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Oblastní nemocnice Náchod a.s.

RNDr. Bc. Jan Mach – předseda správní rady
Ing. Marian Tomášik, MBA – člen správní rady 
Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v. – člen správní rady

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. – předseda správní rady
MUDr. Jiří Řezníček – člen správní rady 
Adam Valenta – člen správní rady

Městská nemocnice, a.s. 
Dvůr Králové nad Labem

Ing. Miroslav Vávra CSc. – předseda správní rady
Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D. – člen správní rady 
MUDr. Zdeněk Fink – člen správní rady

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Ing. Tomáš Sláma, MSc. – předseda správní rady
Ing. Dana Kracíková – člen správní rady
JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. – člen správní rady

Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D. – předseda představenstva
MUDr. Jiří Řezníček – místopředseda představenstva
Ing. Marian Tomášik, MBA – člen představenstva
Ing. Dana Kracíková – člen představenstva
Ing. Luboš Mottl – člen představenstva

Dozorčí rada společnosti
MUDr. Zdeněk Fink – předseda dozorčí rady 
Prof. MUDr. Jan Čáp, CSc. – člen dozorčí rady
MUDr. Josef Kochan – člen dozorčí rady
JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. – člen dozorčí rady
Ondřej Čalovka – člen dozorčí rady
Ing. Josef Merta – člen dozorčí rady
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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás prostřednictvím 
úvodníku nového čísla časopisu Vizitka 
letos poprvé pozdravil a snad ještě 
není tak pozdě k tomu popřát vše nej, 
a hlavně to zdraví v roce 2023!

Další vánoční a novoroční svátky jsou již 
jen pouhou vzpomínkou a nezbývá nám 
nic jiného než pokračovat ve všedním 
životě, který je spojený zejména s prací, 
která nás, pokud máme štěstí, baví  
a naplňuje.  

Uplynulý rok byl ve znamení změn, 
které se dotkly nás všech bez výjimky. 
Začalo to změnou ve složení a organi-
zaci správních orgánů všech nemocnic 
i samotného zdravotnického holdingu 
a dále pokračovalo změnou pro nás 
všechny nejvíce pozitivní, a sice návra-
tem k relativnímu normálu po období 
epidemické krize. Jak to v životě bývá, 
nic dobrého netrvá věčně, a tak jsme se 
velmi záhy ocitli v další krizi, tentokrát 
bezpečnostní, ještě umocněné hospo-
dářskými důsledky, zejména růstem cen 
na trhu s energiemi. Jsem moc rád, že 
jsme spolu zvládli nejen změny, ale také 
všechny zásadní výzvy, jež nám život 
v uplynulém roce přinesl. 

Celkově za holding se nám v roce 2022 
podařilo citelně navýšili produkci zdra-
votní péče a v Jičíně, Trutnově a ve Dvoře 
jsme úspěšně reakreditovali. Obojí hod-
notím jako výsledek poctivé práce, které 
si velmi vážím. Obou zmíněných úspěchů 
bylo dosaženo díky vysokému nasazení 
a velkému úsilí všech. Ve společnostech, 
které v našem holdingu centrálně dodá-
vají léčiva a zdravotnický materiál, vzrostl 
objem dodaných položek a tržeb.  
I v jejich případě hodnotím uplynulý rok 
jako velmi dobrý. Děkuji za práci Vám 
všem.

Jelikož jsme si i my v řídicích funkcích 
nemocnic a holdingu vědomi nelehké 
situace, která s ohledem na růst každo-
denních výdajů zasáhla všechny bez roz-
dílu, a s ohledem na vydařený rok 2022 
jsme přistoupili po dohodě s odbory 
k citelnému navýšení tarifní části mezd 
o 8 %. Věřím, že tím ubude nějaká ta 
vráska na čele našich zaměstnanců při 
placení složenek nebo nákupů. 

Ve všech nemocnicích panuje, nebo 
bude panovat, čilý stavební ruch, až se 
může zdát, že v některých případech to 
u nás vypadá více jako na staveništi než 
v nemocnici. Nejvíce je tímto ruchem 
postižena jičínská nemocnice. Mohu Vás 
všechny ujistit, že děláme vše proto, aby 
negativní dopady staveb byly co nejmen-
ší, nicméně někdy to zkrátka nejde jinak. 
Kdo někdy sám stavěl nebo rekonstruo-
val, pochopí. I tak přijměte moji omluvu 
za dočasná omezení a diskomfort. Až se 
za jednu nebo dvě dekády ohlédneme 
v čase, zjistíme, že se ve všech nemoc-
nicích jednalo o jakousi zlatou éru, jež 
vtiskla našim nemocnicím jejich archi-
tektonickou tvář.

Událo se toho samozřejmě mnohem víc, 
než se vejde do mého úvodníku nebo 
celého čísla první letošní Vizitky, ve které 
si i tentokrát přečtete řadu zajímavých 
článků o lidech nebo činnostech, které 
se Vás přímo týkají nebo o kterých jste 
zatím pouze tušili. 

Na závěr Vám ještě jednou přeji úspěšný 
začátek roku a ať se nám daří alespoň 
tak jako v roce loňském!

 Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D. 
Předseda představenstva 

zdravotnického holdingu a.s.

Královéhradecká lékárna a.s.

Mgr. Josef Dag Veselý 
předseda představenstva
Ing. Mgr. Miloš Dohnálek, LL. M.  
člen představenstva
Zdravotnický holding KHK, a.s.  
člen představenstva

Centrální zdravotnická  
zadavatelská s.r.o.

Milan Zápotocký – jednatel
Mgr. Jana Holanová – jednatel
Zdravotnický holding KHK, a.s. 
zastoupený 
Ing. Petrem Raabem
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Jičínská, trutnovská a dvorská nemocnice úspěšně obhájily akreditaci SAK
Gratulujeme k úspěšnému získání certi -
fi kátu o akreditaci Spojené akreditační 
komise zaměstnancům jičínské, bydžov-
ské, trutnovské a dvorské nemocnice! 
Jejich dlouhodobá intenzivní příprava 
přinesla skvělé výsledky. Všechny čtyři 
nemocnice mají až do listopadu 2025 
potvrzeno, že splňují náročná kritéria 
akreditačního šetření. 

„Poskytování zdravotnické péče v ne-
mocnici obnáší nespočet procesů, které 
na sebe vzájemně navazují a doplňují se. 
Je proto nezbytné, aby každé takové jed-
notlivé kolečko v tomto složitém stroji 
dobře fungovalo. Obhájením akreditace 
máme potvrzeno, že námi poskytovaná 
péče je kvalitní a na vysoké úrovni. Za zís-
káním akreditačního certi fi kátu je mnoho 
dobře vykonané práce našich zaměstnan-
ců, které si velmi si vážím,“ hodnotí  úspěch 
našich nemocnic MUDr. Jiří Řezníček, 
místopředseda Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje. 

Jako první zamířili komisaři SAK v polovině 
listopadu do Oblastní nemocnice Trutnov. 
„Auditoři v naší nemocnici odvedli velmi 
kvalitní práci a jejich závěrečná zpráva je 

pro nás inspirací, na co se máme v oblasti  
kvality poskytované péče dále zaměřit. 
Akreditační šetření bylo pohodové, 
navzdory pochopitelné nervozitě zaměst-
nanců. Jsme rádi, že kontrola neshledala 
žádné závažnější nedostatky,“ hodnotí  
akreditační proces manažerka kvality trut-
novské nemocnice Mgr. Jarmila Ročková. 

Po třech letech obhájila akreditaci také 
Oblastní nemocnice Jičín. Návštěva audi-
torů zde byla dvoudenní a prověřila 
postupně jičínskou i bydžovskou nemocnici. 
„Chtěla bych především velmi poděkovat 
našim zaměstnancům, kteří komisaře 
přijali poziti vně a vstřícně. Všichni jsme 
velmi rádi, že jsme akreditaci obhájili,“
říká hlavní sestra jičínské nemocnice, 
Mgr. Monika Kösti ngerová. 

Na konci listopadu se auditu SAK dočkala 
také Městská nemocnice ve Dvoře Králové 
nad Labem. „Akreditační šetření v MNDK 
proběhlo v přátelské atmosféře jak ze 
strany členů akreditační komise, tak ze 
strany personálu nemocnice. Stále platí , 
že externí audit je pro mnohé zdravotní-
ky „nápor na nervy“, přesto reakreditaci 
zvládli bez větších problémů s profesionál-
ním přístupem, za což jim patří velký dík. 

Drobná zjištění jsou pro nás výzvou, aby-
chom se v procesu zvyšování kvality a bez-
pečí neustále zlepšovali,“ říká za dvorskou 
nemocnici Mgr. Eva Neumannová

Ve všech čtyřech areálech nemocnic 
prověřovala tříčlenná nezávislá odborná 
komise v průběhu akreditačního šetření 
dodržování třinácti  okruhů akreditačních 
standardů. Komise posuzovala proces 
řízení kvality a bezpečí poskytovaných 
služeb, provedla revizi vnitřních dokumen-
tů a kontrolovala jejich dodržování v praxi. 
S využití m metody stopař bylo prověřeno 
vedení dokumentace celého procesu 
poskytování zdravotní péče u zvoleného 
pacienta, bezpečné používání léčiv, snižo-
vání rizika nemocničních nákaz, snižování 
rizika nežádoucích událostí , zajištění bez-
pečí prostředí, zajištění práv pacientů atd.

Přípravy na návštěvu akreditačních audi-
torů se již rozbíhají také na jednotlivých 
pracoviští ch Oblastní nemocnice Náchod, 
ačkoliv největší z krajských nemocnic 
Královéhradeckého kraje má termín šetře-
ní až na podzim letošního roku. Prověrka 
akreditačních standardů je zde naplánova-
ná v září.

Text: LCh, Foto: M. Šálek 

Královéhradecký kraj zahájí modernizaci nemocnice v Rychnově nad 
Kněžnou letos na jaře 
Královéhradecký kraj úspěšně dokon-
čil výběrové řízení na stavební část 
dostavby a modernizace nemocnice 
v Rychnově nad Kněžnou. Veřejnou 
zakázku získalo sdružení společností  
Geosan Group a Strabag, které stavbu 
provede za 756 milionů korun bez DPH. 
Stavební práce by měly začít na jaře roku 
2023. Na projekt kraj požádal o státní 
dotaci ve výši 300 milionů korun.

„Modernizace a dostavba rychnovské 
nemocnice je jednou z nejdůležitějších 
investi c v rámci rozvoje průmyslové zóny 
na Rychnovsku. Její hodnota přesahuje 
800 milionů korun a přinese centralizaci 
a zefekti vnění lékařské péče, která bude 
na úrovni 21. století . Projekt byl ve fázi 
příprav dlouhé roky, a těší mě proto, že 
letošního roku konečně začneme s jeho 
realizací, a to i s fi nančním přispěním 
státu, které se nám podařilo 
v posledních dvou letech dohodnout,“
uvedl hejtman Marti n Červíček.

Za stavební práce kraj zaplatí  756 milionů 
korun, další fi nance budou nutné na zajiš-
tění stavby, a také na vybavení a na zdra-
votnickou technologii. Dotaci ve výši 
300 milionů korun kraji pošle Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR. Rozloží ji do dvou 

let, přičemž kraj obdrží 200 milionů 
korun v roce 2023 a v roce 2024 zbylých 
100 milionů korun.

„Vláda v říjnu schválila změnu národního 
programu Podpory rozvoje regionů 2019+, 
jehož garantem je Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR. Díky státním prostředkům 
ve výši 300 milionů korun můžeme dlouho 
očekávanou modernizaci nemocnice 
zahájit. Dokončili jsme všechny adminis-
trati vní kroky a podali žádost o poskytnutí  
této státní dotace,“ informoval náměs-
tek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný 
za oblast investi c.

Finanční pomoc stát kraji poskytne 
na realizaci stavebních prací. Ty spočívají 
ve vybudování nového pavilonu urgentní-
ho příjmu – pěti podlažní přístavby stáva-
jícího pavilonu DIGP, která v sobě zahrne 
urgentní příjem včetně třídění pacientů 
s vazbou na interní a speciální vyšetřovnu, 
zákrokový sál a sádrovnu, zázemí pro zá-
chrannou službu, zázemí pro sanitáře, zob-
razovací metody, ambulance chirurgické, 
ortopedické, interní se zázemím, oddělení 
odběrů, dále oddělení JIP, oddělení ARO, 
čtyři multi oborové centrální operační sály 
s celým přidruženým provozem a lůžkové 
oddělení chirurgie a lůžkové oddělení 
ortopedie.

Zároveň dojde k rekonstrukci tří podlaží 
stávajícího objektu DIGP, kdy moderní 
interiér získají jednak hlavní vstup do ob-
jektu s nově řešenou vstupní halou, jejíž 
součástí  bude recepce se zázemím, lékár-
na a bufet, ale také onkologický stacionář, 
ambulantní vyšetřovny s čekárnou, vyšet-
řovny endoskopie a centrální sterilizace. 
Obě budovy budou propojeny, čímž vznik-
ne jeden multi funkční celek.

Projekt počítá také s novým objektem me-
dicinálních plynů, novým energocentrem 
a také s úpravou zpevněných ploch, komu-
nikací a inženýrských sítí , vybudování více 
jak 200 parkovacích stá ní.

V areálu rychnovské nemocnice už letos 
v letních měsících proběhly stavební pří-
pravy, kdy kraj nechal zdemolovat sklado-
vací objekt v blízkosti  současného parko-
viště. Uvolněné místo bude po odstranění 
objektu sloužit pro zařízení staveniště 
a v budoucnu jako parkovací plocha pro 
osobní automobily.

Přípravu, administraci a realizaci této 
významné investi ční akce kompletně zajiš-
ťuje oddělení průmyslových zón krajského 
Centra investi c, rozvoje a inovací.

pro místní rozvoj ČR. Rozloží ji do dvou ortopedie.



6| | Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. 7| |Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

Domácí a peritoneální dialýza z pohledu lékaře

Jméno MUDr. Pavla Konopáska 
je pro jičínskou dialýzu takřka syno-
nymem. Byl u toho, když hemodia-
lyzační středisko Oblastní nemoc-
nice Jičín zahájilo v roce 1994 svůj 
provoz, a od té doby tu nepřetržitě 
pracuje, již mnoho let ve funkci 
vedoucího lékaře. V současné době 
má dva kolegy na částečný úvazek. 
„Jsem spokojený, i když naše práce 
není příliš veselá. Oznámit pacien-
tovi, že mu selhaly ledviny pro mě 
stále není jednoduché,“ říká  
v rozhovoru, který je zaměřen na 
jeho zkušenosti s domácí a perito-
neální dialýzou. 

Jaký způsob dialýzy svým pacien-
tům nejvíce doporučujete? 

Každému pacientovi, kterému hrozí 
selhání ledvin, nabízíme všechny pro 
něj vhodné způsoby léčby. Každý se 
může sám rozhodnout, kterou zvolí. 
Pacientům, kteří nejsou kontrain-
dikovaní, nabízíme transplantaci 
z živého, příp. ze zemřelého dárce. 
Ideální je, pokud pacient stihne 
transplantaci dříve, než je nutné 
začít s dialyzační léčbou. Jsou na to 
kritéria, při jak těžkém poškození 
ledvin je už transplantace možná. 
Nejlepší možností je ledvina od pří-
buzného dárce. 
Pokud transplantace není možná, 
tak si mohou pacienti vybrat mezi 
různými očišťovacími metodami 
krve – hemodialýza, která se provádí 
v našem středisku, nebo hemodialý-
za prováděná doma. Další způsob je 
peritoneální dialýza. 

Pojďme se podívat na domácí dialý-
zu. Jaké přináší výhody a nevýhody? 
Komu ji lze doporučit?

Domácí dialýza má mnoho výhod. 
První z nich je, že se člověk může 
dialyzovat, kdy chce. Zatímco 
na středisko dojíždí pacient obvykle 
třikrát týdně na čtyři až pět hodin, 
domácí dialýza se provádí pětkrát až 
šestkrát v týdnu zhruba tři hodiny. 

Pacient je v pohodlí domova, nemusí 
nikam cestovat, nehrozí mu přenos 
různých infekcí jak při cestě, tak 
na středisku, nemusí se dívat na to, 
jak jsou jiní pacienti nemocní, nevidí, 
že někdo z lidí, které zná, již nepřije-
de, a také nemusí být v častém kon-
taktu s personálem nemocnice. 
To nejdůležitější ale je, že doma je 
léčba častější, a tím i účinnější a pa-
cienti mají méně komplikací z toho, 
že jim ledviny nefungují. Nejenže se 
cítí lépe, ale i my vidíme, že parame-

try, které sledujeme při přechodu 
na tuto léčbu, se lepší. Navíc lidé 
potřebují méně léků nahrazujících 
látky, jež si organismus není schopen 
sám vyrábět, léčba je tedy účinnější. 

Jak funguje peritoneální dialýza 
a pro koho je vhodná?

Při peritoneální dialýze je tělo očiš-
ťováno tak, že je do břišní dutiny ka-
tetrem napouštěn dialyzační roztok 

a skrz břišní výstelku, pobřišnici  
(peritoneum) dochází k výměně 
odpadních látek, které jsou přesu-
novány do roztoku v dutině břišní 
a následně jsou vypuštěny. Poté 
si pacient napustí čistý dialyzační 
roztok a celý proces se opakuje. 
Někomu tato výměna roztoků po-
stačí čtyřikrát, někomu pětkrát 
denně. Výhoda je v tom, že to je 
systém kontinuální, kdy k očišťování 
dochází nepřetržitě, protože dialy-
zační roztok má pacient v břiše stále 
a průběžně jej vyměňuje. Není také 
potřeba žádný cévní vstup. Nevýho-
dou je hadička vyvedená z břicha, 
a tak pacient nesmí do bazénu či 
rybníka, avšak výjimečně si může 
dovolit koupání v moři, pokud za-
jistí, aby voda neprosakovala. Je 
zapotřebí, aby člověk měl přiměřené 
hygienické návyky, protože dialy-
zační roztok je koncentrovaným 
roztokem cukru, tedy ideální živná 
půda pro bakterie. Při zanesení mi-
krobů proto hrozí zánět pobřišnice, 
což je nejčastější komplikace. V tom 
případě se antibiotická léčba podává 
roztokem přímo do břicha.
Někteří pacienti mají ještě jiný typ 
peritoneální dialýzy, kdy během dne 
výměny nedělají a během noci se 
připojí k přístroji, který automaticky 
napouští a vypouští do dutiny břišní 
roztok, v intervalu asi 90 minut.  

Komu byste tento typ dialýzy  
doporučil?

Občas se stává, že starší nebo 
hodně nemocní pacienti s cukrovkou 
nemají zdravé žíly a tepny, takže je 
směřujeme právě na peritoneální 
dialýzu. Při klasické dialýze se totiž 
krev čistí mimo tělo, a je tedy nutné 
zavést kanylu do velké žíly na krku, 
nebo zhotovit nějakou cévní spojku 
na předloktí a pacienta poté opako-
vaně napichovat třikrát v týdnu.  
Peritoneální dialýzu si může ale 
zvolit kdokoli, kdo z nějakého 
důvodu nechce absolvovat klasickou 
hemodialýzu. Naopak pokud je po-
břišnice dlouhodobě poškozována 

stykem s dialyzačním roztokem, 
přestává být tato metoda účinná 
a pacienti mohou přejít na klasickou 
nebo domácí hemodialýzu. 

U dialyzovaných lidí je velkou 
komplikací tvorba jídelníčku. Hraje 
způsob léčby nějakou roli ve stra-
vování? 

Ano. U peritoneální dialýzy není 
omezení tak velké, a to z toho 
důvodu, že se u této metody lépe 
odstraňuje draslík, který je jinak pro 
organismus ve vyšších dávkách ne-
bezpečný. Může způsobit například 
srdeční arytmii až náhlou srdeční 
smrt. Draslík se vylučuje z těla 
hlavně ledvinami. Pokud tedy člově-
ku ledviny vůbec nefungují, tak mu 
hladina draslíku v krvi mezi čištěním 
roste. Proto všichni pacienti musí 
držet dietu s omezením draslíku, což 
je někdy dost problematické. Pec-
koviny, brambory, banány a některé 
druhy zeleniny by neměli vůbec kon-
zumovat. U peritoneální dialýzy, kde 
proces čištění probíhá nepřetržitě, 
se draslík lépe vylučuje do rozto-
ku. Mírnou výhodu mají i pacienti 
na domácí dialýze, protože tím, že 
jsou očisty krve častější, mohou si 
trošku ulevit. 

Teď mi dovolte trochu osobnější 
otázku. V jičínské nemocnici jste 
jeden z nejdéle pracujících lékařů. 
Máte svou práci stále rád? 

Je pravda, že dialýza v jičínské 
nemocnici funguje od roku 1994 
a celou dobu to tu dělám já. Pro-
moval jsem deset let předtím. 
Jsem spokojený, i když tato práce 
má svá specifika, jak pro lékaře, 
tak pro sestřičky. Pacienti, kteří 
nějakým způsobem trvale přišli 
o funkci ledvin se nám tu střídají 
třikrát týdně na dialýze, příp. jednou 
za měsíc na kontrole, pokud jsou 
na domácí dialýze. Většině z nich 
bohužel lepší perspektivu nejsem 
schopen nabídnout. I když vyřeší-

me nějaký akutní problém, zůstává 
člověk chronicky nemocný, bez vý-
hledu, že ho vyléčíme. 
Pro nás, kteří tu pracujeme, je tedy 
nadějnější, když se k nám dostane 
pacient s akutním selháním ledvin 
např. při otravě či z nějakého jiného 
důvodu, kdy víme, že od nás odejde 
zdravý. Stejně tak nás těší, když 
někdo odejde na transplantaci. 
Jinak naše práce není většinou příliš 
veselá. Oznámit pacientovi, že mu 
selhaly ledviny a že musí začít chodit 
na dialýzu, není snadné, protože 
většina lidí to bere tak, že je to ko-
nečná. Nakonec ale zpravidla zjistí, 
že to není nic tak hrozného. Jeden 
náš pacient jezdí od roku 1992, stále 
vlastním autem, má za sebou 4500 
dialýz. 

Co je nejčastějším důvodem selhání 
ledvin? 

Nejčastějším důvodem je cukrov-
ka, dále vysoký tlak. Potom to jsou 
onemocnění, která postihují přímo 
ledviny, například záněty či nádory 
ledvin. Já sám jsem ještě zažil, že 
cukrovka byla kontraindikací vstupu 
do dialyzačního programu a dialy-
zovali se lidé do 55 let věku, kteří 
byli jinak zdraví. Pak se to v roce 
1990 trochu otočilo. My jsme ote-
vřeli v roce 1994 a dnes neexistuje 
důvod, proč pacientovi nedopřát 
dialýzu, pokud není v konečném 
stádiu nějakého nevyléčitelného 
onemocnění. 

V pavilonu A, který se právě staví 
v areálu nemocnice, se počítá 
i s prostorem pro dialyzační středis-
ko. Jak se těšíte na stěhování? 

Nejen pro nás, ale hlavně pro naše 
pacienty to bude velmi příjemná 
změna. Jsme v prostorách, které 
jsou již zastaralé a nevyhovující. 
Plány na nové prostory sleduji už asi 
deset let, za tu dobu prošly různým 
vývojem. Nyní se už staví, a tak 
věříme, že se dočkáme. 

-LCh-

Nemocnice Jičín Nemocnice Jičín
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Ležet na lůžku není nic pro mě. Potřebuji pohyb a svobodu V pohodlí domova a s bohatším jídelníčkem 

Marek Volanský je vitální muž 
středního věku, který vypadá 
na první pohled zdravě. Ačkoliv jezdí 
i desítky kilometrů na koloběžce, 
pod oblečením nosí trvale zavedený 
katetr k peritoneální dialýze a je 
v invalidním důchodu. O pročištění 
své krve se musí pětkrát denně  
postarat sám. 

Selhání ledvin mu způsobilo autoimunitní 
onemocnění, o kterém dlouho nevěděl 
ani on ani lékaři, na které se začal obra-
cet, když se necítil dobře. „Ledviny nebolí. 
Nemoc jsem poznal podle toho, že už mi 
bylo hodně špatně. Zkoušeli mi dávat anti-
biotika, ale bez výsledku. Pak jsem jednoho 
dne navštívil urologa, a ten mi řekl, že můj 
problém je nefrologický. Diagnózu pak 
rozpoznal MUDr. Pavel Konopásek z Jičína, 
jsem mu za to vděčný. Měl jsem na něj 
štěstí,“ říká Marek Volanský. 
„Nejdříve jsem se léčil, funkce ledvin ale 
postupně klesala. Když už mi bylo opravdu 
zle, jel jsem na operaci do Prahy, kde mi 
laparoskopicky voperovali katetr. Částečná 
funkce ledvin naštěstí zůstala zachována, 
takže některé odpadní látky stále odcháze-
jí s močí. Díky tomu si nemusím tak přísně 
hlídat příjem tekutin, obvykle vypiju litr, 
maximálně litr a půl denně,“ popisuje. 
Aby odvedl potřebnou práci za nedosta-
tečně fungující ledviny, obdobně jako 
ostatní pacienti s peritoneální dialýzou 
si Marek Volanský vypouští a napouští 
dialyzační roztok do břicha každé čtyři 
hodiny. „Dialyzuji pětkrát denně, už čtvr-
tým rokem. Vypuštění starého a napuštění 

nového roztoku mi zabere obvykle 30 
minut času, výjimečně o něco déle. V noci 
je interval delší, dialyzuji naposledy v deset 
hodin večer a poté v šest ráno,“ vysvětluje. 
Při výměně roztoků v dutině břišní pomocí 
katetru je zapotřebí co možná nejčistšího 
okolního prostředí. Marek Volanský má 
proto doma i na chalupě, kam s rodinou 
jezdí, vyčleněnou speciální místnost. 
„Do tohoto pokoje nesmí domácí mazlíčci, 
nejsou tu ani květiny, při dialýze nevětrám 
a samozřejmostí je pro mě použití roušky 
a dezinfekce,“ popisuje. Zmíněné místnosti 
slouží také k uskladnění dialyzačních roz-
toků, které v krabicích jednou měsíčně 
dováží firma Fresenius Medical Care. 
„V jedné krabici jsou čtyři balení, já spo-
třebuji denně pět balení po dvou litrech,“ 
dodává M. Volanský, který omezení spoje-
ná s nemocí vnímá spíše jako drobnosti. 
„Nesmím se koupat, ale pouze sprchovat, 
žádná těžká práce, abych neměl kýlu.  
Ale pohybu mám dost, jezdím na koloběž-
ce. Někdy jedu na koloběžce i na kontrolu 
do nemocnice, tedy z Nové Paky do Jičína. 
Také jsem se aktivně účastnil projektu  
Pomáhej pohybem.“ Problém není ani 
cesta na chalupu v jiném kraji.  
„Cesta na chalupu mi zabere přibližně čtyři 
hodiny, takže to tak akorát vyjde mezi 
výměnou roztoků,“ dodává muž. 
Celkově by proto způsob dialýzy neměnil. 
„Vyhovuje mi určitá volnost. Chodit do ne-
mocnice na dialýzu by pro mě bylo nároč-
nější na psychiku. Ležet na lůžku a nechat 
se ošetřovat zdravotníky, to není nic pro 
mě. Pokud nastane moment, že už nebude 
možné pokračovat v peritoneální dialýze, 
budu uvažovat spíše nad domácí dialýzou,“ 
uzavírá Marek Volanský. 

Přísné normy na minerální látky v jídel-
níčku: problém vyřešen 

Sestava jídelníčku je u dialyzovaných  
pacientů často velmi komplikovaná sou-
část života. Potíže v prvních letech popisu-
je i Marek Volanský. 
„Když jsem jezdil na kontroly, míval jsem 
pokaždé příliš vysoké hodnoty některých 
minerálních látek, například draslíku či 
fosforu, což je hodně nebezpečné. Nedařilo 
se mi hlídat si jídelníček tak, abych splnil 
limity. Celou dobu jsem pátral, jak co nej-
přesněji odhadnout optimální spotřebu. 
Výživové tabulky hodnoty minerálních 
látek neuvádějí. Před časem jsem však 
našel aplikaci, pomocí které se mi tyto 
hodnoty držet v limitu daří,“ říká a vysvět-
luje, že každé jídlo před jídlem zváží a zadá 
do tabulky. Aplikace pak spočítá přibliž-
ný obsah minerálů na talíři. Porci je tak 
možné dle tohoto výpočtu upravit tak, aby 
byla v normě. „Večer vždy zkontroluji cel-
kový denní příjem. Každopádně od té doby, 
co aplikaci používám, mám při kontrole 
vše v pořádku,“ dodává.  
Samotná aplikace ale nestačí. Marek 
Volanský používá různé fígle na úpravu 
potravin tak, aby obsahovaly nežádoucích 
látek co nejméně. 
„Pomáhám si tím, že téměř vše vařím, 
i malý kousek masa dám do velkého množ-
ství vody. Brambory se odmočí přes noc 
ve vodě. Rýži například uvařím s troškou 
olivového oleje a po scezení dám odležet 
do lednice, tak se zbaví sacharidů.  
To se člověk naučí a dělá pak úplně  
automaticky,“ doplňuje. 

-LCh-

Pan Josef Kunčík podstoupil trans-
plantaci ledviny před deseti lety, ope-
race však nesplnila jeho očekávání. 
Kvůli snížené imunitě byl velmi často 
nemocný a neustálá léčba antibiotiky 
ho vyčerpávala. „Byl jsem hrozně una-
vený. Pamatuji si jen, že jsem pořád 
spal,“ říká. Darovaná ledvina po něko-
lika letech selhala a Josef Kunčík  
nastoupil na dialýzu do jičínské 
nemocnice. Po čase přišla nabídka 
na domácí dialýzu. „Tuto možnost 
jsme zvažovali, i když jsme měli obavy, 
jestli to zvládneme. Nakonec jsme se 
pro domácí dialýzu rozhodli v době, 
kdy musel manžel neustále podstupo-
vat testování na covid. V plánu bylo, 
že se obsluhu dialyzačního přístroje 
naučím v jičínské nemocnici během 
jednoho týdne. Jenže manžel onemoc-
něl, musel ležet, a tak nám přístroj 
přivezli ze dne na den domů a skočili 
jsme do toho po hlavě. Týden pak 
za námi jezdila paní Ing. Jana Kolářo-
vá, která nás zaučovala, jsem jí moc 
vděčná za velkou vstřícnost a ochotu,“ 
vzpomíná Jaroslava Kunčíková 
na období před osmnácti měsíci. 

Domácí dialýzu podstupuje Josef Kunčík 
pět dní v týdnu. Přístroj vždy obsluhuje 
jeho manželka. „Cítím se lépe, než když 
jsem chodil třikrát týdně do nemocnice, 
vždy v pondělí, ve středu a v sobotu.  
Před sobotní dialýzou mi už bývalo špatně, 
často jsem zvracel. Jsem pod dohledem 
skvělého pana doktora Konopáska v ji-
čínské nemocnici, který nám doporučil, 
abychom dialyzovali pravidelně. Pojišťovna 
nám hradí pět dialýz týdně, a tak jsme si 
dali úterky a soboty volné,“ popisuje Josef 
Kunčík. 

„Zlepšení je také v tom, co může manžel 
sníst. Dříve, při delších prodlevách mezi 
dialýzami, pocítil každou dietní chybu 
a musel si jídelníček velmi přísně hlídat. 
Nyní si může dovolit sníst více zeleniny 
a potravin, které předtím nesměl. Obdob-
ně je to s tekutinami. Dříve nesměl vypít 
více než půl litru tekutin denně. Do toho se 
započítávají i polévky, které vůbec nejedl, 
i když je má tak rád. Teď si polévku klidně 
dá,“ dodává Jaroslava Kunčíková. 

Na dialýzu mají manželé vyčleněno místo 
v malé místnosti svého domu. Kromě 
lůžka a přístroje jsou tu také krabice 
s dialyzačním roztokem v plastových 
vacích. Voda z místní studny nesplňuje 
přísná kritéria na přípravu roztoku, firma 
Fresenius Medical Care proto Kunčíkovým 
roztoky pravidelně dováží. 

Josef Kunčík je zvyklý žít s nemocí již 
mnoho let. „Že je něco v nepořádku, zjistili 
doktoři u odvodu na vojnu. Kvůli bílkovině 
v moči mi dali modrou knížku, i když jsem 
na vojnu chtěl jít,“ vzpomíná. Zdravotní 
stav se mu ale výrazně zhoršil až po pa-
desátce, kdy onemocněl rakovinou jedné 
ledviny a druhá přestala záhy fungovat. 
Po celou dobu má po svém boku man-
želku Jaroslavu. Mají spolu tři děti a dům 
na pěkném místě na okraji obce. Ačkoliv 
je nemoc výrazně omezuje, nestěžují si. 
„Musíme to přijmout tak, jak to je.  
Dokud mi budou síly stačit, budu manželo-
vi s dialýzou pomáhat,“ dodává Jaroslava 
Kunčíková. 

-LCh-

Peritoneální dialýza Domácí hemodialýza
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Málo známý, ale velmi potřebný 
obor – dětská gynekologie – má v ná-
chodské nemocnici od konce minu-
lého roku své zastoupení. Ordinující 
lékařkou v nově vzniklé ambulanci je 
MUDr. Pavlína Brátová, která 
splnila všechna náročná kritéria pro 
atestaci v dětské gynekologii. Na gy-
nekologicko-porodnickém oddělení 
náchodské nemocnice pracuje rov-
ných dvacet let a je to také přibližně 
dvacet let, kdy se na tomto oddělení 
ambulance dětské gynekologie z per-
sonálních důvodů uzavřela.

„Jsem velmi ráda, že máme v nemoc-
nici dětskou gynekoložku, se kterou 
můžeme spolupracovat, těchto spe-
cialistů je toti ž velmi málo. Paní dok-
torka Brátová je navíc skvělá lékařka 
na správném místě,“ říká k otevření 
nové ambulance primářka dětské-
ho oddělení náchodské nemocnice 
MUDr. Alice Mílová. Sama se specializu-
je na dětskou endokrinologii, která se 
mimo jiné zabývá také poruchami růstu 
či puberty. 
„Dětská endokrinologická ambulance 
využívá vyšetření na dětské gynekologii 
například při poruchách puberty, men-
struace apod. a zároveň vítáme pří-
tomnost dětského gynekologa v areálu 
nemocnice při řešení diferenciálně dia-
gnosti ckých otázek potí ží dětského věku 
(výtoky, bolesti  břicha, krvácení, úrazy 
genitálu atd.). Spolupráce funguje ale 
také obráceně. Pokud si dětský gyneko-
log všimne čehokoliv, co je v kompeten-
ci dětských lékařů, může nám pacienta 
předat do péče,“ vysvětluje primářka.
Ambulance dětské gynekologie je umís-
těna v prostorách ambulantního traktu 
gynekologicko-porodnického oddělení. 
K vyšetření je potřeba mít žádanku 
od prakti ckého dětského lékaře. Další 
informace sděluje v krátkém rozhovo-
ru dětská gynekoložka MUDr. Pavlína 
Brátová. 

Jakým věkem je ambulance dětské 
gynekologie limitována?
Je určená dívkám od narození do 19. 
roku života, tedy stejně jako pediat-
rická ambulance. Od 15. roku se ale 
již mohou děvčata registrovat u kte-
réhokoliv gynekologa. Většinou k nám 

přicházejí dívky s doporučením od dět-
ského prakti ckého lékaře či jiného 
dětského specialisty (endokrinologa, 
urologa, chirurga...). Tento postup je 
určitě nejvhodnější, dětský lékař či 
specialista toti ž nejlépe posoudí, zda je 
v daném případě vhodná mezioborová 
spolupráce, či ne.

Jaké potí že nejčastěji u svých dět-
ských pacientek řešíte?
U malých holčiček jsou to často srůsty, 
tzv. synechie. Dalšími častými důvody 
návštěvy u dětského gynekologa jsou 
výtoky, záněty, bolesti  v podbřišku, 
nepravidelnost menstruačního cyklu, 
poruchy dospívání, tedy předčasná či 
opožděná puberta, cysty vaječníků, 
ale také nádory rodidel, které na-
štěstí  vzácně, ale přesto, existují už 
v dětském věku. Dále poskytujeme 
poradenství ohledně anti koncepce, 
podílíme se ve spolupráci s dětským 
endokrinologem na hormonální sub-
sti tuci dívek v případě, že je to potře-
ba. Dětský gynekolog také navrhuje 
lázeňskou terapii u dívek po operacích 
v malé pánvi či z jiných, přesně daných 
důvodů.

Řada holčiček, které vyšetřujete, 
určitě netuší, co je čeká a mnohé se 
určitě bojí. Ve vaší práci tak určitě 
hraje velkou roli komunikace…
Ano, velmi důležitý je vhodný přístup, 
empati e, komunikace, dostatek času, 
ale také je to hodně o spolupráci 
s maminkami. Pokud své holčičky 
na vyšetření předem připraví a vysvětlí 
jim, co je přibližně čeká, děvčátka pak 
mnohem lépe spolupracují. Aby se 
u nás holčičky cíti ly dobře, máme am-
bulanci vyzdobenou hračkami a k lepší 
vzájemné spolupráci nám slouží i dře-
věné loutky Hurvínka a Žeryka. Jen 
velmi vzácně některé dívky odchází 
nevyšetřené, protože nezvládnou 
přemoci strach, se kterým k vyšetře-
ní přišly. Ráda bych zdůraznila, že se 
nejedná o bolesti vé vyšetření, ale je 
samozřejmě velmi inti mní, a o to víc je 
důležitá příprava správným vysvětle-
ním na úrovni věku dané dívenky.

V čem je dětská gynekologie nezastu-
pitelná? Proč ji nemůže nahradit gyne-
kologie pro dospělé?

Protože malé holčičky nejsou zmenše-
né ženy. Dívčí genitál má svá specifi ka, 
zcela zásadní je, v jakém období vývoje 
(dětství, dospívání) se dívka nachází, 
zda je, nebo není pod vlivem pohlav-
ních hormonů atd. 

Dětských gynekologických ambulancí 
je v našem regionu velmi málo. Proč je 
tomu tak?
Tento obor prošel poměrně drama-
ti ckým vývojem. Česká republika je 
prakti cky kolébkou dětské gynekolo-
gie, která byla v 2. polovině minulého 
století  velmi rozvíjena a na vysoké 
úrovni. V roce 2009 byla v rámci změny 
struktury vzdělávání lékařů jako ates-
tační obor zrušena a po čase znovu 
obnovena. Mě tento obor vždy zajímal, 
ale cesta k němu pro mě byla i kvůli 
těmto systémovým změnám poměrně 
zdlouhavá. V náchodské nemocnici 
skončila provoz dětská gynekologická 
ambulance přibližně před dvaceti  lety 
a jsem moc ráda, že ji můžeme nyní 
znovu otevřít. 

-LCh-

Vzácná specializace v náchodské nemocnici: otevřela se tu nová ambu-
lance dětské gynekologie 
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Úroda počítačových tomografů

Poslední čtvrtletí  roku 2022 bylo 
v našich nemocnicích přímo nabité 
instalacemi nových CT přístrojů. 
Zatí mco do náchodské nemocnice 
dorazil nový přístroj Somatom x.cite 
na začátku října, v listopadu se slav-
nostně spouštěl provoz stejného 
přístroje v trutnovské nemocnici. 
Na konci roku pak proběhlo otevření 
nového CT pracoviště v Nemocnici 
Rychnov nad Kněžnou. 

Vyšetření počítačovou tomografi í, 
které patří ke klíčovým diagnosti c-
kým metodám současnosti , pokročilo 
v trutnovské a náchodské nemocnici 
na novou úroveň. S pořízením jednoho 
z nejmodernějších CT přístrojů získaly 
obě nemocnice nové možnosti  ve vy-
šetření, které umožňuje zobrazení 
kostí , cév, struktury plic, mozku i dal-
ších orgánů lidského těla. Soft ware pří-
stroje SOMATOM x.cite využívá dostup-
ná data o pacientovi, například pohlaví, 
výšku a věk, a kombinuje je s dalšími 
specifi ckými informacemi, získanými 
při dotazování zdravotníků. Přístroj 
pak opti malizuje skenovací parametry 
na míru každému pacientovi, aby zaji-
sti l co nejkvalitnější a nejpodrobnější 
snímky sledované části  těla. 
„Pro lékaře radiology je přínosem 
v dlouhodobé obtí žné personální situaci 
hlavně využití  specializovaného soft wa-
rového vybavení s umělou inteligencí. 
Např. jde o zjednodušení hodnocení 
tzv. virtuální endoskopie (napodobu-
jící zobrazení klasickou kolonoskopií), 
kvalitnější a přesnější hodnocení cév 
nebo použití  aplikace pro vyhledávání 
drobných plicních uzlů. Posledně zmíně-
ná aplikace je i podmínkou možnosti  se 
v budoucnu zapojit do programu scree-
ningu karcinomu plic. Kolegům neu-
rologům můžeme nabídnout perfúzní 
vyšetření mozku v celém rozsahu, což je 
důležité v rozhodování o léčbě pacientů 
s mozkovou mrtvicí,“ vypočítává 
výhody nového přístroje primářka trut-
novské radiodiagnosti ky MUDr. Adám-
ková a dodává, že v brzké budoucnosti  
bude moci její pracoviště také rozšířit 
spektrum nabízených výkonů, napří-
klad o vyšetření srdce.  

„Pro naše laboranty je nový CT přístroj 
výrazně uživatelsky přívěti vější a zjed-

nodušuje nám práci. Dále díky rychlejší 
akvizici umožní vyšetřit více pacientů. 
Velkým poziti vem je i to, že u většiny 
vyšetření působí na pacienta oproti  
předešlému přístroji nižší dávka ioni-
začního záření. Díky možnosti  ovládání 
pouze z vyšetřovny nám také usnadní 
práci s covidovými či jinak infekčními 
pacienty. Dalším benefi tem je větší 
otvor gantry přístroje, díky kterému 
můžeme vyšetřit i dříve nevyšetřitelné 
obézní pacienty například před bariat-
rickými operacemi, dále umožňuje přes-
nější zaměření při provádění některých 
intervenčních výkonů, jako jsou biopsie, 
drenážní výkony či kořenové obstřiky,“ 
doplňuje benefi ty nového přístroje 
primář radiodiagnosti ckého oddělení 
náchodské nemocnice MUDr. Marek 
Strnad. 

Rychnovská nemocnice má nové 
CT pracoviště

Počítačový tomograf doplnil v prosinci 
loňského roku ultrazvuky a rentgeny, 
které rychnovská nemocnice začala 
postupně provozovat od 1. 12. 2021. 
Instalací CT se završil projekt vybudo-
vání Oddělení radiodiagnosti ky a zobra-
zovacích metod, který 19. května 2021 
schválila Správní rada Oblastní nemoc-
nice Náchod. Primářem nově vzniklého 
oddělení je MUDr. Vít Čeřovský. 

Zásadní krok pro získání CT přístroje 
do Rychnovské nemocnice se odehrál 
již v polovině roku 2022, kdy se po-
dařilo přesvědčit Přístrojovou komisi 
Ministerstva zdravotnictví ČR o tom, 
že počítačový tomograf do vybavení 
nemocnice situované v podhůří Orlic-
kých hor nepochybně patří. Instalace 
CT přístroje následně proběhla na konci 
loňského roku. 
Radiodiagnosti cká vyšetření zajišťovala 
pro rychnovskou nemocnici v mnoha 
uplynulých letech soukromá společnost 
RDG centrum s.r.o. v prostorách areálu 
nemocnice. „Díky RDG centru s.r.o., 
vedeném prim. MUDr. Milanem Čižin-
ským, CSc., jsme měli v rychnovské ne-
mocnici k dispozici mezi prvními takové 
zobrazovací metody, které v žádné jiné 
okresní nemocnici v té době nebyly. 
Například magneti ckou rezonanci jsme 
měli díky RDG centru pro naše pacienty 
již od roku 2005, vedle Fakultní nemoc-
nice byla druhá v kraji. Od té doby byly 
rovněž veškerá zobrazovací vyšetření 
digitalizována. Nyní však již musíme jít 
vlastní cestou, protože výstavba urgent-
ního příjmu má své parametry a vlastní 
CT mezi ně patří. S RDG centrem se 
budeme snažit spolupracovat i nadále 
a využívat pro naše pacienty jeho širo-
kého potenciálu,“ říká ředitel Nemocni-
ce Rychnov nad Kněžnou Luboš Mo� l.

-LCh-



Kouzlo zvané canisterapie - už i v našich nemocnicích
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pes stojí poblíž pacienta a čeká, až se 
člověk trochu uvolní, až s ním navážu 
rozhovor a pacient začne reagovat nej-
dříve na mne a potom i na psa,“ popisu-
je terapeutka. 

Právě její komunikace s pacienty je 
polovina úspěchu canisterapie. 
Michaela Gruntová hovoří s lidmi hos-
pitalizovanými na oddělení LDN s em-
pati í, a přesto tak, aby jim nepřipomí-
nala jejich trápení. Přináší jim potěšení 
a rozptýlení v dlouhém a monotónním 
čase stráveném na lůžku. Chlupatá 
návštěva dává mnohým z pacientů silný 
zážitek plný emocí, v řadě z nich vyvo-
lává i radostné vzpomínky na dětství. 

Zvířecí terapie s papouškem? 
A proč ne? 

Klienti  sociálních lůžek jaroměřské 
nemocnice, kteří jsou zvyklí jednoho 
z hovavartů Michaely Gruntové vídat 
často, se po pejskovi ptají vždy, když 
přijde do práce. Pro některé je pes 
pouze vítaným objektem pozorová-
ní. Nehladí ho, ale rádi sledují každý 
jeho pohyb. Velmi oblíbená jsou také 
„představení“ základních povelů typu 
„sedni, lehni, štěkej“. „Moji psi jsou 
velcí a černí. Trochu jsem se obávala, 
aby u někoho nebudili strach. Proto 
ještě chystám na zkoušky fenku fran-
couzského buldočka. Mám také kočku 
a budeme pořizovat papouška, jen 
musíme dořešit, kde a jak získat potřeb-
né certi fi káty. Ráda bych klientům na-
bídla více možností , aby si na své přišli 
i ti , kteří před pejsky upřednostní kočku 
nebo jiné zvíře. Naše kočka je vrnivá 
a mazlivá a od dětí  je zvyklá na ledasco. 
Už dopředu ale vím, že nezvládne po-
těšit takové množství klientů jako psi,“ 
vysvětluje milovnice zvířat Michaela 
Gruntová. Fotoreportáž z canisterapie 
na jaroměřské LDN vzbudila na 
Facebooku náchodské nemocnice vlnu 
zájmu i v okolních domovech pro senio-
ry. Michaelu Gruntovou vzápětí  oslovila 
celá řada lidí s prosbou o návštěvu. 
„Pro mě ale zůstává prioritou naše 
jaroměřská LDN, která mi pomohla 
vše odstartovat. Se psi sem chodím 
ve volném čase a víceméně na vlastní 
náklady, jako dobrovolník. Přináší mi to 
ale do života něco jiného než peníze – 
ohromně mě to nabíjí,“ uzavírá 
usměvavá žena. 

-LCh-

Oči se rozzáří, na tvářích se objevují 
úsměvy. Ztuhlé ruce se náhle 
probouzejí k životu, a když se 
zesláblé prsty prodírají hřejivou psí 
srstí , v hlavě se vynořují hluboko 
zasunuté vzpomínky. A pak je tu 
kouzlo přítomného okamžiku. 
Ta chvíle, kterou chcete prožívat 
hodně dlouho. Takovou sílu má 
canisterapie.

„Dobrý den, vedu vám návštěvu!“ zní 
ode dveří, do kterých se už energicky 
tlačí první psí hlava. Atmosféra jedno-
ho z pokojů LDN nemocnice Jaroměř 
se jako mávnutí m kouzelného proutku 
proměňuje. „To byste nečekal, psy 
ve špitálu, že ne?“ Navazuje kontakt 
s prvním pacientem majitelka psích 
terapeutů Michaela Gruntová. Dva 
černí hovavarti , kteří za sebou už 
mají pečlivou přípravu, ji následují. 
Jsou vyčesaní, navonění, na předních 
tlapkách mají měkké ponožky, a fenka 
navíc na krku růžový šátek. Bez váhání 
přistupují k pacientovi a nastavují hlavu 
na pohlazení. Někdy to chvilku trvá, než 
se ztuhlé prsty rozhýbou, za chvilku se 
už ale zdá, jako by nemocní zapomínali 
na svůj handicap. 

„U lidí, kteří byli na psy zvyklí, to často 
zafunguje automati cky. Mozek si najed-
nou vzpomene na pohyby, kterými psa 
hladívali a ruka to udělá jako ze zvyku,“ 
popisuje svůj postřeh Michaela Grunto-

vá, která začala canisterapii v Jaroměři 
provozovat na podzim 2022. 

„Myšlenku canisterapie jsem někdy 
na jaře vyslovila před paní vrchní 
(Mgr. Jana Morávková – pozn. red.), 
která tomu šla ohromně vstříc, pro-
tože vítá jakoukoliv aktivitu, jež může 
zpříjemnit pacientům a klientům život. 
Začali jsme tí m, že jsem se v létě do-
mluvila se soukromou farmou, která 
přivezla do nemocničního parku zvířát-
ka, a když jsme viděli, jak na ně klienti  
reagují, tak jsem se rozhodla přihlásit se 
na canisterapeuti cké zkoušky se svými 
psy,“ popisuje. „Nejdříve jsem přihlásila 
tři psy a nevěděla jsem, jestli projdou. 
Psa na zkoušky nejde předem natré-
novat, musí k tomu mít vlohy. Nejsou 
to zkoušky z poslušnosti , pes spíše 
nenápadně plní určité úkoly. K mému 
překvapení prošli všichni,“ vypráví nad-
šená chovatelka, která je v jaroměřské 
nemocnici zaměstnaná jako pracovník 
sociálních služeb. „Když psi složili zkouš-
ky, vrchní sestřička svolila, že jsou členy 
našeho týmu, a od té doby je se mnou 
jeden ze psů v práci u sociálních lůžek 
vždy celou směnu. Na LDN pak jezdím 
se dvěma staršími psi ve svém volném 
čase, například před noční službou,“ 
vysvětluje.

Pes přirozeně chápe, jak se má k ne-
mocným chovat 

Uvádí se, že psí terapeut zvládne při 
své návštěvě potěšit přibližně sedm 

lidí. Finn a Balbína, hovavarti  Micha-
ely Gruntové, však během jednoho 
dopoledne prochází náručí více než 
dvacítku pacientů z celého jednoho 
patra jaroměřské LDN. „Finn je už starší 
pes, klidný a vyrovnaný. Zvládne i situ-
ace, kdy ho někdo náhle pevně obejme 
nebo ho plácá po čumáku. Trpělivě 
stojí a nechá si to líbit. Balbína je jeho 
dcera, je živelnější a velmi vynalézavá. 
Například dnes si vyskočila na prázdnou 
postel vedle paní v křesle, aby na ni lépe 
dosáhla. Musím říct, že i mě samotnou 
stále překvapují, jak přirozeně chápou, 
co se od nich očekává a jak se mají 
k nemocným chovat,“ popisuje 
Michaela Gruntová. 

Práce, nebo zábava? 

„Vzpomínám si, když jsem se s Finem 
vráti la domů z první návštěvy LDN,“ 
vypráví chovatelka. „Byl tak unavený, 
že si lehl a celé odpoledne prospal. 
Uvědomila jsem si, jak je pro něj ná-
ročné tak dlouho se soustředit. Doma 
psi lítají a skáčou, ale jakmile překročí 
práh nemocnice, jsou disti ngovaní, 
opatrní, pomalí. Kroti t v sobě tolik síly 
a elánu je pro ně náročné,“ vysvětluje 
a dodává, že pes dokáže velmi dobře 
vnímat energii a rozpoložení každého 
člověka a podle toho se k němu přiblí-
žit. „K někomu přijdou, někoho olíznou, 
k někomu nejdou tak blízko. Sami vycítí , 
ke komu mohou jít blíž a ke komu ne. 
Někomu dají čas. V takovém případě 

Nemocnice Jaroměř

Canisterapie už i v Broumově
První psí návštěvu zažili také pacienti  lůžek následné péče v broumovské nemoc-
nici. Těsně před vánočními svátky je přišla se svou deseti letou kříženkyní jezevčíka 
Elsou potěšit Markéta Vyhnanovská. „Hned, jak jsem se psem vkročila do dveří, 
s nadšením nás vítala pacientka s pokročilou demencí. Bylo krásné sledovat, 
jak se rozzářila a vybavily se jí vzpomínky a zážitky s pejskem. Byla v tu chvíli tak 
šťastná, že se od psa nemohla vůbec odtrhnout,“ popisuje začátek canisterapie 
v broumovské nemocnici hlavní sestra náchodské nemocnice. V plánu má další 
návštěvy podle svých časových možností. „Ačkoliv času není moc, radost, 
kterou kontakt se psem pacientům přináší, za to rozhodně stojí,“ dodává Markéta 
Vyhnanovská.
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Léty prověřená technika v moderním pojetí. TRAKČNÍ STŮL pomáhá 
v Trutnově proti bolestem pohybového aparátu.

Sedavý způsob života neprodukuje 
jen nadváhu nebo snížení fyzické 
kondice, ale bohužel také degene-
rati vní změny páteře, které s sebou 
přinášejí nepříjemné bolesti  a další 
zdravotní komplikace. Jedním z nej-
efekti vnějších způsobů, jak uvolnit 
skřípnuté nervy, které mohou být 
příčinou intenzivních bolestí , jsou 
rehabilitační metody, kdy je potřeb-
ná část páteře jemně vytahována, 
tzv. trakční technikou. Novinka 
ve vybavení rehabilitačního oddělení 
trutnovské nemocnice umožnuje 
tuto terapii uplatňovat maximálně 
účinným způsobem. 
Trakční stůl v sobě kloubí jemnost 
a přesnost fyzioterapeuta a sílu 
stroje.

„Během terapie na trakčním stole se pod 
ležícím pacientem lehce pohybují desky, 
a tí m se jemně natahuje ta část páteře, 
na kterou se zaměřujeme. Pro pacienta 

je to velmi úlevové, příjemné a pomáhá 
to i v situacích, kdy prakti cky nic jiného 
nezabírá,“ popisuje princip léčby primářka 
rehabilitačního oddělení MUDr. Silvie 
Šidáková. Přístroj s řídící jednotkou fungu-
je automati cky na základě nastavení 
fyzioterapeutem dle pokynů rehabilitační-
ho lékaře. 

„V dnešní době sedavého životního stylu 
má i spousta mladých lidí různé změny 
na páteři, které nám ukazují, že páteř 
sesedá, nejčastěji v bederní oblasti , ale 
také v krční. Během našeho života plotýn-
ky degenerují, jejich výška mezi obratli 
se snižuje, vysychají, mohou i prasknout 
a vylít svůj obsah do okolí a utlačit nerv, 
který zde anatomicky prochází. Výsledkem 
jsou bolesti , které mohou být velmi kruté,“ 
vysvětluje obvyklou příčinu bolestí  páteře 
a tzv. skřípnutých nervů primářka trutnov-
ské rehabilitace. 

Taková situace, kdy vystřelující bolest zne-
možňuje běžný pohyb a nedá člověku spát, 
pak obvykle přivede posti ženého k lékaři. 

„První pomocí je většinou analgeti cká 
léčba infuzemi či obstřiky pro zklidnění 
akutní bolesti . Jakmile se to podaří, přichá-
zí na řadu rehabilitace, kde můžeme využít 
i trakční techniky, ať manuální či pomocí 
rehabilitačních přístrojů, jakým je trakční 
stůl,“ dodává primářka. 

Natažení páteře pak uvolní i svaly, které 
jsou v napětí . Podle MUDr. Šidákové 
je natažení do dálky oproti  rotačním 
a dalším technikám nejbezpečnější 
způsob, jak uvolnit blokády zad.

Zatí mco mladší a fyzicky schopní lidé 
mohou podobným stavům a degenera-
ti vním změnám předcházet pohybem 
a cvičením, pacienti  s významnějšími 
změnami na páteři, s chronicky skřípnu-
tými nervy či zablokovanými zády by se 
měli svěřit do rukou rehabilitačních lékařů 
a profesionálních fyzioterapeutů a v rámci 
terapie využít trakční techniky. 

-LCh-

Zaměstnancům nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého 
kraje vzrostou mzdy o 8 % 
Jednání managementu Zdravotnické-
ho holdingu Královéhradeckého kraje, 
předsedů správních rad jednotlivých 
nemocnic a zástupců zdravotnických 
odborových organizací přineslo v pro-
sinci loňského roku vzájemnou domluvu 
na osmiprocentním nárůstu tarifní složky 
mzdy zaměstnanců nemocnic. Mzda se 
zvýší všem zaměstnancům Oblastních 
nemocnic v Náchodě, Jičíně a Trutnově 
a Městské nemocnice Dvůr Králové nad 
Labem. 

 „Osmiprocentní nárůst tarifní složky mzdy 
u všech zaměstnanců našich nemocnic 
znamená v celkovém součtu navýšení 
mzdových nákladů o přibližně 175 milionů 
korun. Polovinu těchto vyšších nákladů 
pokryje navýšení úhrad od zdravotních 
pojišťoven dané úhradovou vyhláškou 
a zbytek půjde na vrub nemocnic, což bude 
vyžadovat růst produkce. Částečně budou 

mzdové náklady pokryté také zvýšenými 
vyrovnávacími platbami závazku veřejné 
služby poskytovanými Královéhradeckým 
krajem.

Ačkoliv je navýšení tarifů na rok 2023 
vyšší, než jsme původně plánovali, 
vnímám, že současná doba přináší našim 
zaměstnancům zvýšené náklady na běžný 
život. Výše mzdy je také zásadním pro-
středkem pro zajištění personální stability 
našich nemocnic, k čemuž přispívá i fakt, 
že jsme našli shodu ještě před vánočními 
svátky. Chtěl bych také ocenit průběh spo-
lečného kolekti vního vyjednávání 
se zástupci odborových organizací, během 
kterého byla vedena korektní, věcná 
a na objekti vních argumentech založená 
diskuze,“ říká předseda představenstva 
Zdravotnického holdingu Královéhradec-
kého kraje, Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.

Společná jednání zástupců LOK a odborů 
NLZP krajských nemocnic s managemen-
tem holdingu a nemocnic, kterých se 
účastnil také krajský radní pro zdravotnic-
tví MUDr. Zdeněk Fink, proběhla ve dvou 
kolech v první polovině prosince. Finální 
dohoda je pro obě strany kompromi-
sem. V roce 2023 budou celkové náklady 
na mzdy v krajských nemocnicích činit 
bezmála 2,5 miliardy korun. 

„Spokojenost zaměstnanců našich nemoc-
nic je pro nás zásadní. Doufám, že dohoda 
o nárůstu mezd v příští m roce ke spoko-
jenosti  zdravotnických i nezdravotnických 
pracovníků v nemocnicích Královéhradec-
kého kraje přispěje,“ uzavírá radní pro 
zdravotnictví Královéhradeckého kraje, 
MUDr. Zdeněk Fink. 

-LCh-
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V porodnicích Zdravotnického holdingu KHK se vloni narodilo 2866 dětí 
V porodnicích náchodské, jičínské, 
trutnovské a rychnovské nemocnice se 
v roce 2022 narodilo celkem 2866 
novorozenců, o 82 novorozenců více 
než v předchozím roce 2021. Na svět 
přišlo 1380 dívek a 1486 chlapců 
a pěti na dětí  (579) se narodila císař-
ským řezem. 34 miminek přišlo na svět 
společně se svým sourozencem, tedy 
jako dvojče. Rodiče své chlapce pojme-
novaly nejčastěji Jakub, Matyáš, Voj-
těch a Jan, mezi nejčastějšími dívčími 
jmény je Anna, Eliška, Viktorie a Sofi e. 
Největší miminko se narodilo v Jičíně 
– chlapeček Milan měl porodní váhu 
přesně 5000 g a 55 cm.

Oblastní nemocnice Náchod 
– v porodnici největší krajské nemocni-
ce Královéhradeckého kraje se vloni na-
rodilo 982 dětí , z toho 485 dívek a 497 
chlapců a 9x zde přišla na svět dvojčata.  
Největším miminkem v Náchodě byl 
Lukáš s 4750 g. Z méně obvyklých jmen 
zdravotníky zaujal Heliodor, Thorsten, 
Silvestr, Adalbert, Gert, Tiff any, Timea, 
Dorien a Jenovéfa. 

Oblastní nemocnice Jičín
– v porodnici jičínské nemocnice přišlo 
vloni na svět 745 dětí , z toho 340 dívek 
a 405 chlapců. Čtyři maminky zde poro-
dily dvojčata. Největším miminkem byl 

již zmíněný Milan a mezi méně obvyklá 
jména patří Barnabáš, Tyler, Barry, 
Nataniel, Noel, Lumi, Jenovéfa, Angelika, 
Heda, Thea, Bibiana, Abígail a Naomi. 

Oblastní nemocnice Trutnov 
– v porodnici trutnovské nemocnice se 
v roce 2022 narodilo 549 dětí . Na svět tu 
přišlo 293 chlapců a 256 dívek a 3x se tu 
narodila dvojčata. Největším miminkem 
v Trutnově byl Matyáš s 4920 g a v po-
rodní knize jsou zapsaná i méně častá 
jména jako Nico, Noemi, Leonardo, 
Charlie, Abigail a Ethan. 

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
– v rychnovské porodnici přišlo vloni 
na svět 590 novorozenců. 299 z nich 
byly dívky, chlapců se tedy narodilo 291. 
Jedna maminka porodila dvojčata. 
Největším miminkem byl Artur s porodní 
váhou 4840 g a 55 cm a mezi neobvyk-
lými jmény byl například Aaron Maveric, 
Alizeé, Altan, Arsen, Brayen, Danylo, Elin, 
Erkhes, Džansu, Jeremiáš, Kirill, Konstan-
ti n, Malvína, Marsell, Raul, Yevsi, Zoela, 
Zoryana a Varvara. 

Text: LCh, Foto: LCh, Foto Zuzka

5 otázek pro RNDr. Bc. Romana Háska, Ph.D., ředitele Vyšší odborné školy 
zdravotnické, Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie, Trutnov 

Jak moc je pro zdravotnickou školu 
důležitá spolupráce s nemocnicemi?
Spolupráce zdravotnických škol s ne-
mocnicemi je obecně naprosto klí-
čová, protože bez nemocnic nejsme 
schopni realizovat praxi, která je asi 
nejdůležitějším předmětem během 
studia. Praxi v nemocnici absolvují 
žáci oboru prakti cká sestra ve 3. 
a 4. ročníku a studenti  a studentky 
oboru Diplomovaná všeobecná 
sestra během celého studia.

S kterými nemocnicemi spolupracu-
jete a v jakém rozsahu? Překračuje 
někde vzájemná spolupráce rozsah 
prakti cké výuky?
Spolupracujeme s nemocnicemi 
v Trutnově, Náchodě, Jilemnici 
a Vrchlabí a připravujeme spolu-
práci s nemocnicí ve Dvoře Králové. 
Klíčovým partnerem je nemocnice 
v Trutnově, kde si velmi chválíme 
spolupráci s managementem ne-
mocnice. Kromě prostoru pro praxi 
využíváme i lékaře z této nemocnice 
pro výuku odborných předmětů 
a pro závěrečné zkoušky. Zájemci 
mají přístup k odborné literatuře, 
který nám poskytuje právě trutnov-
ská nemocnice. Pořádáme společné 
workshopy pro zájemce o studium 
lékařství. Management nemocnice 
je zapojen do školské rady a zájem-

ci o práci v trutnovské nemocnici 
mohou čerpat prostředky ze sti pen-
dijního fondu nebo absolvovat brigá-
dy, třeba o prázdninách. 

Zmínil jste workshopy pro zájemce 
o studium medicíny, které proběhly 
v listopadu a prosinci. 
V čem byly přínosem, případně jak 
je studenti  hodnoti li?
Tyto workshopy byly určené studen-
tům středních škol v regionu. Nej-
větší zájem byl z naší školy z oboru 
zdravotnické lyceum a byl nečekaně 
velký. Žáci postupně navštěvovali 
jednotlivá oddělení nemocnic a pod 
vedením lékařů absolvovali poměr-
ně detailní seznámení s jednotlivými 
obory. Program hodnoti li velmi 
poziti vně. 

Jaké máte či chystáte novinky 
ve vzdělávání?

Od tohoto školního roku jsme 
v našem novém pracovišti  v Čer-
veném Kostelci otevřeli dva nové 
obory: Nutriční asistent a Masér 
ve zdravotnictví. Zároveň s tí m 
jsme zde otevřeli jednu třídu oboru 
Prakti cká sestra. Od školního roku 
2024/25 v Červeném Kostelci plánu-
jeme otevřít třídu kombinovaného 
(dálkového) studia VOŠ oboru 
Diplomovaná všeobecná sestra. 

Žáci našeho maturitního oboru Prak-
ti cká sestra mohou nově dle zájmu 
po třetí m ročníku vykonat zkoušku 
učňovského oboru Ošetřovatel, 
a tí m získají odbornou kvalifi kaci 
například pro brigády nebo v přípa-
dě neúspěchu u maturitní zkoušky. 
A po maturitní zkoušce mohou 
nastoupit rovnou do 2. ročníku VOŠ 
oboru Diplomovaná všeobecná 
sestra, a tí m výrazně zkráti t cestu 
k odborné způsobilosti .  

Ještě bych se ráda krátce vráti la 
ke covidové pandemii, která 
zásadně ovlivnila i životy vašich 
studentů. Jaký dopad měla tato 
doba na školu? Jsou tu stále 
následky, s kterými se vyrovnáváte?

Určitě to byla velmi obtí žná doba 
a jasně se ukázalo, že distanční 
výuka nemůže absolutně nahra-
dit osobní kontakt. A s důsledky 
distanční výuky se potýkáme, i když 
už ne tak zásadně, dodnes. Nasazení 
našich žáků a studentů v nemocni-
cích pro ně bylo velmi obtí žné, ale 
zároveň s přínosem v podobě praxe 
v krizových situacích. Jsem velmi 
hrdý na jejich přístup a nasazení, 
a to nejen žáků a studentů, ale 
i pedagogů.   

-LCh-

Porodnice Zdravotnické školy
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Jako puzzle. Když se zdravotnická škola a nemocnice doplňují… 

Nemocnice potřebuje personál,  
zdravotnická škola zase praxe 
v nemocnici, proto je běžnou zvyk-
lostí, že nemocnice a zdravotnické 
školy v regionu úzce spolupracují. 
V Náchodě se však běžná spolu-
práce za poslední roky posunula až 
na úroveň vzájemného propojení. 
Obě instituce jsou již mnohými akti-
vitami natolik provázané, že si jednu 
bez druhé lze jen obtížně představit. 

Možná je to tím, že nemocnice i škola 
prošly za poslední roky výrazným vývo-
jem. Zatímco náchodská nemocnice se 
zvětšila a zmodernizovala, škola transfor-
movala své zaměření. Zatímco původně 
připravovala převážně budoucí asistenty 
nemocných a postižených lidí, ve školním 
roce 2016/2017 nastoupili první studenti 
do tříletého učňovského oboru Ošetřo-
vatel. Tím odstartovalo i zdravotnické 
zaměření školy. Díky poptávce vedení 
náchodské nemocnice pak škola zahájila 
v roce 2017 výuku akreditovaného kurzu 
Sanitář. První zdravotnický maturitní 
obor pak škola spustila v září roku 2018, 
kdy do 1. ročníku nastoupilo 30 studentů 
oboru Praktická sestra. Během svého 
vývoje škola také několikrát změnila svůj 
název. Od 1. 9. 2022 je oficiálně zapsaná 
jako Střední zdravotnická škola Náchod - 
Evangelická akademie. 
První generace náchodských praktických 
sester v roce 2022 odmaturovala.  
„Nyní máme v plánu rozšířit počet míst pro 
studenty tak, aby kapacita oboru odpoví-
dala potřebám náchodské nemocnice,  
popřípadě ambulancím v regionu. Mož-
nosti studia u nás současně doplňujeme 
o další zdravotnický obor Masér ve zdra-
votnictví, který budeme provozovat 
formou akreditačního vzdělávacího kurzu 
v rozsahu 500 hodin,“ říká ředitel školy 
David Hanuš. 
Jak už bylo v úvodu naznačeno, spoluprá-
ce mezi nemocnicí a školou však přesahu-
je rámec vzdělávání. Jedním ze společných 
projektů je dobrovolnictví. „Začalo to 
na jaře roku 2020, kdy byly zavřené školy 
a školky. Tehdy nás napadlo, že můžeme 
hlídat děti zdravotníků nemocnice, aby 
mohli chodit do práce. Postupně jsme 
počet dobrovolníků, které koordinujeme, 
rozšířili na přibližně 20 lidí, kteří pomáhají 
především nemocnici. V nedávné době 
například zajišťovali výplň volného času 
uprchlíkům z Ukrajiny, kteří využili nemoc-
niční ubytování. Naši dobrovolníci dochází 
také do azylového domu pro maminky 
s dětmi, připravují návštěvy na LDN, ale 

třeba i u akutních lůžek, konkrétně u těch 
pacientů, kteří jsou hospitalizováni delší 
dobu. Pomoc těmto pacientům spočívá  
například v tom, že jim dobrovolníci na-
koupí, předčítají knihu, hrají s nimi hry 
nebo jim pomohou s tím, co konkrétně 
potřebují,“ popisuje ředitel školy. Většinu 
dobrovolníků tvoří žáci školy, kteří prošli 
potřebným školením a dobrovolnickou 
činnost vykonávají na základě smlouvy, 
která poskytuje ochranu pro případ neo-
čekávaných událostí. 

Další propojující aktivitou školy a nemoc-
nice je spolupráce studentů na akcích  
nemocnice, jako jsou preventivní progra-
my, Dny zdraví či prezentace školy a ne-
mocnice na veletrhu středních škol a za-
městnavatelů. Těchto programů se účastní 
jak žáci oboru Praktická sestra a Ošetřova-
tel, tak žáci oboru Sociální činnost, pro něž 
se může později stát příprava takovýchto 
programů pracovní náplní. „Škola pomůže 
nemocnici akci zorganizovat, studentům 
zase aktivní účast na akci pomůže rozvíjet 

komunikační a organizační dovednosti 
a dá jim zkušenost, že zdravotnická práce 
nezahrnuje pouze péči o pacienta na lůžku, 
nýbrž i další aktivity. Současně jim tyto 
akce dávají možnost edukovat veřejnost 
např. v poskytnutí první pomoci a dalších 
zdravotnických činnostech. Zvyšuje se jim 
tak hrdost, že už mohou své znalosti pře-
dávat dál,“ vysvětluje Renata Dušková, 
dlouholetá zaměstnankyně nemocnice 
a zároveň učitelka školy. 
Ostatně není výjimečné, že jsou zdravotní-
ci nemocnice také pedagogy. Do náchod-
ské zdravotní školy pravidelně dochází učit 
bezmála třicet zaměstnanců nemocnice. 
A další zdravotníky pak učitelé v případě 
potřeby do výuky pozvou jako odborníka 
z praxe, který aktuálně probíranou látku 
doplní o své poznatky ze zdravotnické 

profese. „Například do hodin ošetřova-
telské péče k nám takto dochází doplnit 
výuku hlavní sestra nemocnice Markéta 
Vyhnanovská, jež se díky svým bohatým 
zkušenostem může se studenty podělit 
o své poznatky z péče o pacienty na lůžku,“ 
popisuje vedoucí praktického vyučování 
a odborného výcviku Petra Hanušová. 
Další zaměstnanci nemocnice zase naopak 
ve škole hledají doplňující vzdělání. Jsou 
to většinou lidé, kteří do nemocnice na-
stoupili na pozici dělník ve zdravotnictví 
a své vzdělání si rozšíří ve škole v akredi-
tovaném kurzu Sanitář. Tento tříměsíční 
kurz, který škola provozuje již šest let, je 
nejžádanějším a zaměstnanci nemocnice 
tvoří většinu frekventantů tohoto kurzu. 
O teoretickou výuku se starají jak učitelé 
školy, tak zdravotníci náchodské nemoc-

nice, praktickou výuku koordinuje hlavní 
sestra nemocnice Markéta Vyhnanovská. 
„Zdravotníci nemocnice začínají stále více 
vnímat, že si díky náchodské zdravotnické 
škole mohou vychovávat budoucí kolegy,“ 
říká Renata Dušková. „Mezi oběma  
institucemi je každodenní kontakt a velkou 
výhodou je blízkost budov, jež umožňuje 
rychle se přesunout z místa na místo, kdy-
koliv je potřeba,“ doplňuje David Hanuš. 
Zcela přirozeně jsou pak škola a nemocni-
ce propojené také na společenské úrovni. 
Zaměstnanci obou institucí se potkávají 
na maturitním či nemocničním plese, slav-
nostním zahájení školního roku, při pře-
dávání maturitních vysvědčení, výučních 
listů apod. Vzájemná spolupráce je tak 
podtržena přátelskými vztahy, ze kterých 
vychází vůle tvořit další společné projekty. 

Podzimní workshopy pro studenty v trutnovské nemocnici
Několik listopadových a prosincových 
sobot věnovali trutnovští zdravotníci 
vzdělávání studentů vyšších ročníků 
místní zdravotnické školy. Mladí lidé, 
kteří se připravují na zdravotnickou 
profesi, dostali unikátní možnost pro-
hlédnout si některá oddělení nemocnice, 
dozvědět se mnoho nového a prakticky 
si vyzkoušet některé aspekty lékařské 
profese. První z workshopů proběhl 
první listopadovou sobotu na dětském 
a gynekologickém oddělení. Následovala 
rehabilitace, neurologie, poté mikrobio-
logie a biochemie, ortopedie a na závěr 
kožní oddělení. O prvním z workshopů 
informoval Český rozhlas a jeho reportáž 
si můžete přečíst právě teď. 

V respiriu porodnice v trutnovské ne-
mocnici sedí lékař Štěpán Lukáš Opluštil 
s deseti studentkami, možnými budoucími 
lékařkami.

Na stole před nimi leží čtyři syrové prasečí 
nohy. Některé dívky je řežou skalpelem, 
jiné zašívají. „Vést dvě až tři hodiny pouze 
monolog, tak to by asi mohlo někoho lehce 
někoho unavit. Tak mne napadlo, aby 
si studenti vyzkoušeli něco přímo z naší 
práce. Dopoledne měli stáž na dětském 
oddělení a tam se k tomu asi nedostali.“

Každá z děvčat si už něco vyzkoušela. 
Občas to vypadá téměř až na řeznickou 
práci, protože některá z prasečích nožek 
je už téměř holá až na kost. „Zajímá 
mne právě onen kloub. Tak se k němu 
postupně propracovávám.“

„Děvčata si zkoušela i na trenažéru laparo-

skopickou práci. Zkoušeli jsme uzlit a učili 
jsme se vázat. V rámci dětského oddělení 
byli studenti na novorozeneckém boxu, 
a tak je zde chci vzít také na porodnický 
příjem a podíváme se také na ultrazvuk 
gynekologického pracoviště.“

Spěchám ještě za Lucií, studentkou čtvr-
tého ročníku zdravotnické školy. „Myslím 
si, že tyto praktické workshopy budou mít 
vliv na to, kam zamířím po studiu střední 
školy. Jsem tu poprvé a moc se mi to líbí. 
Hezký je přístup doktorů, kteří se nám stu-
dujícím vždy snaží vyjít vstříc.“

Trutnovská nemocnice nabízí ještě další 
termíny těchto workshopů, ve kterých 

bude možné se podívat například na oddě-
lení rehabilitace, ortopedie či neurologie.

„Chystám se také tam. Zatím jsem se 
napsala na prohlídku rehabilitace a neuro-
logie. Pokud mne to tam také osloví, budu 
pokračovat dále,“ dodává s úsměvem 
studentka Lucie.

Oblastní nemocnice Trutnov nabízí ještě 
čtyři další termíny. Třikrát jde o soboty 
a tím posledním bude pátek 16. prosince, 
kdy se zájemci nebo zájemkyně podívají 
na tamní kožní oddělení.

Zdroj: Český rozhlas 
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Těžký průběh covidu i postcovidový syndrom pomáhá v trutnovské  
nemocnici léčit robotizovaná laserová terapie 

Robotický laser MLS, který se osvěd-
čil v léčbě poškozených plic pacientů 
s akutním covid-19, má skvělé  
výsledky také s odstraňováním 
postcovidových potíží. Trutnovská 
nemocnice tento přístroj zakoupila 
a využívá nejen u pacientů, kteří 
se dlouho zotavují po prodělaném 
covidu, ale také na léčbu pohybové-
ho aparátu v rehabilitaci. 

„Princip laserové terapie MLS spočívá 
v tom, že v jeden okamžik je využíváno 
záření dvou vlnových délek najednou. 
Jedna z nich působí protizánětlivě, druhá 
proti bolesti. Zásadní také je, že se jedná 
o takzvaný studený laser, který neprohřívá 
tkáně. Teplo by totiž mohlo zánět zhoršit,“ 
vysvětluje primářka rehabilitačního oddě-
lení trutnovské nemocnice MUDr. Silvie 
Šidáková. 

Trutnovská nemocnice přístroj poprvé 
vyzkoušela na jaře loňského roku, nejpr-
ve u pacientů s postcovidovým syndro-
mem, vzápětí ale také u ženy, která byla 
v těžkém stavu přijata na ARO. „Ačkoliv 
prognóza jejího zdravotního stavu po mno-
hých zkušenostech našich lékařů nebyla 
dobrá, laserová léčba měla obrovský efekt 
a pacientka mohla po týdnu odejít domů. 
Tak rychlé uzdravení z těžkého stavu jsme 
u nás v nemocnici do té doby neviděli,“ 
popisuje primářka. 

V době, kdy nemocnice přístroj zakoupi-
la již počet hospitalizovaných pacientů 
s covid-19 klesal, přicházeli však lidé, kteří 
se po prodělané nemoci stále necítili 
dobře. I tady se laserová terapie ukázala 
jako velmi účinná.

„Nemohla jsem se zhluboka nadechnout, 
měla jsem pocit, že mám kůži na hrudníku 
o dvě čísla menší. Ačkoliv jsem poctivě re-
habilitovala a cvičila, můj stav se výrazně 
zlepšil až po absolvování laserové terapie. 
Byla to obrovská úleva, najednou jsem 
vyšla schody bez zadýchání, jako bych 
dostala druhou šanci normálně dýchat. 
Přála bych to každému, kdo má stejné 
potíže,“ popsala svou zkušenost paní Ja-
roslava Makovská, která laserovou terapii 
podstoupila dokonce dvakrát, po obou 
prodělaných covidech. 

„Po prodělaných infekcích může dojít 
k různým srůstům a změnám v tkáních 
a tento stav pomáhá laser dobře ovlivnit,“ 

vysvětluje MUDr. Šidáková. „Laserovou 
terapii doplňujeme klasickými fyziotera-
peutickými metodami, při nichž je cílem 
uvolnit hrudník, zapojit hlavní dechový sval 
– bránici a protáhnout pomocné dechové 
svaly. Podmínkou je, že pacient má  
v pořádku plíce a doporučení k léčbě 
od pneumologa.“

Laserová terapie se provádí vleže na lůžku 

a trvá přibližně půl hodiny. Výhodou je, 
že v průběhu léčby není potřeba přítom-
nost fyzioterapeuta, robotický laser totiž 
po nastavení zdravotníkem již pracuje 
sám. Mezi další možnosti jeho využití patří 
například záněty šlach, bolestivá ramena, 
kolena, záda a další části pohybového 
aparátu. 

-LCh-

Nemocnice Náchod

Náchodská nemocnice má svá včelstva! 

O včelách se mluví jako o zázraku 
evoluce a také se říká, že jsou ne-
nahraditelné pro lidstvo i zvířectvo. 
Včela je úzce spjata s životem člo-
věka již po tisíce let. Když se řekne 
chov včel, asi si většina lidí představí 
úl někde na venkovské zahradě. Ale 
málokoho napadne, že se dají chovat 
včely v nemocnici. I to je možné! 
Takovým příkladem je náchodská 
nemocnice, která rozšiřuje řady 
chovatelů včel. A jak se přihodí, 
že se nemocnice rozhodne chovat 
včely? Nejenom na to jsme se zeptali 
ředitele náchodské nemocnice Jana 
Macha: „To se stane tak, že ředitel 
nemocnice potká ředitele zdravot-
nické školy v Náchodě, dlouholetého 
včelaře, který tuto myšlenku vysloví, 
a vy se jí chytnete“.

Pojďme se společně ohlédnout, jak se 
tento záměr převáděl ve skutečnost.

David Hanuš, ředitel střední zdravotnické 
školy v Náchodě a také předseda Čes-
kého svazu včelařů v Novém Městě nad 
Metují, v červenci loňského roku daroval 
náchodské nemocnici tři vlastní včelstva. 
„Mnohokrát jsme se s hlavní sestrou Mar-
kétou Vyhnanovskou a ředitelem nemoc-
nice Janem Machem o včelách bavili. Bylo 
vidět, že oba mají lásku k těmto krásným 
tvorům,“ sděluje David Hanuš a Jan Mach 
doplňuje: „Med mi prochází žaludkem, 
moje pravidelná snídaně je dva krajíčky 
chleba s medem.“
Na úvod je také potřeba říct, že primárně 
je účelem nemocnice vždy léčit pacienty 
a péče o včely je jen takovým doplňkem, 
který se může stát stmelujícím prvkem 
skupiny zaměstnanců, které by včelaření 
zajímalo. Nemocnice nechce být jen insti-
tucí ze skla a betonu, s vysokou energetic-
kou náročností a velkou uhlíkovou stopou. 
„Jsem velmi rád, že druhá etapa výstavby 
náchodské nemocnice, kterou připravuje 

Královéhradecký kraj, již bude v pasivním 
standardu. Podaří-li se nám jakýmkoliv 
způsobem zlidštit nemocnici, být alespoň 
trochu „eco“, budu velmi rád,“ doplňu-
je Jan Mach. Zdůraznit přínos přírody 
v areálu nemocnice vidíme jako významný 
akcent dnešní doby. Pacienti přicházejí 
ze svých domovů, zanechávají v nich svá 
zvířata, svůj kus přírody a včely v areálu 
nemocnice jim mohou domov přiblížit 
a pozitivně ovlivnit jejich psychiku.
Pro včelí úly jsme vytvořili zázemí v od-
lehlejší části nemocnice. Jednak z důvodu, 
aby pacienti, návštěvníci nemocnice i za-
městnanci neměli obavu z napadení včela-
mi, ale také proto, že se nachází na vhod-
ném místě, ze kterého budou včely létat 
za snůškou.  Včely mají ideální prostor 
umožňující jim opylování květů v okolí 
až třech kilometrů, neboť v dosahu úlů     
rostou voňavá stromořadí lip, remízy, 
zemědělské plodiny směrem na Lipí a také 
je tu spousta zeleně podél řeky Metuje. 
„Vždyť slovo Metuje naznačuje spoje-
ní „med tu je“,“ dodává David Hanuš.
Nemocnice nakoupila základní včelařské 
potřeby. Do začátku včely téměř nic ne-
potřebují. Vše, co bude scházet, na jaře 
dokoupíme. Rozhodující bude množství 
vytočeného medu.
První med se dá očekávat v květnu až 
červenci příštího roku. Záleží na snůškách 
a také na počasí. V průběhu roku se může 
med vytáčet i několikrát. Při dobrých pod-
mínkách může být medobraní i 3x za rok. 
Když budou optimální podmínky, můžeme 
vytočit až 90 kg medu.
„Těším se na to, že se náš nemocniční med 
stane standardní součástí nabídky rautové 
snídaně pro maminky na oddělení šestine-
dělí. Také by mohl občas být k dispozici pa-
cientům ke snídani a možná by mohl sloužit 
i jako dárek nemocnice,“ uvádí Jan Mach.
Stejně jako pacienti, i včely potřebují péči. 
Zejména je to klid a dostatek zásob cukru, 
který se musí včelám včas podat. O včely 
se teď v nemocnici stará malá skupinka 
nadšených zaměstnanců, kteří mají doma 
buď svá včelstva, nebo ti, kteří by je rádi 

měli, ale prozatím sbírají informace a zku-
šenosti. Včelstvo může být jednou z aktivit 
teambuildingu v rámci navazování vztahů 
v nemocnici. Včelaření již dříve oslovi-
lo Kateřinu Hubáčkovou z technického 
útvaru, která doma chová čmeláčky, ale 
aktivně se připravuje na své první včel-
stvo. Své zkušenosti s včelařením předáva-
jí kolegyně Iva Lepšová (nemocniční om-
budsmanka), ale i Markéta Vyhnanovská 
(hlavní sestra), které mají včelaření jako 
svůj koníček a doma pečují o svá včelstva. 
Pilně chodí přikrmovat také Petra Hvězdo-
vá, vedoucí sekretariátu nemocnice.
Markéta Vyhnanovská se s námi podělila 
o své zkušenosti začátečnice. Ke včelaření 
ji přivedl její dědeček. Když byla malá, 
moc se jí líbila práce se včelami a dlouho 
hledala odvahu k rozhodnutí začít včelařit.  
Velkou motivací pro ni byl právě ředitel 
náchodské zdravotnické školy. „Pan ředitel 
mi věnoval školní včelstvo, začínala jsem 
s jedním a postupně jsem přibrala i druhé 
včelstvo. Díky Davidu Hanušovi jsem zís-
kala odvahu to zkusit,“ uvádí Markéta 
Vyhnanovská.
Včelky se pomalu adaptovaly na nové 
prostředí a své pečovatele. Ukazuje se, že 
této nádherné zálibě propadají i další za-
městnanci. Každý z nás může udělat něco 
pro ochranu včel. Všichni, kteří se podílí 
na péči o včely v nemocnici, také studují 
jejich život. Uvažujeme o pravidelných  
setkáváních se včelaři nejenom z novo-
městského svazu včelařů, ale také se 
svazem včelařů v Náchodě, kteří pořádají 
různé kulturně vzdělávací akce. Přínos-
né mohou být i besedy s odborníky 
či dlouholetými včelaři. Příkladem je 
Václav Ducháč, učitel Středního odbor-
ného učiliště včelařského v Nasavrkách. 
„Tento zkušený včelař má velmi zajímavé 
přednášky o včelách a myslím, že by bylo 
hezké naplánovat si vzdělávací podvečer 
a přiblížit společenství chovu včel společně 
s náchodskou zdravotnickou školou,“ sdě-
luje David Hanuš. Včely jsou také dalším 
prvkem, který spojuje nemocnici s místní 
zdravotnickou školou.
Krásnou myšlenku se podařilo realizo-
vat. Máme úly se včelstvy. Do budoucna 
má celý koncept zapadnout jako puzzle 
do obrazu. Všichni návštěvníci, kteří vkročí 
do nemocnice, a také pacienti a zaměst-
nanci se tu mají cítit příjemně. Nemají 
vnímat pouhé budovy z betonu a skla, ale 
budovy zasazené do relaxační zóny obklo-
pené zelení, rozkvetlými záhony a možná 
i s výhledem na malý vinohrad, který 
třeba vyroste pod včelími úly.

Mgr. Renata Dušková, MBA
Samostatný referent pro styk s veřejností

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
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Módní přehlídka i přemety pod stropem. Náchodská a trutnovská 
nemocnice pořádaly ples. 
Kam až vzpomínky pamětníků sahají, tam 
není po plesu náchodské nemocnice ani 
vidu, ani slechu. Alespoň tak to plati lo až 
do 22. října 2022, kdy se v náchodském 
Hotelu U Beránka konal historicky první 
ples organizovaný Oblastní nemocnicí 
Náchod. Krásné secesní prostředí nabídlo 
pro tento společenský podnik vskutku 
důstojné zázemí. Prostorný sál a kvalitní 
hudba poskytly tanečníkům mnoho pří-
ležitostí  a široká škála pozvaných hostů 
umožnila řadu zajímavých setkání. 

Zasloužený obdiv sklidili tanečníci akroba-
ti ckého rock and rollu, jejichž těla létaly 
obdivuhodně vysoko do vzduchu. Hostem 
provázel sympati cký herec Jan Antonín 
Duchoslav. Kapela Levou rukou band 
odvedla skvělou práci jak na náchodském, 
tak později i na trutnovském plese. 
Ten 6. ledna proměnil trutnovské UFFO 
ve středisko uvolněné zábavy. Bezkonku-
renčně nejblýskavějším zlatým hřebem 
večera byla módní přehlídka, která uká-
zala některé dámy z řad lékařek, sestřiček 

a dalších zaměstnanců nemocnice v neče-
kaném světle – jako podmanivé modelky 
přehlídkových mol. Elegantní doprovod 
jim ve světle ramp zdvořile nabídl ředitel 
nemocnice Miroslav Procházka a moderá-
tor plesu, herec Robert Jašków. Všeobec-
né nadšení sklidila také unikátní laserová 
show. Plesat budou v brzké době po uzá-
věrce tohoto časopisu také zaměstnanci 
nemocnice ve Dvoře Králové. I jim přeje-
me skvělou zábavu! 

Ve volném čase

Náchod

Náchod

Trutnov

Trutnov

Trutnov

Trutnov
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Odstra uje p íznaky
ch ipky a nachlazení:
hore ka, ucpaný nos, 

bolest hlavy, bolest v krku.
Nezp sobuje ospalost. 

Bez um lých barviv.
Lék k vnit nímu uži  . 

t te pozorn  
p íbalovou informaci 

a pora te se s léka em 
nebo lékárníkem.

horký nápoj pomeran  a zázvor
500 mg/10 mg

horký nápoj citrón
650 mg/10 mg

PARALEN® GRIP PARALEN® GRIP

výhodná cena:

159 K

ACYLPYRIN® 10 tablet
Lék p i ch ipce a nachlazení. Snižuje hore ku a uleví od boles   hlavy, kloub
a sval  provázející ch ipková onemocn ní.
ACYLPYRIN® 500 mg tablety / ACYLPYRIN® 500 mg šumivé tablety. 
Jedna tableta obsahuje 500 mg kyseliny acetylsalicylové. 
ACYLPYRIN® s vitaminem C 
320 mg/200 mg šumivé tablety. 
Voln  prodejné léky k vnit nímu uži  . 
P ed použi  m si p e t te p íbalovou informaci 
a pora te se se svým léka em nebo lékárníkem. 
V ak ní nabídce také ACYLPYRIN®

s vitaminem C 12 šumivých tablet za 79 K
a ACYLPYRIN® 15 šumivých tablet za 72 K .

výhodná cena:

38 K

šumivé tablety.
ylové. 

UŠET ÍTE
výhodná cena:

165 K

RAKYTNÍ EK® FRUTTY
ovocné želé s rakytníkem
+ probiotika, 60 KS
Nové ovocné želé 
RAKYTNÍ EK FRUTTY 
s 95 % ovoce 
obsahují rakytník a sm s 
ovocných koncentrát  
a d ležitá probio  ka.
Rakytník podporuje 
obranyschopnost organizmu, 
pomáhá snižovat únavu, 
podporuje innost srdce 
a trávicího traktu, 
a v neposlední ad  
pomáhá udržovat 
zdravou pokožku. 
Dopln k stravy.

Se zákaznickou kartou
- 10 K  z letákové ceny

NiQuitin® Clear 21 mg, transdermální náplast, 7ks za 495 K
Skoncujte s kou ením. 24 hodinová kontrola p i odvykání kou ení. 
Uleví od chu   na cigaretu, zmírní abs  nen ní p íznaky.

NiQuitin® mini 4 mg 
(3x20 lisovaných pastilek) za 455 K
Pomoc p i odvykání kou ení. Uleví od náhlé chu   na cigaretu, zmír ují abs  nen ní p íznaky. 
Umožní postupné snižování dávky niko  nu. 
Diskrétní a snadné používání. 
Transdermální náplast - lék na vn jší uži  . 
Pas  lky a žvýka ky - léky k uži   v ústní du  n . 
Obsahují niko  n. 
P ed použi  m se pora te se svým léka em. 
P e t te si pe liv  p íbalovou informaci. 
KOMBINOVANÁ TERAPIE 
náplas   a pas  lek je ú inn jší než samotná 
náplast*. * Ur eno pro zmírn ní 
abs  nen ních p íznak  u silných ku ák .

Se zákaznickou kartou
- 20 K  z letákové ceny

V novém roce p ejemeV novém roce p ejeme
365 napln ných365 napln ných
a š astných dna š astných dn

V novém roce p ejeme
365 napln ných
a š astných dn

Naše ceny i doplatky na léky
Vás p íjemn  p ekvapí

IBUMAX® 400 mg 100 tablet
• rychlá úleva od boles   hlavy, 
 zub , sval  a zad
• snižuje hore ku
• zmír uje zán t
Voln  prodejný lék
k vnit nímu uži  . 
Pe liv  si p e t te 
p íbalovou informaci 
a pora te se 
se svým léka em 
nebo lékárníkem. 
Obsahuje ibuprofenum 
400 mg.
V nabídce také 
50 tabletové balení 
IBUMAX® za 79 K
a 30 tabletové balení 
za 53 K .

výhodná cena:

129 K

HERBOFIT
SINUNEO SPRAY
20 ml
Nosní sprej, který se používá 
ke zmírn ní ucpaného nosu 
a výtoku z nosu, 
k prevenci rýmy a infekcí 
dýchacích cest 
a ke s  mulaci ak  vity 
imunitního systému organismu.
Voln  prodejný zdravotnický 
prost edek.

výhodná cena:

99 KNOV
V NABÍDCE

BIOPRON® 9 Immunity 30 tobolek
Pro každodenní pé i 
o st evní mikrobiotu
a díky obsahu 
vitaminu D3 
pro podporu 
imunitního systému. 
Dopln k stravy.

výhodná cena:

269 K

UŠET ETE
S NÁMI

výhodná cena:

245 K
Vitamin C s postupným
uvol ováním
90+30 tobolek ZDARMA
• ve form  mikropelet  s postupným 
 uvol ováním zajiš ující 
 stálou hladinu 
 vitaminu C v organismu 
• s p ídavkem extraktu 
 z plod  šípk  
 (p írodní zdroj 
 vitaminu C) 
• vitamin C p ispívá 
 k normální funkci 
 imunitního systému 
 a ke snížení míry únavy 
 a vy erpání 
• bez p idaných barviv
Dopln k stravy.

Hedelix® sirup,
100 ml
Expektorans ve form  sirupu.
• tradi ní rostlinný lé ivý
 p ípravek obsahuje 
 hustý extrakt 
 z b e anového listu 
• podp rná lé ba p i kašli 
 provázejícím nachlazení
• vhodný k užívání již od narození
Lék k vnit nímu uži  . Obsahuje 
hustý extrakt z b e anového listu. 
Pe liv  t te p íbalovou informaci. 
Správné použi   konzultujte 
se svým léka em i lékárníkem.
Použi   tohoto tradi ního 
rostlinného é ivého p ípravku 
je založeno výlu n  na zkušenos   
z dlouhodobého použi  .

výhodná cena:

129 K

výhodná cena:

75 K

NAKUPTE 
VÝHODN

AKUPTENA

OLYNTH® 1 mg/ml
nosní sprej, roztok
• uvoln ní ucpaného nosu
• uvoln ní vedlejších nosních
 du  n
• nástup ú inku již od 5 minut
• ú inkuje 10 hodin
Reklama na lé ivé p ípravky. 
Nosní sprej, roztok obsahuje 
xylometazolin-hydrochlorid
a je ur en k podání do nosu. 
P ed použi  m si pe liv  
p e t te celou p íbalovou 
informaci.
V ak ní cen  75 K  také
OLYNTH® 0,5 mg/ml 
nosní sprej, 
roztok pro d   od 2 do 7 let.

Oscillococcinum®

30 dávek
Oscillococcinum®

je homeopa  cký 
lé ivý p ípravek
k prevenci a lé b  ch ipkových stav .
• prevence a lé ba ch ipkových stav  
 nap . hore ka, zimnice, bolest hlavy, 
 únava a boles   sval
• bez v kového omezení
• m že se užívat b hem t hotenství 
 a kojení
Oscillococcinum® je homeopa  cký lé ivý 
p ípravek k vnit nímu uži  , užívaný tradi n  
v homeopa  i k prevenci a lé b  ch ipkových stav . 
Obsahuje Anas barbariae, hepa  s et cordis 
extractum 200 K. 

t te pe liv  p íbalovou informaci. 
V prodeji též Oscillococcinum®6 dávek v cen  179 K .

výhodná cena:

549 K

Cebion®

kapky 30 ml
Vitamin C ve form  kapek, 
s dávkováním pro r zné 
v kové skupiny. 
Bez cukru, konzervant , 
nadbyte ných pomocných 
látek. Vitamin C p ispívá 
k normální funkci 
imunitního systému, 
k normální tvorb  
kolagenu pro správnou 
funkci zub , kos  , k že.
1 kapka = 5 mg 
kyseliny askorbové 
Dopln k stravy.

výhodná cena:

125 K Preventan® Clasic tbl. 90
Cucavé tablety k dlouhodobému užívání. 
S vitaminem C pro podporu imunity.

Preventan®

Clasic s p íchutí tbl. 90
Pro dlouhodobou podporu imunity. 
Patentovaná látka ProteQuine® a vitamin C 
pro normální funkci imunity. eský originál
s unikátním složením. Balení na 3 m síce.
Dopl ky stravy se sladidlem.
Preventan® Clasic tbl.30 a Preventan® Clasic s p íchu   tbl. 30 nabízíme za 165 K .

výhodná cena:

389 K

Záchraná i v období ch ipek a nachlazení
• Ambrobene sirup 100 ml - lé ivý p ípravek na vlhký kašel, 
 ur ený k vnit nímu uži  , obsahuje ú innou látku 
 ambroxoli hydrochloridum. 

Cena 99 K .
• Stoptussin perorální kapky, roztok 50 ml 
 - lé ivý p ípravek k vnit nímu uži   ur ený 
 k lé b  suchého, dráždivého kašle. 

Cena 149 K .
• Jox orální sprej, roztok 30 ml - lék k orálnímu 
 uži   ur ený k dezinfekci úst a hltanu 
 p i zán tlivých a infek ních 
 onemocn ních. 

Cena 129 K .
K dosažení ú inku jednotlivých lék  
není nutné spole né užívání všech
zobrazených lék . 
P ed použi  m si pozorn  p e t te 
p íbalové informace.

ImunoHelp™

30 kapslí
Komplex vitamin  C a D3,
 rostlinných extrakt  a vysoké 
dávky zinku pro:
• podporu imunity a p irozené 
 obranyschopnos   
• zdraví horních cest dýchacích 
• snížení únavy a vy erpání
• ochranu bun k p ed 
 oxida  vním stresem 
Dopln k stravy.

výhodná cena:

155 K

U NÁS
LEVN JI

HERBADENT Mas  ka
z bylin 25 g
Základ HERBADENT Mas  ky z bylin tvo í léty prov ený 
extrakt ze sedmi lé ivých bylin. Speciální receptura vytvá í 
na pokožce ochranný  lm s postupným uvol ováním
hojivých látek. Mas  ka regeneruje suchou, citlivou
a podrážd nou pokožku. 
Doporu ujeme ji zejména p i rým  a nachlazení 
na okolí rtu a nosu, kde poskytuje okamžitou úlevu 
a usnad uje dýchání. Mas  ka p ispívá také k hojení 
„koutku“, oparu a dalších kožních po  ží. 
Kosme  ka.

výhodná cena:

210 K

NOVINKA
V NABÍDCE
N

V 

ku , oparu a dalších kožních po  ží.
e  ka.

Melatonin Vitabalans 3 mg 10 tablet
• napomáhá správnému biologickému rytmu dne a noci 
• ke krátkodobé lé b  pásmové nemoci
• t lu p irozený hormon pot ebný ke zdravému spánku
• jediný voln  prodejný lék na eském trhu obsahující melatonin
• bez cukru, lepku a laktózy

t te pe liv  p íbalovou informaci. 
Melatonin Vitabalans 3 mg 
je lék k vnit nímu uži  . 
Obsahuje melatonin 3 mg.

výhodná cena:

65 K

ŠET ETE
S NÁMI

Flector® EP 10 mg/g
gel 100 g
Lé ivý gel k místní krátkodobé lé b  boles  vých stav
pohybového aparátu, nap . podvrtnu  , natažení nebo zhmožd ní. 
Lé í bolest, zán t a otok kloub , sval  a šlach.
Pe liv  t te p íbalovou informaci. 
Lé ivé p íparvky ke kožnímu podání 
s ú innou látkou 
diklofenak epolamin.
V akci též Flector® EP 
10 mg/g gel 60 g 
za 95 K .

výhodná cena:

159 K

Se zákaznickou kartou
- 10 K  z letákové ceny

výhodná cena:

275 K

Cetebe® IMMUNITY Forte
60 kapslí + 30 kapslí DÁREK ZDARMA
Komplex 3 látek: vitamin C s postupným uvol ováním, vitamin D a zinek.
Vitamin C, vitamin D a zinek p ispívají k normální funkci imunitního systému. 
Unikátní TECHNOLOGIE ASOVÝCH PERLI EK™.
Dopln k stravy.

DÁREK 
ZDARMA

výhodná cena:

199 K

ACC® LONG 600 mg, 20 šumivých tablet,
Lé í vlhký kašel.
• sta í 1 tableta 1x denn
• lze užívat od prvních 
 p íznak  kašle
• rozpouš   hustý hlen 
 v dýchacích cestách
 a usnad uje jeho vykašlávání
Voln  prodejný lék 
k vnit nímu uži   s ú innou
látkou acetylcystein. 

t te pozorn  p íbalový leták.
V nabídce také 
ACC® LONG 600 mg
10 šumivých tablet za 129 K
a ACC® 20 mg/ml sirup 100 ml 
za 129 K .

Lavekan® 80 mg, 28 m kkých tobolek
Lavekan®

- zp t k vnit nímu klidu 
a lepšímu spánku.
Ur en k lé b  p echodných 
úzkostných nálad 
u dosp lých.
Lavekan 80 mg m kké 
tobolky je lé ivý p ípravek 
s obsahem levandulové 
silice k vnit nímu uži  . 

t te pe liv  p íbalovou 
informaci.

výhodná cena:

265 K

Se zákaznickou kartou
- 10 K  z letákové ceny

Vitamin D3 2000 IU 
IBSA 30 film
dispergovatelných
v ústech
Vitamin D („slune ní vitamin“) 
v unikátní form   lm  rozpustných 
v ústech s pomeran ovou p íchu  .
• p ispívá k normálnímu vst ebávání 
 a využi   vápníku v t le
• podporuje normální funkci 
 imunitního systému
• pomáhá udržovat zdraví kos  , 
 zub  a sval
• užívá se jen jednou denn

Dopln k stravy 
se sladidly.

výhodná cena:

165 K

BioGaia® Protectis 
d tské probiotické kapky, 10 ml
• patentovaný kmen živých bakterií L. reuteri Protec  s®

• unikátní složení v decky ov eno
• p i a po užívání an  bio  k
• pro d   od narození
Dopln k stravy.
V nabídce také BioGaia® Protec  s 

s vitamínem D, 
10 ml za 599 K .

výhodná cena:

545 K

výhodná cena:

339 K

Se zákaznickou kartou
- 20 K  z letákové ceny

Vitar Kids Dárkové balení
+ tetova ky NAVÍC
Omega 3 60 kapslí + Mul  vitamin 50 želé. 
• Omega 3 pro podporu normální innos   mozku, zraku a srdce
• ochucené žvýkací kapsle bez pachu   rybího oleje
• želé s obsahem 
 vitamin  skupiny
 B, C, D3 a E
• pro podporu 
 správné funkce 
 imunitního 
 systému
Dopln k stravy. 

Septabene® citron a bezový kv t 3 mg/1 mg, 16 pas  lek
Septabene® eukalyptus 3 mg/1 mg, 16 pas  lek
• trojí ú inek: pro  zán tlivý, analge  cký a an  sep  cký
• snižuje bolest, zarudnu   a otok v krku
Léky k orálnímu uži  , t te pe liv  p íbalové letáky. Se zákaznickou kartou

- 10 K  z letákové ceny

výhodná cena:

129 K
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