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Vážení čtenáři,
držíte v rukou letní číslo našeho nemocničního magazínu a možná
jste si právě díky tomu uvědomili, jak rychle čas utíká. Najednou
je tu polovina roku, který přitom teprve nedávno začal. V životě
Fakultní nemocnice Olomouc jsou ale i tři měsíce – tedy čtvrt
roku od posledního vydání NemMAGAZÍNU – dostatečně
dlouhou dobou, abychom vám mohli opět představit novinky
a zajímavosti, s nimiž se můžete při návštěvě našeho zdravotnického zařízení setkat. Pevně věřím, že pro vás budou přínosem a že
oceníte naši snahu neustále zvyšovat kvalitu poskytované péče.
Velmi důležitou zpětnou vazbou je pro nás názor našich pacientů
na péči a služby, které jim poskytujeme během pobytu na nemocničním lůžku. Těší mě, že z průzkumů spokojenosti v loňském
roce i v letech předchozích jasně vyplývá, že svou práci děláme
opravdu dobře, že jdeme správným směrem a že to naši pacienti
umějí ocenit. Pro lékaře a sestry je to jistě povzbuzení a motivace,
protože stále je co zlepšovat a my se o to určitě snažíme.
I proto jsme nedávno mohli slavnostně otevřít zrekonstruované
prostory pro pacienty s roztroušenou sklerózou na neurologické
klinice nebo jsme jako první v České republice nabídli našim
pacientům nové metody v kardiologii a nové služby v péči
o nedonošené novorozence. O kvalitě péče nejlépe vypovídají
léčebné výsledky, a my v řadě oborů bezesporu patříme ke špičce
v české moderní medicíně. Za zmínku stojí tisící transplantace
kostní dřeně, kterou provedli naši hematoonkologové, přičemž
první pacientka transplantovaná před osmnácti lety se těší dobrému zdraví.
Pokud vám aktuálně něco schází a vy se léčíte ve Fakultní nemocnici Olomouc, pevně věřím, že se zařadíte mezi ty, kdo mají s naší
péčí jen tu nejlepší zkušenost. Našim pacientům bych rád popřál
brzké uzdravení a všem potom co nejpříjemněji strávené slunečné dny. Pokud si právě čtete náš magazín někde na chalupě nebo
u vody, je to nakonec pro nás ta nejlepší vizitka.
Přeji vám krásné léto.
Roman Havlík,
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc
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Aktuality

Zavedli jsme novinku,
dítě v inkubátoru on-line

Jako vůbec první v České republice nabízí
Fakultní nemocnice Olomouc rodičům
nedonošených dětí novou službu, díky
které mohou své novorozeně v inkubátoru sledovat on-line na internetu. Podle
odborníků nejde pouze o možnost dítě
kdykoliv vidět, ale především o psychickou
podporu rodin, které musejí snášet odloučení od svého potomka v prvních týdnech
a měsících jeho života. Nemocnice na jaře
spustila kamery ve zkušebním provozu
u dvou z dvanácti inkubátorů na jednotce
intenzivní péče Novorozeneckého oddělení. Jako jeden z prvních si systém vyzkoušel
také ministr zemědělství Marian Jurečka,

když se mu před nedávnem narodil čtvrtý potomek. Službu prozatím využila asi
desítka rodičů a jejich ohlasy jsou velmi
pozitivní. Zdravotnické zařízení počítá
s postupným rozšířením této služby.

Provedli jsme už tisící
transplantaci kostní dřeně

Tisící transplantaci kostní dřeně provedli
letos v květnu odborníci z Hematoonkologické kliniky FN Olomouc, která patří mezi
přední česká centra pro léčbu nemocí krve
a krvetvorby. Jubilejním pacientem byl
šestatřicetiletý Roman Weiss z Olomouce,
jemuž na počátku roku olomoučtí lékaři
diagnostikovali závažné onemocnění krvetvorby a který podstoupil transplantaci

gram dává šanci na přežití přibližně osmdesáti procentům nemocných.

Implantovali jsme monitor
srdce injekcí, první u nás

Dvaatřicetiletá žena podstoupila v dubnu ve Fakultní nemocnici Olomouc jako
vůbec první Češka specializovaný výkon,
při němž jí lékaři implantovali miniaturní
monitor pouze injekčně, tedy bez nutnosti většího chirurgického zásahu. Pomocí
tohoto zařízení sledují olomoučtí kardiologové soustavně činnost jejího srdce,
což jim pomáhá získat detailní informace
o jejím srdečním rytmu. Mohou potom
velmi přesně detekovat případné arytmie
a nastavit léčbu. Výkon zapadá do celkové koncepce komplexní péče o pacienty
s poruchami srdečního rytmu na I. interní
klinice – kardiologické. Nejpodstatnějším
přínosem je podle odborníků bezpečnost
pacienta, který by při onemocnění fibrilace
síní mohl být ohrožen mozkovou mrtvicí.
Navíc je implantace velmi šetrná, netrvá
ani deset minut v lokální anestezii a zejména u mladé ženy je malý řez výhodný
i z estetického hlediska.

Litovelská sýrárna Orrero
podpořila nemocnici

Větší komfort pro pacienty
s roztroušenou sklerózou

italské sýrárny se sídlem ve Třech Dvorech
u Litovle je ručně vyráběný dlouhozrající
sýr značky Gran Moravia. Tato gastronomická specialita patří mezi nejoblíbenější
dárky, jimiž olomoucké transfuzní oddělení vyjadřuje poděkování našim dárcům.
A to právě díky laskavosti společnosti
Orrero, která také opakovaně podporuje
myšlenku dárcovství krve.

Větší komfort pro pacienty s roztroušenou
sklerózou a dalšími závažnými onemocněními centrální nervové soustavy nabízí
Neurologická klinika FN Olomouc. Letos
na jaře zprovoznila nově upravené prostory Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění. Díky úpravám
za 1,5 milionu korun, které zdravotnické
zařízení hradilo z vlastních zdrojů, teď mohou nemocní absolvovat většinu základních vyšetření na jednom místě. To je pro
pacienty důležité, protože onemocnění
centrální nervové soustavy jsou zpravidla
provázena potížemi s hybností. Olomouc
je jedním ze dvou předních center v České
republice, která umožňují časnou diagnostiku a terapii roztroušené sklerózy. V současné době se zde léčí přes 2 000 pacientů
a péče zahrnuje moderní terapeutické postupy včetně biologické léčby.

Zdravotníci z urgentního
příjmu uspěli v soutěži
štěpu od dárce z Německa. Otec tří dětí
je v současné době už v ambulantní péči
a daří se mu dobře. V olomoucké nemocnici byl program transplantací zahájen
v roce 1997, přičemž první pacientka žije
dnes plnohodnotným životem už bezmála
osmnáct roků. Právě transplantační pro-
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třetí pozici za nimi uspěli jejich kolegové
Bolard, Labonková, Hönig. Týmy profesionálů musely v soutěži předvést své odborné znalosti a schopnosti při záchraně
velkého počtu zraněných v terénu.

Zdravotničtí profesionálové z Oddělení
urgentního příjmu FN Olomouc uspěli
v mezinárodní záchranářské soutěži Lešť
2014 na Slovensku, které se účastnilo celkem 30 týmů z obou zemí. Dva olomoucké
týmy ve složení Fiala, Opluštil, Míková
a Kvapil, Gehrová, Cirbus obsadily se stejným počtem bodů dvě druhá místa, na
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Litovelská sýrárna Orrero, která je světovou jedničkou ve výrobě dlouhozrajícího
sýra, podpořila v minulých dnech finančním darem Fakultní nemocnici Olomouc.
Předseda představenstva společnosti
Ing. Augustin Gec předal v červnu řediteli
zdravotnického zařízení docentu Romanu
Havlíkovi darovací šek na částku 50 000 korun. Bezesporu nejznámějším produktem

Spokojenost s naší péčí
je podle průzkumu vysoká

Každý rok provádí FN Olomouc mezi
hospitalizovanými pacienty průzkum jejich spokojenosti. V dotazníkovém šetření
anonymně odpovídají na otázky související s pobytem na nemocničním lůžku a se
službami poskytovanými v našem zdravotnickém zařízení. Těší nás, že hodnocení
našich pacientů je dlouhodobě na velmi
vysoké úrovni, a že jejich spokojenost ani
v roce 2013 neklesla pod 90 procent. Respondenti v průzkumu hodnotili rovněž
přístup zdravotnického personálu nemocnice, komunikaci s pacientem a další oblasti poskytované péče, přičemž spokojenost
s lékaři byla na vysoké úrovni 98 procent
a spokojenost s přístupem sester a jejich
odbornou úrovní dokonce 99 procent. Ve
sledovaném období bylo ve FN Olomouc
hospitalizováno více než tři tisíce pacientů,
návratnost dotazníků přesáhla hranici
55 procent.
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Příběh se šťastným koncem

Deset let se léčil
s nemocí, kterou
neměl, pomohli
mu až olomoučtí
specialisté
Dlouhých deset let žil Jan Pečenka v přesvědčení, že má Parkinsonovu chorobu a že už bude navždy brát léky
a zůstane invalidní. Když u něj jeho neuroložka tuto nevyléčitelnou nemoc diagnostikovala, bylo mu tehdy
dvaapadesát let. Musel odejít ze zaměstnání, prakticky nevycházel z domova, měl problémy zvládnout i běžné
úkony, jako se najíst lžící nebo se napít ze sklenice. Dennodenně jej totiž provázel nezvladatelný třes, který
se nedařilo zmírnit ani předepsanými léky. O jiné léčbě bohužel nevěděl, a tak pomalu ale jistě ztrácel víru,
že by se jeho stav ještě mohl zlepšit. Novou naději mu přinesla až televizní reportáž odvysílaná na začátku
letošního roku, ve které se dozvěděl o léčbě Parkinsonovy choroby pomocí hluboké mozkové stimulace ve
Fakultní nemocnici Olomouc. Odhodlal se a napsal lékařům z olomoucké neurologické kliniky. Začal dojíždět
stovky kilometrů kvůli léčbě, ale nelitoval. Jeho zdravotní stav i celková kvalita života se během pár měsíců
zcela zásadně změnily k lepšímu.
Jan Pečenka má dnes dvaašedesát let a žije
v malé obci nedaleko Soběslavi v jižních
Čechách. Když jede do Olomouce na vyšetření, musí urazit vzdálenost celkově
pět set kilometrů tam i zpátky, což pro

něj znamená strávit více než deset hodin
ve vlaku. Svého rozhodnutí svěřit se do
rukou olomouckých odborníků ale v žádném případě nelituje. „Pan doktor Martin
Nevrlý byl od počátku nesmírně ochotný

a vstřícný. Když jsem mu napsal e-mail, že
bych chtěl do Olomouce na vyšetření, kontaktoval mě a dohodl si se mnou termín.
Byl jsem v šoku, když jsem se potom od něj
dozvěděl, že vůbec nemám Parkinsonovu

Inzerce
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Příběh se šťastným koncem
chorobu, ale že trpím onemocněním, které
se nazývá esenciální třes,“ popisuje pacient,
který do olomoucké fakultní nemocnice
poprvé přijel letos v lednu. Na klinice jej
podrobně vyšetřili a nasadili mu nové léky,
které zabraly prakticky okamžitě. „Po letech jsem se cítil zase jako člověk, byl jsem
jako znovuzrozený. Nedovedete si představit ten pocit štěstí, který jsem v tu chvíli
prožíval a prožívám vlastně stále,“ líčí Jan
Pečenka.
Lékař Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Martin Nevrlý říká,
že na Janu Pečenkovi od samého počátku
pozoroval příznaky, které se neslučovaly
s jeho diagnózou. „Už na první pohled se
mi jako parkinsonik nezdál. Jeho potíže,
tedy zejména výrazný třes rukou, byly jiného charakteru, než jsme zvyklí vídat u lidí
s tímto onemocněním. Neprojevovala se
u něj ani svalová ztuhlost a zpomalení pohybu tak typické právě pro Parkinsonovu
chorobu,“ vybavuje si lékař. Dalším signálem, že diagnóza zřejmě nebude správně
stanovena, byl fakt, že pacientovi nezabíraly předepsané medikamenty a třes s jejich
pomocí neustával ani nepolevoval. „Kdyby
šlo o Parkinsonovu chorobu, musely by
léky alespoň zpočátku pomáhat. Zkusili
jsme tedy nejprve lék vysadit, ani to ale neznamenalo změnu v tom smyslu, že by se
příznaky nemoci zhoršily. Bylo tedy jasné,
že musíme provést detailní vyšetření a nastavit jinou léčbu,“ popisuje neurolog.
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Jan Pečenka byl během krátké doby přijatý na lůžkovou část kliniky, aby mohl
podstoupit vyšetření pomocí magnetické rezonance a také další specializovaná
vyšetření, díky kterým mohli olomoučtí
specialisté určit správnou diagnózu. „Měli
jsme podezření, že jde o esenciální třes, což
je onemocnění asi desetkrát častější než
Parkinsonova choroba, ale ne tak závažné.
Jde o nemoc často dědičnou, která se může
projevit prakticky v jakémkoliv věku, ale
její průběh je poměrně pomalý a příznaky
jde zmírnit pomocí správně nastavené léčby medikamenty,“ vysvětluje lékař Martin
Nevrlý.
Vyšetření, která Jan Pečenka v olomoucké
fakultní nemocnici podstoupil, potvrdila
předpoklad lékařů. „Byl to zázrak. Léky,
které mi na esenciální třes předepsal pan
doktor Nevrlý, zabraly prakticky okamžitě.
Třes se naprosto zásadně zmírnil, cítil jsem
se jako nový člověk. Po deseti letech, kdy
jsem se neúspěšně léčil s Parkinsonovou
chorobou, jsem se dozvěděl, že tímto onemocněním vlastně netrpím,“ popisuje se
s dojetím pacient.
V léčbě na olomoucké klinice, kam jednou
za čas dojíždí, v současné době ještě pokračuje. „Třes je výrazně mírnější, ale musíme
ještě postupně najít přesnou dávku léků,
která by pro tohoto konkrétního pacienta
byla optimální. Ve spolupráci s neurochirurgy léčíme i pacienty s esenciálním tře-
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sem podobně jako parkinsoniky pomocí
hluboké mozkové stimulace, což je moderní metoda prováděná v České republice jen
ve třech specializovaných centrech, mezi
něž patříme. Do mozku pacienta jsou při
ní trvale zavedeny elektrody, které stimulují určité mozkové struktury a potlačují
projevy nemoci. Jde ale o náročnou a velmi
nákladnou léčbu, k níž se přistupuje v případech, kdy klasická léčba medikamenty
nezabírá,“ dodává neurolog.
Poslední půlrok tak byl pro Jana Pečenku
naprosto zásadní a pomohl mu získat znovu sebedůvěru a zařadit se zpět do společnosti. „Nemoc mě nesmírně limitovala,
nikam jsem nemohl chodit, styděl jsem se,
byl jsem společensky izolovaný. Kdo to nezažil, nedokáže si představit, co jsem prožíval. Než jsem onemocněl, pracoval jsem
jako svářeč, toto povolání jsem samozřejmě musel opustit.
Díky olomouckým lékařům jsem ale začal
znovu fungovat a žít jako normální člověk, dokonce jsem si našel místo hlídače
a vrátil se do zaměstnání,“ popisuje pacient
a dodává: „Jsem rád, že mají v Olomouci
takové specialisty, kteří dokážou správně
odhalit nemoc a zdárně ji léčí. Teď se cítím
jako úplně jiný člověk, a za to chci poděkovat celému týmu neurologické kliniky
a zvláště panu doktoru Nevrlému, který
mě vrátil zpět do normálního života,“ dodává Jan Pečenka.

Časopis Fakultní nemocnice Olomouc | léto 2014

NemMAGAZÍN

Časopis Fakultní nemocnice Olomouc | léto 2014

7

Představujeme

Klinika anesteziologie:
„Uspat” pacienta před
operací, to je jen malá
část komplexní péče

Foto: Dominik Bachůrek

Práce anesteziologa zdaleka nespočívá jen
v pouhém uspání pacienta před operací. Je
to jeden z největších a nejčastějších omylů,
s nimiž je tato profese obvykle spojována.
Komplexní péče poskytovaná olomouckou
klinikou zahrnuje rovněž příjem a ošetřování nemocných s nejtěžšími formami
selhání životních funkcí. K tomuto účelu
má klinika k dispozici specializovanou lůžkovou jednotku intenzivní a resuscitační
péče. Významnou součástí diagnostického
a léčebného procesu je také předanestetické
vyšetření v anesteziologické ambulanci, kterou procházejí všichni pacienti před plánovanými diagnostickými a léčebnými výkony
v celkové nebo místní anestezii. Velmi důležitá je i klinikou zajišťovaná léčba chronické
bolesti. Pro řadu nemocných představuje
naprosto nezbytnou péči, díky níž se může
významně zlepšit kvalita jejich života.

Premiéra už v roce 1847
V Olomouci začala anesteziologická éra
9. února 1847, což byla rekordně krátká
doba, pouhé 3 měsíce a 24 dnů po světové
premiéře éterové anestezie v americkém
Bostonu. Na našem území ji poprvé podal
mnich Celestýn Opitz v Praze jen dva dny
před olomouckou premiérou. V Olomouci
byla první anestezie užita u pacienta bě-
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Každý z nás asi občas ve svém životě použije některou z okřídlených vět
o tom, že potřebuje vypnout hlavu, že by sám sebe raději neviděl, že už
se mu samou leností nechce ani dýchat a nejraději by snad prospal celý
den. Jistě, nemyslíme to doslova, v těch větách je pochopitelně nadsázka.
Ovšem se stejnou nadsázkou lze také říci, že někteří lékaři dokážou
podobná přání vyplnit. A umí toho ještě mnohem více. Jsou to anesteziologové – odborníci, kteří vynikají ve specializovaném oboru, bez něhož
se neobejde žádná nemocnice na světě. Moderní anesteziologie dnes
umožňuje provádět operační výkony, které dříve nebyly možné, a to
i u rizikových nemocných. V olomoucké fakultní nemocnici patří klinika
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny mezi největší pracoviště – počtem lékařů a sester i objemem poskytnuté péče. Ročně její
personál provede téměř 20 000 anesteziologických výkonů a více než
15 000 vyšetření v anesteziologické ambulanci.
hem chirurgického výkonu „řez na kámen“
(vynětí kamene z močového měchýře).
Operoval jej primář chirurgie MUDr.
František Hauser a onu první éterovou
anestezii vedl jeho asistent MUDr. Cyril
Heller pomocí zvláštního přístroje, který
byl speciálně dopraven z Vídně. Šlo o jednoduchý odpařovač sestavený ze skleněné
baňky s náustkem a koženými chlopněmi
pro vdech a výdech. Samotná operace
trvala 5 minut, proběhla bez komplikací a pacient se ve zdraví probudil. Výkon
byl proveden ve „Filiální nemocnici a zaopatřovacím ústavu pro chudé nemocné,
rodičky a nalezence z města a jeho předměstí“. Tato olomoucká nemocnice sídlila
v prostorách bývalého minoritského kláštera v dnešní Křížkovského ulici.
Rozvoj oboru je v olomoucké fakultní
nemocnici spojen se jménem profesora
Vladislava Rapanta, prvního přednosty
chirurgie, který dobře věděl, že pro nové
postupy zejména v hrudní chirurgii bude
nutné začít využívat moderní způsoby
anestezie. Na počátku 60. let 20. století
vznikl nejprve anesteziologický ordinariát
při Chirurgické klinice FN Olomouc
a poté i samostatné anesteziologické oddělení s vedoucím primářem MUDr. Alfré-
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dem Hirschem. Vznikal tak nový, rychle
se rozvíjející obor, kterému v počátcích
chyběli odborníci. Na oddělení pracovali
pouze 3 lékaři, a proto zpočátku muselo
být vedení anestezie svěřováno střídavě
i členům chirurgických klinik. Podobně
anesteziologické sestry byly často zastupovány sestrami sálovými. Primář Hirsch
byl bezesporu průkopníkem oboru a jedním z jeho zakladatelů v českých zemích.
Na jeho práci navázala doc. MUDr. Adolfa
Scheinarová, CSc., díky níž se oddělení stalo
v roce 1991 klinikou. Další významnou osobností, která kliniku vedla a zasloužila se o její
rozvoj, byl MUDr. Oldřich Marek, Ph.D.

Druhá největší
ve FN Olomouc
Dnes je olomoucká Klinika anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny počtem
personálu druhým největším pracovištěm
ve Fakultní nemocnici Olomouc a patří
mezi největší i v České republice. „Pracuje
u nás více než padesát lékařů a stovka nelékařských zdravotnických profesionálů.
Náš personál je hodně vytížený, protože
máme na starosti široké spektrum činností. Zajišťujeme nepřetržitou anesteziologickou péči pro všechna pracoviště
nemocnice včetně konzilií, podílíme se
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na zajištění provozu několika nadregionálních specializovaných center (např.
transplantačního nebo traumatologického). Poskytujeme neodkladnou resuscitaci
nemocným, u nichž došlo k náhlé zástavě
dechu nebo oběhu. Před plánovanými výkony vyšetřujeme a informujeme pacienty
v anesteziologické ambulanci. Zajišťujeme
také provoz dospávací haly s deseti lůžky,
kde zůstávají pod naším dohledem pacienti několik hodin po ukončení anestezie
před jejich předáním na oddělení,“ vypočítává doc. MUDr. Milan Adamus, Ph.D.,
přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Olomouc.
Kromě toho je důležitou součástí kliniky
jednotka intenzivní a resuscitační péče.
„Na deseti lůžkách poskytujeme komplexní péči pacientům s nejtěžšími formami
orgánových selhání. Jsou to většinou nemocní ve vážném stavu po úrazech nebo
nehodách, pacienti, kteří prodělali zástavu
dechu a krevního oběhu, lidé po infarktech, nejrůznějších otravách nebo tonutí,
kdy jim selhávají základní životní funkce,“
popisuje docent Adamus. Ročně touto

Foto: Dominik Bachůrek

jednotkou intenzivní a resuscitační péče
projde 450 nemocných v nejzávažnějších
stavech.

Moderní léčba bolesti
Více než 2 600 ošetření za rok provede klinika ve svém Centru pro léčbu chronické
bolesti, které je pracovištěm nejvyššího
typu v rámci republiky. Součástí centra
je i zákrokový sál pro invazivní postupy
a stacionář s vybavením pro monitorování
nemocných. „Nejčastěji do centra směřují

lidé s chronickou bolestí zad, ale i bolestí
v jiných oblastech těla. Jde o závažné zdravotní obtíže takového rozsahu, že jsou jimi
tito lidé zpravidla invalidizováni. Příčina
vzniku bolesti je u nich často známá, ale
tělo na běžnou léčbu reaguje špatně nebo
vůbec. Praktikujeme multidisciplinární
přístup, kdy je anesteziolog koordinátorem
péče a spolupracuje s kolegy dalších oborů,
jakými jsou např. rehabilitace, neurologie,
neurochirurgie, interní obory, onkologie,
psychiatrie či psychologie. Cílem pak je

Inzerce
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Představujeme
dostat bolest pod kontrolu, což se ve většině případů daří,“ říká přednosta kliniky.
Pracoviště zajišťuje pro celou olomouckou
fakultní nemocnici také takzvaný Acute
pain service (management akutní bolesti).
Jde o službu, která je k dispozici pro léčbu
akutní bolesti v nepřetržitém provozu.
Jedním z častých anesteziologických
výkonů v této oblasti je podávání analgezie
během porodu formou epidurálních blokád. Tento způsob porodnické analgezie
byl poskytnut v loňském roce více než
čtyřem stům rodiček.

Důležitá je důvěra
Anestezioložka MUDr. Jiřina Koutná pracuje v oboru bezmála čtyři desítky let.
Ve FN Olomouc se profesně setkala ještě
i s primářem MUDr. Alfrédem Hirschem.
„Záleželo mu hodně na pacientovi, vědecké pocty nepovažoval za důležité. Zajímavé bylo, že k anestezii potřeboval často
méně preparátů než my ostatní. Na pacienty působil uklidňujícím způsobem už svou
osobností. Neopakovatelným člověkem
byl také primář MUDr. Oldřich Marek,
který měl nesmírně laskavý a obětavý přístup k nemocným i k personálu,“ vzpomíná
lékařka.
Od dob jejích začátků na klinice v polovině
sedmdesátých let se prý změnilo prakticky
všechno, od prostředí přes vybavení po
přístrojovou techniku a pomůcky. „Anestetika nebo léky jsou daleko šetrnější a bezpečnější, máme možnost vybírat ze široké
škály podle toho, jak je pacient starý nebo
jaká má komplikující onemocnění. Změnilo se také spektrum výkonů, dnes prakticky
nejsou věkové hranice pro podání anestezie. Anesteziolog se tak setká s nejmenšími
dětmi od několika set gramových novorozeňat až po více než devadesátileté nemocné,“ popisuje Jiřina Koutná.
Nejdůležitějším úkolem anesteziologa je
podle jejích slov zajistit optimální podmínky pro to, aby pacient zvládl jakýkoliv
výkon v co nejlepším stavu. „Naše práce
začíná už dávno před samotnou operací.
Musíme zvážit všechny přidružené choroby a rizika, celkový stav nemocného. Také
s ním promluvíme a vysvětlíme mu, co jej
čeká. Důležitá je důvěra, se kterou pacient
přichází na sál. Měl by být klidný a ne vyděšený z neznámého prostředí“ vysvětluje
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lékařka. Během operačního výkonu pak
musí anesteziolog pacienta neustále sledovat, reagovat na průběh operace a okamžitě řešit případné komplikace. „V případě
potřeby můžeme adekvátně hloubku anestezie prohloubit nebo naopak změlčit,
při výkonu na hrudníku umíme zastavit
dýchání jedné nebo druhé plíce, nebo je
naopak rozhýbat, můžeme do jisté míry
ovlivňovat i funkce orgánů, například snížit krevní tlak pro menší krvácení při operacích jater. Samozřejmě vše jen v bezpečných mezích,“ popisuje Jiřina Koutná.

Jako vzlet a přistání
Celková anestezie je závažný lékařský
výkon, kterým je cíleně vyřazena jedna
nebo dvě vitální funkce (vědomí, případně
spontánní dýchání). „Podání anestezie je
v České republice lékařský výkon. Lékař-anesteziolog je spolu s anesteziologickou
sestrou součástí operačního týmu během
výkonů na operačních sálech,“ podotýká
docent Adamus. Bezpečnost celkové
anestezie, která bývá laicky označována
jako „narkóza“, je dnes podle přednosty
olomoucké kliniky přirovnávána k bezpečnosti jaderných elektráren nebo leteckého
provozu. „Když použijeme příměr s letadlem, je samozřejmě během operace v celkové anestezii nejrizikovějším okamžikem,
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vzlet a přistání‘ (úvod a ukončování celkové anestezie). V drtivé většině případů jsou
však tyto fáze, ale i průběh ‚letu‘ klidné,
anesteziolog zajistí nerušenou práci chirurgů, sleduje důležité funkce pacienta,
přísun kyslíku a řadu jiných, během operace přísně monitorovaných parametrů.
Přístroje i léky, které na klinice používáme,
patří k nejmodernějším, které jsou v oboru
dostupné. Tato skutečnost a především vysoká erudice našich lékařů jsou zárukou, že
výskyt komplikací v souvislosti s anestezií
je dnes velmi nízký,“ dodává docent Milan
Adamus.
Nedílnou součástí činnosti kliniky jsou
i akademické aktivity. KARIM je akreditovaným pracovištěm pro pregraduální
(studující lékařství) i postgraduální (lékaři
před atestací) výchovu s právem konat
atestační zkoušky v oboru Anesteziologie
a intenzivní medicína. Klinika jako součást
Lékařské fakulty Univerzity Palackého zajišťuje výuku studujících lékařství v češtině
i angličtině a lékaři KARIM jsou řešiteli
několika grantových projektů podporovaných Ministerstvem zdravotnictví. Výrazem uznání kliniky odbornou společností
je i ta skutečnost, že v Olomouci se bude
na podzim tohoto roku konat celostátní
kongres České společnosti anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny.
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Pacient přede mnou
utekl jen jednou, říká
s úsměvem chirurg
Šárka Kudláčková
Žena se skalpelem v ruce, to už dnes není tak ojedinělý obrázek, jak
by se možná mohlo zdát. Zatímco ještě před pár lety se mladé lékařky
po studiích zaměřovaly většinou na interní obory a v chirurgii se
objevovaly spíše výjimečně, i tento trend se pomalu ale jistě mění
a žen v chirurgických týmech přibývá. „V době našich studií to nebylo tak
běžné, že by se medičky zaměřovaly na chirurgické obory. V posledních
letech ale mezi studenty lékařské fakulty, kteří k nám chodí na praxe,
vidíme převahu dívek. Já osobně mám na chirurgii ráda, že mohu
někomu bezprostředně pomoci a že jsou za mou prací prakticky okamžitě vidět výsledky,” říká MUDr. Šárka Kudláčková, lékařka Urologické
kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, která je chirurgem už patnáct
let. A statistiky potvrzují, že v prostředí českého zdravotnictví lékařek
přibývá, vždyť dvě třetiny studentů, kteří dnes medicínu na Lékařské
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci úspěšně dokončí, jsou ženy.
Vlastně už samotný název pracovní pozice
je zažitý v mužském tvaru i u žen. Běžně
se tak používá označení chirurg rovněž
pro lékařky, ačkoliv Slovník spisovného
jazyka českého uvádí, že v tomto případě
je možné v češtině přechylovat. V nemocnicích tedy s velkou pravděpodobností na

chirurgyni nebo chiruržku nenarazíme.
„Přibližně v době, kdy jsme na medicíně
začali chodit na praxi, jsem se rozhodla pro
chirurgii. Mám ráda, když můžu zároveň
zaměstnávat mozek i ruce, taková práce je
pro mě zajímavější. Když operuji, je v tom
i určitá dávka adrenalinu, ale tohle není

právě to, co bych vyhledávala. Spíše se mi
líbí, že je práce za mnou vidět a že se výsledky dostavují rychle,“ vysvětluje lékařka
své rozhodnutí pro chirurgický obor.
Rodina prý její volbu přijala s klidem.
„Maminka je zdravotní sestra, pracovala
na očním, což je obor, kde dnes ženy operují celkem běžně. Spíše mě ale ve škole
neustále upozorňovali na to, že bych jako
žena v chirurgii nemusela být mužskými
kolegy respektována. Asi i proto jsem neuvažovala o klasické chirurgii,“ říká lékařka
s úsměvem. Na olomoucké urologii prý ale
už během praxe cítila, že je tam prostředí
k ženám vstřícné. „Nesmazatelnou stopu
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tady totiž otiskla paní docentka Anna
Utíkalová, celorepublikově uznávaná
a úspěšná dětská uroložka. Mužští kolegové ji velmi respektovali za to, co uměla
a dokázala. Setkala jsem se s ní na olomoucké klinice bohužel jen krátce, protože
v roce 2001 zemřela při tragické dopravní
nehodě, ale představuje pro mě dodnes
určitý vzor. Nám ženám tady na klinice
bezesporu prošlapala cestu,“ konstatuje
Šárka Kudláčková.
Po dokončení medicíny ale olomoucká
lékařka nezamířila přímou cestou do fakultní nemocnice, její kroky nejprve vedly
do oblastní nemocnice v jihomoravské
Břeclavi. „V Olomouci na urologii místo nebylo a v Břeclavi měli dokonce nedostatek
lékařů. Tak jsem se vlastně ihned dostala
na sál a mohla operovat, což bylo pro mou
praxi výborné. Vystřídalo se nás na oddělení asi deset nebo dvanáct lékařek a jen dva
lékaři. Muži většinou mířili do větších nemocnic nebo se věnovali klasické chirurgii,“
vzpomíná na své začátky uroložka.
Na urologii ve Fakultní nemocnici Olomouc je jednou ze čtyř lékařek, zbývající
čtyři pětiny lékařského týmu kliniky tvoří
muži. „Jsou mezi nimi určitě lepší operatéři, než jsem já. Dělají složitější operace,
pracují s moderním robotickým systémem, zkoušejí nové metody. Nemůžeme
ale všichni dělat všechno, důležitá je určitá
specializace. Já se na klinice soustředím
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hlavně na diagnostiku onemocnění prostaty pomocí ultrazvukového vyšetření a biopsie a podílím se také na laparoskopických
i velkých otevřených operacích prostaty,
ledvin a nadledvin při nádorových onemocněních,“ vypočítává Šárka Kudláčková.
Zdravotní péče, kterou pacientům olomoucká urologická klinika poskytuje, je
podle jejího názoru na velmi vysoké úrovni.
„Máme zkušený personál, kvalitní vybavení, používáme moderní metody, naši lékaři
i sestřičky se k nemocným chovají skvěle.
Měla jsem možnost srovnávat s jinými českými nemocnicemi a jsem opravdu pyšná,
že pracuji právě v Olomouci,“ konstatuje.
Nemocní lidé dnes podle zkušeností
lékařů přicházejí do ordinace více poučení,
častěji se vyptávají a chtějí získat informace
o své nemoci, o možnostech léčby. „To je
určitě ku prospěchu věci. Můžeme navázat
na to, co si už sami přečetli na internetu,
uvést na pravou míru špatné informace,
kterých je ve virtuálním prostředí také
spousta, a především rozptýlit zbytečné
obavy,“ podotýká lékařka.
Právě ženská jemnost a schopnost chápat
obavy a vcítit se do pocitů pacienta může
být podle jejích slov při určitých lékařských výkonech výhodou. „Vyšetření prostaty je pro muže samozřejmě choulostivé
a mohou se před ženou ostýchat. Jednou se
mi dokonce stalo, že nějaký mladší pacient
z čekárny raději utekl, když se dozvěděl,
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že ho bude vyšetřovat žena. Většinou ale
pacienti svůj stud překonají a odcházejí
pak s pocitem, že vyšetření nebylo vůbec
tak nepříjemné, jak čekali. A to mě určitě
těší, přináší mi to uspokojení a ujišťuje mě
to v tom, že jsem si vybrala správné povolání,“ dodává s úsměvem Šárka Kudláčková.

MUDr. Šárka Kudláčková
Osmatřicetiletá olomoucká rodačka
vystudovala nejprve Slovanské gymnázium a poté Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Studium
medicíny dokončila v roce 1999, později získala atestaci z oboru urologie.
Profesní dráhu začínala na urologickém
oddělení břeclavské nemocnice, kde působila jeden rok. V olomoucké fakultní
nemocnici pracuje od roku 2001, po
celou dobu v lékařském týmu urologické
kliniky. Specializuje se zejména na diagnostiku zhoubného nádoru prostaty pomocí ultrasonografie a biopsie.
S manželem a dvěma dcerami ve věku
11 a 8 let žije ve Skrbeni u Olomouce.
Největší relax pro ni vedle rodiny představuje sport – plavání, jóga, kolo, lyže
a dálkový běh. Spolu s manželem právě v letošním roce doběhla olomoucký
půlmaraton a dokonce i pražský mezinárodní maraton.
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Sýrárna ORRERO: tradice a kvalita
Firma Orrero, jejímž hlavním a nejznámějším produktem je extra tvrdý
dlouhozrající sýr Gran Moravia, byla založena v roce 1996 přímo v srdci
Moravy, v Litovli nedaleko Olomouce. Tato dnes nejdůležitější sýrárna
v České republice, výrobce a také exportér sýrů, patří do skupiny
Brazzale – nejstaršího italského rodinného podniku mlékařsko-sýrařského
odvětví. Svoji filozofii staví především na kvalitě surovin, staré řemeslné
tradici ručního zpracování a jedinečné česko-italské spolupráci.
Denně se do Litovle sváží čerstvě nadojené a vysoce kvalitní mléko od 17 tisíc vyšlechtěných krav
z více než 70 stájí, které se rozkládají na 85 tisících
hektarech půdy náležejících k eko-udržitelnému
řetězci Gran Moravia. Z tohoto mléka pak zkušení
sýraři v Orreru ručně vyrábějí 12 druhů sýrů
a další produkty.
Nejdůležitějším firemním výrobkem je oblíbený
Gran Moravia, který představuje přibližně dvě
třetiny produkce. Tento extra tvrdý dlouhozrající
sýr je dnes známý nejen mezi labužníky
a profesionály v oblasti gastronomie, ale vyhledávají ho i běžní spotřebitelé a vyznavači zdravé
kuchyně. V roce 2003 získal ocenění národní
značkou kvality KLASA a je také držitelem dalších ocenění z několika mezinárodních veletrhů
a prestižních soutěží. Gran Moravia se rodí na
Hané, ale většinu svého života – 12 i více měsíců
– stráví v dřevěných regálech italských sklepů,
kde je ideální prostředí pro zrání tvrdých sýrů.
Část produkce se pak exportuje do celého světa.

V litovelském skladu zrají bochníky sýra určené
pro podnikové prodejny a české restaurace.
Kromě sýrů je Orrero vyhlášené také produkcí
chutného másla, syrovátky, jogurtů a dalších čerstvých výrobků, které krátce po vyrobení směřují
do sítě podnikových prodejen La Formaggeria
Gran Moravia. V úspěšně fungujícím řetězci
nacházejí zákazníci nejen bohatou nabídku čerstvých a zrajících sýrů z Orrera, Itálie a Francie,
ale také široký sortiment italských vín, krájených
uzenin, těstovin a dalších specialit za velmi přijatelné ceny. Více než desítka prodejen s kvalitním
personálem a množstvím ochutnávek funguje už
v sedmi městech.
Ve společnosti Orrero, která dnes v ČR zaměstnává přibližně 280 lidí, se snoubí kvalitní italská
technologie a chuť s českou zemědělskou
a chovatelskou kvalitou. Dá se říci, že je „evropským“ podnikem postaveným na spolupráci
a zároveň přátelství lidí a kultur. „Český národ má
bohatou historii a kulturu. Velmi si ceníme jeho

přesnosti, důvěryhodnosti a rozvážnosti. Domnívám se, že jsme národy, které se dobře doplňují
a které toho mohou vzájemnou spoluprací hodně
dosáhnout. Společně můžeme úspěšně soutěžit
s jakýmkoliv dalším konkurentem na světě,“
je přesvědčen Roberto Brazzale. Firma chce podle
něj stále pokračovat v otevírání podnikových
prodejen a rozvíjet mezinárodní prodej. Již dnes
Orrero prodává do 54 zemí a poptávka po produktech společnosti po celém světě narůstá.

Mlékem a sýry proti osteoporóze

Mléčné výrobky bychom měli konzumovat denně,
protože mají nesmírný význam pro naše zdraví! Díky
vysokému obsahu vápníku hrají klíčovou roli pro
vývoj zdravých kostí v dětství a dospívání a rovněž
vyživují kosti ve středním a starším věku, kdy se
zvyšuje riziko vzniku osteoporózy, tedy jejich odvápňování. Osteoporózou u nás trpí zhruba půl miliónu
lidí! Nemoci se přezdívá „Tichý zloděj kostí“, protože
si ji člověk neuvědomuje a odhalí ji často až lékař při
ošetřování zlomené končetiny. Braňte se osteoporóze.
Vsaďte na prevenci – úpravu životního stylu s dostatkem pohybu a hlavně zdravou životosprávu. Denní
strava má obsahovat minimálně 1 gram kalcia, které
je ve vztahu k osteoporóze nejdůležitějším minerálem. Vyzkoušejte kromě dalších mléčných výrobků
také sýr Gran Moravia. Ve sto gramech tohoto sýra je
obsaženo 1,13 gramu vápníku a navíc důležité množství fosforu, sodíku, hořčíku a vitamínů A a D, který
chrání a podporuje imunitní systém v každém věku.

Nová prodejna láká spoustou novinek
Nový interiér, velká prodejní plocha, jedinečná poloha přímo v historickém centru města, rozšíření sortimentu
o nejrůznější speciality nevyjímaje čerstvě připravené panini a výtečnou točenou zmrzlinu z nejkvalitnějšího
moravského mléka – to jsou benefity prodejny La Formaggeria Gran Moravia, která počátkem června
přivítala své první návštěvníky ve zbrusu nových prostorách na Horním náměstí v Olomouci.
Oblíbená prodejna, která se přestěhovala z Ostružnické ulice přímo naproti olomouckému orloji, nabízí příjemné zážitky při pohodlném nákupu
na prodejní ploše větší než 160 m2. „Připravili jsme pro zákazníky spoustu novinek, které jim zpříjemní nákup. Nový je například samostatný pult na
uzeniny a naše vlastní čerstvé výrobky litovelské sýrárny si mohou vybrat z nádherné speciální velké lednice. Nabízíme také panini, které se připravují
přímo tady a jsou obložené extra čerstvými lahůdkami z Orrera, například ricottou s jahodami anebo plátky dlouhozrajícícho sýra Gran Moravia,“
popisuje vedoucí prodejny Lenka Truhlářová. V nabídce olomoucké prodejny jsou nově také dezerty ve skleničce, jejichž základem je ricotta či mascarpone, anebo extra specialita – Panna cotta připravená z vlastního zákysu firmy Orrero. Zákazníci si tak mohou koupit například s sebou do práce ideální
svačinku a dezert. Vyberou si také čerstvé pečivo od dvou místních pekařů připravené výhradně pro tuto prodejnu. „Zveme všechny milovníky kvalitních
a čerstvých potravin, aby se k nám přišli podívat a ochutnat. Naším cílem je, aby u nás našli vše, co potřebují nakoupit. A především, aby pro ně byl
nákup příjemným zážitkem, odcházeli spokojeni a rádi se vraceli,“ dodává vedoucí olomoucké prodejny.
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historie

Soubor starých plánů dokládá složitou situaci
původní nemocnice v centru Olomouce
Jedním z vůbec nejstarších dokumentů uložených ve Fakultní nemocnici Olomouc je soubor plánů Moravských zemských všeobecných ústavů z roku 1888. Na pěti velkých plátnech potažených papírovinou jsou
zaznamenány půdorysy jednotlivých pater a řezy budovami olomoucké nemocnice, která sídlila od roku 1787
v prostorách zrušeného kláštera minoritů v dnešní Křížkovského ulici v centru města.
Komplex byl původně tvořen čtyřmi jednopatrovými křídly, umístěna zde byla nejen
nemocnice, ale také porodnice a nalezinec.
Nároky na kapacitu prostor se ale neustále
zvyšovaly, proto bylo brzy dostavěno i druhé patro. Historické plány ukazují rozmístění jednotlivých místností a popisují jejich
využití po poslední přestavbě budov na
konci 19. století. „Popisy na plánech jsou pochopitelně v němčině, protože vznikly za trvání rakousko-uherské monarchie. Je z nich
zřejmé, že prostory nemocnice byly i po
přestavbě nedostačující a na dnešní poměry
hygienicky nevyhovující. Například sál pro
těhotné byl umístěn hned vedle tyfového
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oddělení, na téže chodbě pak byl i operační
sál, oční oddělení, velké oddělení pro syfilitiky a izolační pokoj,“ říká Mgr. Miloslava
Dudková, vedoucí Oddělení centrální spisovny FN Olomouc. Ve stejné budově byla
vedle interního a chirurgického oddělení
i porodnice a část nalezince. „Byli zde pouze kojenci, kterým bylo třeba zajistit výživu.
Proto mohly v porodnici rodit i ženy, které
si péči nemohly zaplatit, když se ovšem zavázaly kojit mimo své ještě také jedno dítě
z nalezince. Tyto rodičky pak měly po celou
dobu pobytu zdarma vydatnou stravu,“ přibližuje historické reálie Dudková.
Už v roce 1892 ale zemský sněm rozhodl
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o výstavbě nemocnice nové. Vyrůst měla
na „zelené louce“ na Tabulovém vrchu,
začala se stavět v roce 1894 a o dva roky
později byla předána do užívání. V té době
neslo toto nové zdravotnické zařízení
název Zemské ústavy v Olomouci, dnes je
to Fakultní nemocnice Olomouc. V prostorách původní nemocnice v Křížkovského
ulici zůstávala ještě do roku 1899 porodnice,
která se pak v prosinci téhož roku přestěhovala do dnešní budovy porodnice v areálu
na Tabulovém vrchu. Stará budova v centru
města byla zbourána a na jejím místě dnes
stojí Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
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rozhovor s osobností

Jindřich Štreit:
Nemocnice v různých
částech světa
vypovídají hodně
o lidech a jejich kultuře

Foto: Vladislav Galgonek

Pane profesore, ve Fakultní nemocnici
Olomouc jste už za svůj život fotografoval mnohokrát. Jak se Vám fotografuje
v nemocničním prostředí?
Je to samozřejmě prostředí velmi specifické, ale vždycky záleží především na lidech,
kteří vám možnost fotografovat na tak zajímavém místě zprostředkují. A právě v olomoucké fakultní nemocnici jsem měl vždy
dveře otevřené. Kamkoli jsem přišel, cokoli
jsem potřeboval a chtěl, vždycky mi vyšli
maximálně vstříc. A to je pro fotografování
velmi důležité, protože se nemusíte stresovat a zabývat věcmi kolem, ale můžete se
soustředit na fotografování samotné. Jen
tvoříte.
Nápady, co budete fotografovat, jaké
nemocniční téma chcete zachytit, přicházely vždycky od Vás? Nebo jste byl
pozván od někoho, kdo Vám řekl: tohle
by pro Vás mohlo být zajímavé?
Před šesti lety jsem vytvořil kolekci fotografií s názvem Tichá nemoc. To byl asi největší projekt, na kterém jsem v olomoucké nemocnici pracoval. A právě v tomto případě
mě k tomu vyzval přednosta urologické
kliniky pan docent Vladimír Študent. Přál
si, abych vytvořil cyklus, který bude návodem, otevřeným oknem do problematiky
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Sám o sobě říká, že jako fotograf se snaží nebýt příliš nápadný, ale přehlédnout by jej šlo opravdu jen stěží. Jindřich Štreit je vysoký elegantní
muž s bílým plnovousem, zvučným hlasem a s přátelským úsměvem
ve tváři. Svým laskavým přístupem si dokáže člověka získat velmi rychle,
což je pro něj při fotografování určitě devízou. Jen asi málokdo by na
první pohled nerozeznal jeho autorský rukopis, jeho černobílé fotografie mají svou nezaměnitelnou poetiku. Stejně poetické je i prostředí
Sovince, kde žije se svou ženou Agnes přímo pod hradem v domě, který
býval tamní školou. Do telefonu se obvykle vesele hlásí „Jindra ze
Sovince” a ze své podkrovní pracovny až po střechu zarovnané knihami
má nádherný výhled na hrad a jeho okolní krajinu.
rakoviny prostaty. Samozřejmě jsem hodně přemýšlel, jak projekt uchopit, protože
fotograficky zpracovat takové téma není
vůbec jednoduché. Výstava Tichá nemoc
pak prošla celou republikou a myslím, že
splnila účel, pro který jsem ty fotografie
vytvářel.
Nakonec vzniklo dokonce pokračování
– výstava Tichá nemoc II, která byla
doplněna o další fotografie…

Ano. Na urologické klinice jsem fotografoval v době, kdy ještě olomoucká nemocnice neměla robotický přístroj pro
operace prostaty, který ale získala brzy po
několika prvních výstavách cyklu Tichá
nemoc. Udělal jsem tedy dodatečně ještě
několik fotografií robota. Je zajímavé, že
právě v těchto dnech už lékaři olomoucké
nemocnice provedou s jeho pomocí tisící
operaci. Těmito fotografiemi jsme doplnili
výstavu a vložili je také do katalogu, který

Jindřich Štreit
Český fotograf, vysokoškolský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života se
narodil 5. září 1946 ve Vsetíně. V deseti letech se s rodiči přestěhoval do pohraniční
obce Těchanov na Bruntálsku. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého
v Olomouci. Vyučoval na základní škole v Rýmařově, byl ředitelem školy v Sovinci
a v Jiříkově. Absolvoval Školu výtvarné fotografie v Brně. Od roku 1967 realizoval více
než 1100 samostatných výstav po celém světě. Jeho díla jsou zastoupena v nejprestižnějších galeriích. Vydal 30 knih a mnoho katalogů. Od 80. let se intenzivně věnuje také
realizaci výstav jiných umělců. Vyhlášenou formou neoficiální kultury se staly v osmdesátých letech výstavy českých a slovenských umělců, které pořádal se svou ženou
Agnes v Sovinci. Fotografováním reality socialistického venkova se v roce 1982 dostal
do konfliktu s totalitním režimem. Byl 4 měsíce ve vězení, policie mu zabavila fotografický materiál i fotoaparáty. Nesměl vyučovat a pracoval jako dispečer na státním statku.
Od roku 1991 je vysokoškolským pedagogem. Za svoje fotografie získal řadu domácích
i mezinárodních ocenění, v roce 2006 dokonce převzal z rukou prezidenta republiky
státní vyznamenání Medaili za zásluhy 1. stupně. Letos v říjnu převezme jako první
fotograf v Česku a na Slovensku titul doctor honoris causa na univerzitě v Bratislavě.
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k ní vyšel. Tento cyklus vybočuje ze všech
mých projektů. Jsem fotograf, který se věnuje sociální problematice, mezilidským
vztahům, ale tady bylo od počátku jiné poslání. Šlo o to upozornit na nebezpečí rakoviny prostaty, která je označována jako tichá nemoc. Dlouho se vyvíjí bez příznaků
a důležitá je tedy prevence. Musím říct,
že olomoucká urologická klinika je pracovištěm s evropskými parametry.
Fotografovat lidi a jejich vztahy, to jistě
vyžaduje být mezi těmi lidmi nějaký čas,
vžít se, včlenit se mezi ně. To v nemocnici
asi není úplně snadné…
Právě k tomu jsou důležité kontakty. Když
vás někdo uvede, doporučí, máte svolení,
tak je to jednodušší. Já nejsem reportážní
fotograf. Potřebuji si vždycky s lidmi povyprávět, poznat jejich osudy, teprve potom je fotografuji. V nemocnici mě pan
docent Študent přivedl na pokoj nebo do
ordinace za pacienty. Povětšinou byli potěšeni, že mohou být součástí tohoto projektu. Fotografoval jsem i na operačním sále.
Cyklus má několik oddílů. V první části
jsou lidé, kteří jdou na preventivní prohlíd-

ku, v další pak ti, kteří už čekají na operaci
nebo jsou operováni, a potom lidé, kteří se
zotavují po úspěšné operaci nebo už přišli
bohužel pozdě. Zaznamenávám tady určitý
vývoj, pracoval jsem na projektu bezmála
rok. Jedním z fotografovaných byl i zpěvák
Pavel Novák, který velmi statečně bojoval
se svou nemocí. Přesto jsou to jeho poslední fotografie.
Vy jste ale zvyklý pracovat na svých
projektech i déle než rok. Na čem dalším jste pracoval v prostředí olomoucké
nemocnice?
Tři roky až osm let je běžná délka práce na
mých projektech. Jiný velmi zajímavý cyklus jsem vytvořil na olomouckém novorozeneckém oddělení ve spolupráci s panem
primářem Lumírem Kantorem. Jmenuje
se Miminka do dlaně. Je zaměřený na problematiku nedonošených, nezralých dětí
a výstava putovala řadu let mnoha místy
v České republice. To byl velmi zajímavý
projekt, ke kterému vyšla neméně zajímavá
knížka pod názvem Otázky, kterou sestavil
právě Lumír Kantor. Známé osobnosti jako
Marek Eben, Táňa Fischerová a další se v ní

zamýšlejí nad smyslem zrození a umírání,
jde o etický pohled na záchranu dětí s nízkou porodní váhou. Je to skutečně závažné
téma, o kterém je třeba mluvit, a je velmi
zajímavé vidět fotografie těch dětí a číst si
různé názory.
Chystáte se teď v blízké době na nějaké podobné téma právě z prostředí nemocnice?
Pracuji na úplně jiných projektech, ale samozřejmě se nebráním ani nemocničním
tématům. Považuji to za angažovanou
fotografii, která je velmi důležitá pro život.
Účel je tady trochu jiný než v případě
výtvarných, uměleckých prací. Je to fotografie, která otevírá oči, upozorňuje na
problematiku týkající se široké vrstvy lidí.
Myslím, že právě to je důležité.
Několikrát jste také podpořil i své kolegy při fotografování v nemocničním
prostředí…
Ano. Metodicky jsem pomáhal vést projekt
fotografa Jindřicha Buxbauma, který udělal
velice pěknou práci na olomoucké kardiochirurgii. Nedávno také vytvořila velice zajímavý soubor snímků na dětské hemato-

Foto: Jindřich Štreit

Součástí cyklu Tichá nemoc je i jden z posledních snímků zpěváka
Pavla Nováka, který po dlouhém boji podlehl v roce 2009 rakovině prostaty.
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rozhovor s osobností
a jsou průzračné. Rodiče se bojí o své děti,
lékař musí vykonat svou práci a emoce jsou
tam tím nejdůležitějším. Myslím, že fotografická práce v nemocnici je velice zajímavá a potřebná.
Fotografujete stále klasickým způsobem na kinofilm, nebo už pracujete
i s digitální technikou?
Po technické stránce už se stírá rozdíl mezi
analogovou a digitální fotografií. Dnes
prakticky ani nejde rozlišit, co bylo fotografováno tím či oním způsobem. Dříve se
kolem tohoto tématu vedly mezi profesionály i amatéry ty nejtěžší diskuse, ale teď už
to nikoho nezajímá. Ani u svých studentů
nezkoumám, jakou technikou snímky pořídili, zajímá mě hlavně obsah a vyznění
fotografie. V současné době už občas fotografuji také kvalitní digitální kamerou.
Střídám fotoaparáty i podle toho, na jakém
tématu pracuji.
Foto: Jindřich Štreit

Na jednom ze snímků cyklu Děti do dlaně je zachycen primář Lumír Kantor, který na sérii
fotografií o nedonošených dětech spolupracoval.

onkologii ve Fakultní nemocnici Olomouc
mladá fotografka Alena Skřipská. Pomáhal
jsem jí pak s výběrem fotografií a zahajoval jsem její výstavu. Na stejném dětském
hematoonkologickém oddělení na klinice
pana přednosty profesora Vladimíra

Mihála jsem před několika lety fotografoval i já. Jednalo se o fotografie, které jsem
potom využil ve třináctidílném televizním
seriálu Emoce a my, který vedl psychiatr
profesor Cyril Höschl. Emoce doprovázejí
každou činnost v nemocnici, jsou viditelné

Inzerce

Fotografujete každý den?
Pracuji vždycky na určitých cyklech. Zvolím si téma a snažím se fotografovat tak
dlouho, až mám pocit, že jsem ho vyčerpal.
Dva roky jezdím na farnost v Šenově, kde
fotografuji, co se v ní děje. Z těchto fotografií zatím vznikl kalendář, připravuje se výstava a do konce roku bude vydána kniha.
Od začátku tohoto roku se věnuji dalšímu
tématu, a tím je projekt o lidech bez domova. Je to velmi těžký a náročný projekt.
Jaká vlastnost je důležitá pro fotografa,
který chce dělat sociální dokument?
Jedna z nejdůležitějších věcí je umění naslouchat. Každý z nás se mnohdy cítí sám
a rád se podělí o své myšlenky, o své pocity.
Fotograf by neměl vystupovat jako velký
frajer. Když umí naslouchat, pomůže mu to
při tvoření. Člověk vám sdělí svůj osud, svůj
příběh a vy jej zaznamenáte. Vezme vás třeba domů a poodhalí vám místa, kam byste
se normálně nedostal. Důležitá je důvěra.
Přednášíte na Institutu tvůrčí fotografie
Slezské univerzity v Opavě, takže máte
teď docela náročné období státních
zkoušek. Jaké jsou Vaše plány na léto?
V červenci i srpnu mě čekají workshopy
se studenty v nejbližším okolí Sovince a na
Slovensku. Potom pojedu na Letní filmovou školu do Uherského Hradiště. Jezdím
tam už řadu let, letos bude 40. výročí, takže
se připravuje velká výstava. Budu tam mít
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Foto: Jindřich Štreit

Profesor Vladimír Mihál, přednosta dětské kliniky, se objevil na jedné z fotografií pro televizní seriál Emoce. V něm byly využity nejen
snímky z dětského hematoonkologického oddělení, ale také z urologické kliniky v Olomouci a dětského oddělení prostějovské nemocnice.
Foto: Vladislav Galgonek

Studenti Univerzity Palackého v Olomouci
v roce 2010 zvolili Jindřicha Štreita králem majálesu. S olomouckou univerzitou
je spjatý, vystudoval na ní a řadu let je členem velké vědecké rady UP i vědecké rady
Pedagogické fakulty. „Jsem hrdý, že tady
máme univerzitu i fakultní nemocnici. Pro
Olomouc je nesporně velkým přínosem
propojení a spolupráce univerzity a nemocnice jako vědeckého a odborného pracoviště,” říká Jindřich Štreit.

část expozice. Potom mě čeká ještě několik
výstav. Začátkem srpna odjíždíme do Portugalska za dcerou, která tam žije. Těšíme se
na vnoučka.
V zahraničí jste fotografoval mnohokrát.
Říkal jste sám, že s lidmi, které fotogra-

fujete, nejprve trávíte nějaký čas, mluvíte
s nimi. To ale v cizí zemi, v jiné kultuře
asi není úplně snadné dostat se mezi
obyčejné lidi a získat si jejich důvěru…
Je to náročnější. Je dobré, když máte nějakého člověka, který vás do toho prostředí
uvede. Tady to zvládnu sám, ale v zahraničí
je to obtížnější. Když mluvíme o zahraničí
a hovořili jsme o mých nemocničních projektech, fotografoval jsem například i v nemocnicích v Japonsku, v Číně, v Německu,
ve Francii, ale i v Rusku, v Moldávii nebo
v Polsku. Je zajímavé porovnávat tato zařízení v různých částech světa.
Vypovídá to něco o té oblasti, o těch
lidech, o jejich kultuře?
Vypovídá to hodně. Máme zafixováno,
že Japonsko je nesmírně kultivovaná země
s vysokou životní úrovní, ale jejich nemocnice mě překvapily. Pacient přišel a dostal
jen lůžko, jinak si musel donést naprosto
všechno včetně toaletního papíru. Nerad
vzpomínám na nemocnice v Rusku nebo
v Moldávii. Tam bych opravdu nechtěl být
nemocný.
Musel jste být někdy sám hospitalizovaný
v zahraničí?
Ne, nikdy. Musím to zaklepat. Opravdu
jsem měl to štěstí, že jsem nemocnice navštívil jen jako fotograf.
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Jaké máte studenty? Vyrůstá nová generace dobrých fotografů?
Opavský Institut tvůrčí fotografie je škola,
která v současné době patří k těm nejlepším u nás. Student prochází všemi obory
fotografie a vše si vyzkouší. Během vyšších
ročníků pracuje na svém tématu. Tento
způsob výuky je podle mého názoru nejoptimálnější. Současní studenti jsou vzdělaní,
s velkým přehledem, s velkými možnostmi
a také s velkou mírou svobody. Mají sebedůvěru daleko větší, než jsme měli my. Jezdí do světa, znají jazyky, mají daleko větší
životní zkušenost. Je otázkou, do jaké míry
jsou vybaveni po lidské stránce, po stránce
citové. V současné době mají určitě více
starostí, aby se dokázali uplatnit. Hodně
záleží na jejich originalitě.
Většinu života žijete v Sovinci a přitom
pocházíte ze Vsetína. Kde se cítíte být
doma?
Ve Vsetíně jsem se narodil a na Valašsku
jsem bydlel s rodiči do deseti let. Otec,
který byl profesí také učitel, byl pak v padesátých letech z politických důvodů přeložen. Mohl si vybrat – buď továrna, nebo
pohraničí. Zvolil pohraničí, a tak jsme se
ocitli v tomto kraji. Sovinec určitě považuji
za svůj domov. Jsem už tak spjatý s tímto
krajem, že mě nezlákala ani Olomouc,
ani Praha. Podívejte se, jak je tu krásně.
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píšete nám
VAŠE DOPISY A E-MAILY NÁS TĚŠÍ, jsou pro nás zpětnou vazbou a vodítkem, jak naši práci dělat co nejlépe. Pokud se nám to daří a nemocný dokáže naši péči ocenit, je každé malé poděkování velkým povzbuzením. Obracet se můžete na redakci NemMAGAZÍNU, kontakty najdete v tiráži na straně 3.
PODĚKOVÁNÍ
KARDIOCHIRURGICKÉ KLINICE
V březnu jsem byl hospitalizován pro operaci bypassu na lůžkovém oddělení kardiochirurgické kliniky v Olomouci. Opravdu
bych rád poděkoval za úžasný servis a přístup všech, se kterými jsem se setkal. Od
příjmového oddělení, přes sanitární pracovnice, sestry na oddělení, JIP, lékaře až po
operační tým. Byli všichni velmi příjemní,
profesionální a hlavně lidští.
Skutečně jsem se u vás cítil velmi dobře, ale
hlavně jako plnohodnotný člověk a ne pouhý
pacient X na pokoji Y, jak je tomu bohužel
v jiných zařízeních. Rovněž skutečnost, že
na klinice zazní i smích, považuji za vzácný
pokrok, který není všudypřítomný. Tento
stoprocentně pozitivní pobyt více připomínal přátelskou návštěvu než cokoliv jiného.
Náročnost vaší práce by byla před málo lety
na hranici science fiction, proto bych chtěl
vyjádřit obdiv nad vaší profesionální dovedností a zručností, se kterou vracíte pacienty
zpět do života. V neposlední řadě bych moc
a moc všem poděkoval. Přeji mnoho úspěchů, hromadu pozitivní energie a pevné
zdraví celému personálu kliniky.
Ladislav R.
PODĚKOVÁNÍ ODDĚLENÍ
URGENTNÍHO PŘÍJMU
Ráda bych veřejně poděkovala lékaři
MUDr. Hynku Fialovi z oddělení urgentního příjmu za velmi milý, lidský přístup
a profesionální péči. V lednu se naše 1,5letá dcerka opařila horkou vodou. Po příchodu na urgentní příjem se rozjel kolotoč
vyšetření, konzultací a všeho, na co bych
raději zapomněla. Mezi všemi emocemi si
ale zřetelně vybavuji rychlý, sehraný tým
lékařů, sestřiček, soulad a spolupráci, a to
vše vlídně koordinoval právě náš přijímající
lékař MUDr. Fiala. Mezi tím si stihl najít čas
na povzbuzení, ujištění, že vše dobře dopadne,
zavtipkování, které situaci na chvilku odlehčilo, a samozřejmě detailní vysvětlení, co se
s dcerkou děje, a navržení dalšího léčebného
postupu. Tím nakonec byl po konzultaci
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s plastikem MUDr. Christodoulou převoz
do Popáleninového centra v Ostravě.
Ráda bych také vyzvedla věc, která se zřejmě z vašeho lékařského pohledu jeví jako
samozřejmost, ale po celou dobu ošetření
nikdo z personálu neměl připomínku ve
smyslu, co jsem jako matka dělala, že jsem
dítě neuhlídala nebo jak se mi to mohlo stát.
Naopak byli všichni pozitivní a profesionální. Naštěstí se jejich prognózy naplnily
a zhruba 2,5 měsíce po opaření se dcerce vše
zahojilo prakticky bez následků. Ještě jednou děkujeme.
Eva K.
PODĚKOVÁNÍ KOŽNÍ KLINICE,
ODDĚLENÍ PLASTICKÉ
A ESTETICKÉ CHIRURGIE
A ONKOLOGICKÉ KLINICE
Rozhodla jsem se napsat o svých velmi
dobrých zkušenostech z léčení ve fakultní
nemocnici. Onemocněla jsem melanomem.
Navštívila jsem vaši specializovanou poradnu pro pigmentové névy a kožní nádory.
Už přijetí a péče, kterou mně přítomná doktorka věnovala, mě mile překvapila. Velmi
dobré zkušenosti mám i z následujících
prohlídek na oddělení plastické a estetické
chirurgie a na onkologické chirurgii.
Na všech výše uvedených ambulancích,
včetně oddělení anesteziologie, jsem se
setkala s nebývalou ochotou, detailním
vysvětlením problémů souvisejících s mou
nemocí. Po příslušných vyšetřeních jsem
byla na oddělení plastické chirurgie operována MUDr. Lucií Vaněčkovou a dva dny
hospitalizována. Opět musím ráda konstatovat, že vše související s touto operací
a pooperační péčí bylo doprovázeno vysokou profesionalitou spojenou s citlivým přístupem k mým obavám.
Panem doktorem MUDr. Benešem mi bylo
oznámeno, že jsem zatím zdráva a nadále
zůstávám v péči onkologie. Proto chci touto cestou srdečně poděkovat všem lékařům
a zdravotnickému personálu a současně
jim popřát hodně úspěchů v jejich náročné
práci.
Eva P.
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PODĚKOVÁNÍ ODDĚLENÍ
URGENTNÍHO PŘÍJMU
A DĚTSKÉ KLINICE
V březnu našeho syna srazilo auto a byl
záchrankou dopraven na urgentní příjem
na vyšetření a následné pozorování. Tímto
bychom chtěli vřele poděkovat za absolutně
profesionální a lidský přístup personálu,
sestřiček, záchranářů a lékařů, kteří se
podíleli na ošetření našeho syna. Takový
přístup by měl být vzorem všem, kteří léčí
a zachraňují lidské životy. Ještě jednou děkujeme a prosíme, ať se tenhle dík donese
i na oddělení urgentního příjmu, záchranářům, na dětské oddělení a všem, kteří v té
době sloužili.
Miroslav a Eva S.
PODĚKOVÁNÍ UROLOGICKÉ
KLINICE
Dovolte mi poděkovat lékaři, který významně ovlivnil můj další život, a to přednostovi
urologické kliniky panu docentu Vladimíru
Študentovi. Po různých vyšetřeních mi byl
zjištěn nádor na ledvině s tím, že jediným
řešením je odebrání celé ledviny. Toto řešení
se mi zdálo natolik drastické, že jsem hledala jiné možnosti a pracoviště, kde by nefrektomie byla až poslední možností.
Na doporučení jsem navštívila vaši kliniku.
Po konzultaci s panem docentem Študentem mi svitla naděje, že je možno se pokusit
zachovat větší polovinu ledviny. Po řádném
vysvětlení a obeznámení se všemi riziky tohoto zákroku včetně krajní možnosti odebrání celé ledviny jsem se ihned rozhodla
pro podstoupení operace na vaší klinice.
Operaci vedl docent Študent, jeho zkušenosti, odborná zdatnost a nevýslovná dávka
štěstí, které mne provázelo, byly korunovány
úspěchem. Ledvinu mi zachránil a nádor se
ukázal jako nezhoubný. Jak málo chybělo
a ledvinu bych již nikdy neměla, a nakolik
by to ovlivnilo můj další život. Chtěla jsem
proto o svém příběhu informovat a panu
docentu Študentovi znovu velmi poděkovat.
Rostislava R.
(V rámci uveřejnění v NemMAGAZÍNU
byl text některých dopisů redakčně krácen.)
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Zmrzlina!
Kopečková!
Jakou zmrzlinu zmrzlinář právě
připravuje? (horní obrázek)

house, garden, flower, tree, bycikle,
car, children, parents
Přiřaď číslům anglické názvy a spoj je čarou.

Slavný tenista!
V tabulce se skrývá
jméno českého tenisty.
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křížovka – tajenka citát Hippokratés

Tajenka: Medicína je nepochybně ze všech umění nejšlechetnější
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