
věděla. Nic si nepřipouští, koupe se v lásce 
a čokoládě… jak se tohle může dít. Mám 
velké štěstí, že jsem se narodila až po válce. 
Se svou povahou bych těžce zvládala tuh-
le nespravedlnost, zvůli. Zemřelo tolik lidí 
jenom proto, že se nějaký národ rozhodl 
atakovat celý svět. To je zrůdné.

Jste velmi oblíbená herečka, svědčí  
o tom mimo jiné například divácká 
ocenění TýTý, která jste získala, ale  
i ceny za Vaše rozhlasové role. Za mi-
krofonem jste nezapomenutelná v celé 
řadě rozhlasových her, ale i v dabingu. 
Co Vám imponuje na tom „neviditel-
ném herectví“?
Je to poslední médium, kde se vám stane, že 
pan režisér a technici sedí za sklem a v tom 
studiu jste jenom vy a mikrofon. Ten druh 
soustředění je optimální. Třeba v televizi je 
na place několik profesí absolutně na sobě 
závislých a navíc pracují v tak minimálním 
čase a nemohou si žádný kolaps dovolit.  

V tu ránu je tak viditelný a tak zdržuje 
ostatní, že je to profesní dluh a tomu se 
samozřejmě všichni vyhýbají. Zatímco  
v rozhlasovém studiu člověk také musí 
pracovat soustředěně, ale je to snazší. 
Všechno sdělujete jenom mikrofonu, 
šeptáte mu nejniternější tajemství a on se 
nijak netváří, jenom přijímá. Je to laskavá, 
vstřícná hmota, o které si třeba můžete 
myslet, že vás má ráda.

V roce 2005 jste se vrátila do seriá-
lového prostředí, když jste se obje-
vila jako učitelka Miriam Hejlová  
v nekonečném seriálu Ulice. Také jste 
před časem ukončila po 40 letech an-
gažmá ve vinohradském divadle. Jste 
stále velmi vytížená, kde všude Vás nyní 
můžeme vidět?
Na Vinohradech stále dohrávám Ideální-
ho manžela Oscara Wilda. Po odchodu  
z angažmá jsem dostala úžasné nabídky  
z jiných divadel. Milan Hein mi například 
nabídl nastudovat pro divadlo Ungelt hru, 
která byla tak zajímavá, že jsem si řekla, že 
ji prostě hrát musím. Jmenuje se Růžové 
brýle a je to hra o přátelství situovaná do 

jistého časového úseku před druhou svě-
tovou válkou. Hraji v ní židovku, která se 
snaží získat povolení pro svého synovce, 
aby mohl emigrovat do Spojených států. 
Já jsem do doby, než jsem si hru přečet-
la, nevěděla, jaké před válkou existovaly 
drastické obstrukce. Jak se lidé nemohli 
dostat z Evropy, jak řada zemí zavřela své 
hranice a mnoho lidí nemělo kde hlavu 
složit, a to nemluvím jen o Židech. Čes-
koslovensko bylo v této záležitosti úžasné, 
protože dalo mnoha emigrantům mož-
nost, aby tady pobývali alespoň určitou 
dobu. Ale co například dělala Amerika, 
kde nechtěli vůbec přijímat ani děti… 
Ta hra je tragikomická a tíha osudů hr-
dinek hry diváka neutopí, je možno se 
i zasmát, odreagovat, je to velmi dobré 
představení v Ungeltu. Také vystupuji 
v  roli Sáry Bernhardtové ve velmi zají-
mavé hře Ještěrka na slunci o stáří slavné 
francouzské herečky, kterou uvádíme  
v Divadle v Řeznické. O hře Žena vlčí mák 
už jsem mluvila a nesmím zapomenout, 
že ve Viole jsme s  kolegy měli premiéru 
hry Oldřicha Daňka Žena z Korinta, moje 
srdcová záležitost.

Hana Maciuchová převzala v roce 2010 z rukou primátora 
Martina Novotného Cenu města Olomouce za přínos v oblasti 
dramatického umění.

Foto: Libor Teichmann
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Blíží se vánoční svátky, jak toto období 
roku prožíváte? Už jste dříve prozradila, 
že na Vánoce jezdíte na Moravu za svou 
rodinou. Jaké jsou Vaše vzpomínky na 
nejkrásnější svátky v roce, které jste jako 
dítě trávila právě v Olomouci? 
Vánoce nás dětí byly úžasné, protože naše 
maminka byla výsostná režisérka různých 
svátků. Byla velmi talentovaná. Na co sáhla, 
to uměla, plést, háčkovat, pod stromečkem 
jsme nacházeli spoustu krásných dárků. 
Jednou, bylo mi asi jedenáct let, mi ma-
minka ze svého flaušového kabátu nechala 
přešít kabátek. Byl to krásný modrý flau-
šový kabát s bílým límcem a dostala jsem 
ho už koncem září, abych ho mohla nosit. 
Mamička mi říkala, že ale ten Ježíšek už 
asi nebude tak bohatý, jako bývá. Kabátek 
jsem si na Štědrý den pověsila na dveře, 
Ježíšek zazvonil, přišel, stromeček svítil, 
všichni měli dárečky, já jsme dostala kníž-
ku, punčocháče a pořád jsem koukala na 
ten kabátek. Začala jsem už trošku nabírat, 
že tedy ten Ježíšek je opravdu letos skrom-
ný. Maminka mě pobídla – tak se ještě 
podívej – a já jsem hrábla pod stromeček  
a našla jsem ještě malou krabičku. A v ní byly 
krásné hodinky. A to byla taková radost, že 

si na toho Ježíška pamatuji dodnes. Vlastně 
si ale nepamatuji Vánoce, že by na nás Ježí-
šek zapomněl. Jen nás ten života běh nutí 
loučit se s milovanými bytostmi, takže lidé  
u vánočního stolu siří, ale zase přicházejí 
noví. Já když teď přijíždím do rodiny mé sest-
ry, tak mí synovci mají své malé děti, pro kte-
ré opět inscenujeme Vánoce se vším všudy. 
Zpíváme koledy, děkujeme a objímáme se.

Stihnete si během návštěvy v Olomouci 
projít město a užít si vánoční atmosféru? 
Chodíte například na půlnoční nebo na 
betlémy do olomouckých kostelů?
Když chodím po Olomouci, nosím s sebou 
živé vzpomínky, kdy jsme s babičkou a dě-
dou chodili po všech kostelích a dívali se na 
betlém. Vždy na první svátek vánoční také 
chodívám ke svatému Václavovi na mši, 
a jakmile jsem v Olomouci, musím navští-
vit Hradisko. Tam zažívám těžké déjà vu, 
jako bych tam žila v minulém životě. Cítím 
silnou energii, kterou můžu nadechnout. 
Také velmi ráda chodím ke svatému Micha-
lovi. V Olomouci je tolik dalších krásných 
míst, které jsem jako mladá poznala, a když 
chodím dnes městem, už je nenalézám, 
ale ve svých vzpomínkách je pořád mám.  

V Olomouci jsem v ráji, ze kterého mě nikdo 
nemůže vyhnat.

K Olomouci Vás dnes pojí ale i jiné vaz-
by. Mám teď na mysli například Vaši 
spolupráci s Nadací Malý Noe. Na za-
čátku listopadu jste vystoupila spolu  
s houslovým virtuosem Václavem Hudeč-
kem na benefičním koncertu ve prospěch 
této nadace. Proč jste se rozhodla podpo-
řit právě Nadaci Malý Noe?
Ještě před Malým Noemem jsem už před 
lety začala spolupracovat s Nadací Haima-
om na podporu transplantací kostní dřeně. 
Zažila jsem s nimi několik inspirativních 
setkání, hrála jsem pro ně a jsem na lékaře 
a ošetřující personál Hemato-onkologické 
kliniky pyšná. O nadaci Malý Noe mi řekla 
moje sestra, zda bych si na nadační koncert 
udělala čas. Pomáhám dětem a lidem, kteří 
pomoc potřebují, úplně přirozeně. 

Letos v létě jste také navštívila Libosad 
Malý Noe u Přerova, kde jste se stala  
patronkou dvou stromů vysazených na 
podporu dětí z dětských domovů. Plá-
nujete, že budete s Nadací Malý Noe 
spolupracovat také v budoucnu?

V letošním roce natočila Hana Maciuchová ve studiu Českého rozhlasu Olomouc hru Sebeklamy od Benjamina Kurase.

Foto: Libor Teichmann
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Líbí se mi, že pro své sponzory vymýšlejí 
velmi zajímavé aktivity, jako je třeba Libo-
sad. Je příjemné, že každý si může koupit 
svůj strom, tím zkrášlí prostředí lidem  
a zároveň obdaruje talentované dítě, které 
nemá to štěstí žít v rodině. Co se týká spo-
lečných plánů, s nadací jsme domluveni. 
Nabízím pomoc a své zkušenosti.

Protože náš časopis čtou převážně pa-
cienti, ale také lékaři a sestry, musím 
se zeptat, jestli jste někdy olomouckou 
nemocnici navštívila, ať už jste šla potě-
šit někoho ze svých blízkých, nebo jako 
pacientka?
Bylo mi pět let a ochořela jsem spálou. 
Dovedete si asi představit malé dítě a in-
fekční pavilon. Byla jsem bez maminky  
a bez babičky a jen to, že každé odpoledne 
jsem měla na nočním stolku dortík od Dej-
mala, mi dávalo jistotu, že maminka na mě 
nezapomněla. A to jsem spálu měla během 
krátké doby hned třikrát. Naši milovanou 
babičku operovali ještě na klinice profe-
sora Vejdovského a taky za maminkou  
i za tatínkem jsme do různých pavilonů 
fakultní nemocnice chodili, takže vím, že 
lékaři mohou velmi pomáhat. V naší rodi-
ně máme důkazy, že to dělají.

Často v rozhovorech odpovídáte, že Va-
ším neskromným přáním je být zdravá. 
Prozradíte, jak při Vašem náročném he-
reckém povolání pečujete o své zdraví? 
Jste k němu odpovědná, nebo lékaře vy-
hledáte až ve chvíli, kdy už je Vám ouvej?
To jsou pro mě otázky, na které mám pou-
ze nejapné odpovědi. Pro své zdraví totiž 
opravdu dělám málo. Snažím se většinou 
ataky chorob nejdříve zvládnout vlastní-
mi silami. Jen když mé tělo na tuto službu 
nereaguje, začnu klepat na dveře lékařů.  
S radostí přiznávám, že mám několik přá-
tel, kteří se o mě postarají, i když přijdu 
jako velká svízel. Ale klepu na dřevo, že 
zatím – kromě zlomených kotníků a jed-
noho velkého životního problému – jsem 
se s dalšími komplikovanými chorobami 
nemusela utkávat.

Mezi lékaři ale máte jistě i spoustu přá-
tel. Jak vnímáte práci zdravotníků, ať už 
lékařů, nebo sester? A jaká je podle Va-
šeho názoru současná úroveň lékařské 
péče v České republice?
V Olomouci mám dokonce několik 
spolužaček a spolužáků naší SVVŠ, kte-
ří se věnují lékařské profesi. K tomu  

řemeslu mám uctivý respekt. Dovedu 
si představit, jak je obtížné zvládat ka-
ždodennost této profese. Mohou při-
cházet k velmi konfliktním situacím, 
musí řešit nečekané komplikace tak, aby 
z nemocnic odcházeli uzdravení lidé,  
a to může být velký stres. Na druhou stranu 
ale musím také říci, že jsem nerada ruko-
jmím kohokoliv, a tak negativně vnímám 
stávky lékařů. Myslím, že tak inteligentní 
lidé by své problémy na pracovišti měli 
řešit sami kultivovaně a efektivně, protože 
vědí nejlépe, co komplikuje jejich práci,  
a sami mohou nejrychleji najít východisko.

Ale abychom neskončili jen u pacientů, 
lékařů a nemocničního prostředí. Neta-
jíte se tím, že milujete pobyt v přírodě  
a že kromě práce na zahradě Vaší cha-
lupy v Českém ráji také velmi ráda ces-
tujete. Letos jste od začátku roku měla 
naplánováno hned několik cest do 
zahraničí. Povedlo se Vám je všechny 
uskutečnit?
Řekla bych, že ano. Byla jsem v Barceloně, 
což je lahůdka, a to nejen díky Gaudímu. 
Jeli jsme také do Girony, do Tarragony  
a románské Španělsko, to je úžasná krása. 
Zároveň jsme s mými milými v září jeli do 
Itálie, protože letos Veronská aréna měla 
sté výročí. Takže jsme tleskali Romeovi 
a Julii v Gounodově opeře. Ale také jsme 
trávili čas u Lago di Garda v Rivě, což je 
nádherné místo. V polovině listopadu 
jsem se vrátila z Říma, kde jsem byla celý 
týden. Byl to pro mě velký zážitek. Je to 

tak nevídaně výstavní Věčné město. Náš 
průvodce nás nabádal, ať nehledáme etapy  
v architektuře, ale sledujeme, jak život na 
určitá místa skládal další výtvarno, duše 
lidí, kteří tam bydleli. Viděli jsme tolik 
krásy. Ale ta země začíná mít podobně 
jako i Španělsko těžké problémy s tím, jak 
nezvládá multikulturnost obyvatelstva,  
a také s obrovskou nezaměstnaností mla-
dých. Mám takový pocit, že naše momen-
tální současnost se rozpíjí. To je škoda. 
Člověk buď má energii, nebo v určitém 
věku – a k tomu se hlásím – ji hledá. A na 
světě jsou pořád místa, kde ještě můžete 
energii čerpat. Ale pokud se bude svět uni-
fikovat tak, jak se k tomu hrne, a nikoho 
nebude zajímat, že má svou kotvu doma  
a jinam může jezdit na návštěvu a dívat se 
kolem, tak se svět scvrkne. Každý pak vlít-
ne jen do svého notebooku a bude hledat 
něco, čemu já už nerozumím. 

A jaké jsou Vaše cestovatelské plány? 
Kam byste se v nejbližší době ráda po-
dívala?
Všem bych přála, aby si během vánočních 
svátků vymysleli společně se svými rodi-
nami nějaké výlety. Já příští rok pojedu 
po Moravě. Sjedeme na jih do vinařských 
míst, jako je Mikulov, Znojmo, budeme 
objevovat Moravu a budeme se dívat, 
studovat, pyšnit se a vonět, skvěle jíst  
a pít dobré víno, jezdit na kole, a zároveň 
se radovat, že jsem tady doma. Protože já 
se z cest, které miluji, vracím velmi ráda 
domů.

Foto: Libor Teichmann



18 NemMAGAZÍN      Časopis Fakultní nemocnice Olomouc | zima 2013/2014

našI ODbOrnícI raDí

Odpovídá MUDr. Dalibor Pastucha, 
Ph.D., MBA, primář Kliniky tělový-
chovného lékařství a kardiovaskulární  
rehabilitace:
Existuje nějaká rada pro člověka, který 
úspěšně hubne, jak ustát Vánoce bez kil 
navíc? Hlídám si stravu, cvičím, snažím 
se, zhubnula jsem už 6 kilogramů. Ale 
bojím se, že jak zůstanu doma (mám 
před Vánocemi a pak až do Silvestra 
dovolenou), tak se neudržím a budu jíst 
hodně, možná se i přejídat. Jak odolat? 
Mám strach, že to nezvládnu…
Období Vánoc je z hlediska redukce hmot-
nosti opravdu velmi obtížné. Podílí se na 
tom hned několik faktorů. Jednak je krátký 
den, chladné počasí, což   výrazně snižuje   
náš bazální metabolismus, ale také omezu-
je možnosti pro  pohybovou aktivitu. Navíc  
nadbytek jídla a pochutin (obvykle vysoce 
kalorického) zvyšuje   energetický příjem. 
Je proto důležité snažit se příjem i výdej 
kalorií držet v rovnováze. Naplánovat si 
pravidelné pohybové aktivity, minimálně 
30 minut  rychlejší chůze denně a 3–5x  
v týdnu nějakou intenzivnější pohybovou 
aktivitu (plavání, aerobik, tanec, zum-
ba nebo chůze na lyžích, bruslení apod.)  
V jídle pak hlídat především obsah tuků  
a pak také cukrů. Snažit se nahradit smaže-

V  této rubrice vám přinášíme rady našich specialistů v  jednotlivých 
medicínských oborech. Lékaři odpovídají na vaše dotazy, ať už se ptáte 
na konkrétní zdravotní potíže, které vás v průběhu roku aktuálně trápí, 
nebo na způsob, jak jim účinně předcházet.

zeptejte se našich 
lékařů na to, co vás 
trápí nebo zajímá

né pokrmy jídly pečenými bez tuku nebo 
na grilu, majonézu v salátu nahradit jogur-
tem, tučná máslová cukroví nahradit např. 
ovocem s kvalitní čokoládou s vysokým 
obsahem kakaa (alespoň 80%). Do každé 
porce jídla pak přidávat co nejvíce zeleniny 
(alespoň 1/3 talíře), abychom redukovali 
celkové množství kalorií. Je důležité pama-
tovat také na dostatek neslazených tekutin.

Mám při výšce 168 cm váhu 78 kg. Už 
několikrát se mi podařilo zhubnout, ale 
vždycky následoval jo-jo efekt. Jak tomu 
předejít?
Jo-jo efekt bývá obvykle spojen s reduk-
cí hmotnosti založené pouze na přísném 
omezení   kalorií bez adekvátního pohy-
bu. Pro úspěšnou a dlouhodobou redukci 
hmotnosti je důležité nejen snížit energe-
tický příjem (ale nikdy ne pod hodnotu ba-
zálního metabolismu), ale také pravidelné 
rozvržení jídel do cca 5-6 porcí za den, tak 
aby se vaše tělo nedostávalo do stavu, kdy 
vytváří  tukové zásoby (ochrana před dlou-
hodobým strádáním).   Nedílnou součástí 
pak musí být také pravidelná pohybová ak-
tivita, která pomůže nastartovat váš meta-
bolismus a zvýší množství vaší aktivní sva-
lové hmoty. Tím předejdete rozvoji jo-jo 
efektu a vaše výsledky budou  dlouhodobé.

Odpovídá PaedDr. Miloslava 
Čecháčková, primářka Oddělení 
klinické logopedie:
Můj syn má pět a půl roku, je od září 
předškolák a neumí správě vyslovovat 
hlásky „l“ a „r“. Uvažuji, zda s ním začít 
chodit na logopedii. Někteří známí mi 
říkají, že jsme to měli udělat už před ro-
kem, jiní zase, že se to do šesti let spra-
ví samo. Prý se většina dětí právě mezi 
pátým a šestým rokem naučí vyslovovat 
tyto hlásky i bez pomoci lékaře. Poradíte 
mi prosím, co je správně? 
Jednou z  podmínek školní úspěšnosti je 
správná výslovnost. Porucha výslovnosti 
se nazývá dyslalie (patlavost), kdy hlásky 
nejsou tvořeny podle ortoepických norem 
jazyka. Do pátého roku věku dítěte je ten-
to jev fyziologický, tedy normální. Příčin 
vzniku může být více, například dědičnost, 
porucha sluchového a zrakového vnímání, 
anatomické odchylky mluvidel (přirostlá 
jazyková uzdička), vliv  prostředí aj. Jedno-
značné doporučení je navštívit klinického 
logopeda. Dítě vyšetří  a zahájí logopedic-
kou terapii na základě  zjištěné skutečnosti. 
Bylo by dobré dokončit terapii před nástu-
pem do školy. U těžších forem dyslalie je 
reverzibilita delší. Velmi  důležitá  je spolu-
práce  rodiny s klinickým logopedem.

Odpovídá MUDr. Jaroslav Pernička, 
Ph.D., primář Urologické kliniky:
V posledních dnech cítím silnou bolest 
v podbřišku, hodně chodím na záchod, 
ale močení je nepříjemné a bolestivé. 
Může to být zánět močových cest? Ještě 
nikdy jsem ho neměla. Čím je způsobe-
ný? Nejsem si vědomá, že bych někde 
prochladla. Jak se toto onemocnění léčí? 
Příznaky odpovídají zánětu močového 
měchýře, který však může vzniknout i bez 
prochlazení. Navíc mohou být druhotným 
znakem doprovázející jiná urologická, gy-
nekologická či jiná onemocnění. Je nutné 

Inzerce
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Inzerce

Pekařská 12, 779 00 Olomouc
tel: 585 515 800, info@zasluncem 

CHORVATSKO 2013 – LAST MINUTE
 25.5.–  1.6. h. SIRENA*** Polopenze 3995 Kč/os.
   1.6.–  8.6. h. RIVIJERA**+ Polopenze 3690 Kč/os.
   8.6.–15.6. h. ANASTASIS*** Polopenze 4990 Kč/os.
 15.6.–22.6. h. ANASTASIS*** Polopenze 5670 Kč/os.
 15.6.–22.6. dep. MEDITERAN** Polopenze 5590 Kč/os.

www.zasluncem.cz

Termály a lázně 2014
Maďarsko, Slovensko, Česko

www.zasluncem.cz
Pekařská 12, 779 00 Olomouc
tel: 585 515 800, info@zasluncem 

Sleva 5%
na termíny v roce 2014 
při rezervaci 
do 31. 1. 2014

vyšetření moče a kontrola u lékaře, který 
určí diagnostický postup, určí diagnózu    
a naordinuje léčbu. Svoji roli hrají  věk, při-
družená onemocnění, prodělané operace 
atd. 

Chtěl bych vědět, co znamená krev 
v moči. Měl bych raději podstoupit cys-
toskopii? Je to bolestivé vyšetření?
Krev v moči může signalizovat závažná 
onemocnění nejen urologická, ale i nefro-
logická. Vyžaduje kompletní vyšetření led-
vin, vývodných močových cest, močového 
měchýře a prostaty, které zahrnuje i cysto-
skopii hlavně k vyloučení nádoru močové-
ho měchýře. Cystoskopii provádíme v lo-
kální či celkové anestezii (podle náročnosti 
výkonu), kterou dosahujeme odstranění 
bolesti či její zmírnění na minimum. 

Ve spodní oblasti varlete cítím na dotek 
bolest. Co může tuto bolest způsobo-
vat? Je nutné vyhledat urologa?
Každý abnormální nález na varlatech vy-
žaduje kontrolu urologa v nejbližším mož-
ném termínu. Klinickým a ultrazvukovým 
vyšetřením je třeba určit diagnózu a hlav-
ně vyloučit nádorové onemocnění varlete. 
Bez návštěvy lékaře není možno určit, co 
způsobuje vaše potíže.

Odpovídá MUDr. Jiří Hoza, primář 
Otolaryngologické kliniky:
Letos už se mi poosmé udělal na rtech 
opar, přitom jsem na něho nikdy netrpě-
la. Také mi často praskají koutky. Koupi-
la jsem si vitamin B a C a zinek, snažím 
se dost spát, ale nic nepomáhá. Problém 
se stále opakuje. Měla bych zajít k léka-
ři? Někdo mi radil, že si mám na opary 
nechat předepsat antibiotika. Děkuji za 
názor.
To, že se častěji tvoří na rtech opar, může 
být důsledkem většího stresu, který na člo-
věka zvláště v dnešní době často působí. Vi-

rem, který má za „vinu“ projevy puchýřků 
na rtech (Herpes simplex), je totiž u člově-
ka kolonizována oblast kolem ganglií troj-
klanného nervu a při stresu vycestovávají 
podél nervů do oblasti rtů. Jako podpůrný 
prostředek může sloužit dlouhodobé uží-
vání   vitaminu skupiny B, stejně vhodné  
i při častém praskání ústních koutků. Lo-
kálně při počátečním projevu puchýřků na 
rtech je vhodná mastička Herpesin, popř. 
jiná s antivirotikem. Antibiotika nemají při 
herpetické infekci žádný význam. 

Mám během šesti měsíců podruhé an-
gínu. Je to normální? Jak se na mně ne-
gativně mohou podepsat antibiotika? Je 
vážný problém, když je nedoužívám?
Dvě ataky angíny během půlročního obdo-
bí ještě příliš mnoho neznamenají. V  pří-
padě, že by těch atak bylo např. 5–6 za rok, 
bylo by vhodné navštívit ORL specialistu, 
který by indikoval operační odstranění 
krčních mandlí, tzv. tonsilektomii. Anti-
biotika se mají doužívat celá, jejich „ne-
vybrání do konce“ může mít za následek 
právě zmíněnou recidivu.

Nechci s  každým problémem chodit 
k  lékaři, ale zároveň nechci přecházet 

nemoc, když právě to je nejhorší. Moje 
otázka zní, kdy můžu problémy s  tep-
lotou, kašlem a nachlazením a s bolestí 
v krku řešit po své linii třeba bylinkami 
a vypocením a kdy už bych měl jít k lé-
kaři?
V případě, že se jedná o běžné nachlazení, 
rýmu, kašel a běžně zvýšenou teplotu, je 
výhodou, když si pacient umí poradit sám 
a neroznáší tato vesměs infekční nemoci 
na zbytek populace. V případě, že příznaky 
jsou již vážnějšího charakteru (teploty pře-
sahující 40 stupňů Celsia, třesavky, nemož-
nost přijímat potravu ani tekutiny), je vždy 
vhodnější vyhledat lékaře.

Odpovídá MUDr. Renata Kučerová, 
Ph.D., primářka Kliniky chorob 
kožních a pohlavních:
Každou zimu mi v  chladu „vymrznou“ 
ruce, zčervenají a všude na kloubech se 
mi objeví drobné bolavé praskliny, kte-
rých se nemohu zbavit. Je to velmi ne-
příjemné. Nosím rukavice a snažím se 
ruce chránit krémem, ale marně. Je ještě 
jiný způsob, jak tomu zabránit? 
Ochrana rukou před chladem a vlhkem 
je důležitá, důsledná ochrana rukou  
je nezbytná. Rovněž promazávání rukou 
je velmi důležité. Pokud nenastává zlep-
šení, je možná chyba v tom, že používáte 
hydratační krém, tj. krém s  větším obsa-
hem vody a menším obsahem tuku. Ten 
kůži zvláční a hydratuje jen krátkodobě, za 
určitých okolností může být v  chladném 
počasí dokonce nevhodný. Doporučuji 
koupit krémy s  vysokým obsahem tuku, 
který vytváří na kůži ochrannou vrstvu, 
pod níž dochází k hydrataci kůže „zevnitř“. 
V lékárnách je velký výběr těchto příprav-
ků, některé obsahují další látky, např. ureu 
(močovinu), která je přirozenou součás-
tí kůže a má schopnost kůži hydratovat, 
nebo kyselinu salicylovou, která změkčuje 
rohovou vrstvu. 
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Píšete nám

logické kliniky. Nesmím zapomenout podě-
kovat gynekologickému oddělení a všem, co 
se o mě během týdenní hospitalizace starali.
Přístup všech zaměstnanců byl na  výbor-
nou. Pokud mi zdravotní stav a můj gyne-
kolog dovolí druhé těhotenství, ráda bych 
opět rodila ve vaší fakultní nemocnici. Ještě 
jednou všem velmi děkuji za záchranu na-
šich životů a přeji celé  Fakultní nemocnici 
Olomouc hodně pracovních úspěchů a spo-
kojených pacientů. 

Veronika N.

PODĚKOVÁNÍ DĚTSKÉ KLINICE
Chtěla bych poděkovat týmu doktorů  
i sestřiček na dětském oddělení 21 za nad-
standardní přístup, za ochotu, za podporu. 
Nikdy jsem se nesetkala s takovou ochotou, 
jsem naprosto nadšená. Dětskou kliniku mi 
doporučily kamarádky, které byly taky ve-
lice spokojené, proto jsem při zdravotních 
problémech mého syna neváhala, a z  Pro-
stějova jela na pohotovost do Olomouce. 
Tam i na pohotovosti ve FN Olomouc byli 
všichni úžasní a udělali nám všechna mož-
ná vyšetření, už tam jsem byla maximálně 
spokojená.

Inzerce

PODĚKOVÁNÍ PORODNÍMU 
A NOVOROZENECKÉMU 
ODDĚLENÍ
Letos v  červenci jsem byla ve 28 týdnu tě-
hotenství přijata ve Fakultní nemocnici 
Olomouc, kam mě poslal ošetřující gyneko-
log kvůli špatnému vývoji miminka a vyso-
kému krevnímu tlaku. Jelikož se mi krevní 
tlak i po podání infuzí stále zvyšoval, mu-
sela jsem podstoupit okamžitý císařský řez. 
Po zákroku bylo příteli oznámeno, že jsem 
prodělala Hellp syndrom a s dcerou Emou 
máme šedesátiprocentní šanci na přežití. 
Nyní po skoro čtyřech měsících jsme obě  
v pořádku.

Nejvíce chci poděkovat celému operačnímu 
týmu za okamžitý zákrok, kterým nám za-
chránili život. Velké poděkování patří léka-
řům a sestřičkám na novorozenecké JIRP, 
kde se nám o Emičku starali asi šest týdnů  
a dokázali z  drobečka o váze 910 gra-
mů  udělat holčičku, která má dnes už  
3,6 kg. Poděkování patří také kolektivu na 
intermediární péči, kde dcerku naučily se-
střičky pít z lahve a lékařky nám vždy vyšly 
vstříc.  Dále bych chtěla poděkovat sestřič-
kám a lékařům na JIP Porodnicko-gyneko-

VAŠE DOPISY A E-MAILY NÁS TĚŠÍ, jsou pro nás zpětnou vazbou a vodítkem, jak naši práci dělat co nej-
lépe. Pokud se nám to daří a nemocný dokáže naši péči ocenit, je každé malé poděkování velkým povzbuze-
ním. Obracet se můžete na redakci NemMAGAZÍNU, kontakty najdete v tiráži na straně 3.

Budu dětské oddělení určitě doporučo-
vat, už jsem to i udělala přes sociální sítě. 
Jmenovitě bych i ráda poděkovala MUDr. 
Davidovi Vydrovi, který se o nás staral. 
Všechno nám profesionálně vysvětlil a byl 
velice ochotný a milý. Můj syn poprvé neměl 
trauma z nemocnice, byl u vás v naprostém 
klidu i přesto, že měl těžší průběh rotavirové 
infekce. Přeji vám hodně takto spokojených 
pacientů. 

Dáša M. 

PODĚKOVÁNÍ II. CHIRURGICKÉ 
KLINICE, III. INTERNÍ KLINICE 
A RADIOLOGICKÉ KLINICE. 
Letos v létě jsem ve vaší nemocnici úspěšně 
prodělal transplantaci ledviny. Dovolte mi 
poděkovat všem vašim lékařům a sestřič-
kám za profesionální a lidský přístup. Jed-
ná se o II. chirurgickou kliniku (transplan-
tační), III. internu a radiologii. Slovy se mi 
těžko vyjadřuje vděk a poděkování za novou 
kvalitu mého života po transplantaci. Máte 
lidi na správném místě. Trpělivost a ochota 
doktorů a sestřiček na JIP se nedá popsat. To 
stejné se týká přístupu, který jsem zažil na 
III. interně na dialýze. Ještě jednou za všech-
no moc děkuji.

Dušan A.

PODĚKOVÁNÍ TRAUMATOLOGIC-
KÉMU ODDĚLENÍ
Opravdu vřelé poděkování vašemu laskavé-
mu profesionálovi MUDr. Miroslavu Hom-
zovi z traumatologie, který se o mně několik 
měsíců staral jako o vlastního. Na to, jaký je 
machr, je tak skromný, že jsem měl problém 
mu dostatečně poděkovat. Velmi rád proto 
používám této rubriky a činím tak touto 
cestou. A moc prosím o „předání“. Je radost, 
dostat se k  takovému člověku, dlouho se  
o mně takhle nikdo nepostaral. Díky! Dok-
toru Homzovi i celé traumatologii a díky za 
naši fakultní nemocnici!

Bohuslav F.

(V rámci uveřejnění v  NemMAGAZÍNU 
byl text některých dopisů redakčně krácen.)
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křížOVka – Poznání vlastní nemoci... (tajenka) Miguel de Cervantes y Saavedra

Tajenka: ...a ochota brát léky předepsané lékařem – to už je začátek uzdravení.
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