Dnes se daří zachránit i „půlkilová“ miminka
w

Pane docente, můžete po−
psat svoje lékařské začátky?
Mé pracovní začátky charakte−
rizovalo mnoho práce, přesča−
sových hodin a učení. Zdroje
informací byly v té době hodně
omezené, účastnit se odborných
konferencí v zahraničí bylo prak−
ticky nemožné a velmi chyběla
moderní přístrojová technika. Ve
svém oboru jsem chtěl pracovat
od začátku. Když jsem ukončil
medicínská studia, nastoupil
jsem na oddělení ARO a po roce
přestoupil na Dětskou kliniku FN
na Borech. Po absolvování první
a druhé atestace jsem se sou−
středil na problematiku novoro−
zenců na oddělení nedonoše−
ných dětí, které bylo v té době
součástí dětské kliniky. Stalo se
pak základem samostatného
Neonatologického oddělení, kte−
ré bylo ustaveno v roce 1996.
Nedonošené děti se musely pře−
vážet v inkubátorech z porodnice
ze Slovan, lékaři z Bor jezdili na
služby na Slovany, organizačně
skloubit dvě části oddělení dislo−
kované v různých částech města
nebylo jednoduché.
Váš obor ušel notný kus
cesty, jaká byla?
V posledních 30 letech pro−
běhl vysoce dynamický rozvoj
v zájmu záchrany života a zdraví
nedonošených dětí. Neonato −
logie prošla neuvěřitelným vý−
vojem kupředu. Dříve bylo číslo
1500 gramů hranicí mezi živo−
tem a smrtí, dnes se nám daří
zachránit miminka s porodní
váhou kolem 500 gramů. Díky
kvalitní přístrojové technice, no−
vým informacím a možnostem
sbírat zkušenosti v zahraničí se
podařilo snížit formy dlouhodo−
bého postižení a v současnosti
se neonatologie soustřeďuje na
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Neonatologie spojuje hledisko interní medicíny
s intenzivní péčí u dětí. Je to relativně nový medicínský
směr, který se v druhé polovině 20. století začal
profilovat jako samostatný obor. „Velký pokrok
v neonatologické péči posouvá hranice možné záchra−
ny nezralého novorozence a právě tyto mílové kroky,
které jsou v našem oboru patrné, mě neustále naplňují
energií,“ říká doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D., primář
Neonatologického oddělení FN Plzeň, který si právě
tento obor vybral. Proto jsme ho požádali o rozhovor.

preventivní postupy a podporu
zdravého tělesného, duševního
a smyslového vývoje miminka.
Mám velkou radost, že se
nám podařilo vybudovat neo−
natologické ambulantní praco−
viště v rámci oddělení – Centrum
vývojové péče. Slouží pro dlou−
hodobé sledování dítěte, v pří−
padě potřeby od narození až
do předškolního věku. Na am−
bulanci pracují odborníci z neo−
natologie, neurologie, ortope−
die, rehabilitace, psycholog,
speciální pedagog, dostupné je
sono grafické a jiná vyšetření,
a to vše na jednom místě v záj−

mu komfortu malého pacienta
i jeho rodičů.
Vašimi pacienty jsou čerstvě
narozené děti, některé z nich
přišly na svět velmi před−
časně. Můžete nám prozradit,
jak nejmenší miminko jste
ošetřovali a čím jsou vlastně
předčasně narození novoro−
zenci ohroženi?
Předčasně narozené děti jsou
nejvíce ohrožené nevyzrálostí
svých tkání a orgánů, které ještě
nejsou připravené na funkci
mimo dělohu. Jejich vývoj je na−
rušen také nemocemi těhotných
žen, infekčními komplikacemi,
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užíváním léků a dalších škodli−
vin. Jak již jsem se zmínil, v sou−
časnosti je reálná možnost pře−
žití i pro extrémně nezralá mi−
minka s hmotností nižší než
500 g. V konkrétním případě
však záleží na aktuálním stupni
zralosti daného dítěte a na dal−
ších okolnostech přítomných
v okamžiku jeho narození.
Mezi lidmi se šíří různé
„pravdy“ a doporučení, jak
se maminky mají chovat či ne−
chovat, aby porodily svoje mi−
minko v řádném termínu. Co
je, z vašeho pohledu, nejdůle−
žitější pro poslední týdny před
porodem?
Je zřejmé, že žádný zaručený
recept neexistuje. Důležitý je od−
povědný přístup k těhotenství,
uznání práva dítěte (a to i ještě
nenarozeného) na zdravý vývoj.
To zahrnuje zdravou výživu
a způsob života těhotné ženy,
pozitivní očekávání miminka,
ochrana před škodlivinami všeho
druhu, včetně léků, a také na−
rození v bezpečných podmín−
kách zdravotnického zařízení.
Nemělo by se zapomínat na chy−
by s tragickými následky, jako
byla například aféra tzv. „Con−
terganových dětí“. Ve světě, v 50.
letech minulého století, se rodily
ženám, které užívaly v těhoten−
ství lék na uklidnění Contergan,
děti bez rukou a nohou.
A na závěr otázka z přihrád−
ky kdyby…. Kdyby to bylo ve
vaší moci, rozšířil byste počet
soukromých nemocnic, anebo
si myslíte, že je lepší, když jsou
zdravotnická zařízení pod do−
hledem státu nebo kraje?
Myslím, že různé druhy sou−
kromých, krajských, státních či
jiných zařízení mohou být pro
společnost užitečné.
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Beauty
salon
Mít krásné, zdravé vlasy a zároveň
sexy, nadčasový střih je snem
každé ženy. A právě to vám nabízí
stylové kadeřnické studio Avalon
Beauty Point. Na tomto místě se
snoubí péče a krása spolu s uměním
našich kadeřníků. Pracujeme s nej−
kvalitnější vlasovou kosmetikou
značky Revlon, Loreal, Orofluido
a Medavita. Nabízíme nové trendy
v oblasti střihů a barev, pora−
denství v oblasti péče o vlasy
a vlasové pokožky a prodej vlasové
kosmetiky výše uvedených značek.
Kromě klasických střihů nabízíme
i tvorbu společenských účesů,
dredů a francouzských copánků.
To všem za velmi příjemné
ceny a s maximální péčí. Naším
cílem je spokojený klient, proto se
na sobě neustále snažíme pra−
covat, navštěvovat různá školení
a workshopy, abychom tak našim
zákazníkům mohli nabídnout jen to
nejlepší. Inspirovat se můžete také
„Proměnami“, které jsou prací
našich kadeřníků a vizážistky.
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Avalon beauty point – to ovšem nejsou jen profesionální kadeřnické služby. Naleznete zde i kosmetiku,
modeláž nehtů, prodlužování řas a masáže. To vše ve velmi příjemném prostředí, kde se můžete nechat
hýčkat, rozmazlovat a na chvíli tak uniknout z každodenních starostí.

www.avalonbeauty.cz

l

email: info@avalonbeauty.cz
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tel: 739 68 55 16
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Jarní regenerace se zelenými potravinami
Zelené potraviny získávají v poslední době na
oblibě. Svým složením jsou samy přirozenou
a racionální stravou velmi pozitivně a kom−
plexně působí na organismus a jeho funkce.
Navíc neobsahují „prázdné“ kalorie, jedy, bar−
viva, stabilizátory ani jiné balasty. Tím jsou
nadřazeny potravním doplňkům.
Řasy Chlorella a Spirulína zbavují tělo toxic−
kých látek a nežádoucích usazenin a Mladý
ječmen a Betafit doplňují do orga−
nismu základní stavební kameny
pro správnou funkci jednotlivých
orgánů, metabolismu a imunitního
systému (vitaminy, minerály, sto−
pové prvky, několik zcela unikát−
ních látek, antioxidanty, aminoky−
seliny, enzymy, chlorofyl a další).

Jejich lehce zásadité pH a vliv na přirozenou
obranyschopnost podporují hojení veškerých
zánětů v organismu, obnovu normální střevní
flóry a vyrovnání tělesné hmotnosti. Působí
jako adaptogeny, tedy mají schopnost zvýše−
nou funkci orgánů a systémů zklidnit a na−
opak jejich sníženou činnost povzbudit.
Výrazně též zpomalují buněčné stárnutí.
Zjištěno měřením hodnoty elektronegativity
buněčných jader. Dodávají jak fyzic−
kou, tak i psychickou sílu a vytrva−
lost, protože mají vysokou bioener−
getickou hodnotu. Nijak zásadně ne−
ovlivňují alopatické léky, jejich úči−
nek ani nezvyšují, ani nesnižují.
Využijte dubnové akce a přijďte se
informovat.

Na kvalitě vody záleží

plynoucích z dehyd−
ratace. Proto vyhle−
dáváme vodu s do−
brou vnitřní struktu−
rou a chutí. Voda je hlavním zdrojem energie
a je jí třeba pít dříve než dostaneme žízeň. Je te−
dy dobré pít po celý den. S revitalizačními kara−
fami získává vědomý pitný režim nový rozměr.
Pouhé 3 minuty pobytu vody v karafách
jsou dostatečné k revitalizaci oslabené vody.
Účinky karaf byly testovány laboratoří
EF Brown ve Švýcarsku a krystaly vody byly
foceny s využitím metody, kterou vyvinul pan
Masaru Emoto. Šestiúhelníková struktura
krystalů signalizuje vysokou vitální úroveň
vody. Revitalizovat můžete vodu, víno i jiné
nápoje v karafách ale i sklenicích a láhvích.

Voda, kterou pijeme, je upravována ve vodár−
nách a přichází k nám často dlouhou cestou
skrze vodovodní potrubí a nádrže, které ji zba−
vují přirozené vitality. Revitalizační karafy vo−
du reaktivují a přivádějí „zpět
k životu“. Voda z vodovodu se
tak vrací do stavu v jakém se
vyskytuje v přírodě.
Náš organismus z velké části
tvoří voda, která hraje klíčovou
úlohu pro naše zdraví a spoko−
jený život. Voda je také tím nejvzácnějším v na−
šem těle. Pravidelný vědomý pitný režim a do−
statečné množství vody nás udržuje v dobrém
stavu a předchází řadě zdravotních problémů

Léčivé účinky alternativní medicíny

Vysoký krevní tlak – hypertenze
Může být onemocněním primárním,
ale může být také jevem jiné choro−
by, např. choroby ledvin. Chronický
vysoký krevní tlak je tichý zabiják.
Lidé občas pociťují tupou bolest
hlavy, ale o své nemoci nevědí. Za
nějakou dobu se však stěny krev−
ních cév, ledviny či srdeční sval mo−
hou poškodit. Vysoký krevní tlak je
nejčastější příčinou mrtvice, při níž
céva v mozku praskne. Obvykle ne−
ní na vině jeden faktor, ale nadváha,
kouření, duševní a fyzické vypětí
i dědičná dispozice nebezpečí moz−
kové příhody zvyšují.
Potíže při vysokém krevním tlaku
mohou být různé. Může to být
bolest hlavy, která přichází pravi−
delně, závratě, nebo dokonce ztráta
rovnováhy. Někdy se vyskytují
i zrakové potíže. Také se může obje−
vit bušení srdce, lapání po dechu
a pocit tísně a obav, někdy se mo−
hou objevit křeče, svírání v končeti−
nách – mrtvé prsty, časté močení
během noci.
Příčinou vysokého tlaku může být
i nedostatečnost jater, poruchy trá−
vení, dlouhotrvající chyba v životo−
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správě, ale i nadměrný stres, obavy,
dlouhodobý strach.
Léčba: Fytoterapie ve své klasic−
ké formě se může uplatnit pouze
v mírném stadiu choroby, protože
ve vyšších stupních bývá vhodné
omezovat jakékoliv tekutiny. Léčivé
čaje mají pro léčbu značný podpůr−
ný význam, ale mohou se užívat jen
po poradě s lékařem.
Čajové směsi: Hloh obecný – květ
30 g, Komonice lékařská – nať 30 g,
Jmelí bílé – nať 25 g. Pijí se 3 šálky
denně. Řebříček obecný – nať 30 g,
Fazol obecný – lusk 30 g, Srdečník
obecný – nať 30 g, Routa vonná nať
20 g. Nálev: polévková lžíce směsi na
šálek vody. Pijí se 2−3 šálky denně.
Pokud nás trápí vysoký krevní
tlak, lékař musí nejprve zjistit, zda
jde o tzv. esenciální hypertenzi
nebo zda máme nemocné ledviny.
Na snížení krevního tlaku můžeme
použít čaj o složení: 50 g květu hlo−
hu, 30 g listu meduňky a 20 g vět−
viček jmelí. Čaj podáváme formou
macerátu. Vrchovatou lžičku směsi
přelijeme150 ml studené vody a ne−
cháme několik hodin vyluhovat.

Scedíme a podáváme neslazené
na lačno. Večer zakládáme na ranní
čaj, ráno na polední a v poledne
na večerní. Je možno podávat
dlouhodobě.
Také strava bohatá na česnek pů−
sobí na postupné snižování krevní−
ho tlaku. Česnek kuchyňský: 3−4
stroužky česneku povaříme 5 minut
ve 1/4 l vody nebo mléka. Pije se
šálek denně. Česnek se neužívá při
vředové chorobě žaludku a dvanác−
terníku. Nepříjemnému pachu za−
braňují mléčné výrobky. Odvar pů−
sobí preventivně.
Vysoký krevní tlak, špatný krevní
oběh, kornatění tepen i tyto problé−
my lze vyléčit vhodnou citronovou
kúrou. Je to jeden z nejefektiv−
nějších a nejrychlejších způsobů
léčby. 1/2 citronu vymačkáme do
120 – 240 ml vody a roztok pijeme
během dne mezi hlavními jídly.
Pokud ho smícháme s teplou vo−
dou, můžeme ho pít i před jídlem,
během jídla nebo po něm. Nedo−
poručuje se však kombinace s obil−
ninami. Lze také přidat med, ale
nikdy ne cukr. Citron s medem je
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velmi výživná směs, která dobře léčí
afty a ústní záněty. Citron je opravdu
jeden ze zázraků přírody.
Koupele: Jedním z nejúčinnějších
je koupel nohou v odvaru z listů čer−
vené vinné révy 1x nebo 2x denně
v délce 15−20 min. Jakmile se stav
zlepší, snižte počet koupelí, ale dá−
vejte si alespoň dvě týdně. Koupel
připravíme ze dvou − 3 hrstí listů,
které 10−15 min. povaříme ve 4,5 l
vody. Denně si koupejte nohy 10−20
min. v hořčičné lázni (hrst hořčičné−
ho prášku rozpusťte v umyvadle
s vlažnou vodou).
V průběhu léčby se doporučuje
zredukovat použití soli a vyloučit ji
při vaření. Nejvhodnější potravou je
česnek, citron, neloupaná rýže, pe−
tržel, černý rybíz a hrušky. Nejúčin−
nějšími rostlinami jsou olivy, hloh,
černý rybíz, jmelí a kokoška pastuší
tobolka. Proto se preferují čaje na
játra, ledviny a střeva. Špatně fun−
gující ledviny a ucpaná střeva při−
spívají ke zvýšení krevního tlaku.
V první řadě je třeba zajistit vy−
prázdnění těchto orgánů.
Léčitel Josef Míka
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Studio Le Decor – vaše péče o krásu a zdraví těla!
COLLARIUM MON AMIE
– jedinečný přítel žen
Není to tak dávno, co bylo v plzeňské
Havlíčkově ulici č. 3 otevřeno nové
designové kosmetické a kadeřnické
studio Le Decor. Jeho zvláštností je
unikátní Collarium Mon Amie, jediné
v Plzeňském kraji, které pomáhá vaší
pokožce, a když chcete, tak i opaluje.
Opalování v Mon Amie má velký
význam, protože neposkytuje pouze
bezpečné a šetrné opálení, ale má
hlavně skvělé účinky na ekzé−
my, lupénku a jiné kožní pro−
blémy právě v kombinaci se
světelnou terapií. Collarium
Mon Amie je jediný model,
který umožňuje bezpečné
opalování na základě lasero−
vého sensoru. Máte problémy
se suchou pokožkou? V tom
případě byste mohli vyzkoušet
kolárium, zařízení působící
blahodárně na pokožku na
principu aktivace kolagenu
v lidském těle.
Ne nadarmo se říká, že ko−
lárium zastavuje stárnutí, zba−
vuje bolesti kloubů a akné, re−
dukuje strie a jizvy, pomáhá
v prevenci proti celulitidě,
zmírňuje drobné dermatitidy
a pigmentové skvrny a posilu−
je imunitní systém.

BRAINLIGHT KŘESLO
– likviduje stres
Stačí 15 – 20 minut v tomto zázrač−
ném křesle a cítíte se jako znovuzro−
zení! Takové je posezení v Brainlight
křesle, které přináší kvalitní a příjemné

uvolnění a vnitřní har−
monii. Pouhá jedna te−
rapie znamená okamži−
tou likvidaci stresu, ná−
hradu cca 2 hodin
spánku, přístup k pravé
mozkové hemisféře –
k vašemu podvědomí
a zlepšení receptivních
schopností dlouhodobé
paměti.
Mezi střednědobé
účinky po 5 aplikacích

Z hlediska dlouhodobých
účinků po pravidelných apli−
kacích se výrazně projeví
zvýšená koncentrace, lepší
krátkodobá i dlouhodobá pa−
měť, zvýšená mozková akti−
vita a plánování budoucnosti
na bázi vnitřního vedení
a vlastních sil.

PEDIKÚRA
– krása i zdraví
v jednom

Vyzkoušejte i vy služby
Studia Le Decor,
Havlíčkova 3, Plzeň,
tel. 377 235 788,
774 668 840,
e−mail: info@ledecor.cz.
www.ledecor.cz

v Brainlight křesle získáte zvý−
šenou odolnost proti stresu,
vyšší výkonnost, schopnost
vyššího zatížení a rozlišení pod−
statného od nepodstatného, ja−
kož i lepší tělesnou, duševní
i rozumovou vyrovnanost.

Pedikérka Darja ze Studia Le Decor
ví, o čem mluví, když tvrdí, že na svá
chodidla často zapomínáme i přesto,
že nohy nás nosí celý život, a proto si
jistou péči zaslouží. Pedikérská péče
o nohy má význam zdravotnické pre−
vence. Pravidelná péče může hodně
problémů odstranit a jiné zmírnit.
Naopak při zanedbání se může pokož−
ka chodidel stát zdrojem nepříjem−
ných bolestí a problémů.
„Celá procedura začíná koupelí no−
hou v lázni se změkčujícími a dezin−
fekčními přísadami, poté následuje
odstranění ztvrdlé kůže na patách,
chodidlech a prstech,
ošetření kuřích ok, upra−
víme nehty do správné−
ho tvaru, popřípadě ošet−
říme zarůstající nehty.
Velmi vhodné je k pedikú−
ře použít i parafín, který
se nechává působit při−
bližně 15 minut. Nohy
jsou po použití parafínu
extra vláčné a jemné.
Nechybí ani masáž a dal−
ší služby podle přání
klienta,” říká paní Darja.

Mimojícnová refluxní choroba – extraezofageální reflux
Plzeňští pneumologové, ve spolu−
práci se zástupci dalších lékařských
odborností, používají novou unikátní
metodu, která pomáhá k uzdravení
chronicky nemocných pacientů
a zároveň plátcům českého zdravot−
nictví snižuje výdaje za léky.
Při této nemoci dochází k průniku
refluxátu nad úroveň horního jícno−
vého svěrače, do oblasti dýchacích
cest, hltanu a dutiny ústní. Je to one−
mocnění dýchacích cest, které je
vhodné zvažovat u řady diagnóz
iniciálně. Zejména tam, kde efekt
léčby již známých respiračních one−
mocnění není dostačující, nebo
tam, kde se původně úspěšně léče−
ná nemoc začne vymykat léčebné
kontrole.
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Pacienti, kteří mají astma nebo
chronické plicní záněty, mají často re−
cidivy nebo se jejich stavy ztěžují.
Dosud se nevědělo proč. Právě tyto
stavy může zapříčiňovat mimojícnový
reflux, který obsahuje pepsiny tvoře−
né v žaludku a právě tyto pepsiny ničí
sliznici a její obranné mechanismy.
Výsledky pilotní studie lékařů plic−
ní kliniky ukazují, že u nemocných
s tzv. astmatem je někdy EER již ini−
ciálně příčinou jejich potíží. Tito ne−
mocní, není−li zahájena účinná anti−
refluxní léčba, jsou dlouhodobě léče−
ni někdy značně agresivní, dlouho−
dobou protiastmatickou terapií, kte−
rá je velmi nákladná.
Podle prof. MUDr. Miloše Peška,
CSc., přednosty Kliniky pneumologie

a ftizeologie, může významnou roli
hrát vyšetření EER u nemocných, kte−
ří jsou kandidáty transplantace plic.
Pokud by byla indikována jen sa−
motná gastroskopie, nemusel by být
EER rozpoznán a pacient by byl ná−
sledně ohrožen rejekcí (odvržení, ne−
přijetí) transplantované plíce.

Vyšetřovací metoda
Pep TEST
Pacient vydá sekret a laboratoř
jednoduchou metodou (přirovnání
k těhotenskému testu) zjistí přítom−
nost pepsinu. V případě, že je zjiště−
na přítomnost pepsinu, následuje
další, průkaznější vyšetření, tzv.
pHmetrie. Po lokálním umrtvení me−
socainovým gelem je nalačno pa−
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cientovi zavedena velmi tenká son−
da, která je zafixována náplastí k no−
su a zapojena do záznamového zaří−
zení zavěšeném na opasku. Měření
probíhá 24 hodin a měří pH prostředí
v jícnu. Pacient je bez jakéhokoliv
omezení.
Základem následující léčby jsou
inhibitory protonové pumpy. To jsou
látky, které snižují produkci žaludeč−
ních šťáv a tím se produkuje i méně
pepsinu. Součástí léčby jsou důleži−
tá omezení. Pacienti nesmí pít kávu,
červené víno a velký důraz se klade
na zákaz kouření.
Plicní klinika FN Plzeň je prvním
pracovištěm v republice, kde bylo
touto metodou vyšetřeno přes
200 pacientů.
Plzeňský rozhled 4/2014

Dárci krevní plazmy pomáhají
zachraňovat lidské životy
Každý den přispívají
stovky dobrovolných
dárců k zajištění do−
statečného množství
lidské krevní plazmy
pro léčebné účely.
Tím zachraňují život
těžce nemocným li−
dem. Současně pečují
o vlastní zdraví.

Krevní plazma –
medicína v nás
Všichni ji nosíme v sobě
a stále si ji obnovujeme.
Z tohoto důvodu je darování
plazmy bezpečné. Lidské tě−
lo doplní odebrané množství
plazmy během čtyřiceti osmi

nahraditelnou surovinou
pro výrobu životně důle−
žitých léků a také při sa−
motné léčbě. Lidé s po−
krevní
Medicína se bez darované ruchami
srážlivosti, lidé
plazmy neobejde
s oslabeným imu−
hodnutí tři dobrovolní hasiči, kteří na nitním systémem nebo
podzim loňského roku darovali krevní s těžkými zraněními, ti
plazmu v jednom z center sanaplas− všichni jsou závislí na přípravcích
ma. Každý den to dělá také spousta z plazmy. Jsou to tisíce pacientů.
„Moc Vám děkujeme!“ napsala do
dalších dárců.
Nejen lékaři, zdravotní sestry nebo sanaplasma maminka malého Jin−
hasiči zachraňují lidské životy. Také dříška, který je od narození postižený
dárci krevní plazmy pomáhají, neboť hemofilií a po celý život bude závislý
lidská krevní plazma je stále ještě ne− na lécích z krevní plazmy.
„Darovat krevní plazmu znamená po−
skytnout pomoc – a to je naším úko−
lem.“ Takto okomentovali svoje roz−
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hodin. Pro mnohé nemocné je krevní
plazma cennou medicínou. Obsahuje
přes 100 různých bílkovin – imuno−
globuliny, albuminy a faktory srážli−
vosti, které tvoří základ pro výrobu
léků. Tyto bílkoviny nelze v současné
době uměle vyrobit.
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Zdraví zachránci života
„Dnes je můj 100. odběr,“ říká je−
den dárce plazmy v plazmacentru
sanaplasma v Plzni. „Pokaždé jsem
zde přijat přátelsky a se zájmem.
A ještě dostanu 400 korun jako
odškodnění za svůj čas.“

Lidská krevní plazma
je nenahraditelná
Odběr krevní plazmy trvá 45 mi−
nut. Krev se odebírá ze žíly. Avšak na
rozdíl od odběru plné krve odděluje
speciální plazmaferetický přístroj
krevní plazmu od ostatních složek kr−
ve a dárci se vrací krvinky zpět do
žíly. Tím je odběr pro tělo šetrnější
než darování plné krve. Také dárce
profituje z darování krevní plazmy.
Neboť kdo chce pomáhat druhým
a zachraňovat životy, musí sám být
zdravý. Pravidelné prohlídky v odbě−
rových centrech sanaplasma i po−
drobné informace o zdravém život−
ním stylu pomáhají dárcům krevní
plazmy pečovat o své vlastní zdraví.
Další informace najdete na:

www.sanaplasma.cz
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Zdraví s bylinkami
a s úsměvem
V dávných dobách byly bylinky
a koření velmi luxusním zbožím,
vyhrazené jen bohatým a mocným.
Dnes jsou naštěstí všem dostupné.
Používání koření v kuchyni je pře−
devším otázkou chutí, ale tyto
ingredience byly odedávna ceněny
i kvůli léčebným schopnostem.

Bylinky, koření
a rakovina
Možná tušíte, že malé zelené by−
linky a barevné koření mají takovou
moc a sílu poprat se s nejzákeřněj−
ší chorobou této doby. Je to oprav−
du fascinující, ale je to tak.
Nádorové buňky nemají kořeněná
jídla vůbec rády! Mezi pozoruhod−
né vlastnosti bylinek a koření patří
vysoký obsah protizánětlivých lá−
tek, které jsou schopny brzdit zá−
nětlivé procesy v buněčném pro−
středí, kde se nádorové buňky na−
cházejí. Jednoduše řečeno díky
protizánětlivým a protinádorovým
účinkům blokují bylinky a koření
progresi nádoru. Ptáte se, které to
jsou? Kurkuma, zázvor, chilli, hře−
bíček, to jsou naši hrdinové.
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Velké rezervy v moderní léčbě
onkologických pacientů
Podle statistik Organizace pro hos−
podářskou spolupráci a rozvoj
(OECD) je odhadované pětileté pře−
žití u vybraných onkologických one−
mocnění v Česku nižší, než je prů−
měr zemí OECD. Naopak úmrtnost
na rakovinu je v České republice
celkově nadprůměrná.
„I přes nesporný pokrok v infor−
movanosti a samotné onkologické
péči je zřejmé, že v České republice
máme ve vztahu k prevenci rako−
viny a v léčbě onkologických pa−
cientů stále co dohánět,“ říká Jana
Koželská, předsedkyně onkologic−
kého centra Arcus, nositelka Ceny
Olgy Havlové a signatářka Pařížské
charty proti rakovině.
V České republice žije více než
450 000 pacientů se zhoubnými ná−
dory. Ročně je diagnostikováno na
80 000 zhoubných novotvarů, přes
27 000 onkologických pacientů
každoročně umírá. Komplexní pří−
stup ke snižování rizikových faktorů
souvisejících se vznikem nádoro−
vých onemocnění u nás ale chybí.

„Postrádáme aktivní budování
systému prevence související se
včasnou diagnostikou a možností
okamžitého zahájení léčby tím nej−
účinnějším lékem. Také bychom
uvítali cílenou mezirezortní spolu−
práci mezi ministerstvy zdravotnictví
a práce a sociálních věcí, která by
vedla především ke zkvalitňování
života onkologických pacientů a je−
jich rodinných příslušníků,“ komen−
tuje aktuální stav systému Jana
Koželská.
Pacienti i rodinní příslušníci trpí
nedostatkem financí z důvodu vý−
padku zaměstnání, který je však
často zbytečně dlouhý, protože za−
městnavatelé neumějí vycházet
takto nemocným zaměstnancům
vstříc, například prací z domova,
zkrácenou pracovní dobou nebo ji−
nými vhodnými opatřeními. O pení−
ze tak přichází i stát.
V léčbě je podle Koželské proble−
matický zase přístup k nejmoderněj−
ším formám léčby. Některé dnešní
moderní léky umožňují léčit i bez
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chemoterapie, která je velkým stra−
šákem pacientů a způsobuje značné
snížení kvality života i největší vý−
padky z pracovního procesu. Na tr−
hu jsou již dostupné léky zaměřené
na vyšší komfort léčby, s čímž sou−
visí také kvalita života. Jedná se na−
příklad o personalizovanou léčbu,
která je přímo šitá na míru určité
skupině pacientů s určitou genovou
mutací, například u rakoviny plic.
Příkladem je i léčba nanočásticemi
nebo léčba biologická. Tyto metody
jsou ale finančně nákladné.
I Česká onkologická společnost
přiznává, že dostupnost moderní
léčby je u nás komplikovaná. Proto
je velmi vítané vyjádření prof. MUDr.
Rostislava Vyzuly, předního onkolo−
ga a předsedy Výboru pro zdravot−
nictví Poslanecké sněmovny, který
přislíbil aktivitu zdravotnického vý−
boru při jednáních s odbornými
společnostmi a zdravotními pojiš−
ťovnami, která by měla vést k vyšší
dostupnosti nových a moderních
léčiv pro pacienty.
Plzeňský rozhled 4/2014

Holohlavé
barbínky
rozdávají
radost
Dětské tváře na hematoonkologii
Dětské kliniky FN Plzeň rozzářily
nové hračky od firmy Mattel, kte−
rá vydala limitovanou edici pane−
nek pro malé onkologické pacient−
ky. Tyto barbínky nemají žádné
vlásky, ale součástí balení jsou
dvě paruky, šáteček na hlavu
a další malé doplňky.
Tyto úžasné hračky jsme získali
pro naše malé pacientky od pro−
jektu „Můj nový život“, se kterým
dlouhodobě spolupracujeme a dí−

Nebezpečný trend v hubnutí
ky jeho zakladatelce MUDr. Lucii
Cingrošové se do ČR dostaly ho−
lohlavé barbínky, zatím v omeze−
ném počtu 24 kusů, které paní
doktorka rozdělila spravedlivě na
dětské onkologie v celé ČR.
Holčičky, které jsou onkologic−
ky léčené, se musí vyrovnávat
s mnoha náročnými situacemi,
ale velikou zátěží pro ně bývá prá−
vě ztráta vlásků. Hra s touto pa−
nenkou umožňuje malým pacient−
kám lépe se vyrovnat s touto tíži−
vou situací.
Plzeňská dětská hematoonkolo−
gie dostala tři holohlavé panenky.
Jedna zůstane na hraní pro všech−
na děvčátka na oddělení, jedna
byla uschována pro případ ztráty
či možného dárku a poslední
barbínka udělala radost Barunce,
která se na našem oddělení léčí
pro leukémii a panenku dostala ke
svému narozeninovému dortu,
kde plálo 10 svíček.
Věříme, že i ostatním nemoc−
ným holčičkám přinesou tyto pa−
nenky mnoho příjemných chvilek
a rozzáří jim dětské oči v tak těžké
životní situaci. Z celého srdce dě−
kujeme projektu Můj nový život
a MUDr. Cingrošové.
Martina Tytlová,

Strava bez lepku, bílkoviny z pšenice,
ječmene nebo žita je jedinou mož−
ností pro nemocné s celiakií. To je
autoimunitní onemocnění tenkého
střeva, které je citlivé právě na lepek.
V poslední době se ale tento způsob
stravy stal i módním hitem v hubnutí.
Odborníci přitom před tím varují.
Bohužel tuto dietu stále více lidí drží
z důvodu snížení hmotnosti. To potvr−
zuje i průzkum americké NPD Group,
podle něhož až polovina dospělých
Američanů omezuje nebo vylučuje ze
své stravy lepek.

Jako hlavní důvod uvádějí snadnější
stravitelnost bezlepkových potravin
a jejich celkově menší zátěž pro lidský
organizmus. Často na tento způsob
stravy přechází i lidé trpící nadýmáním,
bolestmi břicha po jídle a plynatostí,
i když se při jejich vyšetření neprokáže
intolerance ani alergie na lepek.
Zdravá střeva by si však měla
s lepkem bez potíží poradit, pokud je
strava správná, s dostatkem vlákniny.
Takže, pokud trpíte po jídle podobnými
obtížemi, neznamená to ještě, že bys−
te měli rovnou přejít na bezlepkovou

dietu. Vaše obtíže mohou mít úplně ji−
nou příčinu, což ale může posoudit je−
nom kvalifikovaný odborník.
Lidé by si měli uvědomit, že se
u bezlepkové diety vystavují riziku sní−
ženého příjmu vlákniny, některých dů−
ležitých vitamínů a minerálních látek,
zejména pak vitamínů skupiny B, což
může podle nutričního specialisty vést
k pocitu nadměrné únavy, podráždě−
nosti a nesoustředěnosti.
Pokud při bezlepkové dietě nevybí−
ráte skutečně vhodné potraviny, dodá−
váte svému tělu naopak mnohem více
tuků, než by tomu bylo při běžné stra−
vě, proto většina lidí při odstranění
lepku ani nezhubne.

Dětská hematoonkologie, FN Plzeň
Plzeňský rozhled 4/2014
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Topení z přírodního kamene od firmy eurotop in ze Kdyně

Jiné topení už nechceme
Tuto větu jsme slyšeli od zákazníků, kterým
kdyňská firma eurotopin namontovala elek−
trické topné panely z přírodního kamene. Proč
si chválí právě tento typ vytápění?
„Měli jsme přímotopy a vůbec jsme se neohřá−
li. Teplo nás polilo ve chvíli, kdy nám přišel
účet za elektřinu. Proto jsme vsadili na topení
z přírodního kamene. Šetříme přes 30 % za
elektřinu a máme v celém bytě nádherné
teplo.“ Zbyněk Kuboň z Volar.
„Nevýhodou plechových radiátorů bylo, že
rychle vychladly a místnosti vytopily tak, že
u podlahy jsme měli zimu a teplo bylo u stropu.
Teď máme panely z přírodního kamene a jsme
bez starostí. U podlahy i stropu je stejné teplo.
Úžasné.“ Manželé Věra a Jiří Hrbáčkovi
z Klenčí pod Čerchovem.
„Náklady na vytápění jsou daleko nižší, než
jsme měli u přímotopů. Topení nemá chybu.“
MUDr. Karel Nový z Nýrska.
„Jak jsem viděla poprvé přírodní kámen, byla
jsem rozhodnuta. V rodinném domu máme
9 těchto panelů a jsme naprosto spokojeni.
První rok jsme si udělali jednoduchou kalkulaci
a oproti klasickému ústřednímu topení jsme
ušetřili 20 % nákladů za topení. Za 6 let, co to−
píme kamenem, jsme neměli jediný problém.“
Mgr. Jiřina Topolčanová ze Lhoty u Plzně.
„Topení je vynikající. Miluji sálavé teplo. Jsou
to hotová kachlová kamna. Od panelu stojím
čtyři metry a cítím, jak mě příjemně hřeje.
Navíc jsem topení z přírodního kamene napojil
na fotovoltaiku, takže vytápím téměř zadarmo.“
Jiří Novák z Nýrska.
„Výborně se dýchá, protože se v místnostech
udržuje stálá vlhkost. Přírodní kámen je zdravé
topení. To jsme poznali u naší vnučky. Když
jsme topili přímotopy, měla alergii. Teď máme
přírodní kameny a je po alergii.“ Květoslava
a Ludvík Dolejšovi z Mašovic u Horšovského
Týna.
Firma eurotop in ve Kdyni má už mnohaleté
zkušenosti s výrobou a montáží topných panelů
z přírodního kamene. V příštím roce si připome−
ne kulaté desáté výročí od svého založení.
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Topení z přírodního kamene je daleko příjemněj−
ší i pro vaši peněženku. Za méně peněz se více
ohřejete. Například roční náklady na topení jsou
až o 30 % nižší než při topení plynem a na údrž−
bu nevydáte ani korunu. Spočítejme si náklady
na údržbu v průběhu 50 let. Když budeme vytá−
pět plynem, musíme počítat s čištěním, kontro−
lou a opravou komínu, výměnou rozvodů, nej−
méně dvakrát vyměníme radiátory a třikrát kotel.
Veškeré výpočty včetně stále se snižující ceny
elektřiny nahrávají topení z přírodního kame−
ne. Nicméně záleží na každém, pro jaký typ
vytápění se rozhodne.
Ve firmě eurotopin ve Kdyni jsme si povídali
s jejími majiteli Jiřím Janouškem a Danielem
Smolíkem.
Proč se rozhodnout pro topení z přírodního
kamene?
V první řadě je to úspora nákladů za topení.
V porovnání s ostatními topnými systémy je
to 20 až 30 %. Když vyměníte přímotopy za
naše panely, ušetříte až 40 % elektrické
energie. Naše topení lze připojit na 20hodi−
nový nízký tarif a celá domácnost je měřena
v této sazbě. Každému zájemci o topení
z přírodního kamene zdarma předem vypo−
čítáme provozní náklady.
V čem je zásadní změna oproti klasickému
topení radiátory?
Dlouhovlnné tepelné záření z přírodního
kamene zasahuje do zdí, stropu, podlahy
a všech předmětů v místnosti. Jinak řečeno
zaplavuje místnost pohodovým teplem, jako
bychom topili kachlovými kamny. Proto roz−
díl teploty u podlahy a stropu je maximálně
3°C. Navíc kameny mají vynikající akumu−
lační schopnosti, takže po vypnutí proudu
ještě nejméně 2,5 hodiny sálají teplo. Další
vynikající schopností kamene je pohlcovat
vlhkost jako houba a v případě potřeby ji za−
se odevzdat. Proto se v místnosti udržuje
konstantní vlhkost vzduchu 52 až 58 %.
Takové příjemné teplo nás od klasických
radiátorů nečeká?
Určitě ne. Běžné topení ohřívá vzduch na zá−
kladě komínového efektu. Teplý vzduch
stoupá ke stropu, chladne, klesá k podlaze
a plyne zpět k radiátoru. Neustálý pohyb
vzduchu trápí astmatiky a alergiky.
Topení z kamene
je zdravotně ne−
závadné?
Ano. Je naprosto
ideální pro lidské tělo.
Nevíří prach, nevzniká
žádná cirkulace vzdu−
chu a přírodní kámen
udržuje konstantní vlh−
kost. Proto je nanejvýš
vhodné pro alergiky,
astmatiky, lidi s dýcha−
cími potížemi, pro no−
vorozence a příznivě
působí na psychiku.
Teplo nevysušuje po−
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AKCE:
Ke každému panelu programovatelný
digitální termostat ZDARMA!
Při zakoupení topení z přírodního kame−
ne do 30. 6. 2014 sušák ručníků v hod−
notě 1.200 Kč jako dárek ZDARMA!
kožku, vzduch nespaluje kyslík. Tím, že je teplo
rovnoměrně rozloženo v místnosti, nemají vlh−
kost, alergeny a plísně žádnou šanci.
Jaká je životnost topení?
Předpokládaná je cca 100 let. Záruka na naše
topení je 14 roků a všem zákazníkům poskytuje−

me záruční i pozáruční servis. Do každé míst−
nosti instalujeme digitální termostat, který udržu−
je nastavenou teplotu a zapíná topný panel podle
nastaveného programu, který si majitel zvolí.
Kde a kdy se s vámi může zákazník setkat?
Přímo v naší firmě, ve které máme i vzorkovou
prodejnu. Sídlíme ve Kdyni v Nádražní ulici 660
(u autobusového nádraží). S námi se můžete
setkat každý pátek od 8.30 do 12.00 hod. a od
13.00 do 16.00 hodin, kdy jsme osobně ve fir−
mě. Poskytujeme veškeré informace a také uká−
žeme, jak přírodní kámen topí.
(re)
Plzeňský rozhled 4/2014

Ušní, krční a nosní poradna
MUDr. Dany Šmídlové
Už týden mám rýmu, bolesti hlavy a večer teplotu
lehce nad 37 stupňů Celsia. Užívám paralen, nosní
sprej, piji hodně tekutin, ale stav se nelepší. Mám již
navštívit lékaře?
Jan Z., Klatovská ul.

U vaší otázky chybí zásadní informace o tom, zda jste
dodržoval i klidový režim a byl jste doma. Většina po−
dobných infektů v tomto období je virových a jdou vámi
popsanou, tzv. symptomatickou léčbou vyřešit. Určitě bych ještě léčbu rozšířila o zvýšený
příjem vitamínů, především o vitamín C. Jedná−li se o běžné virové onemocnění, stav by
se již měl po týdnu alespoň částečně zlepšovat.
Pokud se váš zdravotní stav přesto nelepší, může se jednat i o jiná onemocnění, a je te−
dy nutné lékaře navštívit. Ten vám prohlédne nos a krk, vyšetří vedlejší dutiny nosní, pří−
padně provede rentgen. Mohlo by se totiž jednat již o komplikaci virózy často tzv. sinusi−
tidu – tedy zánět dutin. Taková bakteriální onemocnění již vyžadují péči lékaře a neobejdou
se bez antibiotické léčby.

ORL ordinace Plzeň, Skrétova 47 l tel.: 377 328 504
mob.: 774 493 428 l info@orlvplzni.cz l www.orlvplzni.cz

Pozor na podomní prodavače filtrů vody!
I přes lednovou reportáž České televize se
v Plzni a okolí neustále objevují podomní pro−
dejci vodních filtrů, kteří na základě zdánlivého
testu kvality vody doporučují koupi svých zaří−
zení. Argumentují přitom tím, že voda dodávaná
vodovodem pro veřejnou potřebu není vhodná
k přímé spotřebě a je třeba ji dále „vyčistit“.
V průběhu posledních několika týdnů se
na zákaznické lince naší společnosti množí
dotazy spotřebitelů ohledně rozborů pitné vo−
dy i nabídek filtračních zařízení. Není výjim−
kou, že se u dveří objeví cizí člověk s nabíd−
kou bezplatné kontroly kvality pitné vody
v domácnosti; na základě rychlého „testu“ ji
označí za nevhodnou a navrhne jednoduché
a účinné řešení, díky kterému voda bude ko−
nečně v pořádku a chutnější.
Objektivně se tyto případy vyskytly
v Nýřanech, na Kralovicku, v Horní Bříze i ve
Stodu. V Plzni pak máme hlášeny případy,
kdy se podomní obchodník s plánovanou
kontrolou vody ohlásí dopředu telefonicky.
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S ohledem na rostoucí počet případů, kdy se
podobné nabídky vyskytují, bychom rádi vy−
zvali naše zákazníky ke zvláštní opatrnosti.
Námi dodávaná pitná voda splňuje veške−
ré požadavky stanovené vyhláškou Mini−
sterstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. v plat−
ném znění. Průměrné měsíční hodnoty všech
ukazatelů si můžete ověřit na našich webo−
vých stránkách. V případě jakýchkoliv dotazů
či pochybností o kvalitě pitné vody kontaktuj−
te naši zákaznickou linku (377 413 222), kde
Vám ochotně pomohou.
Pokud Vám tedy kdokoliv nabízí filtrační
zařízení, jehož cena se dle dosavadních zku−
šeností pohybuje v řádech desetitisíců korun,
zpozorněte! VODÁRNA PLZEŇ ručí za kvalitu
pitné vody dodávané vodovodem pro veřej−
nou potřebu a silně nedoporučuje instalaci
podobných zařízení, která často zbavují vodu
látek žádoucích pro lidský organismus.
Ing. Kateřina Chmelíčková, MS
tisková mluvčí

ZDRAVOTNÍ PŘÍLOHA
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Domažlice daly peníze
na zdravotnické přístroje

Rokycanská nemocnice
nabízí příjemné prostředí
Návštěvníci Rokycanské nemocnice
a zejména interní ambulance a poho−
tovosti mají nyní příjemnější prostře−
dí a také jednodušší orientaci v budo−
vě. Nemocnice totiž v závěru loňské−
ho roku propojila vestibul s nově vy−
tvořenou halou takzvaného společné−
ho příjmu a zároveň rekonstruovala
dvě důležité ordinace. Přibyl i univer−
zální ošetřovací sálek, recepce a zá−
zemí pro personál. Stavební investici
ve výši tří milionů korun pokryl
Plzeňský kraj. Na následné vybavení
přispěly částkou 237 tisíc korun obce
a města regionu.
Úpravy se týkaly přízemního spo−
jovacího krčku mezi oběma hlavními
budovami nemocnice, kudy prochází
většina návštěvníků a kde se nachá−
zejí ambulance chirurgická, všeobec−
ná interní a pohotovost pro dospělé.
„Hlavně pohotovostní a interní
ambulance nebyly v dobrém technic−
kém stavu. Nechali jsme proto posta−
vit nové a doplnili je o místnost pro
specifické potřeby obou ordinací.
Budou se zde třeba podávat infuze
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nebo zde budou odpočívat pacienti
těsně po injekci, kdy je třeba vyčkat
výsledku terapeutického zákroku, pří−
padně předejít kolapsu,“ uvedla ředi−
telka nemocnice Hana Perková.
Před oběma ordinacemi vznikla
prostorná čekárna s novými sedadly.
Hostům zde krátí chvíli televize. V bu−
doucnu ale budou mít obrazovky i další
využití. Uprostřed čekárny a chodby je
prosklená recepce. Od března v ní fun−
guje 24hodinová služba.
Rokycanská nemocnice postupně
rekonstruuje jednotlivá pracoviště
a oddělení. V posledních letech se
modernizovalo například gynekolo−
gicko−porodnické oddělení včetně po−
rodních sálů, lékárna, radiodiagnos−
tické oddělení, operační sály, steriliza−
ce nebo laboratoře. Nemocnice dále
vyměňovala okna, prováděla generál−
ní opravu kotle, pořizovala náhradní
zdroj elektřiny. V dalším období vede−
ní nemocnice plánuje i modernizaci
chirurgické ambulance a doplnění pří−
strojového vybavení, zejména o počí−
tačovou tomografii neboli CT.

Plicní ventilátor, přístroj k transplan−
taci kůže, analyzátor krevních plynů
a přístroj k vyšetření selhání srdce.
Všechna tato zařízení začala postup−
ně v uplynulých týdnech používat
Domažlická nemocnice. Pořídila je
na konci loňského roku díky miliono−
vé dotace od města Domažlice.
Financování zdravotní péče ze
systému zdravotního pojištění v po−
sledních letech sotva pokrývá běžné
náklady na chod nemocnice. Je
proto stále těžší hledat v rozpočtu
prostředky na obnovu starších, nebo
dokonce na nákup nových zdravot−
nických přístrojů.
„Proto si nesmírně vážíme každé
pomoci firem, fyzických osob či
měst a obcí, neboť jejich dary použí−
váme právě k obnově drobného pří−
strojového vybavení. Všem dárcům
děkujeme a zvláště těm, kteří pomá−
hají pravidelně,“ říká ředitelka Do−
mažlické nemocnice Alena Vyrutová.
Dva z přístrojů zakoupených z do−
tace města používá anesteziologic−
ko−resuscitační oddělení a jednotka
intenzivní péče. Plicní ventilátor slou−
ží k podpoře dýchacích funkcí u pa−
cientů s dechovými problémy. Ana−
lyzátor GEM používáme k okamžité−
mu zjištění hladiny krevních plynů,
hladiny laktátu a cukru v krvi.
„Jedná se o jeden ze základních
diagnostických přístrojů umožňující
zjistit například, zda pacient dosta−
tečně dýchá. Opakovaným vyšetře−
ním krevního vzorku lze pak sledovat
i postupný vývoj jeho stavu,“ popisu−
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je primář ARO−JIP Vojtěch Hynek.
Oba přístroje vyšly na 555 tisíc ko−
run a doplnily původní vybavení.
Téměř 150 tisíc korun stál analyzér
pro oddělení klinické biochemie, který
pomáhá ke stanovení diagnózy srdeč−
ního selhávání pacienta a dále i sep−
tického stavu pacienta. Ten úplně na−
hradil dřívější zařízení a hlavně zlevnil
celé vyšetření. Chirurgické oddělení si
díky dotaci mohlo pořídit takzvaný
dermatom meshovač. Umožňuje
transplantaci kůže. Tu zatím prováděli
domažličtí chirurgové při operacích
ručně. Meshovač za 483 tisíc korun ji
zrychlí a zpřesní. Chybějící částku do−
platil Plzeňský kraj.
Domažlice poskytly dotaci formou
mimořádného příspěvku z loterií.
Došlo totiž ke změně pravidel pro roz−
dělování části výtěžku z loterií a po−
dobných her. Namísto loterijních spo−
lečností dostaly tuto možnost radnice.
„Měli jsme k dispozici volné pro−
středky, které bylo možné poskyt−
nout na veřejně prospěšné účely.
Nemocnice byla pravidelným žadate−
lem o příspěvek od loterijních spo−
lečností, a protože pečuje o zdraví
našich občanů, vyčlenili jsme část
peněz z výtěžku loterií i pro ni,“ uvedl
starosta Miroslav Mach.
Domažlická nemocnice obdržela
loni od dárců bezmála tři miliony ko−
run. Kromě uvedených přístrojů poří−
dila dále například 4D ultrazvuk pro
porodnici, infuzní pumpu pro dětské
oddělení nebo videogastroskop pro
internu.
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Canisterapie v nemocnici
pomáhá léčit nejen tělo
Ve Fakultní nemocnici Plzeň−Bory se
canisterapie aplikuje u vybraných
klientů na sociálních lůžkách (sou−
část Interního oddělení) a na oddělení
Dlouhodobé intenzivní péče jako
součást rehabilitace a ergoterapie.
Ergoterapeutka Bc. Jitka Blahutová
provádí skupinovou canisterapii na
stanici sociálních lůžek, při které
klienti kolektivně pracují formou hry
s jejím psem, fenkou Sisi. Je to tříletá
fena border kolie s přátelskou pova−
hou. Klienti dávají Sisi naučené zá−
kladní povely poslušnosti nebo jí há−
zejí předměty, které jim na povel vrací
zpět do ruky. Těmito aktivitami si
klienti procvičují hrubou i jemnou
motoriku, svalovou sílu, mluvenou
řeč, neverbální komunikaci, ale také
paměť. Ze zdravotnického hlediska
zde plní uvedená skupinová terapie
fyziorehabilitační funkci.
Canisterapie (canis − latinsky pes)
je název pro metodu pozitivního psy−
chosociálního a fyziorehabilitačního
působení na osoby prostřednictvím
speciálně vedeného a cvičeného psa.
Kontakt se psem má na některé
klienty více pozitivních vlivů, než by
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si mohl zdravý jedinec představit.
Canisterapie se uplatňuje u lidí
s psychickými poruchami, porucha−
mi paměti, poruchami řeči, motoriky
nebo u těch, kteří jsou dlouhodobě
upoutáni na lůžko a cítí se opuštěně.
Tato metoda se již řadu let používá
v domovech pro seniory, stacionářích,
dětských domovech nebo v ústavech
pro mentálně a fyzicky postižené.
Poslední dobou se začíná uplatňovat
i v nemocničních zařízeních.
Psychosociální funkce canistera−
pie se uplatňuje především u klientů
na oddělení Dlouhodobé intenzivní
péče. Zde i prostá přítomnost psa
u klienta na lůžku vyvolává radost,
vzpomínky, aktivuje myšlení a paměť.
Reminiscenční terapie neboli terapie
vzpomínkou má za cíl oživit příjemné
zážitky, které mají pro člověka hlubo−
ký význam. Mnoho klientů začne
spontánně vyprávět o svých bývalých
nebo současných zvířecích mazlíč−
cích, a jelikož to bývají prožitky ve−
směs příjemné, doprovází jejich vy−
právění i úsměv na tváři, což patří
k cílům canisterapie jako pomocné
psychoterapeutické metody.
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