„Komunikace je prospěšná,“
říká radní Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví
Ing. Milena Stárková
w

Mít na starosti zdravotnictví
není právě jednoduché, proto−
že všichni víme, jak by mělo fun−
govat, co a proč je špatně, ale
málokdo už ví, jak to udělat, aby
byl spokojen každý. Ono to ani
nejde, protože všichni máme
jisté nároky. Přesto se musí rad−
ní Milena Stárková snažit, aby
zdravotnictví v Plzeňském kraji
bylo na co nejlepší úrovni a zá−
roveň nezvyšovat jeho ztráto−
vost. Má představu, jak na to?
Musíme si totiž uvědomit, že do
rozjetého vlaku nastoupila teprve
před koncem loňského roku.
Přesto bychom mohli říci, že do−
ba hájení – oněch 100 dní – už
uplynula. A tak se ptáme – co po−
važujete v této oblasti za nejdů−
ležitější?
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Ing. Milena Stárková se živě zajímala o péči o pacienty v LDN Horažďovice.

zat nové kontakty. Vnímám otevře−
nou komunikaci s vedením nemoc−
nic, zdravotnického holdingu, s lé−
kaři i ostatním personálem na straně
jedné a umění naslouchat pacien−
tům na straně druhé za nejdůleži−
tější součást své práce.

w

Nedávno jste navštívila také
Tachovsko, kde je značný pro−
blém s dostupností nemocniční
péče. Co jste zjistila?

Tachovsko a Plzeň−sever jsou
oblasti, kde není nemocnice. Bohu−
žel, od letošního roku byla zrušena
i chirurgická pohotovost v nemoc−
nici Mariánské Lázně, takže se situa−
ce pro tamější lidi ještě zhoršila.
Všeobecně je známo, že nedostatek
lékařů mají nemocnice sousedního
Karlovarského kraje, stačí si připo−
menout osud nemocnice v Marián−
ských Lázních, kde již dnes není ani
interna. Starostka Plané Martina
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Němečková za situace, kdy postup−
ně zaniká zdravotní péče v sou−
sedním lázeňském městě, slibuje li−
dem, že se zasadí o obnovu nemoc−
nice v Plané. To se mi jeví jako ne−
reálné, protože do takového zařízení
neseženeme lékaře. Jednala jsem
s ředitelem Polikliniky Tachov a ředi−
telem soukromé kliniky Swiss Med
Clinic o možnosti zajištění chirur−
gické pohotovosti na Tachovsku.
... pokračování na straně 22
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Když jsem převzala oblast zdra−
votnictví, navštívila jsem postupně
všech šest našich nemocnic,
Zdra votnickou záchrannou službu
a Dětský domov v Trnové. Prošla
jsem si budovy a seznámila se
s mnohými zaměstnanci. Od nich
jsem se dozvěděla, co trápí české
zdravotnictví a s jakými problémy
se potýkají. Přijala jsem pozvání
i do jiných lůžkových zařízení v kraji,
která jsou státní nebo soukromá,
jako je léčebna Dobřany, Janov,
Privamed nebo Swiss Med Clinic.
Pro svou práci považuji za užitečné
podívat se, jak to dělají jinde a navá−
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... Komunikace je prospěšná ...
... dokončení ze strany 20

I přes to, že mi pan ředitel Swissu
sdělil, že lékaře chirurgy nesehnal,
vypíše Plzeňský kraj veřejnou zakáz−
ku na 5,2 mil. korun.

w

Zlepší se tedy zdravotní péče
na Tachovsku?

Uvidíme, zda se najdou ochotní
lékaři. Chirurgická pohotovost by
měla fungovat ve všední dny od 17
do 22 hodin a o víkendech a svát−
cích od 7 do 22 hodin. V rámci této
služby by mělo být zajištěno i vyšet−
ření RTG, ultrazvuk a k dispozici bu−
de i laboratoř, tedy komplementární
zobrazovací a laboratorní diagnos−
tické služby. O to vše se musí vítěz
zakázky postarat. Veřejná zakázka
bude vyhlášena na dubnovém jedná−
ní Rady Plzeňského kraje.
Pacient by měl mít šanci, aby zlo−
menina, tržná rána či akutní bolest
břicha byly ošetřeny blízko jeho byd−
liště. Vyšetření v takové ambulanci
stanoví diagnózu a člověk nemusí
cestovat desítky kilometrů do ne−
mocnice.
Přijela jsem celou situaci vysvětlit
na zasedání zastupitelstva do Plané,
kde jsou i lékaři v zastupitelstvu.
Snad se podaří najít pro Tachovsko
přijatelné řešení.
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Slyšela jsem, že v Klatovské
nemocnici mají nějakou lé−
čebnou novinku, o co jde?
Ano, jedná se o novinku, kdy čty−
ři pacienti z Klatovska podstoupili
v Klatovské nemocnici operaci he−
moroidů takzvanou THD metodou
(Transanal Hemorhoidhal Dear te −
rialization). Jde o jednu z nejšetr−
nějších metod léčby tohoto nepří−
jemného onemocnění. V Česku za−
tím rozšířena není. Klatovským chi−
rurgům ji představil profesor medi−
cíny univerzity a nemocnice v ital−
ské Perugii Emanuel Cavazzoni.
Metodu by rád v Klatovech začal
využívat emeritní primář Jaromír
Vondrů. Jenom je škoda, že zdra−
votní pojišťovny zatím tuto metodu
neproplácejí.

w

Jak si vůbec vede nová Kla−
tovská nemocnice?

V Klatovech máme naši největší
nemocnici, je významným zaměst−
navatelem a poskytovatelem zdra−
votní péče na jihu Plzeňského kraje.
S radostí mohu konstatovat, že je to
22

Radní Milena Stárková zavítala mezi děti v Dětském domově Trnová.

také nemocnice s největším ekono−
mickým potenciálem růstu a kvalit−
ním kolektivem ve vedení. Před pár
dny komise MZ schválila dalších de−
set lůžek DIOP (dlouhodobé intenziv−
ní ošetřovatelské lůžkové péče), což
znamená další rozšíření zdravotnic−
kých služeb v Klatovech.
Někdy příště budu informovat
o dalších plánech, jejichž cílem je sni−
žovat ztrátové hospodaření. Všechny
naše akutní nemocnice musí Plzeň−
ský kraj „dotovat“, letos je pro všech−
ny dohromady v rozpočtu schváleno
zatím 141 mil. korun.

w

Nemocnice ve Stodu prochází
letos velkou rekonstrukcí, jaká
změna pacienty čeká?

Je to plánovaná rekonstrukce
operačních sálů a nákup nových
zdravotnických technologií. Sály
byly původní z poloviny 50. let, kdy
se nemocnice budovala. I když se
průběžně upravovaly a dovyba −
vovaly přístroji, současným poža−
davkům medicíny už neodpovídaly,
k tomu byla nezbytná celková re−
konstrukce. V tomto týdnu již zahájí
provoz lékaři v nových chirurgic−
kých sálech, úpravy jsou dokon −
čeny i v lůžkových odděleních.
Jenom maminky si musí na novou
porodnici ještě počkat do května,
ale o to budou mít prostory pří −
větivější. Stodskou nemocnici čeká
navíc nové CT a řada dalších mo−
derních přístrojů. Věřím, že moderní

Zdravotnická zařízení pod Plzeňským krajem
Klatovská nemocnice, a.s.
Stodská nemocnice, a.s.
Rokycanská nemocnice, a.s.
Domažlická nemocnice, a.s.
Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.
Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.
Dětský domov Trnová, p.o.
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, p.o.

ZDRAVOTNÍ PŘÍLOHA

prostředí přiláká do této ne −
mocnice i zdravotnický personál.
Stávajícímu obětavému osazenstvu
děkuji za to, že zvládá provozovat
péči o pacienty i během nutných
stavebních úprav.

w

Budou i v ostatních nemocni−
cích nějaké změny?

Nové CT budeme mít i v Roky−
canské a Domažlické nemocnici.
Podle názoru odborníků by v dnešní
době měla mít počítačový tomograf
(CT) každá nemocnice okresního
typu a to my chceme splnit. Lékaři
tak budou mít pro své rozhodování
o léčebném postupu dalšího „po−
mocníka“ a pacienta nebudeme mu−
set za vyšetřením vozit do Plzně.
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Jaký pošlete zdravotníkům
vzkaz?

Víte, říkám lékařům a sestřičkám,
že jejich největším potenciálem je
„dobré slovo pro pacienta“. Mít pro
nemocného pochopení a věnovat
mu pár vět navíc je největší devizou
našich zaměstnanců. Měli by vědět,
že spokojený pacient je naším klien−
tem, že je to on, kdo nám dělá po−
věst a kdo se na nás znovu v případě
potřeby obrátí.
Plzeňský rozhled 4/2015

Garant zdravotní
péče
ve Vašem regionu

Ve Stodu se operuje v novém,
kraj nemocnici rozvíjí

Stodská nemocnice začala na konci
března využívat nové chirurgické
operační sály. Vznikly v rámci rekon−
strukce celého operačního traktu,
k němuž patří i porodní sály a gyne−
kologické operační sály. Ty se otev−
řou v první polovině května. Operace
a porody tak budou probíhat v mo−
derních prostorách odpovídajících
stavebně i technologiemi součas−
ným požadavkům medicíny.
Rekonstrukce operačního traktu
začala ve Stodu v prosinci, kdy se
uzavřela právě chirurgická část
v druhém poschodí. Chirurgové pak
využívali k operacím gynekologické
sály v prvním patře. V březnu se na
čas uzavřela obě operační pracoviš−
tě a vzhledem k „vylidnění“ se ome−
zil i provoz lůžkových stanic.
„Na nich jsme mezitím provedli
opravy a úpravy, které nelze dělat za

Radní Milena Stárková při prohlídce nových operačních sálů a sterilizace
v doprovodu ředitele nemocnice Alana Sutnara.

provozu. Malovalo se, upravovaly se
omítky a měnily prosklené stěny ně−
kterých místností za pevné,“ uvedl
ředitel nemocnice Alan Sutnar.
Rekonstrukce operačního traktu
včetně nových zdravotnických tech−
nologií, sterilizace a vzduchotechni−
ky vyjde na 35 milionů korun. Inves−
tici hradí majitel objektu a zřizovatel
nemocnice Plzeňský kraj. A nejedná
se o jediné významné investice do
tohoto zařízení. Do léta nemocnice
koupí CT, bude provedeno zateplení
a plánují se další úpravy.
„Kraj naplňuje snahu nabídnout
všem svým obyvatelům dostupnou
a kvalitní nemocniční péči. Zařízení
ve Stodě je nyní hlavní spádovou ne−
mocnicí pro Tachovsko, neboť to už
před lety přišlo o vlastní okresní špi−
tál a v poslední době omezuje roz−
sah péče i sousední mariánskolá−
zeňský,“ vysvětlila nárůst investic ve
Stodě radní Plzeňského kraje pro
oblast zdravotnictví Milena Stárková
s připomenutím, že ještě před třemi
roky kraj ve Stodu musel bojovat vů−
bec o zachování základních oborů.
Nyní nemocnici rozvíjí.

Bližší informace o rekonstrukci a zprovozňování na webu nemocnice www.stonem.cz.

Volné pozice v nemocnicích jsou na jednom místě
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pracovníků, nejčastěji všeobecné
sestry různých oddělení v lůžkových
i ambulantních provozech a také sa−
motné lékaře. Některé se speciali−

zovanou způsobilostí i s možností
obsazení funkce zástupce primáře
nebo s výhledem na pozici primáře
či vedoucího lékaře.
„Rozhodně ale vítáme, a to v pří−
padě lékařů, sester či fyzioterapeu−
tek i zájem absolventů a absolventek

nebo i studentů posledních se−
mestrů, kteří by chtěli v našich ne−
mocnicích pracovat po skončení
studia,“ doplňuje mluvčí s tím, že
kontaktovat personální oddělení ne−
mocnic mohou i zájemci o pozice,
které aktuálně obsazované nejsou.
Tito zájemci jsou zapsáni do data−
báze uchazečů a v případě, že se
uvolní jimi poptávané odbornosti,
budou kontaktováni.
Kromě nejběžnějších zaměstna−
neckých výhod v podobě dovolené
nad rámec zákona, dotovaného fi−
remního stravování, volna na vzdělá−
vání a podobně nabízí nemocnice
i další benefity. Například možnost
ubytování či pomoc s hledáním
vlastního bydlení nebo výhodné mo−
bilní a datové tarify i pro rodinné pří−
slušníky zaměstnanců.
... pokračování na straně 24
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Zájemci o zaměstnání ve zdravot−
nictví se mohou pravidelně sezna−
movat s volnými pozicemi v nemoc−
nicích Plzeňského kraje na jednom
společném místě. Vždy aktuální vý−
čet volných pozic v nemocnicích
v Domažlicích, Klatovech, Rokyca−
nech, Stodu, Horažďovicích a Plané
je na internetové stránce Zdravotnic−
kého holdingu Plzeňského kraje
www.zdraveplzensko.cz/kariera.
„Jedná se o seznam pozic. Po−
drobnosti k nim včetně požadavků,
nabízených benefitů a kontaktní oso−
by v nemocnicích jsou pak na inter−
netových stránkách jednotlivých ne−
mocnic. Tam se lze prokliknout pří−
mo z uvedené adresy holdingu,“ říká
mluvčí nemocnic Jiří Kokoška.
Krajská zdravotnická zařízení s ví−
ce než osmnácti sty zaměstnanci
hledají v současné době zhruba 40

Aktuálně volné pozice
v nemocnicích
Plzeňského kraje
lékaři/ky
y dětské odd.* y interní odd.*
y chirurgie* y hematologie
y neurologie y klinický psycholog
y oční odd. y odd. následné péče
y radiodiagnostické odd.
(*též funkční místo zástupce primáře)

nelékařský personál
všeobecné sestry –
y interní odd. y chirurgie y
y ARO y JIP y
y následná péče y jiné y
y fyzioterapeuti/ky y
y porodní asistentky y
y laboranti/ky y
www.zdraveplzensko.cz/kariera
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Dentálními onemocněními trpí bě−
hem svého života 90 % světové po−
pulace. Závažnost těchto onemoc−
nění se pohybuje od zubního kazu,
zánětů dásní a nemocí závěsného
aparátu zubů (parodontu) až po
zhoubné nádory (rakovinu) ústní
dutiny. Zubní kaz postihuje celosvě−
tově 60 – 90 % dětí ve školním vě−
ku, 1 ze 3 dospělých nad 60 let má
umělé zuby. Pouze 60 % světové
populace má přístup k odborné
zdravotní péči o ústní dutinu. Čet−
nost výskytu rakoviny ústní dutiny
se ve většině zemí pohybuje mezi
1 až 10 případy na 100 tisíc obyva−
tel. V celosvětovém měřítku je rako−
vina ústní dutiny osmou nejčastější
se vyskytující formou zhoubných
nádorů a jedná se o finančně nejná−
kladnější formu rakoviny.
Zdravotní stav ústní dutiny vý−
znamně ovlivňuje celkový zdravot−
ní stav organizmu, ale i řadu dal−
ších skutečností – může narušovat
řeč nebo spánek, oslabovat sebe−
důvěru, způsobovat problémy ve
společenském životě… Základem
péče o zdravotní stav ústní dutiny
přitom není nic víc než odpovědný
osobní přístup k prevenci, zahrnu−
jící především pravidelnou správ−
nou a kompletní ústní hygienu
a pravidelné kontroly stomatolo−
gem a dentální hygienistkou.

VÍTE, ŽE:
• Zubní kaz je nejrozšířenější lid−
skou chorobou a postihuje až
80 % populace.
• Zubní lékaři ošetří v Česku 6 mi−
lionů kazů ročně.
• Zdravotní pojišťovny zaplatí v Čes−
ku ročně za zubní kazy 1,5 mi−
liardy korun.
• Zubní kaz má polovina pětiletých
a dvě třetiny dvanáctiletých čes−
kých dětí.
• Preventivní zubní prohlídku v Čes−
ku každoročně neabsolvuje tře−
tina předškolních a pětina škol−
ních dětí.
• Během těhotenství mají ženy ná−
rok na 3 preventivní prohlídky
u zubního lékaře.
• Zubnímu kazu lze téměř 100%
předejít, protože na čistém zubu
se zubní kaz nevytvoří.
• Žvýkání žvýkačky bez cukru po
jídle po dobu 20 minut pomáhá
udržovat zuby zdravé.
• Zuby se mohou poškodit nejen
nedostatečnou, ale i přehnanou
péčí.
24
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Odpovědný osobní
přístup k prevenci

... dokončení ze strany 23

Dotazníky spokojenosti vyplnilo
za dva roky 13 tisíc pacientů
Před dvěma roky zahájil Zdravotnický
holding Plzeňského kraje v krajských
nemocnicích jednotné dotazníkové
sledování spokojenosti pacientů. Do
letošního února, kdy došlo k úpravě
dotazníků, vyplnili pacienti nebo jejich
doprovod přes 13 tisíc formulářů.
Vyplývá z nich, že drtivá většina paci−
entů je s úrovní péče spokojená.
Nemocnice si výsledků hodnocení
a vepsaných pochval váží. Hlavním
přínosem jsou ale připomínky a ná−
měty na zlepšení. Především z nich se
dozvídají, co by pacientům léčbu či
hospitalizaci ulehčilo.
Dotazníky po vyplnění směřují prá−
vě do zdravotnického holdingu, kde
se výsledky zaznamenají do počítače
a vyhodnocují. Nemocnice obdrží
podrobné výsledky známkami hod−
nocených dotazů, souhrn nejčas−
tějších námětů a připomínek a ná−
sledně jejich úplný výčet a některé za−
jímavé statistické údaje. Na základě
připomínek se pak navrhují a realizují
opatření.

Například v Klatovské nemocnici
uváděli rodiče hospitalizovaných dětí,
že by na oddělení uvítali pestřejší dět−
skou výzdobu a víc hraček. „Nemoc−
nice loni pořídila nový typ postýlek
i s dětskými motivy, a oddělení se ta−
ké podařilo sehnat další hračky a jiné
vybavení od sponzorů,“ uvedl mluvčí
krajských nemocnic Jiří Kokoška.
A druhá největší nemocnice v kraji re−
agovala i na upozornění některých
pacientů na kuřáky pod okny nemoc−
nic. Vyhradila pro ně prostor v mís−
tech, kde kouř nemocné neobtěžuje.
A většina kuřáků to respektuje.
Pacienti nemocnic ve Stodu a Ho−
ražďovicích se opakovaně vyjadřovali
k absenci sociálních zařízení na ně−
kterých pokojích. Obě nemocnice
tento hendikep postupně řeší. V Ho−
ražďovicích se toalety na pokojích při−
stavují průběžně a má je již většina
pokojů. Stodská nemocnice zahájila
postupnou rekonstrukci. Dotkne se
i lůžkových částí. Mimo to loni zaříze−
ní ve Stodu otevřelo nové parkoviště

V Rokycanech roste počet porodů
V Rokycanské nemocnici se po loň−
ském propadu opět zvyšuje počet po−
rodů. Sté miminko se letos narodilo
už 25. března, tedy o 40 dnů dříve než
v loňském roce. Pokud by trend vydr−
žel, přesáhne letos nemocnice hranici
čtyř set porodů, což je o 40 procent
víc než loni. Důvodem nárůstu je sta−
bilizace vedení a personálního zabez−
pečení gynekologicko−porodnického
oddělení. Jubilejním novorozencem je
Dominik Zelený. Při porodu vážil přes
čtyři kilogramy a měřil 52 centimetrů.
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proti vstupu do nemocnice. Nemoc−
nice s nejvyšším podílem pacientů
dojíždějících autem, zejména z ta−
chovského okresu, měla totiž jednu
z nejmenších parkovacích ploch.
V dotaznících všech nemocnic se
nově opakují požadavky na lepší pří−
stup k internetu. „Souvisí to s rozma−
chem chytrých telefonů a tabletů.
V každé naší nemocnici se lze připojit,
nejčastěji pomocí wi−fi. Do některých
vzdálenějších pokojů od takzvaných
routrů ale signál nedosáhne. Je proto
vhodné požadavek na připojení sdělit
před hospitalizací. Je−li to možné, per−
sonál vyjde s umístěním na pokoji
vstříc,“ doplnil mluvčí.
Možnost vyplnit dotazník spokoje−
nosti by měl mít každý pacient – am−
bulantní i hospitalizovaný. Dotazník
mu poskytne ošetřující personál nebo
si jej lze stáhnout z webu nemocnic
ze stránky Chtějte lepší služby!.
Ukázky způsobu vyhodnocení a vyjá−
dření spokojenosti jsou v sekci Pro
veřejnost.

Nová stodská ordinace
pomohla odhalit
nemocné ledviny
Stodská nemocnice v březnu
otevřela nefrologickou ambulan−
ci, která se zabývá vyšetřením
nemocí močového ústrojí a mo−
nitorování pacientů s poškozením
ledvin. Ambulance se hned připo−
jila k preventivní akci Světový den
ledvin. Zájemci z řad veřejnosti
se dočkali bezplatného preventiv−
ního vyšetření, z něhož se zjišťuje
riziko onemocnění. U třetiny vy−
šetřených odhalil screening mož−
né onemocnění a lékařka jim do−
poručila další rozšířené vyšetření.
Nemoc ledvin je zákeřná. Laik ji
sám v počátečních fázích nezjis−
tí, protože ledviny nebolí a čištění
krve zastane i jen část orgánu.
Komplikací si všimne, až když
ledviny začnou selhávat úplně.
Pak už je ale často na účinnou
léčbu pozdě. Ordinační doba
stodské nefrologie je po objedná−
ní ve středu, čtvrtek a pátek od−
poledne.
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM

Možná se vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, mistr REIKI, informuje
o tom, že pomáhá lidem uzdravovat se ze závažných nemocí včetně nádorových, krve, pohybových atd.
Kancelář má v Praze, v Plzni a také v Hořovicích. Položili jsme mu pár otázek:
w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?

Je to japonské slovo. REI − vesmírné dávání života, KI − energie, tedy vesmír−
ná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistických mni−
chů a je staré přes tři tisíce let.V roce 1822 duchovní Mikao Usui objevil při
meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na světě 22 mistrů REIKI. 1. REIKI kli−
nika byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde. V současnosti je ve
světě cca 800 až 1000 mistrů REIKI, kteří REIKI mohou předávat dál. REIKI
energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků energií přes
sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla ven. REIKI
energie navodí v čakrách rovnováhu a tím se organismus zbaví nemocí,
nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory, záněty
atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

w Co děláte, když léčíte?

Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho prou−
dí temenní sedmou čakrou a vychází
rukama. Energie vlastně léčitelem
protéká a je předávána klientovi.
Obvykle stačí dvě, tři sezení, ale mám
také klienty, kteří za mnou jezdí každé
dva týdny. Jedno sezení i se stanove−
ním diagnózy trvá 40 − 60 minut.

w Léčíte pouze energií?

Když zájemce ke mně přijde, nemusí mi říci své problémy. Zeptám se na křest−
ní jméno, nakreslím si automatickou kresbu, která mi ukáže, kde jsou největší
problémy. Do kresby figuríny mi ruka automaticky zakresluje nejvíce postižená
místa v klientově těle. Diagnózu si doplním ještě automatickým písmem.
Změřím si na stupnici pomocí kyvadla, na kolik procent pracují jednotlivé orgá−
ny. Klient mi diagnózu potvrdí na základě lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že
medicína je prvotní, REIKI je podpůrný prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke
klientovu tělu v místech, která jsou bolavá, nedotýkám se. Také mohu pouštět
energiii přes hlavu do celého těla. REIKI energii se také říká inteligentní, protože
se sama rozběhne do postiženého místa, kde je zapotřebí.
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w Odkud berete REIKI
energii?

Také používám k léčení metodu vy−
sokých duchovních zákonů, která
vychází z dávné tradice a chápání
našich předků, kteří považovali
vesmír, přírodu a vše živé za jeden
celek působící v jednotě. Tuto meto−
du a REIKI přednáším na meziná−
rodním festivalu „Miluj svůj život“
v Praze. Bližší informace lze najít
v časopise Ezotera.
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Buď fit, plzeňský seniore!

V Plzni bude v nejbližší době spuš−
těn projekt s názvem Buď fit, seniore.
Jeho iniciátorem je první městský
obvod, jeden ze dvou největších
městských obvodů co do počtu oby−
vatel. Starším lidem chce nabídnout
pravidelné cvičební aktivity pod ve−
dením profesionálů v průběhu celé−
ho roku. Spoluúčastí magistrátního
odboru sociálních služeb má být
projekt dostupný i pro seniory z ji−
ných městských částí.
„S prvním obvodem spolu−
pracuje městská správa v ob−
lasti sociálních služeb přede−
vším při akcích pro veřejnost.
Jeho aktivita v podobě nového
projektu pro seniory je unikát−
ní. Proto odbor sociálních slu−
žeb přijal nabídku na partner−
ství s finanční spoluúčastí, je−
jíž transfer muselo schválit
městské zastupitelstvo,“ uvá−
dí Eva Herinková, náměstkyně
pro oblast školství a sociálních věcí,
a přidává jeden z argumentů pro bu−
doucí spolupráci: „Skupinová pohy−
bová aktivita předchází sociálnímu
vyloučení seniorů. Nemusí trávit čas
26

osamoceně doma, ale aktivně se
svými vrstevníky. Jedná se o činnos−
ti, které spadají do oblasti sociálně
aktivizačních služeb.“
Městský obvod Plzeň 1 považuje
podle místostarosty Jiřího Uhlíka za
důležité věnovat se ve své samo−
správné činnosti seniorům, a to ne−
jen s ohledem na demografický vý−
voj, ale ze samé podstaty, kdy gene−
race dříve narozených tvoří zhruba

čtvrtinu veškeré populace nejen
v Plzni. „Naším záměrem je nabíd−
nout spoluobčanům možnost, jak
aktivně na území našeho obvodu
stárnout,“ říká Uhlík.

Filozofií projektu je poskytnout
seniorům možnost pravidelných
vhodných cvičebních aktivit pod ve−
dením profesionálů, a to nikoli nára−
zově, ale v průběhu celého roku.
„Velkým benefitem je cvičení venku
na čerstvém vzduchu ve vybraných
a k tomu určených vhodných lokali−
tách městských parků, lesoparků
a lesů. Městský obvod Plzeň 1 má
historicky vytvořeny na svém katas−
trálním území rekreačně kondiční
okruhy a ty bychom rádi využili pro
tento projekt. Také bychom rádi na
okruzích vybudovali hřiště pro další
aktivity seniorů,“ přibližuje projekt
místostarosta. Využíván by měl být
pro cvičení i velký sál bazénu na
Lochotíně.
Cvičení je určené pro lidi starší 55
let. Pro ně bude připraveno několik
aktivit, které se navzájem propojují
a kombinují, jako jsou například nor−
dic walking, cvičení na fitness hřiš−
tích, s velkými míči, zdravotní cvi−
čení nebo sportovní hry seniorů.
„Pravidelné cvičení je prokazatelně
prevencí stařecké demence a Alzhei−
merovy choroby. Má pochopitelně
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Eva Herinková
pozitivní efekt na mozek, protože na−
pomáhá jeho okysličování. A navíc
fyzická aktivita zlepšuje náladu.
Většina lékařských studií potvrzuje,
že senioři, kteří zůstali fyzicky aktiv−
ní, jsou i v pokročilém věku v dobré
duševní kondici,“ připomíná Alena
Hynková, vedoucí odboru sociálních
služeb magistrátu.
Informace o dílčích aktivitách zá−
jemci získají začátkem jara prostřed−
nictvím webových stránek Městské−
ho obvodu Plzeň 1 a Sociální služby
města Plzně nebo v letácích, u nichž
se počítá s distribucí na jednotlivé
pobočky Svazu důchodců nebo klu−
by seniorů. Na projektu se vedle prv−
ního městského obvodu a magistrát−
ního odboru sociálních služeb podí−
lejí i další subjekty, jako je například
Plavecká škola Slávie VŠ Plzeň.
Plzeňský rozhled 4/2015

Dárci krevní plazmy pomáhají
zachraňovat lidské životy

Každý den přispívají stovky
dobrovolných dárců k zajiš−
tění dostatečného množství
lidské krevní plazmy pro lé−
čebné účely. Tím zachraňují
život těžce nemocným lidem.
Současně pečují o vlastní
zdraví.

přijat přátelsky a se zájmem. A ještě
dostanu 400 korun jako odškodnění
za svůj čas.“
Odběr krevní plazmy trvá přibližně
45 minut. Krev se odebírá ze žíly.
Avšak na rozdíl od odběru plné krve
odděluje speciální plazmaferetický
přístroj krevní plazmu od ostatních
složek krve a dárci se vrací krvinky

zpět do žíly. Tím je odběr pro tělo
šetrnější než darování plné krve.

Lidská krevní
plazma je
nenahraditelná
Také dárce profituje z darování
krevní plazmy. Neboť kdo chce po−
máhat druhým a zachraňovat živo−

ty, musí sám být zdravý. Pravidelné
prohlídky v odběrových centrech
sanaplasma i podrobné informace
o zdravém životním stylu pomáhají
dárcům krevní plazmy pečovat
o své vlastní zdraví.
Další informace najdete na:

www.sanaplasma.cz

„Darovat krevní plazmu znamená
poskytnout pomoc – a to je naším
úkolem.“ Takto okomentovali svoje
rozhodnutí 3 dobrovolní hasiči, kteří
na podzim loňského roku darovali
krevní plazmu v jednom z center
sanaplasma. Každý den to dělá také
spoustu dalších dárců.

Medicína se bez
darované plazmy
neobejde
Nejen lékaři, zdravotní sestry nebo
hasiči zachraňují lidské životy. Také
dárci krevní plazmy pomáhají, neboť
lidská krevní plazma je stále ještě
nenahraditelnou surovinou pro výro−
bu životně důležitých léků a také při
samotné léčbě. Lidé s poruchami
krevní srážlivosti, lidé s oslabeným
imunitním systémem nebo s těžkými
zraněními, ti všichni jsou závislí na
přípravcích z plazmy. Jsou to tisíce
pacientů.
„Moc Vám děkujeme!“ napsala
do sanaplasma maminka malého
Jindříška, který je od narození posti−
žený hemofilií a po celý život bude
závislý na lécích z krevní plazmy.

Medicína v nás – krevní
plazma
Všichni ji nosíme v sobě a stále si ji
obnovujeme. Z tohoto důvodu je da−
rování plazmy bezpečné. Lidské tělo
doplní odebrané množství plazmy
během čtyřiceti osmi hodin. Pro
mnohé nemocné je krevní plazma
cennou medicínou. Obsahuje přes
100 různých bílkovin – imunoglobu−
liny, albuminy a faktory srážlivosti,
které tvoří základ pro výrobu léků.
Tyto bílkoviny nelze v současné
době uměle vyrobit.

Zdraví zachránci života
„Dnes je můj 100. odběr,“ říká jeden
dárce plazmy v plazmacentru sana−
plasma v Plzni. „Pokaždé jsem zde
Plzeňský rozhled 4/2015
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Hygienické laboratoře Labtech v Klatovech nabízejí

Rozbor vzorku pitné vody za 699 Kč
a poradenské služby zdarma

Škoda auto a.s.
a koncernem Volks−
wagen. Naší sna−
hou je získat zakázky i od dalších
automobilek.

Poradenství zdarma

Hygienické laboratoře v Kla−
a chemikálie používané
tovech jsou od 1. března
ve vodárenství na úpra−
2014 součástí společnosti
vu vody. Tato činnost je
Labtech s.r.o., která půso−
v České republice auto−
bí v Plzeňském, Zlínském,
rizovaná a naše Hygie−
Brněnském, Ostravském
nické laboratoře v Kla−
a Olomouckém kraji. Spo−
tovech jsou jednou ze
lečnost Labtech je na trhu
tří institucí v republice,
od roku 1991. Je to výhrad−
které tyto testy mohou
ně česká firma, která navá−
autorizovaně provádět.
zala na více než padesáti−
Dalším směrem na−
letou tradici brněnské po−
ší činnosti je testo−
bočky firmy UNIGEO, ze
vání předmětů běž−
které po privatizaci před
ného užívání na
24 lety vznikla společnost
zdravotní nezávad−
Labtech. Jejím hlavním
nost, tj. kuchyňské−
programem je jak labo− Návštěva Hygienické laboratoře v Klatovech – zprava: vedoucí ho nádobí, plasto−
ratorní činnost, tak výro− laboratoře Mgr. Jiří Míka, vedoucí provozu Jarmila Kozojedová vých obalů na po−
ba a prodej analytických a RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc. odborný poradce.
traviny atd.
přístrojů. Společnost oslovila bý− Jejím vedoucím se stal Mgr. Jiří Míka, I takový talířek se musí zkontro−
valé pracovníky Zdravotního ústa− kterého jsme se zeptali.
lovat?
vu v Klatovech a pomohla jim Jaké služby nabízíte?
Samozřejmě. Pro výrobce i ob−
obnovit činnost jejich Hygienické Nabízíme laboratorní rozbory vody, po− chodní společnosti testujeme čas−
laboratoře.
travin, alkoholických i nealkoholických to celý jejich sortiment výrobků,
zrovna dnes máme v laboratoři
kromě barevného plastového talíř−
Víte, co pijete ?
ku, který zde vidíte, i například sili−
Jaro je obdobím, kdy si mnoho
konové nádobí od jiné firmy.
lidí po zimě nechává zkontro−
Výrobce nebo dodavatel chtějí mít
lovat pitnou vodu ve studni
jistotu, že se jedná o zdravotně ne−
u rodinného domku, re−
závadné zboží.
kreační chalupy nebo
Zaměřujete se i na výrobky,
které nemají s vodou nic
chaty. Za rozbor vody,
společného?
který stojí jen 699 Kč,
Již během naší
získáte i infor−
minulé činnosti
maci jak její
ve Zdravotním
kvalitu zlepšit !
ústavu jsme se
zabývali testo−
nápojů, odpadů, odpadních vod, analý− váním interiérů automobilů. Kon−
zy pracovního ovzduší a životního pro− krétně testujeme potahové látky,
středí. Naší specializací je voda pitná, zvukově izolační materiály, fólie,
koupací a bazénová. Dále se zaměřuje− pěnové materiály, koberce a po−
me na mikrobiologii potravin a prostře− dobně. Jedná se o chemické testy
dí, kde jsme po technické i odborné materiálů, které přicházejí do
stránce dobře vybaveni. Také nabízíme přímého styku s řidičem a osád−
analytické zkoušení piva respektive kou vozidla. Zkoumáme, zda se
vody, ze které se pivo vyrábí. V říjnu z těchto materiálů neuvolňují
loňského roku jsme získali Autorizaci škodlivé organické látky. Na všechny
na vyšetřování zdravotní nezávadnosti tyto zkoušky máme rovněž akreditaci.
výrobků přicházejících do styku s pit− Jsou nutné takové testy?
Sami výrobci aut je vyžadují, aby zá−
nou vodou.
kazníkovi nabídli kvalitní auto po
Co konkrétně testujete?
Jsou to například filtry na vodu, na kte− všech stránkách. Zkuste si sednout
ré pak zpracujeme posudky a vyjadřu− do auta, které v létě parkovalo na pří−
jeme se k jejich funkčnosti. Další čin− mém slunci. V uzavřeném interiéru
ností v tomto oboru je zkoušení výrob− vozidla se může vyskytovat řada
ků, které přicházejí do přímého styku látek, které potencionálně mohou
s pitnou vodou, jako jsou vodovodní ohrožovat zdraví řidiče při jejich nadý−
potrubí, cementové vyzdívky vodoje− chání. V tomto směru spolupracuje−
mů, barvy, nejrůznější nádoby na vodu me s hlavní českou automobilkou

„Dost často se stává, že rozbor pitné
vody nedopadne pro zákazníka dobře,
dojde k překročení hygienických uka−
zatelů. V tomto případě víme, že naše
práce rozborem vody nekončí, ale že je
třeba našemu zákazníkovi poradit, jak
lze zhoršenou kvalitu vody řešit.
Poradenské činnosti věnujeme velkou
pozornost, navíc veškerý poradenský
servis poskytujeme zdarma. Je to naše

Hygienické laboratoře
Labtech v Klatovech
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přidaná hodnota k provedeným roz−
borům,“ říká odborný poradce Hygie−
nických laboratoří v Klatovech RNDr.
Svatopluk Krýsl, CSc. a pokračuje:
„V našem regionu, který zahrnuje
kromě Klatovska i Plzeňsko je dost
častým problémem přítomnost železa
a manganu, někdy jsou překročené du−
sičnany a velmi často jsou ve vodě pří−
tomné mikroorganismy. Na základě na−
šich zkušeností s kvalitou vody a pře−
devším znalosti jejího chemismu,
dokážeme poradit zákazníkovi 4
Plzeňský rozhled 4/2015

Současné trendy v estetické medicíně
ESTETICKÁ A ANTI−AGING MEDICÍNA dnes stojí v popředí zájmu nejenom žen. Na konci března proběhl v Monte Carlu největší
světový kongres estetické a anti−aging medicíny AMWC MONAKO 2015. Z Plzně se jej účastnila MUDr. Gabriela Horová,
ředitelka KLINIKY MEDICAL BEAUTY. Požádali jsme ji, aby se s námi podělila o nejnovější světové trendy.
p Paní doktorko, zaujalo Vás na
kongresu něco natolik, že jste si
řekla: Tohle musíme v Plzni také
začít dělat?
Určitě. Vždy se snažíme přinést
našim klientům ty nejnovější postu−
py, ať už v estetické či anti−aging
medicíně. Největší rozdíl u nás opro−
ti „západním“ zemím je zejména
v prevenci. A nemyslím teď pouze
prevenci vrásek a stárnutí, ale ze−
jména prevenci nemocí. S dnešními
poznatky genomické medicíny a dal−
ších vyšetření (např. střevní bakteri−
ální flóry) je možné se řadě závaž−
ných nemocí vyhnout. Tento přístup
je mně i mému manželovi, který se
genomikou aktivně zabývá, velmi
blízký. Už nyní na Klinice MEDICAL
BEAUTY nabízíme řadu preventivních
vyšetření s následným poradenstvím.
Anti−aging a estetická medicína jde
ruku v ruce a těžko můžeme být
dlouhodobě krásní a vypadat mladě
bez vnitřního zdraví.
p Když se teď budeme věnovat
estetické medicíně, které ošetření

považujete za nejúčinněj−
ší na omlazení?
Každý jsme originál,
proto nelze vybrat jedno
jediné ošetření, které by
bylo pro všechny to
nej−. Nejdůležitější je
přístup lékaře, aby
respektoval Vaši
jedinečnost, Vaše
rysy a neměnil
výraz tváře. Právě
na kongresu byl
prezentován tento
nový přístup jako
A.R.T. APPROACH
( A = a n a t o m y,
R=reflexion,
T=therapy).
Na naší klinice MEDICAL BEAUTY
se nemusíte bát extrémů – preferuji
vypadat dobře na svůj věk a niko−
li, aby to každý poznal. Ale pokud
bych měla být konkrétní, tak z ošet−
ření bych vybrala mezoterapii.
U nás je hodně podceňovaná, ale
u francouzek je jednoznačně nejoblí−

4 optimální řešení, jak zlepšit její kvali−
tu. Obdobně jako u pitné vody postupu−
jeme u bazénových vod, kde navíc pro−
vádíme osvětu v oblasti jejich hygienic−
ké problematiky a technologické úpravy
bazénové vody. Všechny tyto rady, které
poskytujeme zákazníkům zdarma, vy−
cházejí z našich dlouholetých zkušenos−
tí a musím potvrdit, že je o tuto činnost
ze strany zákazníků velký zájem.“

tivy by mělo od konce roku 2016 pla−
tit, že u každého potravinářského vý−
robku by mělo být uvedeno jeho nut−
riční složení. V minulém období jsme
prováděli výpočty nutričních hodnot
především u pekařských a cukrář−
ských výrobků. Provádíme je na zá−
kladě dodané receptury a podkladů
o nutričním složení potravin uváděné
v databázi složení potravin ČR a Slo−
venské internetové databáze, resp.
Dánské databáze, která patří mezi nej−
více důvěryhodné. Výrobce potravi−
nářského zboží od nás dostane za vel−
mi přijatelnou cenu protokol o nutrič−
ním složení jeho výrobku.
Máme velmi kvalitní oddělení mikro−
biologie, jehož činnost využívá řada
velkých potravinářských firem. Jsme
schopni k našemu zákazníkovi za−
jet, posoudit mikrobiologickou čisto−
tu jeho provozu, popřípadě odebrat
vzorky potravin, stěrů, otisků, vy −
hodnotit je a na základě výsledků mu
také poradit. Mikrobiologické oddě−
lení provádí vyšetření jatečně upra−
vených zvířat, kontrolu sterilizátorů
biologickými i chemickými indi −
kátory, což využívají především
nemocnice a lékařské ordinace.
Laboratoř je také vybavena přístro−
jem, který umožňuje vyšetření plísní
a kvasinek v ovzduší,“ sdělila nám
vedoucí provozu laboratoří Jarmila
Kozojedová.
(re)

Z jaké vody uvařit pivo
Proč malé pivovary požadují rozbor vo−
dy, ze které vaří pivo? To byla další
otázka pro odborného poradce Hygie−
nické laboratoře v Klatovech RNDr.
Svatopluka Krýsla, CSc.
„V České republice je asi 250 malých pi−
vovarů. Častou připomínkou ze strany
odborné, ale mnohdy i laické veřejnosti
je nevyrovnaná kvalita vařených piv. Je
řada dalších parametrů, které by měly
malé pivovary hlídat. My jsme tuto po−
ptávku vytušili a jdeme malým pivova−
rům vstříc. O důležitosti vody pro vaření
piva jsem mluvil na semináři v Pivo−
varském Dvoře Purkmistr v Plzni Čer−
nicích. Tam jsme nabídli zástupcům ma−
lých pivovarů, aby si u nás nechali též
zkontrolovat vodu a poradit, jak takovou
vodu dobře využít pro daný typ piva.“

Výpočet nutričních hodnot
RNDr. Krýsl pokračoval: „Výpočet
nutričních hodnot je další služba, kte−
rou nabízíme. Podle současné legisla−
Plzeňský rozhled 4/2015

benější. Samozřej−
mě velmi důležitý je
materiál: na trhu
se objevila celá
řada produktů
z Asie, které jsou
sice levnější,
ale výsledky
nejsou ob−
jektivně stu−
diemi zdo−
kumentova−
né. Obecně ce−
na je v estetické
medicíně špatné
vodítko – volte spí−
še lékaře, v které−
ho máte důvěru,
který chce s Vámi
spolupracovat dlouhodobě a nikoli
jen jednorázově ošetřit.
p Klinika – toto slovo je spojeno
s výukou odborníků dané speciali−
zace. Proč tento název u Vás?
Také my se podílíme na výuce
specialistů v oboru estetické medi−
cíny. Jsme referenčním pracovištěm
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Laboratories FILORGA Paris pro
Českou a Slovenskou republiku
a pravidelně pořádáme školení léka−
řů. Sama se účastním mezinárod−
ních školení zejména ve Francii,
abych pak mohla novinky uvádět
do života také u nás.
p Na co se mohou klienti na
Klinice MEDICAL BEAUTY těšit ny−
ní na jaře?
Hlavně na milý, ale odborný pří−
stup: každé klientce jsem schopna
poradit v omlazení, i když nemá
zrovna velký rozpočet. Vždy mají
u mě přednost přirozené metody
(mezoterapie, plasmaterapie, kyse−
lina hyaluronová..) před ostatními.
Jaro k omlazení přímo vybízí, tak
proč si neudělat radost?

MEDICAL BEAUTY
Klinika estetické
a anti−aging medicíny,
Pod Všemi svatými 48,
301 00 Plzeň,
www.medicalbeauty.cz.
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Léčivé účinky alternativní medicíny
Léčitel
Josef Míka
Je skutečností, že existují dva hlav−
ní druhy únavy: přechodná, která
následuje po dlouhodobém úsilí
a kterou lze léčit pouhým odpočin−
kem, a stálá, která nezmizí ani po
nočním spánku. Problémy se mo−
hou ještě zhoršovat nevyváženou
činností nervové soustavy a žláz
s vnitřní sekrecí. Často dochází
k nedostatečné látkové výměně.
Při únavě a přepracování člověk
těžko odolá pokušení vzít si povzbu−
zující lék. Syntetické preparáty, pou−
žívané za účelem okamžitého dosa−
žení výsledku, vytvářejí v organismu
napětí, nebo dokonce vzbuzují pocit
euforie a energie tím, že v nervovém
systému tlumí signály únavy.
Normální únava je celkem běžná
věc. Ovšem těžká, dlouhotrvající úna−
va je varující, stav by měl být vyšetřen
lékařem, především krev, ledviny,
játra. Jeden z negativních vlivů na játra
je nadměrná únava. Pokud jde o úna−
vu fyzickou nebo psychickou, přepra−
cování podporuje vznik toxinů, velmi
nebezpečných pro organismus. Toxi−
ny ve svalech nebo nervech prostoupí
tkáně a mohou způsobit sklerózu ner−
vových tkání nebo tvrdnutí kostní dře−
ně. Jejich nahromadění nakonec vede
k paralýze (ochrnutí, obrna z nejrůz−
nějších příčin).
Pokud vyšetření neukáže jasně
konkrétní onemocnění, můžeme použít
některé rady přírodní medicíny. Na−

Únava přechodná nebo stálá
bídka je velmi pestrá. V lehčích přípa−
dech stačí stimulace zeleným čajem
nebo čajem maté. Kávu ani černý čaj
nepodáváme. Můžeme využít některou
drogu ze skupiny tzv. adaptogenů (har−
monizérů), např. ženšen, eleuterokok,
klanoprašku čínskou (schizandru), le−
uzeu (maralí kořen), rhodiolu nebo
chebuli (nať nebo kořen). Při podávání
těchto drog jakoukoliv formou se ří−
díme radami výrobce – neužívat po
18.00 hodině! Z našich bylin se dopo−
ručuje podávat především vřesový čaj
v kombinaci s dalšími bylinami, jejichž
směs střídavě obměňujeme. Např.:
Vřes obecný 50 g, dobromysl 30 g ne−
bo meduňka 30 g, puškvorec 20 g ne−
bo andělika 20 g. Podáváme 2−3 šálky
denně. Po prodělání některých váž−
ných nemocí, např. mononukleóze ne−
bo borelióze se dostavují stavy „smr−
telné“ únavy. Je to tzv. postvirová úna−
va – účinná léčba není známa.
V takových případech zajišťujeme
maximální detoxikaci organismu a na−
sazujeme speciální čajovou směs
a léčbu doplňujeme zmíněnými pro−
středky. Doporučovaná směs: květ
vřesu 50 g, nať čubetu benediktu 30 g,
nať úročníku bolhoje 20 g. Denně po−
dáváme asi 0,6−0,75 l ve formě nále−
vu. Doporučuje se rovněž pravidelné
podávání zeleninových šťáv, které kon−
zumujeme čerstvé, dokud jsou maxi−
málně alkalické. Základem šťáv je mr−
kev, celer, petržel, zelí, červená řepa,
apod. Podáváme denně 3 x 100 ml.

Odvar na doplnění minerálů: Pokud
trpíme depresí a doprovází ji fyzická
únava, pije se tento čaj – 25 g konopi−
ce polní, 25 g přesličky rolní, 25 g roz−
marýnu, 25 g zeměžluče menší, 20 g
omanu pravého, 20 g levandule, 20 g
kořene miříku celeru, 15 g saturejky,
15 g chmele otáčivého. Jednu pol. lží−
ci směsi 5 min. mírně povaříme v šál−
ku vody. Pijeme během každého jídla
nebo těsně před jeden šálek.
Stravování při únavě
Nejlepší jsou již zmíněné zeleninové
šťávy. Stravu posílíme včelími pro−
dukty. Může to být včelí mateří kašič−
ka, které bereme asi 6 týdnů jednou
denně 0,5 až 1 g ráno nalačno pod ja−
zyk. Nikdy nepolykáme, vždy nechá−
me rozpustit pod jazykem. Dalším
produktem je včelí pyl, ať už čistý ne−
bo rouskový, fermentovaný. Zpravidla
podáváme 2−4 čaj. lžičky denně před
jídlem, nebo mezi jídly, rovněž asi
6 týdnů. Homeopatické přípravky vo−
líme nejrůznější z tuzemských, např.
měsíčnici, rakytníkový olej nebo
i tinkturu apod. Při reflexní terapii kla−
deme hlavní důraz na lymfatickou
masáž, která únavu odstraňuje oka−
mžitě, i když samozřejmě ne definitiv−
ně, ale můžeme ji provádět s malými
přestávkami téměř nepřetržitě.
Doporučený jídelníček
při únavě
Ráno si dejte 3−5 min. studenou
koupel (15−20 °C) a vypijte 100 ml

vody s jílem, připravené večer pře−
dem. Po týdnu můžete obměnit jed−
nou lžičkou olivového oleje se šťá−
vou z 1/2 citronu. Provádějte tělesná
a dýchací cvičení, které při kúře veli−
ce pomáhají.
Snídaně: Sezónní ovoce nebo obil−
ná kaše, hustý zeleninový vývar či
celozrnný chléb s medem. Vypijte
šálek tymiánového nebo rozmarý−
nového čaje.
Oběd: Před obědem a před večeří
vypijte 150 ml odvaru na povzbuzení
jater. Jestliže užíváte před jídlem jílo−
vou vodu, pijte jaterní odvar po jídle,
po týdnu můžete vystřídat směsí oli−
vového oleje s citronem. K obědu
jezte čerstvé ovoce, nejrůznější sy−
rovou zeleninu, obilniny nebo tepel−
ně upravenou zeleninu, sýr nebo
podmáslí, dále sušené ovoce nebo
domácí pečivo či med. Přidejte 2−3x
týdně 1 vejce.
Večeře: Večeře by měla být lehčí
než oběd. Doporučuje se také čer−
stvé ovoce, syrová zelenina, silný
zeleninový vývar, tepelně upravená
zelenina či obiloviny, dále jogurt ne−
bo sušené ovoce a med. Během jíd−
la pijte co nejméně, a to pouze vodu
s citrónovou šťávou nebo bylinný
čaj. Po večeři pijte buď odvar na
zlepšení funkce jater a žaludku, ne−
bo šťávu s 1/2 citronu v šálku horké
vody nebo odvar z tymiánu a máty,
sporýše lékařského, rozmarýnu,
yzopu či heřmánku.

Kaple poskytne útěchu dlouhodobě nemocným
Zrcadlení odkazu sv. Anežky České
v čase najdou pacienti Městské ne−
mocnice Privamed v Plzni na oddě−
lení LDN, a to ve formě nově zbudo−
vané nemocniční kaple. Kaple byla
zřízena na základě podnětů pacientů
a díky dlouhodobé spolupráci
s Bratry františkány, kteří sem již lé−
ta docházejí a vypomáhají s du−
chovní péčí a útěchou dlouhodobě
nemocných pacientů. Vysvěcena
byla při slavnostním otevření bisku−
pem plzeňským Mns. Františkem
Radkovským, který zde zároveň
sloužil první mši.
Název nemocniční kaple byl zvolen
skutečně příhodně, neboť sv. Anežka
Česká proslula nejen svou vzděla−
ností, milosrdenstvím a dobročinnos−
tí, ale právě i tím, že sytila hladové,
ošetřovala nemocné, pečovala o pře−
30

stárlé, povzbuzovala bezradné a tak
byla schopna snižovat jejich utrpení,
šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu
a vlévat novou naději.

„Kaple se nachází v 6. patře bu−
dovy LDN nemocnice, má kapacitu
cca 20 osob a je v provozu pro naše
pacienty denně. V úterý a čtvrtek
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k nám pak pravidelně dochází pasto−
rační asistentka sestra Michaela od
františkánů, která pomáhá s du−
chovní péčí o pacienty a poskytuje
jim duchovní útěchu. Mše se zde
pak budou konat každé úterý od
14 hodin,“ sdělila Eva Milerová, tis−
ková mluvčí Městské nemocnice
Privamed.
Kaple vznikla díky optimálnímu
a efektivnímu využití části chodby na
oddělení, která do té doby sloužila
spíše jako odkládací místo pro
transportní nemocniční vozíky a lůž−
ka. Díky kreativnímu nápadu part−
nerského interiérového projektanta
nemocnice Martina Drnce vznikl
úžasný prostor, který plně splňuje
potřeby pro provozování kaple do−
hodnuté s Bratry františkány a je zá−
roveň bezbariérový.
Plzeňský rozhled 4/2015

Ludmila Ledecká: Přítomnost je klíčem k lepším zítřkům
Motto: Nehřešte slovem. Neberte si nic osobně. Nevytvářejte si
domněnky. Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete. (don Miguel Ruiz)

w

w

Co vás přivedlo ke koučin−
ku? Žijeme v komplikovaném

světě, kde je řada rizik. Mnozí se
s nimi umějí vypořádat, jiní po−
třebují pomoc rodiny či odborní−
ka. V poslední době, zejména
v profesní sféře, se lidé často
obracejí na odborníky z koučin−
ku. Jedná se v našich podmín−
kách o poměrně nový obor, je−
hož cílem je pomoci všem bez
rozdílu profese. Koučink je totiž
proces, který podporuje hledání
individuálních řešení a rozvoj
člověka v oblasti, kterou si sám
zvolil. Když tuto definici přenesu
na sebe, tak jsem si právě koučink
zvolila jako oblast svého dalšího
profesního působení.

w

Kdy jste si uvědomila, že to, co
děláte, je vlastně koučink?

Skvělou příležitost naučit se na−
hlížet na lidi, porozumět jejich tou−
hám, potřebám, ale i možnostem
jsem měla už v počátcích svého
Plzeňský rozhled 4/2015

Nemohl by si někdo
myslet, že se jedná
o psychoterapii?

podnikání. Tato vlastnost, řekla
bych, mi vydržela dodnes. Dnes to
vnímám jako svoje první přičichnutí
ke koučinku. Už tehdy jsem pocho−
pila, že koučování je jako partnerství
s klientem v tvořivém procesu, který
provokuje myšlení a inspiruje ho
k maximalizaci jeho osobního a pro−
fesního potenciálu. Tak jsem už
tehdy vnímala svoje podnikání.

I když koučování může
mít někdy podobný efekt
jako psychoterapie, není
ho dosaženo skrze psy−
chologické a psychotera−
peutické teorie, ale díky
vlastní cestě, kterou si
klient k výsledku sám
a s mou pomocí najde.
Koučové vystupují jako
spolupracovníci, průvod−
ci, důvěrníci, partneři.
Pracuji s jedincem tak, že
pomocí otázek podněcuji jeho různé
pohledy na věc, pomáhám mu pro−
hloubit jeho uvědomění (co vlastně
chci, na čem mi záleží, co naopak vů−
bec nechci, ...) a podporuji ho při na−
cházení vlastních zdrojů, potřebných
k realizaci vlastních záměrů a cílů.

w

Kdo je tedy, podle vás, kouč
a co vlastně dělá?
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Kouč klientovi neradí, nic nedopo−
ručuje ani neschvaluje, nic mu ne−
podsouvá ani ho nikam nesměřuje −
neovlivňuje klienta svým postojem.
U kouče je důležitá absolutní důvěra
v klienta, v jeho celistvost a v jeho
schopnost najít vlastní řešení. Kouč
totiž hledá řešení společně se svým
klientem, ať už je to jeho zaměstna−
nec nebo zcela jiný klient. Mou ambi−
cí je, být co nejlepším koučem všem
zájemcům, kteří o to budou stát.
Na své životní cestě se snažím ří−
dit se svým mottem, tvořit hodnoty
a nalézat s lidmi okolo sebe řešení.
Žijeme v přítomnosti a právě přítom−
nost je klíčem k lepším zítřkům.

Kontakt:
Ludmila Ledecká,
Plzeň,
Havlíčkova 3,
tel.: 777 068 840
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Peníze pro
sociální služby
Zastupitelé kraje schválili rozdě−
lení dotací poskytovatelům so−
ciálních služeb v Plzeňském kra−
ji částku 368 388 tisíc korun.
Mezi 111 žadateli byly jak ne−
státní neziskové organizace,
příspěvkové organizace obcí
i kraje, zdravotnická zařízení,
obce, církevní organizace,
tak i právnické a fyzické osoby.
Celkem poskytovatelé požado−
vali dotace na 247 služeb.
Na základě schválení rozděle−
ní dotací zastupiteli kraj uzavřel
smlouvy se všemi příjemci dota−
cí tak, aby mohl do konce břez−
na 2015 vyplatit 60 % přiznané
dotace na jejich účet. Dalších
40 % bude vyplaceno do 15.
čer vence letošního roku.
„Na kraje přešlo nejen právo
rozdělovat dotace, ale také po−
vinnost kontrolovat jejich využí−
vání. Proto Plzeňský kraj od dru−
hého pololetí letošního roku
spustí systém kontrol zaměřený
na čerpání těchto dotací,“ uvedl
radní pro oblast sociálních věcí
Zdeněk Honz.
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Padělek OPTIGLEIN je nebezpečný

Česká inspekce životního prostředí
(ČIŽP) upozorňuje spotřebitele na ne−
bezpečný výrobek – falzifikát čističe
na brýle, monitorů a dalších zařízení
značky OPTIGLEIN. Zároveň vyzývá
veřejnost, aby v případě, že padělek
vlastní, neprodleně kontaktovala
Oblastní inspektorát ČIŽP
Olomouc, oddělení odpadové−
ho hospodářství.
Inspektoři obdrželi informaci
o nehodě spočívající v poleptání
prstů na ruce spojené s použí−
váním výrobku Professionell
OPTIGLEIN, který byl uváděn na
trh v České republice v rámci
předváděcích akcí v obchodních
centrech na území republiky.

Podle informací od společnosti, která
jako první uvedla výrobek OPTIGLEIN
na trh v ČR, se jedná o padělek. Ten se
liší od originálu jiným složením.
„Nebezpečí padělku spočívá v jeho
nízkém pH, analýzou byla zjištěna
hodnota 1,4. Vzhledem k vysoké kyse−
losti může mít tato
směs dráždivé až žíravé
účiny a způsobit polep−
tání. Z toho důvodu by
měla být klasifikována
jako nebezpečná,“ upo−
zornil Erik Geuss, ředitel
ČIŽP. Dodal, že výrobek
není v souladu s poža−
davky evropské směrni−
ce (1999/45/ES) týkají−
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cí se klasifikace, balení a označování
nebezpečných přípravků.
Originály mají na dně lahvičky na−
tištěno datum expirace, což je hlavním
rozpoznávacím prvkem. Výrobek byl
nahlášen do výstražného systému
RAPEX a spotřebitelé, kteří ho zakoupi−
li, mají právo na jeho vrácení distribu−
torovi podle zákona č. 102/2001 Sb.,
o obecné bezpečnosti výrobků. Číslo
oznámení RAPEX – A12/0358/15, we−
bová stránka výstražného systému
RAPEX: http://ec.europa.eu/consu−
mers/safety/rapex/alerts/main/index.c
fm?event=main.listNotifications).
Na přiložených fotografiích jsou
uvedeny rozdíly mezi originálním
balením a jeho falzifikátem.
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Mýty v péči o chrup
V ordinaci lékaři často slýchávají:
w „zuby se mi kazí, protože to máme v rodině“
Zdědit zubní kaz jako nemoc prakticky nejde. Příčinou zubního kazu je přede−
vším zubní plak, který je nutné pravidelně odstraňovat. Dědičné mohou být
v rodině návyky v ústní hygieně, stravovací zvyky a podobně. Takové tvrzení
je tedy mýtus, stejně jako ta následující.

w „v těhotenství se zuby kazí více“
Zubní kaz nevznikne bez zubního plaku, čistý zub se tedy nekazí ani v těho−
tenství. Tvrzení maminek, že přišly o zuby v důsledku těhotenství, protože si
dítě bralo z jejich zubů vápník, což je oslabilo natolik, že se zkazily a musely
být odstraněny, se nezakládá na pravdě. Je to výmluva a hledání viníka jinde
než u sebe.

w „dočasné zuby u dětí není potřeba důsledně čistit“
Zuby malých dětí jsou k tvorbě zubního kazu obzvláště náchylné. Sklovina
dočasných zubů je měkčí a slabší než sklovina zubů stálých. Tato skutečnost
v kombinaci s nedokonalým čištěním a nesprávnou stravou v čele se sladký−
mi nápoji přispívá k rychlému vzniku kazů. Přitom stav dočasných zubů vý−
razně ovlivňuje, jak budou vypadat ty stálé. Při předčasné ztrátě dočasných
zubů navíc hrozí i ortodontické anomálie (rovnátka).

w „tvrdší zubní kartáček je účinnější“
Kartáček by rozhodně neměl být příliš tvrdý, protože by mohl poškodit dásně
a po delším používání i zubovinu kořenů zubů s následkem vzniku krčkových
defektů. Na druhou stranu, extrémně měkké kartáčky mají zase malou čisticí
účinnost, proto nejsou vhodné ani tyto, alespoň ne pro většinu populace,
která není ochotná čistit si zuby kartáčkem dvakrát denně dvacet minut. Jako
nejvhodnější odborníci nejčastěji doporučují měkké kartáčky.

w „čím dražší zubní pasta, tím lépe“
Cena zubní pasty není pro úspěch ústní hygieny rozhodující, důležitý je dobrý
zubní kartáček, správná technika a dostatečná doba čištění zubů. Zuby se
dají vyčistit dokonce i bez zubní pasty, ta ale celý proces čištění zkracuje.
Některé zubní pasty navíc přináší benefity v podobě hojivých a antiseptic−
kých účinků, pomáhají snižovat citlivost krčků nebo vyspravit počínající
mikroskopické defekty zubní skloviny při procesu vznikajícího zubního kazu.

w „žvýkačky vytahují výplně ze zubů“
Žvýkačka vytáhne jen nevyhovující výplň, například prasklou nebo takovou,
pod kterou je kaz, a upozorní tak na problém. Navíc žvýkání žvýkaček bez
cukru zvyšuje tvorbu slin, které pomáhají smýt ze zubů zbytky jídla a pomá−
hají neutralizovat kyseliny plaku na zubech, poškozující zubní sklovinu.
Pouhé žvýkání však nemůže nahradit čištění zubů kartáčkem, je to jen vhod−
ný doplněk ústní hygieny.

Informace o správné ústní hygieně také na webových stránkách

www.sduz.cz.
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Pacienti plzeňské „fakultky“
jsou s péčí spokojeni
Pod mottem „Nemusíš být hasič,
aby ses stal hrdinou“ spojily své
síly Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje s Českým ná−
rodním registrem dárců dřeně
(ČNRDD). Cílem společného
projektu je zaregistrovat v Plzeň−
ském kraji co nejvíc nových dár−
ců. Během letošního roku se
všech významných hasičských
akcí a soutěží zúčastní také ná−
běrový tým ČNRDD. Díky tomu
budou mít nejen hasiči, ale pře−
devším široká veřejnost příleži−
tost zapsat se do registru. Stát
se hrdinou totiž v tomto případě
stojí kapku krve.

Nový ředitel ZHPK
K poslednímu březnu letošního
roku opouští na vlastní žádost
funkci předsedy představenstva
a ředitele Zdravotnického holdingu
Plzeňského kraje MUDr. Vlastimil
Bureš, CSc.
„Důvody mé rezignace jsou jed−
nak osobní a dále je to skutečnost,
že pro své další pracovní i mimo−
pracovní vytížení nemohu vyhovět
přání hejtmana Plzeňského kraje
pracovat pro ZHPK ve větším roz−
sahu než dosud,“ vysvětlil své
rozhodnut Vlastimil Bureš.
Jako jeho nástupce schválila na
svém zasedání 23. března 2015
Rada Plzeňského kraje MUDr.
Jiřího Zeithamla. Funkce se ujal
v rámci jednání představenstva
společnosti 1. dubna 2015.
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Fakultní nemocnice Plzeň disponuje
již devítiletou časovou řadou měření
spokojenosti pacientů v rámci pro−
jektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ
(KOP) na lůžkových odděleních.
Poslední šetření, které se uskuteč−
nilo koncem roku 2014, potvrdilo
dlouhodobý trend růstu kvality zdra−
votních služeb a skončilo historicky
nejvyšší spokojeností pacientů.
Souhrnná spokojenost dosáhla hod−
noty 83,8 procenta.
FN Plzeň tím jen potvrdila skuteč−
nost, že dlouhodobě patří k nejlépe
hodnoceným zdravotnickým zaříze−
ním v zemi, která jsou zařazena do
nejvyššího ratingového pásma
„A+“. Zdravotnická zařízení jsou
zařazována metodikou do celkem
šesti ratingových pásem od nejvyšší
„A+“ po nejnižší „B−“ (A+, A, A−,
B+, B, B−).
„Souhrnná spokojenost ve FN
Plzeň se již stabilně pohybuje statis−
ticky významně nad hranicí standar−
du dobré péče (80 %). Kromě sou−
hrnné spokojenosti rostla spokoje−
nost se sestrami na 84,0 % a s léka−
ři na 82,9 %,“ komentuje výsledky
RNDr. Tomáš Raiter, řešitel a autor
projektu Kvalita Očima Pacientů.
Fakultní nemocnice Plzeň tak ve
všech třech hodnocených kategori−
ích (celková spokojenost, spokoje−
nost se sestrami a spokojenost s lé−
kaři) splnila metodická i výkonnost−
ní kritéria pro udělení certifikátu
„SPOKOJENÝ PACIENT“.
Vyplněné dotazníky odevzdalo
během čtyř týdnů celkem 2 614 pa−

cientů, kteří strávili v nemocnici
alespoň jednu noc (tj. dva dny).
V době, kdy šetření probíhalo, bylo
v nemocnici hospitalizováno celkem
3 587 pacientů. Po očištění o tzv.
nezařazené pacienty dosáhla ná−
vratnost dotazníků 78 procent.
Dotazník vychází z mezinárodně
používaných standardů a přináší
tudíž výsledky, které umožňují po−
rovnávat jednotlivá lůžková zdra−
votnická zařízení mezi sebou. V šet−
ření spokojenosti se pacienti vy−
jadřují k osmi samostatným dimen−
zím. Nehodnotí přitom samotnou
zdravotní péči, ale vše, co s jejím
poskytováním souvisí. V závěru do−
tazníku mohou pacienti uvést také
své postřehy, připomínky a poznám−
ky. Pacienti hodnotí tyto hlavní indi−
kátory kvality:

1. Přijetí pacienta
do nemocnice
2. Respekt, ohled, úcta
k pacientovi
3. Koordinaci a integraci
péče o pacienta
4. Informace, komunikace
a edukace pacienta
5. Tělesné pohodlí pacienta
6. Citová opora pacienta
7. Zapojení rodiny a blíz−
kých do péče o pacienta
8. Propuštění a pokračování
péče o pacienta
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Vůbec nejvyšší spokojenost je
s dimenzí „Zapojení rodiny“, kde
výsledek dosáhl 94,2 procenta
a s „Propuštěním a pokračováním
péče“, s nímž je spokojeno 91,1 %
pacientů. Ve srovnání s před −
chozím šetřením zaznamenala
FN Plzeň zlepšené hodnocení ve
všech osmi hlavních indikáto −
rech kvality.
Zlepšení jsou patrná u dimenzí
„Informovanost pacientů“, „Koor−
di nace a integrace péče“ a „Re −
spekt−ohled−úcta k pacientům“.
Z dílčích ukazatelů kvality pacienti
zvýšili své hodnocení „důvěry
k ošetřujícím sestrám“, ocenili
„dostatek soukromí během vyšet−
ření a léčby i při probírání zdravot−
ního stavu“ nebo lépe hodnotili
„rychlost pomoci ze strany zdra−
votnického personálu“. Významně
se také zlepšily tradiční slabiny
českého zdravotnictví: „srozumi−
telnost odpovědí lékaře“ a hodno−
cení „čistoty pokojů“.
Z jednotlivých pracovišť byla nej−
lépe hodnocena Klinika pracovního
lékařství, Hematoonkologické oddě−
lení, Stomatologická klinika, I. inter−
ní klinika−B a Oční klinika.
Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav
Šimánek, Ph.D., dodává: „Díky to−
muto dotazování našich pacientů
získáváme poměrně cenné informa−
ce. Je to určitá zpětná vazba, která
nám napomáhá vidět naši práci
zvenku a zároveň nás to motivuje
pro další kroky při poskytování
služeb a péče.“
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Denní stacionář pro seniory

Pomocnou ruku při péči o seniory
nabízí Fakultní nemocnice Plzeň vy−
budováním Denního stacionáře pro
seniory v areálu Fakultní Bory (bu−
dova bývalé vojenské nemocnice).
Nositelem myšlenky tohoto zaří−
zení pro seniory ve FN Plzeň je ředi−
tel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek,
Ph.D., který vysvětluje:
„Posláním Denního stacionáře je
umožnit lidem vyššího věku, kteří
potřebují dohled a péči druhé osoby,
aby se jejich život při pobytu ve sta−
cionáři podobal běžnému životu
a pečující rodiny se mohly plně vě−
novat pracovním povinnostem. Sta−
cionář je koncipován pro věkovou
kategorii lidí 60+, kteří mají z důvo−
dů věku nebo zdravotního postižení
sníženou soběstačnost.“

Co nabízí stacionář klientům
„Provoz stacionáře je v provozu
v pracovních dnech od 6,00 do
18,00 hodin, poslední senior opouští
zařízení v 17.30 hodin. Rodina, či ji−
ná osoba blízká, každé všední ráno
přiveze klienta do stacionáře a podle
předchozí domluvy si jej po obědě či
během pozdního odpoledne odváží
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zpět do rodinného prostředí. Máme
kapacitu 20 míst a důležité je upo−
zornit na skutečnost, že základem
komfortu pro každého klienta je
odpočinkové denní lůžko,“ předsta−
vuje základní údaje náměstkyně pro
ošetřovatelskou péči Ing. Bc. Andrea
Mašínová, MBA.
Kromě odborně proškoleného
personálu se klientům bude věnovat
i fyzioterapeut, ergoterapeut, kadeř−
nice či masér. Společenství ve staci−

onáři napomáhá seniorům začlenit
se do nové společnosti, navázání
kontaktu se svými vrstevníky
a k udržování zájmu klientů o dění ve
společnosti. Součástí nabídky jsou
i fakultativní služby (pastorační služ−
ba, drobné nákupy a podobně)
a mnoho aktivizačních programů
(procházky v areálu, trénink paměti,
ergoterapie a další) pro podporu
trávení volného času.
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Od nedostatečné
ústní hygieny k infarktu
Nedostatečná ústní hygiena může
podpořit vznik i takových nemocí, ja−
ko jsou diabetes nebo infarkt. One−
mocnění zubů působí na celý organiz−
mus. Bakterie a toxické látky ze zánět−
livých ložisek v ústech mohou nejen
oslabit obranyschopnost organizmu,
ale také způsobit nové infekce. Nej−
častějšími zdroji nákazy bývají „mrt−
vé“ zuby, komplikace zubního kazu
(zubní váček) a neléčená parodontiti−
da. Negativní vliv parodontálních mi−
kroorganismů je prokázaný na kardio−
vaskulární systém (vznik ateroskleró−
zy, poškození chlopní aj.), na respi−
rační systém, na průběh diabetu,
intenzivně je zkoumán vliv neléčené
parodontitidy na průběh těhotenství.
Hlavní roli tady hraje správná
ústní hygiena, to je pravidelné me−
chanické odstraňování plaku pomocí
kartáčku a pasty na zuby, zubní nitě
nebo mezizubního kartáčku a podle
doporučení zubního lékaře nebo
dentální hygienistky doplněné také
ústní vodou. V tomto procesu pomá−
hají i žvýkačky bez cukru, které pod−
porují tvorbu slin, a tím zlepšují čiš−
tění povrchu zubů, neutralizaci kyse−
lin i remineralizaci začínajícího zubní−
ho kazu. Další informace o správné
ústní hygieně jsou na webových
stránkách www.sduz.cz.
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Pozor na vzájemné působení léků
Kombinace léků jdou uhlídat těžko,
ročně kvůli nim zemřou desítky lidí.
Léky je třeba kombinovat s rozmys−
lem, jinak zdraví poškodí. Společnost
BENU Česká republika a.s. reaguje na
mediální zobrazení neřešitelné situace
s kontraindikacemi léků, které je nere−
álné uhlídat, jelikož neexistuje elektro−
nizace zdravotnictví. Není tedy do−
stupný systém, kde by byly informa−
ce o pacientovi od A do Z a přístup by
do něj měli všichni kompetentní.
Z výzkumu trhu, který lékárny BENU
realizovaly v lednu 2015, vzešla infor−
mace, že pouze 60 % dotazovaných ví,

Pneumokok v Plzeňském kraji
ohrožoval především seniory
Statistiky krajských hygienických
stanic dokazují, že pneumokoková
onemocnění se České republice ne−
vyhýbala ani vloni. Plzeňský kraj hlá−
sí celkem 41 osob, které se nebez−
pečnou pneumokokovou bakterií
způsobující těžké zápaly plic a jiná
onemocnění, nakazily.

Aktuální data
z Plzeňského kraje
Podle statistik krajských hygie −
nických stanic v České republice
bylo v roce 2014 hlášeno přes 100
případů invazivního pneumoko −
kového onemocnění. Konkrétně
v Plzeňském kraji šlo o 41 případů
nákaz. „V průběhu roku 2014 jsme
evi dovali 41 hlášených případů
invazivních pneumokokových one−
mocnění. Ve čtyřech případech
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došlo k úmrtí pacienta,“ uvádí Mgr.
Jitka Skálová z KHS Plzeňského
kraje.

Pneumokok napadal
nejčastěji seniory
Bakterie pneumokoka způsobuje
nejčastěji záněty středouší, pneu−
mokokové záněty mozkových blan
(meningitidy) a také těžké zápaly
plic, které mohou v nejkrajnějších
způsobech skončit i smrtí. One−
mocnění způsobená Streptococcem
pneumoniae se přenášejí vzduchem
(tzv. kapénkami), nehraje zde tedy
roli sezónnost. Nejvíce ohroženy
jsou dvě rizikové skupiny. V prvním
případě jde o dospívající, druhou
a často podceňovanou skupinou
jsou pak senioři. „Ve všech pří−
padech v Plzeňském kraji, u nichž

onemocnění skončilo úmrtím pa−
cienta, se jednalo o osoby starší
65 let,“ dodává Skálová.
Až 30 % případů pneumokoko−
vých zánětů mozkových blan může
končit trvalými následky v podobě
hluchoty nebo jiného závažného de−
fektu. Průběh onemocnění může
ovlivnit i typ pneumokoka, který
infekci vyvolal.

Jak se nebezpečí
vyvarovat?
Onemocnění pomáhá předejít dnes
již běžně dostupné očkování. Na trhu
jsou dostupné různé vakcíny, které
se liší svým složením. I senioři mají
možnost nechat se proti pneumoko−
kovým infekcím očkovat, avšak
plošná vakcinace v České republice
zatím zavedena není.
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že předepsané léky od různých specia−
listů a jejich vzájemné působení nikdo
nekontroluje a jejich společné užívání
může býti životu nebezpečné. Na otáz−
ku, zda lidé znají své léky a vědí, jak
je užívat a s čím je mohou/nemohou
kombinovat, odpovědělo 25 % dotazo−
vaných, že o svých lécích nemají tako−
vé informace a tedy nevědí, s čím jsou
kombinace vhodné. Celou část výzku−
mu můžeme uzavřít zprávou, že pouze
61 % dotazovaných vědělo, že kontra−
indikace léků znamená VZÁJEMNÉ
PŮSOBENÍ LÉKŮ. Výzkumným vzor−
kem bylo 1000 respondentů z celé ČR.

Vliv ústního zdraví
na celkový
stav organizmu
Až 80 % naší populace má zubní
kaz, který je nejrozšířenější lidskou
chorobou. V Česku ošetří zubní lé−
kaři 6 milionů kazů ročně, přitom
zubnímu kazu lze téměř 100% pře−
dejít – na čistém zubu se kaz nevy−
tvoří. Ústa novorozenců a babiček
nebo dědečků bývají stejná. Dítě se
narodí bez zubů a v ústech babiček
a dědečků také mnoho zubů nebý−
vá, často jsou jejich ústa bezzubá
stejně jako ústa vnoučat. Cesta mezi
těmito dvěma životními etapami bý−
vá složitá. Na jejím začátku narostou
dočasné zuby, které jsou nahrazeny
stálým chrupem. Stálé zuby jsou
však vystaveny řadě vlivů, a tak té−
měř každý člověk zná to „potěšení“
ze zubního kazu nebo z nemocí zá−
věsného aparátu zubů (parodonti−
tidy). V důsledku těchto nemocí
většina lidí přichází postupně o zu−
by, i když by to tak být nemuselo.
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