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Kde nás najdete? V přízemí budovy CNP Nemocnice PRIVAMED.
Kontakt: Lékárna PRIVAMED, Kotíkovská 19, 32300 Plzeň, tel.: 377 182 379, e-mail: lekarna@privamed.cz, vedoucí lékárník: PharmDr. Ladislav Szentiványi (389)
* V případě jakéhokoliv VOLNÉHO PRODEJE nebo výdeje léku na předpis nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění Vám bude, po předložení parkovacího lístku, odečteno 10,- Kč z parkovného uvnitř areálu.
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Provozní doba: pondělí – pátek od 7:30-16:30
Kontakt: Mgr. Yvona Šilerová, vedoucí lékárník Ústavní lékárny Masarykovy nemocnice Rakovník s.r.o.,
269 29 Rakovník, tel.: 313 525 323, email: lekarna@nemorako.cz.
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

milí pacienti, dovolte mi, abych vás na tomto
místě srdečně pozdravil jménem Mulačovy
nemocnice. Těší mě, že v tomto vydání magazínu dostala naše nemocnice opět o něco
větší prostor ke své prezentaci, a tak se
s vámi stejně jako moji kolegové mohu na následujících stránkách podělit o vývoj a dění
v našem zdravotnickém zařízení za uplynulý
rok, ale i o vize, které připravujeme v roce letošním i do budoucna. Když jsme se v roce
2014 začlenili do skupiny PRIVAMED, stanovili jsme si řadu úkolů, jak nemocnici, do níž
se mnoho let příliš neinvestovalo, opravit
a zlepšit ve prospěch vás - našich pacientů,
ale i ve prospěch zaměstnanců nemocnice.
Mám velkou radost, že se nám naše předsevzetí daří krůček po krůčku plnit. Prvním pohledem zvenčí je patrné dokončení kompletní nové fasády Mulačovy nemocnice včetně
vnitřního areálu, méně nápadná je pak citlivě
doplněná střešní nástavba Gynekologickoporodnického oddělení či zrekonstruované
a modernizované prostory uvnitř budovy.
Dovolím si tvrdit, že tak důstojně navazujeme na tradici léčebného ústavu pro chirurgii
a porodnictví, který před více než 90 lety založil operatér a porodník MUDr. Jan Mulač, kdy
jeho zařízení patřilo v předválečné éře mezi
nejmodernější a nejpokrokovější v naší zemi.
My se nyní snažíme ve spolupráci s našimi
lékaři, zdravotními sestrami, fyzioterapeuty,
laboranty, sanitáři a dalšími spolupracovníky
v jeho práci a odkaze pokračovat. Jsem rád,
když se nám to společnými silami daří a když
dobrými výsledky poskytované zdravotní
péče budujeme postupně a přirozeně dobrou pověst naší nemocnici. Za to všem mým
spolupracovníkům děkuji, našim pacientům
pak děkuji za dlouholetou přízeň a vkládanou
důvěru, která nás zavazuje i do budoucna.
Dovolte mi milí čtenáři, na závěr vám popřát
zejména pevné zdraví a úspěšný rok 2019.
S úctou a srdečným pozdravem

rok uplynul jako voda a vám se dostává do rukou už šesté vydání našeho Magazínu Privamed. Dozvíte se
v něm, co nového se nám podařilo
udělat ku prospěchu našich pacientů i zaměstnanců. Mám radost, že
jsme v uplynulém roce opět posunuli
naše zařízení dál ve spektru služeb,
že jsme získali další špičkové odborníky a nezapomněli ani na zdánlivé
maličkosti, jako je vybudování bezbariérových chodníků v celém areálu
Nemocnice PRIVAMED na Lochotíně.
Zvelebujeme postupně všechny prostory tak, aby se u nás všichni cítili
komfortně a dostali ty nejlepší služby.
Chystáme proto na letošek řadu investičních akcí, o kterých se dozvíte
právě v tomto magazínu. Naše skupina se i nadále rozrůstá, podařilo se
nám získat polikliniku na Doubravce
a plánujeme její přestavbu, aby
sloužila pacientům i zdravotníkům
co nejlépe. V areálu Nemocnice
PRIVAMED chystáme výstavbu nové
budovy ambulantní péče. A těšíme
se na nový obchvat Plzně, který
zlepší dostupnost našeho zařízení
na Lochotíně hlavně z pohledu dojezdu záchranné služby. A také nesmím
zapomenout na naše zaměstnance,
bez nichž by byla naše veškerá snaha marná. Právě oni jsou tím nejdůležitějším v celé skupině. I pro ně se
snažíme vytvořit takové zázemí, aby
je práce těšila a mohli se odborně
rozvíjet ve prospěch našich klientů.
Patří jim velké poděkování za to, co
pro své pacienty a pro nemocnici dělají. Stejně tak děkujeme všem, kteří
nám zachovávají přízeň.

Ing. Jaroslav Zimmermann,
jednatel Mulačovy nemocnice s.r.o.

MUDr. Miroslav Mach,
předseda představenstva
PRIVAMED, a. s.
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Představujeme

Nemocnice
PRIVAMED
má moderní vzhled
R

ozsáhlou přestavbu s nástavbou tří
nových podlaží pro laboratoře a administrativu nad stravovacím provozem
u budovy Centra návazné péče, přístavbu
oddělení radiologie pro magnetickou rezonanci, úpravu vnitropodnikových komunikací,
parkovacího systému a nové, trochu netradiční vrátnice, vytvoření aktualizovaného navigačního systému pro návštěvníky a řadu
dalších investičních akcí dokončila v loňském
roce Nemocnice PRIVAMED v Kotíkovské ulici
v Plzni. V modernizaci prostor a obnově přístrojového vybavení pokračuje i letos. „Jsme
tady především pro naše pacienty a chceme,
aby u nás našli nejen co nejkvalitnější lékařskou
péči, moderní technické vybavení, ale i příjemné prostředí, “ zdůrazňuje technická ředitelka
ing. Zuzana Těťálová.
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Nové komunikace
a vrátnice

N

ové komunikace a parkoviště v celém nemocničním areálu slouží zejména pacientům,
jejich příbuzným a návštěvníkům. Při vjezdu
mají k dispozici novou vrátnici, v níž dostanou základní informace, například kde zaparkovat, kde absolvovat potřebná vyšetření nebo kde najdou oddělení,
kam jdou na návštěvu. V areálu je pro ně uvolněno zhruba 40 parkovacích míst, která mohou využít
24 hodin denně. Prvních 15 minut je navíc zdarma,
pro případ, dovezení nebo vyzvednutí pacienta.
Následující první hodina parkování vyjde na symbolických 10 korun. Zásobování a obsluha jsou přesměrovány do technické části areálu se samostatným
vjezdem. „Celý areál se tak výrazně ztišil, pacienti
mají větší klid na léčení, zaměstnanci na svou práci.
A pokud máme informace, odezva na tato opatření je
kladná. V areálu také vznikly pro bezpečnost pěších
návštěvníků nové bezbariérové chodníky s nájezdy
pro vozíčkáře, na jaře se chystáme dokončit parkové
úpravy a osázení novou zelení,“ říká technická ředitelka. Zaměstnanci nemocnice parkují na vyhrazeném
a uzavřeném parkovišti mimo nemocniční areál.

Radiodiagnostika
je pohromadě

Dialýza a léčebná
rehabilitace

lienti oddělení radiologie už využívají v nové přístavbě
pro magnetickou rezonanci nový přístroj MAGNETON
Amira 1.5T, což byla největší investiční akce loňského roku. Slouží jim také nový přístroj pro skiaskopii a skiagrafii
Luminos dRF Max a endosonografický sálek pro diagnostiku
a odběr vzorků pro další vyšetření, například při onemocnění
jícnu či slinivky břišní. Pacienti tak mohou absolvovat všechna potřebná vyšetření pohromadě a nemusejí přecházet mezi
jednotlivými budovami. Na jednom místě je tak kromě výše
uvedených pracovišť i sono, RTG, CT a nedávno otevřené
Mamocentrum.

přízemí budovy Centra návazné péče nechalo vedení nemocnice vybudovat nové satelitní dialyzační centrum. Tím
narostla stávající kapacita nefrologického oddělení o dalších deset moderních dialyzačních lůžek.

K

Novinkou
je koronarografie

N

a angiografickém pracovišti se kromě velmi úspěšné
intervenční radiologie, prováděné špičkovými odborníky, nově provádí i zákroky intervenční kardiologie. Toto
moderně dovybavené pracoviště se nachází v přízemí pavilonu
Jednodenní chirurgie a ortopedie. (Podrobněji se tomuto tématu
věnuje samostatný článek v magazínu.)
Na jednotce intenzivní péče, kde pacienti po zákroku zůstávají
na nezbytně nutnou dobu, vznikl pro jejich větší komfort i nový
nadstandardní pokoj.

V

V loňském roce také prošlo revitalizací oddělení léčebné rehabilitace, mimo jiné dostalo nová bezpečná madla a řadu dalších
novinek pro komfort a bezpečí pacientů.

Další investiční akce

V

letošním roce pokračuje obměna převážné části lůžek
na všech stanicích Centra návazné péče. Nemocným budou sloužit moderní elektricky polohovatelná lůžka a jejich
komfort se tak významně zvýší. Usnadní se tak i práce personálu, který o pacienty na těchto lůžkách pečuje. Nemocnice také
chystá rekonstrukci Neurologického oddělení, začít by měla ještě
letos. Na jaře zahradníci osází areál nemocnice novou zelení, aby
se tak stal, pokud je to možné, příjemnějším místem pro všechny, kteří sem přijdou nebo zde pracují. „Vedení nemocnice také
připravuje výstavbu zcela nové moderní budovy pro ambulantní péči,“ uvádí MUDr. Miroslav Mach, předseda představenstva
skupiny PRIVAMED a.s., která zahrnuje plzeňskou Nemocnici
PRIVAMED, Mulačovu nemocnici v Plzni, Masarykovu nemocnici
v Rakovníku, polikliniky v Plzni Doubravce, Brně i Lounech a v neposlední řadě také Domovinku, agenturu domácí péče.

PRIVAMED5

Naše péče
Podrobné informace klientky najdou na internetové adrese
http://www.privamed.cz/nase-sluzby/privamed-mamocentrum/

Výročí

svatby

Marcela

„oslavila“ operací prsu
Na preventivní prohlídky a mamografická vyšetření prsů chodila
Marcela od 18 let. Její maminka totiž přišla kvůli zhoubnému onemocnění ve 48 letech o prs, takže Marcela navštěvovala lékaře
pravidelně jednou do roka a dělala si i samovyšetření. „No a loni
na podzim jsem si nahmatala něco v pravém prsu. Řekla jsem
to mamce a ona mi druhý den volala do práce, že si v novinách
přečetla o novém mamografu v PRIVAMEDU, a hned mi dala
i telefonní číslo na nové mamo centrum. Tak jsem tam zavolala
a byli moc ochotní. Objednali mě brzy. Paní doktorka Pěchotová
objevila malinkaté zhoubné ložisko v levém prsu, v pravém byla
jen cysta. Je úžasná, protože tak malého ložiska by si asi jen
málokdo všiml. A měla skvělý přístup, jednala se mnou na rovinu
a hned mě objednala na operaci do Mulačovy nemocnice. Vzali
mi jen kousek tkáně a i tam byla také skvělá paní doktorka, takže
jsem vlastně měla štěstí. S manželem, který mě tam vezl, jsme
se smáli, že je to pěkná oslava. Operovali mě totiž 13. listopadu, přesně v den našeho 25. výročí svatby, a kvůli tomu jsme
museli odříci i naplánovaný pobyt v termálních lázních,“ popisuje
Marcela, která má kamarádku onkoložku. „Když jsem jí přečetla
zprávu z nemocnice, řekla, že můj problém je řešitelný. To mě
uklidnilo a všichni v rodině jsme to brali jako jakoukoli jinou nemoc. Asi to mělo přijít. Ani se moc nedivím, moje práce je stresová a navíc mám často noční služby. Už 35 let. Naštěstí jsem
nemusela podstoupit chemoterapii, stačilo ozařování,“ vypráví
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dvaapadesátiletá velmi akční a přímá žena, která byla na neschopence pouze půlroku a už zase pracuje. Nejhorší prý pro
ni bylo, že musela utlumit všechny své plány včetně cestování.
V současnosti chodí na kontroly a užívá hormonální substituci.
Nedělá jí sice moc dobře, ale prý se dá přežít. „Mám úžasného manžela, děti a podpora rodiny je při takovém onemocnění
moc důležitá. A taky si zachovávat dobrou náladu, i když je to
někdy těžké. Hormonální substituce mi nedělá moc dobře, ale
beru to tak, že je nutná. Navíc jezdím k paní doktorce do Prahy,
která mě dokáže energeticky posílit,“ říká Marcela. Dodává, že je
důležité nezapomínat na preventivní vyšetření, ale nutná je i trocha štěstí. „Možná kdybych přišla na mamograf dříve, ložisko
by ještě nebylo patrné a za pár měsíců by mohlo být pozdě,“
konstatuje pacientka. Tu chválí MUDr. Marcela Pěchotová. „Paní
spolupracovala, důvěřovala,“ zdůrazňuje lékařka důležitost spolupráce pacientky s lékaři při léčbě. Připomíná, že do 45 let by
si měly ženy dělat pravidelně samovyšetření prsů a od 45 let
docházet každé dva roky na preventivní mamografické vyšetření
a v mezidobí si provádět samovyšetření. Pokud si žena v prsu
cokoli nahmatá a zavolá, objednají ji do dvou dnů. Není třeba
se doma zbytečně stresovat. S prevencí i případnými problémy
vám rádi poradí. Na webových stránkách má Centrum mamografického screeningu mimo jiné napsáno, že při problému se
klientka nemá objednávat on-line, ale rovnou telefonovat.

Rozhovor

Porod

byl obrovský a příjemný
zážitek, říká moderátor

N

atálie, která se narodila na Gynekologicko-porodnickém oddělení v Masarykově nemocnici v Rakovníku
Monice a Tomášovi Hauptvogelovým, oslaví posledního května roční narozeniny. „Narodila se v úplné
pohodě, a kdy ona sama chtěla. Ona ví, že ještě v bříšku měla naší plnou důvěru. I proto je to neskutečně pohodová holčička. Neustále si s námi povídá, ukazujeme si obrázky a všechno chce poznat. Nedávno
na dovolené u moře musela ochutnat i vyplavený korál obalený pískem,“ říká pyšně její tatínek, známý moderátor.
Jak se vaší ženě rodilo v rakovnické nemocnici?
Byl to pro ni i pro mě obrovský zážitek. Byli jsme maximálně
spokojeni. Podobný porod bych přál všem ženám, ale troufnu si
říci, že asi v 98 procentech ho bohužel nezažijí.

Proč myslíte?
Protože se na tento jedinečný okamžik intenzivně nepřipravují a mnohé se porodu bojí. Vždyť porodem se straší už malé
holčičky. Monika na porod velmi intenzivně trénovala fyzicky
i psychicky. Porodu u ní předcházel trénink jako na maraton.
Několikrát týdně chodila plavat, několikrát týdně cvičila s kamarádkou Payou jógu. Samozřejmě jsme se radili s naší porodní asistentkou Katkou, za dulou Míšou jsme jezdili až do Chomutova.
Nutno dodat, že Monika k tomu všemu stíhala i velmi úspěšně
podnikat.

Vraťme se ještě k samotnému porodu. Jak
dlouho jste byli v porodnici, než malá přišla
na svět?
Natálka se narodila v podvečer, zhruba 20 minut po příjezdu do rakovnické porodnice. Jeli jsme tam z Dolních Břežan,
kde bydlíme, docela dost rychle. Dveře oddělení otevřela naše
porodní asistentka Katka, kterou jsme naším velmi brzkým příjezdem překvapili. Porodní sály byly totiž v ten okamžik plné.
Monika porodila vestoje, v přijímací kanceláři, bez jakýchkoliv
léků a doktorů. Jen s několika tichými radami asistentky Katky.
Rodila v pozici, která ji v tu chvíli přišla nejpřirozenější. Jsme
vděčni rakovnické porodnici, že takto Monika rodit mohla. Mezi
porodnicemi je to bohužel stále jedna ze světlých výjimek. V noci

na pokoji jsme se pak bavili o porodu jako o nějakém dobrém
filmu a chtěli jsme si vzpomenout na každý detail. Mě hrozně
zajímalo, co a jak Monika prožívala.

A co porodu předcházelo?
První větší kontrakce přišly hodně brzy ráno. Šli jsme se projít,
akorát svítalo. Pak jsme si ještě zalezli do postele. Když jsem
se dopoledne vzbudil, Monika cvičila na terase s Payou jógu
(cviky které prostě nedám). Odpoledne po obědě (přáním byly
borůvkové knedlíky), jsme si zalezli do vířivky, co máme na zahradě. Bez bublin jsme se v ní váleli asi hodinu. Masíroval
jsme Monice krk a chodidla, povídali jsme si a byla pohoda.
Monika si pravidelně odbíhala do „svého světa za oponou“
a já jen stopoval jak často. Když jsme vylezli, vše se tak nějak
hodně zrychlilo.

Proč jste si vybrali zrovna rakovnickou
porodnici?
Hledali jsme zařízení, ve kterém bude žena rodit, jak si bude
přát. Podrobně jsme se seznamovali s českými porodnicemi na základě zkušeností maminek, referencí, internetu.
Nejlépe pro nás vyšla právě rakovnická porodnice. Právě
tam je žena tou nejdůležitější osobou a středobodem všeho.
V Rakovníku pochopili, že porod není záležitostí doktora nebo
přístrojů a léků, ale ženy a miminka! Za to patří velký dík hlavně panu primáři MUDr. Radkovi Poláčkovi, který kolem sebe
v Rakovníku nechal vzniknout „hnízdo andělů“. On a porodní
asistentky takovými anděly totiž jsou. Přejeme všem rodičům,
aby zažili takové štěstí, jako jsme zažili a zažíváme my s Natálií!
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Novinka

Novou

intervenční kardiologii využilo
už v lednu 50 pacientů

I

ntervenční kardiologie funguje zcela
nově od loňského prosince v Pavilonu
jednodenní
chirurgie
Nemocnice
PRIVAMED. Provoz zabezpečují dva špičkoví kardiologové mimo jiné se zkušenostmi z Nemocnice Na Homolce v Praze,
MUDr. Pavel Boček, který před lety zakládal kardiologické centrum ve Fakultní
nemocnici v Plzni, a MUDr. Ondřej
Aschermann. „Česká republika má díky
vzniku kardiocenter v 90. letech a rozvoji
koronární intervence nejlepší léčbu akutních infarktů myokardu ve světě. Nyní se
rychle rozvíjí intervenční výkony nekoronární. Jde o výkony prováděné ne chirurgicky, ale pomocí vpichů do cévního
řečiště a skrz speciální hadičky – katetry,
na srdečních chlopních a dalších srdečních strukturách,“ vysvětluje MUDr. Pavel
Boček. A další vývoj kardiologie podle
něho směřuje právě k satelitům přebírajícím převážně výkony na věnčitých
tepnách. Stávající kardiocentra s kardiochirurgií pak budou moci rychleji
rozvíjet právě intervence nekoronární.
A právě takové satelitní centrum vzniklo
v Nemocnici PRIVAMED. „Přebíráme koronární intervence, výkony, kde není třeba
kardiochirurg a pacientům postačuje jednodenní nebo dvoudenní hospitalizace,“
upozorňuje MUDr. Pavel Boček.
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Příjem do 14 dnů
Do nového centra v PRIVAMEDU si pacienti našli cestu rychle, jen za leden poskytlo služby 50 nemocným. Přijímá klienty z celých západních Čech, výkony jsou
většinou plánované a pacient se dostane
na řadu maximálně do 14 dní po objednání. Centrum má k dispozici svá vlastní lůžka a pro větší komfort mají pacienti
možnost využít i nový nadstandardní pokoj v prostorách jednotky intenzivní péče.

Diagnostické metody
Lékaři používají celé spektrum nejmodernějších invazivních diagnostických metod.
Základem je koronarografické vyšetření,
tedy zobrazení věnčitých tepen pomocí
jejich naplnění kontrastní látkou a následného rentgenu. „Provádí se v místním
znecitlivění při vědomí pacienta, do tepny
v oblasti zápěstí se zavádí speciální hadička – katetr, který končí až v začátku
věnčité tepny, a tudy se aplikuje kontrastní látka do samotné věnčité tepny.
Pod rentgenem pak přesně vidíme, kde
je problém, a dokážeme ho opravit,“ popisuje MUDr. Pavel Boček. Pokud nelze
provést vyšetření z oblasti zápěstí, můžeme jej provádět z oblasti třísla. Přístup
„z ruky“ má přednost především proto, že
je pro pacienta jednodušší a vyšetřovaný
po něm nemusí ležet na lůžku, ale již z katetrizačního sálu odjíždí vsedě. Dodává,
že podobnou diagnostickou metodou
je ventrikulografie, která zobrazuje nejen
tvar, ale i funkci srdečních komor a chlopní. Aortografie umožňuje zobrazení aorty,

hlavní tepny v těle. Pravostranná srdeční
katetrizace umožňuje měření tlaků a průtoků krve v srdečních oddílech včetně
odběrů krevních vzorků z nich, což umožňuje přesnější diagnostiku některých srdečních onemocnění. K dalším funkčním
vyšetřením prováděným na novém pracovišti, tedy těm, které neznázorňují jen tvar
vyšetřované cévy, ale i možnost cévního
řečiště zvýšit průtok krve do srdečního
svalu při takové potřebě, je vyšetření
frakční průtokové rezervy.

Léčba
Všechna tato vyšetření předcházejí léčebným výkonům. „Zúžení věnčitých tepen léčíme jejich roztažením pomocí takzvaných
balonkových katetrů a ošetřením implantací výztuže, která se nazývá stent. Pokud
je nález takový, že by zmíněný postup nepomohl, doporučíme a zařídíme kardiochirurgickou operaci,“ uvádí lékař. Ke kontrole
a optimalizaci výsledků léčebných výkonů
se používá optická koherentní tomografie,
která zobrazuje nejen strukturu cévní stěny,
ale především ukazuje, jak nejlépe do postižené tepny implantovat výztuhu – stent,
která drží tepnu otevřenou, a tím umožňuje
optimální hojení tepny.
Intervenční kardiologie je jedním z oborů, které v posledních dvou desetiletích
výrazně přispěly k prodloužení lidského
věku. „A neřekla své poslední slovo. Proto
je její rozvoj i v Nemocnici PRIVAMED
jedním z dalších kroků, jak zlepšovat kvalitu života a prodloužit náš věk,“
zdůrazňuje lékař.

Naše služby

Budu
pokračovat
v odkazu svých M
předchůdců…

UDr. Roman Kollros pochází z Klatov,
žije s manželkou a třemi dětmi, které
prozatím spotřebují většinu jeho volného času, jinak si rád zasportuje – v zimě se věnuje (výkonnostně) stolnímu tenisu, v létě se rád
projede na kole nebo si zahraje tenis.

Novou posilu získala kardiologická ambulance Nemocnice PRIVAMED - od začátku března tohoto roku v ní
začal pracovat MUDr. Roman Kollros. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, první zkušenosti sbíral
na interním oddělení Klatovské nemocnice, pak pracoval na Kardiologickém oddělení Fakultní nemocnice Plzeň,
kde se věnoval zejména intervenční kardiologii, atestaci z kardiologie získal v roce 2007. V posledních 10 letech
pak působil na kardiologické ambulanci Klatovské nemocnice.
Jaké jsou vaše první dojmy?
Jsem tu teprve měsíc, zatím se pořád ještě rozkoukávám. Nové prostředí, skoro všechny pacienty, které jsem viděl v březnu, jsem potkal
poprvé v životě…

Mohl byste krátce představit vaši ambulanci?
Kardiologická ambulance by se měla věnovat nemocným s komplikovanou hypertenzí, ischemickou chorobou srdeční, chlopňovými
vadami, srdečním selháním, poruchami rytmu, stavy po operaci srdce, v omezené míře sledujeme nemocné s vrozenými vadami srdce.
Vyšetření u nás bývají součástí diferenciální diagnostiky bolestí na hrudi, dušnosti, palpitací a také vybraných pacientů po mozkové příhodě.

lékaře, kde se bude definitivně rozhodovat o vhodnosti a načasování
operace srdce.

Jaké máte další plány?
Co se týče přístrojového vybavení, s vedením jsem domluvený na obměně echokardiografu – ten současný už slouží 12 let. Také bych
rád rozšířil nabídku naší ambulance pro nemocné s poruchami rytmu
o možnost monitorace tzv. epizodními záznamníky.

Můžete přiblížit, o co jde?

Jakým způsobem s ní spolupracujete?

Epizodní záznamník oproti klasickému „holteru“ (který nahrává signál po celou dobu monitorace) zaznamenává pouze poruchy rytmu.
Existují buď zařízení s automatickou detekcí dysrytmie – to musí mít
pacient napojené přes 2 elektrody na svém těle, nebo zařízení, kde
nahrávání spouští sám nemocný po přiložení na hrudník, jinak tu „krabičku“ může nosit třeba v kapse nebo dámy v kabelce. Data se pak
automaticky odešlou přes speciální mobilní telefon do centrály, ze
které do 1-2 týdnů od ukončení monitorace přijde elektronickou poštou souhrnná zpráva. Toto nám umožňuje monitoraci nebo případně
čekání na výskyt poruchy rytmu po dobu i několika týdnů.

Tak především na naší ambulanci kolegové nemocné ke katetrizačnímu výkonu objednávají, budou ho jistě potřebovat i někteří z našich pacientů. Po koronarografii pak budeme u pacientů předběžně indikovaných k plánovanému kardiochirurgickému výkonu určitým „logistickým“
centrem – budeme shromažďovat výsledky ambulantně doplňovaných
dovyšetření a nemocného pak prezentovat na tzv. indikačním semináři, tedy setkání kardiochirurga, intervenčního kardiologa a ošetřujícího

Pro pacienty, kteří nemají poruchy rytmu každý den, trpí občasnými
pocity slabosti nebo dokonce poruchami vědomí. Moc rád bych také
posílil spolupráci s našimi neurology a nabídl delší monitoraci i nemocným po ischemických cévních mozkových příhodách, u kterých je
podezření na záchvatovitou fibrilaci síní, s paní primářkou Gregorovou
z Neurologického oddělení, už jsme si o tom povídali.

Jaká vyšetření může v současnosti vaše ambulance nabídnout?
Klidové a zátěžové EKG, jednodenní „holterovskou“ monitoraci krevního tlaku a srdečního rytmu, echokardiografické vyšetření. V loňském
roce začala v nemocnici fungovat i intervenční kardiologie.

Pro koho bude tento typ monitorace vhodný?

Představujeme
Rekonstrukci na Gynekologicko-porodnickém oddělení, Oddělení rehabilitace a řadu dalších investičních akcí plánovala v loňském roce Mulačova
nemocnice. O tom, jak se jí plány podařilo naplnit a co ji čeká v letošním roce, hovořil jednatel a ředitel Mulačovy nemocnice Ing. Jaroslav
Zimmermann.

Mulačova

nemocnice

má
nové
porodní sály
i vodoléčbu
Co nového vzniklo na Gynekologicko-porodnickém
oddělení?
Nově vznikly dva samostatné porodní pokoje s komfortním
a diskrétním zázemím pro budoucí maminku i její doprovod.
Zvládli jsme to během pěti týdnů a záhy se projevil zvýšený
zájem budoucích maminek. Svědčí o tom počty porodů, loni
jsme již překročili hranici 700 a letos očekáváme, že se jejich
počet ještě zvýší. Počet novorozenců je nyní dvojnásobně vyšší než v roce 2013, kdy se u nás narodilo 382 dětí. Zvýšený
zájem zaznamenáváme i o společné předporodní kurzy. Už
když jsme je udělali poprvé po otevření modernizovaných sálů,
přišlo okolo 50 párů, což ukazuje, že budoucí maminky a tatínkové chtějí vidět a otestovat si osobně naší porodnici, která má
více než 90letou tradici. Na úspěšnou rekonstrukci a modernizaci porodních sálů navázala nástavba lůžkové části gynekologie, díky níž na oddělení vzniklo sedm dalších pokojů s celkem
13 lůžky a se sociálním zázemím. Jsou tam i nadstandardní
pokoje, o které je obrovský zájem. Nástavba slouží pouze pro
gynekologické pacientky, jsou tam pooperační pokoje. Uvolnili
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jsme tím částečně původní
lůžkovou kapacitu pro ženy
s dětmi po porodu.
Takže v současnosti je
kapacita pro pacientky
gynekologie i rodičky
dostatečná?
Po té, co jsme zprovoznili nástavbu, nesetkali jsme se situací,
že bychom je nedokázali uložit. Předtím se nám občas stávalo,
že se neplánovaně třeba sešlo šest, sedm rodiček a k tomu
byla plně naplánovaná operativa, a chvilkově tedy nebyl dostatek lůžek. Ale i v takových případech jsme si poradili a nikdo
nemusel ležet na chodbě. Byla to jen trochu složitější logistika.
Koncem března jste dokončili plánovanou
rekonstrukci rehabilitačního oddělení.
Čeho se týkala?
Vodoléčba na rehabilitačním oddělení, která zůstala původní
a nepodstoupila rekonstrukci od roku 1958, nyní zcela změnila

svoji tvář. Práce na modernizaci a úpravě
trvaly necelé tři měsíce a troufnu si říci, že
se přestavba mimořádně vydařila. Zrušili
jsme původní bazén, který byl provozně-ekonomicky náročný, a využili jsme ho
pro rozšíření počtu vodoléčebných van.
Původně byly jen čtyři, nyní jich máme
osm. Pět je zcela nových a tři původní,
které byly ve vyhovujícím stavu, jsme nechali repasovat. Pořídili jsme například
velkou vanu výhradně pro podvodní masáže. Technologii jsme zmodernizovali tak,
abychom pokryli potřeby všech pacientů.
Oddělení opět slouží od 1. dubna všem
našim pacientům. Součástí rekonstrukce
byla výměna rozvodů vody a kanalizace,
změnily se všechny povrchy, tedy obklady,
dlažby, stropy, a vzniklo zde nové sociální
zázemí včetně prostorné sprchy. Veškerý
personál oddělení byl již zaškolen na obsluhu nových van tak, abychom dokázali
poskytovat kvalitní a pacientům prospěšné
terapeutické služby.
V jakém stádiu je deklarovaná
oprava fasády uvnitř areálu
nemocnice, která měla navázat
na novou uliční fasádu?
Jsme také téměř u konce, chybí už jen
pár drobností. Ještě chceme rozšířit počet
parkovacích míst uvnitř areálu pro naše zaměstnance. Sídlíme na okraji centra Plzně,
v obytné čtvrti, najít tady volné místo pro
zaparkování je někdy nadlidským úkolem…

nice, kde vzniknou nové skladovací prostory, a pak se zrekonstruuje sociální zázemí
– sprchy a toalety v sesterských šatnách.
Na jaře jsme dokončili i rekonstrukci kyslíkové stanice a stanice pro přípravu medicinálního vzduchu.
Dále připravujeme postupnou modernizaci
všech pokojů a sociálního zázemí pro naše
pacienty. To je ale běh na dlouhou trať, protože můžeme za provozu opravovat jen provozně minimálně omezující počet pokojů,
a to buď po patrech, nebo po stoupacích
vedeních inženýrských sítí. Průběžně chceme vyměnit podlahové krytiny, svítidla, zařizovací předměty a upravit rozvody elektřiny,
abychom zlepšili dispozice a dostupnost
zásuvek a osvětlení našim pacientům.
Pořídili jste v uplynulém roce
nějaké nové přístrojové vybavení?
Pro Gynekologicko-porodnické oddělení
jsme pořídili nejmodernější endoskopickou
věž pro laparoskopie a hysteroskopie, která zlepší kvalitu a bezpečnost péče, kterou
poskytujeme. Urychlí i časy prováděných
miniinvazivních výkonů v rámci naší gynekologie, kdy provádíme v průměru 12 až 13 tzv.
malých gynekologických zákroků denně.
Na Jednotku intenzivní péče, Interní oddělení a interní ambulanci jsme pořídili tři nová
počítačová EKG s Wi-Fi přenosem křivek,

který umožňuje ukládat křivky včetně popisu, ale i další vyšetření srdce, např. holterizace, do společné centrální databáze
a archivu. Tam je pak možné v budoucnu
provádět srovnávání vývoje EKG křivek pacienta. Součástí modernizace EKG vybavení je také nový software pro vyhodnocování
EKG holterizací a všichni naši lékaři nyní mají
k dispozici provedená EKG vyšetření kdekoliv v nemocnici on-line. Naše oddělení
Následné intenzivní péče (NIP) jsme doplnili
o dva nové moderní plicní ventilátory.
Máte nějaké nové posily ve vašich
týmech?
Ano, od 1. července loňského roku u nás
zastřešuje oddělení ARO a intenzivní péče
pan primář MUDr. Vítězslav Kuhn, který má
letité zkušenosti z oboru jak z Čech, tak i ze
zahraničí, neboť působil mnoho let profesně v Německu. Zastřešil tak společné vedení tohoto oddělení.
Průběžně se nám daří oslovovat ke spolupráci mladé lékaře, zejména v oborech, kde
jsme držiteli akreditací pro jejich vzdělávání, ale i zdravotní sestry a další nelékařské
profese, nicméně v současné době, kdy se
ekonomice a mnoha oborům dobře daří,
lidé obecně více fluktuují – přicházejí a odcházejí, takže nové posily se snažíme hledat
v podstatě kontinuálně.

Nedotkne se to relaxační zahrady
uvnitř areálu?
Tu budeme jako každý rok průběžně udržovat a kultivovat tak, aby naši pacienti
a jejich návštěvy měli alespoň kousek zázemí klidu a zeleně na čerstvém vzduchu.
Chodí sem od jara do podzimu poměrně
často a rádi.
Čeká pacienty letos ještě nějaký
stavební ruch uvnitř budovy?
Ještě v letošním 1. pololetí bychom chtěli
zrekonstruovat prostory v suterénu nemoc-
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Rozhovor

Počet

porodů se

po rekonstrukci
zvýšil o třetinu,
říká vedoucí porodních sálů

Luxusní koupelna s vanou, sprchovým koutem a toaletou, koutek
s pohodlnými křesly, stolečkem a televizí, Wi-Fi, velký míč, uvolňovací
závěsná zařízení, barevné světlo, moderní porodní lůžko, nad kterým je ve stropě zabudováno vytápění, aby mělo čerstvě narozené miminko teplo jako v bříšku, špičkové přístroje a vše dostupné
na pár kroků – tak vypadají nové porodní boxy v Mulačově nemocnici v Plzni, jejíž Gynekologickoporodnické oddělení loni podstoupilo částečnou rekonstrukci. „Ale hlavně tady panuje rodinné
a intimní prostředí, kdy se rodičce věnuje jedna porodní asistentka a jeden lékař a nestřídají se
jako ve velkých neosobních nemocnicích. A vyplácí se nám to, protože nás vyhledává stále větší
počet žen,“ pochvaluje si vedoucí porodních sálů Mulačovy nemocnice MUDr. Michal Kapoun.
Připomíná, že v porodnictví má nemocnice tradici již od roku 1927, kterou stále rozvíjí.

Kvůli rekonstrukci jste loni museli na pět týdnů
omezit provoz. Jak se to projevilo na počtu
porodů?
Před rekonstrukcí jsme měli v průměru denně 1,6 porodu.
Po rekonstrukci se počet zvedl na 2,3 porodu denně. Takže to
je 38 procentní nárůst. Z toho mám obrovskou radost.
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Co u vás ženy oceňují nejvíce?
Individuální péči, intimitu, vedení porodu pokud možno přirozenou cestou jen za přítomnosti porodní asistentky. Špičkové
přístrojové, ale hlavně odborné zázemí našeho oddělení
i Novorozeneckého oddělení. A samozřejmě komfortní prostředí, kdysi tady byly odděleny při porodu jen zástěnou, měly

společné sprchy, přes prostory, kdy čekaly na svou
chvíli, chodili lidé a teď mají luxusní soukromí.
Oceňují třeba i to, že po porodu sekcí novorozence nenecháváme na Novorozeneckém oddělení,
ale maminka ho dostane, pokud to její stav dovolí,
na pokoj kdykoli si přeje. Máme také vynikající spolupráci s ambulantními gynekology, kteří se u nás
mohou o své klientky postarat.
Věnujete se maminkám i poté, co
z porodnice odejdou?
Samozřejmé. A i v tom jsme docela specifičtí.
Věnujeme se ženám už dlouho před porodem, při
něm i po odchodu z nemocnice, kdy se na nás
mohou obrátit s jakýmkoli problémem. Naše porodní asistentky jsou s nimi v kontaktu mailem, radí
jim například s kojením, laktační poradkyně za nimi
přijde i domů, lékaři zase pomohou s případnými zdravotními problémy. Úspěšní jsme i v mnoha
dalších věcech.
V čem ještě?
Sekcí, tedy takzvaným císařským řezem, u nás přichází na svět 15 procent dětí, což je o 10 procent
méně, než je celorepublikový průměr. Daří se nám
i přirozené porody koncem pánevním, v 50 procentech těchto případů ženy porodí normálně. V záloze
máme pro případ nečekaných komplikací i zdejší
ARO nebo chirurgii. Jsme schopní přivést na svět
miminko už v 36., respektive 35. týdnu těhotenství.
O maminku i miminko se kompletně postaráme bez
nutnosti převozu na jiné pracoviště. A abych nezapomněl, budoucí rodiče si chválí pravidelná setkání
s vedením naší nově zrekonstruované a moderní porodnice a mají o ně velký zájem.
Jak často je děláte a koho se mohou
rodiče zeptat?
Jednou měsíčně, vždy od 15 hodin. Účastní se
jich paní primářka Novorozeneckého oddělení MUDr. Eva Dortová a další kolegové včetně
mě. Budoucí maminky a tatínkové dostanou odpovědi na vše, co je zajímá o těhotenství, porodu i péči
o novorozence. Také si mohou prohlédnout porodní
boxy a další prostory. Mají obrovský zájem a přichází
jich padesát až šedesát na jedno setkání. V podstatě kontinuálně.

Zajímavosti
z porodnice
První miminko v roce 2019 se v Mulačově nemocnici narodilo 1. 1.
2019 v 9:30 hod., chlapeček z Plzně, jmenuje se Alois a vážil 4130 g.
Posledním miminkem loňského roku byl chlapeček Martínek a narodil se
31. 12. 2018 ve 22:22 hod.
• Loni se narodilo celkem 702 dětí (z toho 6x dvojčata)
– 351 chlapců a 351 dívek
• Nejčastější jména chlapců: Jan, Jakub, Václav, Dominik
• Nejčastější jména dívek: Anna, Ema-Emma, Eliška, Sofie
• Neobvyklá jména chlapců: Willibald, Sami, Brandon, Braien, Brian,
Dion, Frenk, Ivelin, Ianis, Montes
• Neobvyklá jména dívek: Iara, Inna, Lina, Madlen, Mia, Mína, Malvína,
Riva, Mavis, Narin, Ilish, Amy Rose
• Nejmenší: dívka Štěpánka 1730g, chlapec Vašík 1700g
• Nejtěžší: dívka Lucinka 5030g, chlapec Petřík 4600g

Trojnásobná maminka
nedá na porodnici
dopustit
Už potřetí rodila v Mulačově nemocnici
osmatřicetiletá maminka Jitka Šimková.
Poprvé před osmi lety syna Jaroslava,
před pěti roky dceru Emu a letos v březnu syna Františka. „Jsem tady naprosto spokojená a všichni jsou moc milí.
Pokaždé jsem tu našla stejné usměvavé
lékaře i sestřičky. Péče o mně a hlavně o malého byla skvělá,“ směje se.
Dodává, že Gynekologicko-porodnické oddělení se rok od roku zlepšuje.
Přesto, že rodila sekcí, měla možnost užít si pohodlí nových porodních
pokojů. „Připravovala jsem v jednom z nich na císařský řez, cítila jsem
se tam velmi příjemně a atmosféra byla skvělá,“ popisuje Jitka Šimková.
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Naše péče

Nejdůležitější je
dostatek času,

usmívá se porodní asistentka
Mulačovy nemocnice

Stále více žen rodí v Mulačově nemocnici v Plzni. Láká je sem rodinná atmosféra a přístup zdravotníků. „ Pokud je vše v pořádku, plníme budoucím maminkám jakékoli přání, do porodu zbytečně
nezasahujeme a vždy je snaha ze strany celého porodního týmu, aby žena porodila přirozeně,“ říká
porodní asistentka Bc. Michaela Froydová. Porodní asistentky vedou fyziologické porody samy, jsou
průvodkyní ženy ve všech porodních dobách, od příjmu na porodní sál až k samotnému porodu.
Co ženám ulevuje účinně
od bolesti?
Osvědčila se aromaterapie, ať už rozprášení vůně nebo masáže vonnými olejíčky, či
koupel s přidanými olejíčky. Využívá se při
bolestivých nadměrných kontrakcích nebo
naopak při nedostatečných, při únavě
a vyčerpání k povzbuzení ženy. Pomáhají
také homeopatika, které si žena k porodu
musí donést, ty podporují například otevírání děložního hrdla a také děložní činnost.
Homeopatika a jejich užití s ženami konzultujeme již před porodem, máme k dispozici i letáček, kde je jejich přesný rozpis, a je
v něm zahrnuta příprava na porod, samotný porod i porod císařským řezem. Na porodních pokojích jsou k dispozici např.
porodní stolička, míče, žíněnka, závěs,
tyto pomůcky žena využívá k potřebné
úlevě a změně polohy během první doby
porodní i samotného porodu. Nejdůležitější
je nechat ženě dostatek času, jak již bylo
zmíněno, a také citlivý, klidný a empatický
přístup bez zbytečných zásahů. Nesmějí
také chybět optimistická nálada, motivace, určité nasazení a nastavení, že porodní
bolesti jsou přirozená záležitost a že porodem odezní. Porodit přirozeně se dá i větší
dítě, nedávno se u nás narodil chlapeček
o váze 4620 gramů a maminka měla jen
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drobné porodní poranění, které spravily
dva stehy, spontánně u nás rodí i ženy
po císařském řezu, koncem pánevním či
dvojčata.

Polohu u porodu i pohyb před porodem
si žena volí sama. Pokud není rozhodnutá jakou polohu k porodu zvolit, konzultuje
s porodní asistentkou, co bude nejvhodnější, a společně hledají, zkoušejí. Často to
není klasická poloha na zádech, ale např.
v podřepu na porodním lůžku, „na všech
čtyřech“, na boku nebo také ve stoje.
Akceptujeme vše, pokud je to ženě pohodlné a cítí se dobře. Obvykle zkoušíme
několik poloh, než přijdeme s budoucí maminkou na tu pravou, pohyb v době před
porodem je velmi důležitý.

men partner, maminka či jiná blízká osoba.
Věnuje se jí konkrétně jedna porodní asistentka. Umožňujeme dotepání pupečníku,
přestřižení pupečníku tatínkem a řadu dalších věcí, zdá se, že by to měly býti záležitosti automatické, ale ne v každé porodnici
se tak děje. O tom všem informujeme budoucí maminky na předporodních kurzech
tzv. Maxi lekcích, které zpravidla pořádáme 2x za měsíc. Probíráme tam s nimi
porodní plán, jak se připravit na porod, co
si vzít s sebou do porodnice a připravujeme na to, co je čeká a jaké mají možnosti.
Naše péče začíná v těhotenství, pokračuje
porodem a dále šestinedělím. Jelikož je
Maxi lekce jednorázové setkání a probíhá
ve skupině několika žen i s jejich partnery, některé otázky řešíme následně formou
mailové komunikace.

Vyjdete ženě vstříc i při
netradičním přání, například
když si chce odnést placentu?

K takovému přístupu ale musíte
být v pohodě i vy a táhnout
takzvaně za jeden provaz?

V jakých polohách mohou ženy
rodit?

Snažíme se plnit veškerá přání. Placentu
samozřejmě umožníme odnést. Je i možné, že žena odchází po porodu s novorozencem dříve, pokud je vše v pořádku a má
zajištěného pediatra, který přebírá zodpovědnost za dítě. U porodu může být příto-

Známe se dlouho, můžeme se na sebe
vzájemně spolehnout, lékaři nám důvěřují a berou nás jako „parťáky‘‘. Jsme prima tým a práce nás, troufám si říci, baví.
Myslím si, že tuhle atmosféru vnímají i budoucí maminky, a i proto nás vyhledávají.

Naše péče

Klientka si může v Masarykově
nemocnici v Rakovníku

vybrat svou
porodní asistentku
V

yzpovídat i porodní asistentky
na
Gynekologicko-porodnickém
oddělení Masarykovy nemocnice
v Rakovníku není vůbec jednoduché. Mají
totiž popravdě řečeno plné ruce práce.
Klientky za nimi jezdí až z dalekého okolí, protože porodnice nabízí nejen klasické
porody (lékařsky vedené), ale i přirozené porody vedené porodní asistentkou.
Nastávající maminky si mohou vybrat
z nepřeberného množství relaxačních pomůcek, přípravků či metod, které jim zmírní bolesti, a ony porodí co nepříjemnější
a nejpřirozenější cestou.

Porodní asistentky
vedou porod samy
Fyziologické porody vedou porodní asistentky samy, lékař je pouze připravený
zasáhnout, pokud by se vyskytly jakékoliv komplikace. „Klientky rodí v přítomnosti manžela a své asistentky, ve většině případů každá osoba navíc ruší
přirozený průběh porodu,“ říká staniční
sestra Gynekologicko-porodnického oddělení Bc. Petra Galiová. Rutinní nástřihy

při porodu nedělají, jak je obvyklé v mnoha
jiných porodnicích. „Z naší statistiky vyplývá, že bylo potřeba nástřih dělat u pouhých
12 procent žen. Když porod běží pozvolně
a žena tlačí podle vlastních pocitů, miminko přijde na svět, aniž by se žena poranila
nebo jsou tato poranění malá a ta pak mohou ošetřit porodní asistentky samy,“ pochvaluje si staniční sestra“. Práce ji stejně
jako její kolegyně, kterých je dvanáct, velmi baví a spolu se stále učí něco nového.
Například využívají model pánve k simulaci
rotace hlavičky pánví. Tento model slouží
k instruktáži a pomáhá nalézt nejvhodnější
polohy k porození dítěte.

Předporodní kurzy
a výběr asistentky
Předporodní kurzy se konají jednou měsíčně a během nich se budoucí maminky seznámí s průběhem porodu a možnostmi využití aktuálních služeb oddělení.
Samozřejmostí je prohlídka porodních sálů,
které navozují velmi příjemnou rodinnou atmosféru. Během těhotenství poskytují porodní asistentky také bezplatné konzulta-

ce, pomáhají ženám např. sepsat si jejich
porodní přání. Klientky si také mohou jako
nadstandardní službu vybrat ke svému
porodu konkrétní porodní asistentku, která
vede celý porod dle jejího porodního přání.

Relaxační pomůcky
a techniky porodu
„Rodičky mají na výběr různé relaxační
pomůcky: balon, žíněnku, vak, závěsné
zařízení, porodní stoličku, sprchu a vanu,
do které mohou i porodit. Využíváme
také aromaterapii s různými druhy esencí tak, aby tlumily bolesti nebo podpořily
průběh porodu podle toho, co je potřeba
nejvíce ovlivnit, vysvětluje staniční sestra.
Dodává, že pokud má porod pomalejší
tempo a dítě nemůže správně vklouznout
do porodních cest, pomáhá např. metoda
„rebózo“ nebo metoda "spinning babies".
„Prostě děláme všechno proto, abychom
ženě a miminku co nejvíce prospěly a provedly je porodem bez úhony a s co nejlepšími pocity. A moc nás to baví,“ uzavírá
Bc. Petra Galiová.
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Rozhovor

V
odoléčba
na Oddělení rehabilitace
je opravená,

pochvaluje si nová primářka
Nová primářka MUDr. Andrea Hejzková vede od loňského ledna Oddělení rehabilitace Mulačovy nemocnice v Plzni. Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni, chtěla pracovat na interně, ale začala působit na neurologii a rehabilitaci, které „propadla“. „Má velké kouzlo. Když pacienti
spolupracují, je rychle vidět zlepšení jejich stavu. A to je radost, která v jiných medicínských oborech
bez medikamentů či operačních zákroků většinou není tak markantně vidět,“ vysvětluje MUDr. Andrea
Hejzková, která nejprve pracovala v Nemocnici PRIVAMED a odtud rovnou přešla do Mulačovy nemocnice. Část oddělení, které vede, nedávno podstoupilo rozsáhlou rekonstrukci.
Čeho se rekonstrukce týkala?
Pacientům slouží od dubna opravené prostory vodoléčby. Práce trvaly zhruba tři měsíce, nemocní mají k dispozici pět nových
moderních hydromasážních van a tři repasované. Část z nich stojí na místě starého
už nepoužívaného bazénu, skopaly se staré
dlaždice, místo nich jsou nové, stejně jako
podlahové krytiny, stropy nebo kanalizace.
Rekonstrukce byla náročná. Celá vodoléčba má nové sociální zázemí pro pacienty
i personál.
Jaké služby oddělení ještě
poskytuje?
Léčebnou tělesnou výchovu, elektroléčbu,
teploléčbu, respektive parafínové zábaly,
světloléčbu infračerveným zářením, měkké
techniky a mobilizační techniky, které zahrnují reflexní a vazivové masáže, lymfodrenáže, ergoterapii, protetické poradenství a také
rázovou vlnu vhodnou například na patní ostruhy, ale ta je placená.
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Mají o placené služby pacienti zájem?
Ano, nejen o rázovou vlnu. Nově jsme zavedli baňkování nebo tejpování, které si nemocní moc chválí, protože jim přináší úlevu
od bolesti. Do budoucna bychom chtěli mít
jako placenou službu laser k léčení jizev,
úponových bolestí či už zmíněných ostruh.
Zatím posílám zájemce do Nemocnice
PRIVAMED nebo na polikliniku v Doubravce.
Ceníky našich služeb lidé najdou na internetových stránkách.
Kolik ošetříte pacientů za rok
a s jakými potížemi?
Uděláme asi 5,5 tisíce vyšetření za rok.
Denně přijde zhruba stovka klientů na cvičení a další procedury. Největší část pacientů přichází pro vertebrogenní onemocnění
(bolesti bederní a krční páteře) nebo po úrazech. Věnujeme se i dětem. Poskytujeme
nejen ambulantní péči, ale také rehabilitační
péči (léčebnou tělesnou výchovu) u hospitalizovaných na všech odděleních naší ne-

mocnice. Každému našemu pacientovi sestavujeme individuální rehabilitační plán, aby
se co nejrychleji uzdravil a vrátil se do běžného života.
Kolik vás na to je?
Dvě lékařky včetně mě, dvě zdravotní sestry,
16 fyzioterapeutek a jedna nezdravotnice,
která pacienty objednává a dělá další administrativní činnost. Jsme výhradě ženský kolektiv, kolegyně jsou úžasné a patří jim velké
poděkování. Stejně tak mé předchůdkyni
a nyní kolegyni paní primářce MUDr. Libuši
Pechmanové, která na tom má obrovskou
zásluhu. Kolegyně jsou emaptické, povídají si s pacienty, vyslechnou je a poradí jim,
udělají si na ně čas podle jejich potřeb. A bez
toho by naše práce nebyla komplexní, přístroje jsou důležité, ale bez cvičení a psychopomoci by to nešlo. Pacienty je třeba občas podpořit i psychicky, uklidnit je, pochválit
nebo motivovat. Tělesno nelze oddělit od duševna a dobré slovo může hodně pomoci.

Naše služby

Proktologie
řeší nejčastěji hemoroidy
P

roktologie se ve spolupráci s dalšími obory zabývá onemocněním
konečníku. Zahrnuje diagnostiku a léčbu zhoubných i nezhoubných
nádorů konečníku, hemoroidů a řadu dalších potíží. V Mulačově nemocnici funguje v rámci Chirurgického oddělení i Proktologická ambulance, v jejímž čele stojí MUDr. Ivan Vlasák.

Hemoroidy
Jednou z nejčastějších chorob řešených gastroenterology a zejména chirurgy v Mulačově
nemocnici je výskyt hemoroidálních uzlů.
„Způsobují řadu obtíží, počínaje svěděním,
pálením a bolestí v okolí anu, až po krvácení
z konečníku, které může někdy být i doprovázeno prolapsem (výhřezem) anorektální
sliznice a v pokročilých stadiích i občasnou
inkontinencí spojenou s hlenohnisavým výtokem z konečníku. Při akutních potížích doprovázených krvácením může dojít i k velkým
ztrátám krve spojeným až s kolapsovým stavem. Navíc mohou být i příznakem nádorového onemocnění konečníku. Nemoc proto
musí být včas diagnostikována a správně
léčebně řešena,“ upozorňuje MUDr. Ivan
Vlasák. Hemoroidy se léčí sklerotizací, elektrokoagulací nebo operačně.

Periproktální abscesy
Dalším častým a infekčním proktologickým
onemocněním jsou periproktální abscesy
(hlízy) a píštěle. V akutním stadiu se projevují
jako abscesy, v chronickém dlouhotrvajícími
píštělemi. Jsou způsobeny infekcí. Projevují
se postupně se rozvíjející se bolestí a horečkou, zejména při lokalizaci v okolí svěračů.
Léčba je chirurgická, často v celkové anestezii, a spočívá v incizi abscesu.

Píštěle
Píštěle, které nesouvisejí s konečníkem, vycházejí z okolních struktur a orgánů, související s konečníkem jsou častější, tvoří chodbičky, které mají vnitřní ústí někde v análním

kanálu či v konečníku a zevní ústí na kůži.
Příčina vzniku je stejná jako u abscesů.
Léčba je vždy chirurgická, neboť při delším
trvání se píštěle mohou větvit, šířit a poškodit svěrače, mohou být příčinou recidivujících
abscesů a při delším trvání mohou být i příčinou vzniku zhoubného nádoru. Léčí se rozříznutím píštěle, vyříznutím celé stěny píštěle či
v postupném prořezávání svěračů.

Řitní trhliny
Mezi častá onemocnění patří řitní trhliny (tzv.
fissura ani). Akutní vznikají náhle bolestí typicky při stolici, obyčejně je provází krvácení. Zároveň dojde k reflektorickému spasmu
svěračů. Chronická trhlina vzniká z nevyléčené akutní, zpravidla působením infekce a zánětu. Léčba spočívá u akutní fisury v jejím
zklidnění, koupelích, aplikaci spasmoanalgetických čípků, někdy v roztažení a uvolnění
spasticky stažených svěračů. Chronická vyžaduje chirurgickou léčbu.

Genitální bradavice
Jsou projevem papilomavirové infekce. Jde
o časté pohlavně přenosné onemocnění. Dělí
se na vysoce rizikové (způsobují karcinomy
děložního hrdla, vaginy, vulvy, konečníku, ale
i v oblasti např. krku a hlavy) a nízko rizikové
(způsobují genitální bradavice či např. polypy
dýchacích cest). K jejich přenosu dochází
sexuálním stykem, z matky na dítě, či pouhým kontaktem sliznic. Výskyt se v populaci
pohybuje kolem 1%. Projevují se bolestí, pálením či svěděním v oblasti genitálu a konečníku. Léčba je konzervativní, spočívá v apli-

kaci lokálně působících farmak. Nejúčinnější je
chirurgická, která spočívá v jejich odstranění.

Prolaps rekta
Do poradny přicházejí pacienti se sestupem
anorektálního úseku řitním kanálem a výhřezem
otvorem ven či s neschopností zadržet plyny
a stolici. Onemocnění je často způsobeno častým tlačením při zácpě a nucením na stolici či
ochablostí vaziva. Léčí se při chronických stádiích chirurgicky resekcí tkáně či nitrobřišní fixací
mobilizovaného úseku rekta a zpevněním pánevního dna většinou na specializovaných pracovištích. Na nich se léčí i anální inkontinence.

Nádory
K nejzávažnějších proktologickým onemocněním patří nádory konečníku. Vyskytují se v podobě benigní (nezhoubné), např. adenomy, lymfangiomy, fibrolipomy, častěji v podobě maligní
(zhoubné), např. sarkom, maligní melanom, více
než v 90 % jde o adenokarcinom. Projevují se
často krvácením z konečníku, nucením na stolici, bolestivým tlakem v malé pánvi, celkovými
příznaky – fyzickou slabostí, úbytkem hmotnosti,
nechutenstvím, anemizací. Léčba spočívá v chirurgickém operačním řešení v celkové anestezii
za hospitalizace doplněné následně onkologickou léčbou. Pouze některé benigní nálezy lze
odstranit při koloskopii.

Idiopatické střevní záněty
K onemocněním s projevy v oblasti rekta náleží
i tzv. idiopatické střevní záněty, tedy ulcerozní
kolitida a Crohnova choroba. Projevují se většinou křečovitými bolesti břicha a vodnatými
průjmy, v oblasti rekta pak nucením na stolici
s krvácením a přítomností hlenu při defekaci.
Příznaky mají i mimostřevní. Kromě anamnézy,
laboratorního a fyzikálního vyšetření vede k diagnóze zejména koloskopické vyšetření s odběrem histologického vzorku. Léčba patří gastroenterologům, chirurgická léčba následuje spíše
v pokročilých stádiích a při progresi onemocnění
či při vzniklých komplikacích.
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Rozhovor

 ový primář
N
má zkušenosti
ARO
ze zahraničí
Anesteziologicko-resuscitační oddělení v Mulačově nemocnici vede od loňského července primář MUDr. Vítězslav Kuhn, který budoval anesteziologicko-resuscitační oddělení ve zdravotnických zařízeních v České republice a řadu let
působil v Německu. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni.
Kam jste zamířil po promoci?
Začínal jsem v Aši jako chirurg, ale po dvou
letech jsem se rozhodl pro anesteziologii.
Po sametové revoluci jsem nastoupil na kliniku anesteziologie a intenzivní medicíny
univerzitní kliniky AKH ve Vídni. Poté, co mi
zemřela manželka, jsem se na přání dětí vrátil do Čech, kde jsem dostal nabídku, abych
zorganizoval a vybudoval ARO nemocnice
v Sedlčanech. Nové pětilůžkové ARO oddělení s nejmodernějším vybavením bylo
uvedeno do provozu za tři měsíce, byla to
moc hezká práce. Obdobně jsem zorganizoval nové ARO nemocnice v Domažlicích.
Baví mě zavádět nové věci a něco nového
budovat a poznávat.
Jak jste se ocitl v Německu?
Na nabídku práce v Německu jsem reagoval
v roce 2002. S dvěma atestacemi v oboru
a znalostí němčiny jsem získal rychle všechny potřebné papíry. Pracoval jsem v několika nemocnicích a klinikách na různých
místech v Německu, například v Sasku,
Brandeburku a Bavorsku, zprvu jako řadový anesteziolog a nakonec jako leitender
Oberartz, což v českých poměrech odpo-

18

vídá pozici zástupce primáře. V roce 2016
jsem se vrátil s rodinou zpět do Čech, nastoupil jsem na pozici primáře ARO nemocnice ve Frýdlantu a po krátkém působení
tam, jsem byl osloven nabídkou společnosti
PRIVAMED v Plzni.
Jaké jsou z vašeho pohledu
rozdíly mezi českým a německým
zdravotnictvím?
V Německu je úplně jiný způsob myšlení, otevřenost vůči všemu novému a paradoxně méně byrokracie. U nás jsou to
stohy papírů, které musí lékaři vyplňovat.
Například v poučení pacienta před operací
u nás pacient vyplňuje poměrně komplikovaný informovaný souhlas a lékař mnohdy
musí pacientovi vysvětlovat, co co znamená. V Německu dostane pacient dotazník
s celoněmeckou působností, vypracovaný
právníky z lékařské komory, s jednoduchými
otázkami a vše je rychle vyřízeno.
Co tedy chcete ve své funkci
změnit?
Prioritou je optimalizovat personální situaci.
Zavádět rychle nové medicínské postupy
do praxe, věnovat se mladým kolegům,

kterým bych rád předal své zkušenosti.
Současně vychovat svého nástupce, který
profesně i lidsky dobře povede oddělení.
A už se něco konkrétního pro
pacienty podařilo udělat?
Rozšířili jsme počet ventilovaných a antidekubitálních lůžek na NIP (následné intenzivní péči) ze šesti na osm. Právě zkoušíme
nový zvedák pro pacienty, který usnadňuje
například jejich přemístění z lůžka do křesla.
Umožní jim mimo jiné sledovat v této poloze televizi, dívat se z okna nebo zkoušet
po mnoha týdnech a měsících sám se najíst. Nemocný pookřeje i takovýmito zdánlivými maličkostmi.
A tyto detaily jsou pro úspěšnou léčbu
mnohdy důležitější než drahé léky. Tento
zvedák usnadňuje pacientovi i nácvik chůze.
Zkracujeme tak v rámci vertikalizace pacienta dobu jeho nutné rehabilitace. Nemluvě
o tom, že tento přístroj šetří fyzické i psychické síly personálu i jeho čas, který je tolik
potřebný pro další pacienty. Málokdo si dovede představit, jaký je problém manipulovat například se 140 ti kilogramovým ležícím
nepohyblivým pacientem.

Výročí

Ke

čtyřicátinám
si ARO nadělilo řadu novinek
Větší úlevu od bolesti ve srovnání s jinými metodami, snížení potřeby
silných léků proti bolesti, snížení nežádoucích účinků a kratší dobu
při zotavení po operaci přináší nová metoda, kterou začalo používat Anesteziologicko-resuscitační oddělení Masarykovy nemocnice
v Rakovníku. Je to vlastně jakýsi dárek pacientům i zdravotníkům k 40.
výročí existence, které toto oddělení oslavilo 18. dubna. „Metoda se
nazývá blokáda periferních nervů a díky ní odpadá v mnoha případech
nutnost celkové narkózy, po které bývá lidem špatně,“ říká primář ARO
MUDr. Pavel Kozlík.
Jak se blokáda provádí?
Lidově řečeno umrtví se oblast, kde se
bude operovat. Pacient dostane injekci
lokálního anestetika do nervu, který vede
místem operace. Injekce způsobí znecitlivění oblasti a vede i k úlevě od bolesti
v závislosti na tom, jaké lokální anestetikum použijeme a kde se periferní nervová
blokáda provádí. Lze ji dělat při plném vědomí i pod účinkem sedativ.
Není obtížné najít ten správný
nerv?
V tom nám pomáhá navigace ultrazvukem a anestetikum se píchá přímo tam,
kde je třeba.
Jak se pacient po takové
operaci obvykle cítí?
Většinou velmi dobře, odpadne totiž nevolnost, která se dostavuje po celkové
narkóze. Pacient může například bez problémů jíst.
Letos máte 40. výročí. Kolik
jste už za tu dobu obsloužili
pacientů?

Přesně 5 286 a z toho máme na kontě
1 200 zachráněných lidí. Kdyby nebylo
našeho oddělení, nepřežili by.
A slavili jste vůbec?
Uspořádali jsme krajský seminář s odborným programem o technických a dalších
novinkách v našem oboru. Pozvali jsme
na něj i naše bývalé pracovníky, zhruba
40 lidí. Přišla i bývalá vrchní sestra Běla
Kolmannová, která na zdejším ARO pracovala ještě v dobách, kdy oddělení patřilo pod chirurgii. Celkem tady byla 60 let
a loni odešla do důchodu. Všechno je to
zaznamenané v naší kronice.

slednou intenzivní péči, dlouhodobou
ošetřovatelskou péči a akutní mezioborovou péči. Jsme první okresní nemocnicí
v České republice, která se takovou centralizací může pochlubit.
Jaké to má výhody?
Můžeme pracovat s pacienty podle fáze,
v níž se nacházejí. To například znamená, že když se zdravotní stav pacienta,
který je už v následné péči zhorší, můžeme v rámci jednoho oddělení na jednom
patře rychle poskytnout akutní resuscitační péči. Nebo naopak. Pro pacienta
je to komfortní, zpružnila se práce s lůžky
a zvýšily kapacitní možnosti.

Vy si vedete kroniku?
Od samého začátku našeho oddělení. Jsou v ní zaznamenány osudy ARO
i všech jeho zaměstnanců. Kroniku si
mohli všichni prohlédnout i na semináři.
Takže tam zaznamenáte i novinku, že akutní a chronická intenzivní péče je na jednom místě?
Určitě. Jsme patřičně pyšní, že máme
pohromadě akutní resuscitační péči, ná-
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Představujeme
Investice do nových přístrojů, ale také především do mezd vložila v uplynulém roce Masarykova nemocnice v Rakovníku. A letos ji čeká začátek
modernizace části nemocničního areálu za zhruba sto milionů korun.
„Úpravy parkoviště by mohly začít už v létě a díky tomu, že je lokalita stranou od nemocnice, pacienty, návštěvníky a zaměstnance nebude snad
tolik obtěžovat hluk,“ říká ředitel Masarykovy nemocnice MUDr. Tomáš
Jedlička. Dodává, že zahájení stavebních prací napomohla i skutečnost,
že nemocnice uzavřela se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou smlouvu
na dalších pět let.

Masarykova

nemocnice

investovala
především do mezd
Proč bylo uzavření smlouvy
s VZP tak důležité?
Převážná část pacientů z naší spádové oblasti, což je asi 60 tisíc lidí, je klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny. A uzavření
rámcové smlouvy na pět let, které zajišťuje zachování provozu
v plné šíři, nám dává určitý klid na to, abychom se soustředili na vnitřní záležitosti nemocnice, tedy na zahájení rozsáhlé
modernizace a například další obnovu přístrojového vybavení
ve prospěch našich pacientů.

V jaké fázi je nyní projekt modernizace?
Finišují přípravy projektu pro stavební povolení, takže úpravy
parkoviště by mohly začít už v létě. Se zahájením stavebních
prácí v budově počítáme na podzim.
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Čeho se budou týkat?

Jaké?

Vstupní části nemocnice včetně parkoviště a nového vjezdu,

Nový RTG skiaskop, Radiodiagnostické oddělení dostalo nový

centrálního příjmu, který bude fungovat tak, že pacient při-

diagnostický ultrazvuk, Interní oddělení kardiologický ultrazvu-

jde na jedno místo a personál se o něho kompletně posta-

kový přístroj, rehabilitace získala rázovou vlnu a kryoterapii.

rá. Lůžkové oddělení gynekologie a porodnice budou ve dvou

Opravili jsme také lékařské pokoje a plánujeme opravy dalších,

patrech nad sebou, chceme také centralizovat intenzivní péči

včetně nového vybavení.

do jednoho oddělení. Plánujeme rovněž nárůst počtu lůžek
vzrůstají. Do budoucna by se měl zvýšit počet úkonů takzvané

Když jsme u lékařů, zmínil jste,
že jste zvyšovali platy. O kolik procent?

jednodenní chirurgické a ortopedické péče. Pacientům chce-

Platy jsme zvyšovali plošně veškerému personálu. Hodně

me umožnit, aby například po operaci karpálního tunelu, varixů,

jsme podpořili mladé začínající lékaře, které zařazujeme rovnou

malých kýl a dalších výkonů nemuseli trávit v nemocnici dlou-

do 4. stupně platové třídy. Vlastně jsme je vytáhli mimo systém

hou dobu a mohli jít domů po krátkodobé hospitalizaci, ať už

a ve srovnání roků 2017 a 2018 jim mzdy vzrostly v průměru

během jednoho dne nebo druhý den po operaci. Ale než se

o 20 procent. Podobné je to i u zdravotních sester. Celkově

všechny naše plány uskuteční, bude to trvat několik let, práce

jsme v tomto období navýšili všem zaměstnancům platy v prů-

jsou naplánovány v několika etapách. V rámci projektu se řeší

měru o 11, 6 procenta a pro letošek počítáme s dalším nárůs-

i požárně bezpečnostní zařízení, které zahrnuje moderní a bez-

tem o 9, 6 procenta. Snažíme se také o možnosti vzdělávání

pro následnou a dlouhodobou péči, protože počty pacientů

pečné prvky a postupy pro bezpečí pacientů i zaměstnanců.

zdravotníků, z průzkumu totiž vyplynulo, že mladí lékaři kladou

Plánujte, že v rámci projektu vznikne
v nemocnici Dětské oddělení?

na možnosti zvyšování své kvalifikace velký důraz a je pro ně

Nechystáme ho kvůli předpokládané nízké vytíženosti, před

Přivedla do nemocnice zmíněná opatření
další potřebné pracovníky?

jeho zrušením bylo denně v hospitalizaci méně než deset dětí.
Abychom ho mohli provozovat, potřebovali bychom zhruba dvojnásobek malých pacientů.

na prvním místě při výběru pracovního místa.

Personální situace je v českém zdravotnictví velmi složitá
a podle renomovaných prognóz se bude odchodem lékařů

Vraťme se ještě k investicím v loňském
roce. Co všechno jste pořídili nebo opravili?

do důchodu ještě zhoršovat. Zatím se alespoň podařilo stabi-

Evakuační výtah ve výškové budově a letos na jaře opravujeme

nemocnicích nedošlo k odchodu personálu ze mzdových dů-

druhý, zrekonstruovali jsme zákrokový sál na urologii, na onko-

vodů. Ale pochopitelně uvítáme další posily, lékaře, sestry a jiný

logické ambulanci je nová střecha a pořídili jsme nový archivač-

zdravotnický i nezdravotnický personál. V případě jejich zájmu,

ní systém obrazové dokumentace a některé přístroje.

jsme jim schopni zajistit i ubytování a další benefity.

lizovat personální situaci a přes masivní přidávání v pražských

PRIVAMED21

Naše péče

Peritoneální

Dialýza
zjednodušuje život

Peritoneálně dialyzační program nabízí nově Masarykova nemocnice v Rakovníku jako jediná v celé spádové oblasti. Znamená to, že pacient s problémy ledvin si může za splnění
určitých podmínek odstraňovat odpadní látky z těla sám v domácím prostředí. „Při této
metodě se využívá přirozených vlastností pobřišnice neboli peritonea. Pacient si do dutiny břišní zavede přes voperovanou hadičku speciální roztok. Několik hodin si ho tam
ponechá, za tu dobu se do roztoku nasají škodlivé látky a on si jej sám zase vypustí,“ přibližuje metodu vedoucí lékař
dialyzačního centra Masarykovy nemocnice MUDr. Petr Vorel. Dodává, že pacient musí být důkladně proškolen, samostatný, disciplinovaný a technicky zdatný. „Rozhodně není pro každého, vedle určitých zdravotních předpokladů
musí nemocný umět také včas rozpoznat případnou komplikaci a dobře zareagovat, respektive se s námi okamžitě
zkontaktovat, “ zdůrazňuje lékař, který má zatím ve zmíněném programu jednoho pacienta a druhého v přípravě.

Výhody

Zájem stoupá

Tato metoda se nehodí pro každého, ale má velké výhody.
Nemocný nemusí docházet třikrát v týdnu na hemodialýzu
do dialyzačního střediska. „Stačí jedna kontrola za měsíc nebo
za šest týdnů,“ říká MUDr. Petr Vorel.
Nemocný si může lépe uzpůsobit denní režim, může jezdit
na dovolené po celé Evropské unii, protože firma, která dodává roztoky, mu je přiveze, kamkoli potřebuje. Pacient se jen
nahlásí na příslušném dialyzačním středisku, aby byl pro jistotu v kontaktu s lékaři. Na měsíc nemocný potřebuje zhruba
30 krabic se speciálními roztoky, které musí být uskladněny
na suchém místě.

Zájem o zmíněnou dialýzu se v České republice podle
MUDr. Petra Vorla zvyšuje. Mohou ji už také zajišťovat speciálně
vyškolení pracovníci domácí péče. Nejvíce ji však využívají nemocní ve skandinávských zemích nebo Kanadě, kde jsou velké
vzdálenosti k dosažení dialyzačních center. Zhruba 30 procent
tamních pacientů si vyplachuje dutinu břišní doma.

Peritoneální katetr
Peritoneální katetr, tedy speciální hadičku, zavádí do dutiny břišní chirurg. Masarykova nemocnice v tomto ohledu spolupracuje
se Všeobecnou nemocnicí v Praze, kde se tyto výkony běžně
dělají. Hadičku je možné používat po celou dobu, kdy je pacient
v peritoneálním dialyzačním programu.
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Další způsob domácí hemodialýzy
Rozjíždí se ale také další program domácí hemodialýzy. „Pacient
má doma zapůjčený přístroj z nemocnice nebo dialyzačního centra, k tomu speciální úpravnu vody, naučí se vše ovládat a připojovat doma. Je propojený on-line s lékařem, který
na něho dohlíží,“ přibližuje další model MUDr. Petr Vorel.

Spádová oblast
Dialyzační centrum Masarykovy nemocnice v Rakovníku zajišťuje péči zhruba 80 tisícům lidí, jejichž počet se ještě rozrůstá hlavně v letních měsících. Rakovnicko a přilehlé Křivoklátsko totiž
každoročně láká řadu turistů z celé České republiky i zahraničí.

Novinka

Nemocnice

PRIVAMED
má nové satelitní
dialyzační
centrum
N

ové satelitní dialyzační středisko funguje od loňského podzimu v nemocnici PRIVAMED v přízemí Centra návazné
péče v prostorách po bývalých laboratořích mikrobiologie.
Rozšíření střediska bylo nutné kvůli nárůstu počtu dialyzovaných
pacientů. Dosud bylo v Nemocnici PRIVAMED dialyzační středisko
v pavilonu Centra jednodenní chirurgie s deseti přístroji.

S
„P

atelitní centrum disponuje ve třech pokojích deseti dialyzačními pozicemi s polohovatelnými lůžky nebo křesly.
Jeho součástí je také nová úpravna vody, která je pro léčbu
dialýzou nezbytná.
acienti mají k dispozici nejmodernější přístroje, standardně je k dispozici Wi-Fi síť a všichni mohou sledovat
televizi, aby si ukrátili v průběhu léčby čas, protože dialýzu podstupují třikrát v týdnu, a to po dobu čtyř a více hodin. Také
umístění centra v přízemí s bezbariérovým přístupem je výhodné
pro pacienty přivezené sanitkou i pro nemocné, kteří přijíždějí autem. Navíc nyní mohou parkovat zdarma přímo v areálu, kde jsou
nově zbudovaná parkovací místa pro pacienty, což je pro ně komfortní,“ upozorňuje vedoucí lékař dialyzačního centra Nemocnice
PRIVAMED MUDr. Jan Wirth.

D

odává, že nové satelitní středisko slouží také klientům
Centra návazné péče a odpadá jim tak převoz do jiné budovy. „Nemocných se selháním ledvin přibývá. Lidé se
vzhledem k pokroku v medicíně dožívají vyššího věku, ale zároveň
se tak dožívají více komplikací, včetně chorob ledvin. Navíc dnes
je náhrada funkce ledvin dostupná všem pacientům, kteří dialýzu potřebují, nejsou žádná věková a ani jiná omezení,“ vysvětluje
vedoucí lékař.
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Naše služby

OKB

Privamed
má nový laboratorní
informační systém

Oddělení klinické biochemie se v říjnu 2017 přestěhovalo do nových prostor a od té doby prošlo výraznou reorganizací. Modernější uspořádání laboratoře nám umožnilo změny v provozu jednotlivých úseků. Naše laboratoř
se řadí mezi velké konsolidované laboratoře se špičkovou přístrojovou technikou. V minulém roce jsme pořídili
biochemický analyzátor, který patří mezi nejvýkonnější zařízení současnosti. V březnu 2019 jsme zakoupili nový
přístroj na zpracování elektroforéz a v tomto roce ještě plánujeme kompletně obměnit hematologické analyzátory
(zpracování krevních obrazů a koagulací technologií nové generace) a modernizovat imunochemická zařízení.
Výraznou změnou pro celé oddělení bylo zavedení nového
laboratorního informačního systému, který umožňuje lépe reagovat na stále se zvyšující požadavky na kvalitu laboratoří.

Personální obsazení
Všechny služby zajišťuje zhruba 40 zaměstnanců (lékaři,
analytici, laborantky, administrativní pracovnice, sanitářky
a řidiči). Personální obsazení laboratoří se za poslední rok podařilo posílit o nové tváře a původní osazenstvo si neustále
zvyšuje kvalifikaci. Vzdělávání našich zaměstnanců je jednou
z priorit. Mgr. Barbora Benedová minulý rok úspěšně složila náročnou atestaci z Hematologie a transfúzní služby a je
odborným garantem hematologie, dále Ing. Eva Stuchlová je
v současné době v přípravě k atestaci z Alergologie a klinické imunologie, stejně tak Mgr. Andrea Kučerová a Mgr. Petra
Kofčáková se připravují k atestaci z Laboratorních metod
v klinické biochemii.
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Služby, cíle
a přednosti
OKB Privamed
– Rychlé a kvalitní zpracování vzorků, validní výsledky
– Dobrá komunikace a ochota personálu
– Individuální přístup ke klientům
– Hustá síť odběrových míst
– Vysoká frekvence svozů biologického materiálu,
včetně odpoledních
– Likvidace biologického odpadu
– Poskytování odběrového materiálu
– Zvyšování úrovně elektronického přenosu výsledků
(eZpráva)
– Uchování vzorků až 3 dny (delší doba pro možnost
dokončení vyšetření)

Plánované novinky
–
V nejbližší době bude zprovozněno objednávání pacientů
na OGTT (orální glukozový toleranční test) přes webové stránky,
kde si sám pacient či lékař vybere datum a místo provedení testu.
– Stavební úpravy čekárny před odběrovou místností na poliklinice Bory
– Od května 2019 je k dispozici vyšetření HCG v nepřetržitém
režimu

Elektronický přenos výsledků
a klinických zpráv:
Již několik let nabízíme přenos výsledků laboratorních vyšetření
prostřednictvím programu MEx. Systém využívá šifrovanou cestu
pro přenos dat, avšak je omezen pouze na zprávy z Nemocnice
PRIVAMED.
Před časem jsme doplnili nabídku zabezpečených přenosů o moderní způsob – prostřednictvím eZprávy.
Platforma eZpráva splňuje všechny podmínky zabezpečeného
předávání informací v elektronické podobě. Program je velmi přehledný, jednoduchý a umožňuje zasílání všech zdravotnických
i jiných dokumentů v zabezpečené formě včetně běžné komunikace mezi lékaři, kteří jsou v programu registrováni.

může externí lékař poslat do naší nemocnice či CNP např. zprávu při plánované hospitalizaci, a tím pomoci našim klinickým lékařům dozvědět se důležité informace o pacientovi. Nemocnice
PRIVAMED je zaregistrována pod IČZ 44103, Centrum návazné
péče pod IČZ 44106.

Pro instalaci (i reinstalaci na nový počítač) a nastavení není nutný
vzdálený přístup z laboratoře.
eZprávu dnes používají stovky ambulancí nezávisle na odbornosti.
Do systému jsou zapojení praktičtí lékaři, ambulantní specialisté,
některé nemocnice (např. FN Plzeň) atd. Program je garantován
Sdružením praktických lékařů.

Z výše uvedených důvodů se nám eZpráva jeví jako výhodnější
pro lékaře i pacienty a do budoucna bychom ji chtěli preferovat.

Velkou výhodou tohoto systému je obousměrné zasílání zpráv.
To znamená, že kromě přijímání zpráv a výsledků z Privamedu

Šifrovaný přenos

V následující tabulce je přehledně shrnuto porovnání obou používaných systémů

eZpráva

MEx

•

•

Jednoduché rozhraní, podpora

•

•

Příjem zpráv a laboratorních výsl.

•

•

Odesílání zpráv

•

•

kdokoli zapojený v systému eZpráva

pouze odesílání zpráv z Privamedu

•

•

Odesílatel/příjemci zpráv
Komunikace s pojišťovnou
Ověření čísla pojištěnce

•

•

EET

•

•

Elektronický recept

•

•

Zdravotní knížka Zdravel
Web podpory
Videonávody na youtube
Certifikát
Cena za odeslanou/přijatou zprávu

•

•

www.lekarskyemail.cz

•

•

•

1 pro uživatele (IČP) – na libovolný počet počítačů

1 na každý počítač

zdarma

zdarma
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Novinka

Síť zdravotnických zařízení
skupiny PRIVAMED

se dále rozrůstá
P

oliklinika Plzeň Doubravka, s.r.o., jejíž komplex poskytuje pod jednou střechou ambulantní
zdravotní péči praktických lékařů, stomatologů, rehabilitační péči, radiologii, klinickou biochemii, péči specialistů z dalších různých oborů, včetně provozu lékárny, patří k významným poskytovatelům ambulantních služeb v Plzni a tak tomu bude i nadále. Objekt bude dále
sloužit k účelům, ke kterým byl vybudován, a bude skupinou PRIVAMED GROUP zrekonstruován.

Cílem této akvizice, stejně jako v předchozích případech,
je dále rozšiřovat portfolio ambulantních lékařských domů
a působit zde v synergii s ambulantními specialisty, obvodními lékaři a dalšími odborníky ve zdravotnictví, kteří
v těchto lékařských domech jakožto samostatní podnikatelé působí. Spolupráce mezi provozy skupiny PRIVAMED
GROUP je totiž oboustranně výhodná jak pro nájemce
těchto lékařských domů, tak pro komplementární provozy skupiny PRIVAMED GROUP a v konečném důsledku
z existence takto provázané sítě zdravotní péče profituje
samozřejmě zejména pacient.
Pacienti, kteří jsou zvyklí polikliniku Doubravka navštěvovat, změnu vlastníka na rozsahu a úrovni lékařské péče
nepocítí. Pocítí však kvalitu prostředí, když po opravách
interiéru, které prováděl dosavadní vlastník, bylo nyní získáno stavební povolení na opravu fasády a výměnu oken,
současně běží řízení o povolení zateplení střechy, umístění
vlastního zdroje elektrické energie a v návaznosti na získání
těchto povolení bude realizována rekonstrukce. Jednomu
z předních architektonických ateliérů jsme zároveň zadali studii přístavby druhé věže polikliniky nad traktem tzv.
„dětského oddělení“. Podtržením této studie má být facelift
rohu ulic Masarykova třída a Mohylová s akcentem na ozelenění městského prostředí v podobě střešního parku.
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Na poliklinice v Doubravce
pomáhá nový rehabilitační přístroj
Nový přístroj pro bezkontaktní elektroterapii VAS-07 slouží
pacientům ambulantní rehabilitace společnosti UNITERAP,
s.r.o., na poliklinice v Doubravce, která od letošního ledna patří do skupiny PRIVAMED. Elektroléčebné impulsní
proudy, při nichž se nemusí pacientovi přikládat kontaktní elektrody, působí léčebně na bolestivé stavy, podporují
hojení, regeneraci nebo reparaci tkání pohybového aparátu. „Bezkontaktní princip elektroléčby výrazně omezuje
rizika této procedury v porovnání s klasickou kontaktní
elektroléčbou. Zcela vylučuje rizika popálení a chemického poleptání kůže a umožňuje aplikovat proceduru přes
oděv, obvaz, sádru či ortézu. Vhodný je například na léčení
degenerativních onemocnění kloubů, artrózu, chondromalacii, vertebrogenní onemocnění, fraktury, následky úrazů
a mnoho dalších potíží,“ říká MUDr. Harriet Lípa, primářka
Rehabilitačního oddělení Nemocnice PRIVAMED. Tamní
rehabilitace nabízí i množství dalších léčebných metod při
onemocnění pohybového aparátu a při onemocnění periferního a centrálního nervového systému, včetně poúrazových a pooperačních stavů, mezi které patří léčebná tělesná
výchova, fyzikální terapie: mechanoterapie (ultrasonoterapie), termoterapie (parafin, lavatherm), hydroterapie (vířivé
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a perličkové koupele), fototerapie (laser), elektroterapie – kontaktní
(nízkofrekvenční a středofrekvenční proudy, elektrostimulace), nekontaktní (magnetoterapie, VAS). Rehabilitační lékař sestaví ambulantním pacientům individuální rehabilitační plán. Stačí se jen objednat a přinést si doporučení od praktického lékaře nebo specialisty.

Radioterapie
na Poliklinice Plzeň Doubravka
Společnost Poliklinika Plzeň Doubravka, s.r.o., vedle provozu stejnojmenné polikliniky jako nájemního lékařského domu také provozuje
vlastní oddělení radioterapie. Jedná se o provoz zaměřený na analgetickou léčbu nenádorových onemocnění, například tenisový loket, oštěpařský loket a jiné entezopatie a dále např. na léčbu zánětlivých komplikací patních ostruh. Nabízíme komplexní, cílené i kontrolní vyšetření.
Pacienti, kterým nabízíme ozáření, obdrží co nejmenší
možnou, ale zároveň co nejefektivnější dávku jednotlivého i celkového ozáření za použití jednoduchých ozařovacích technik. Svazek záření orientujeme směrem
od trupu a kritických orgánů. Pečlivě zvažujeme rizika
možných vedlejších účinků a používáme ochranné prostředky tak, abychom jim zamezili.
Naši velkou výhodou je možnost vyšetření lékařem a následné ozáření v tentýž den (po–st), a to i bez předchozího objednání, což ocení nejen dojíždějící pacienti. Pro

bližší informace kontaktujte radioterapeutickou laborantku paní Ševčíkovou na tel. čísle 373 724 261.
V řádu několika měsíců plánujeme modernizaci prostor včetně nákupu novějšího ozařovacího přístroje, který umožní léčebné portfolio
rozšířit o artrózy kyčelního a kolenního kloubu. V neposlední řadě
poskytne vyšší úroveň komfortu během léčby.

Poliklinika Starý Lískovec
prochází rekonstrukcí
Budova brněnské polikliniky Starý Lískovec se připravuje na rekonstrukci. V minulých letech došlo k výstavbě nových prostor lékárny
BENU a rekonstrukci a rozšíření prostor rehabilitace. V letošním roce
došlo k úpravě administrativního patra budovy tak, že vznikl konferenční sálek, který si mohou za účelem vzdělávacích a obdobných
akcí krátkodobě najmout externí subjekty. Pro následující dva roky
je naplánovaná kompletní výměna fasády z tzv. boletických panelů,
výměna oken, rekonstrukce kotelny, výtahu a vybudování vlastního zdroje elektrické energie. Zadaná byla také studie nástavby nad
boční lodí spolu s revitalizací vnitřního dvorního traktu.
Budova polikliniky tak rozkvete do 21. století stejně, jako v minulých letech došlo postupně k rekonstrukci budov okolního sídliště ve Starém
Lískovci, a bude díky kvalitě prostředí a výhodné lokalitě v blízkosti
FN Brno i nadále představovat jedno z nejvýznamnějších center ambulantní zdravotní péče Brna a celého Jihomoravského kraje.

Commeatus
má příznivé ceny
a kvalitní výrobky

Nabídka služeb

– bezplatný poradenský servis v oblasti dezinfekcí, inkontinentních
pomůcek a ostatního spotřebního zdravotnického materiálu
– komplexní zásobování spotřebním zdravotnickým materiálem,
jako je například injekční technika, inkontinenční pomůcky,
nebo obvazový materiál
– zásobování související s hygienickým provozem, tedy dezinfekcí,
drogerií, papírovým programem nebo čisticí chemií
pro profesionální úklid
– vybavení ambulancí například přístrojovou technikou či
kancelářskými potřebami
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– individuálním osobní kontakt se zákazníkem

Zajímavosti
Běhu, chůzi, cyklistice, lyžování, badmintonu a řadě
dalších sportů se věnuje mnoho zaměstnanců ze
zdravotnické skupiny PRIVAMED. Potřebují být totiž
ve fyzické i psychické kondici, aby mohli co nejlépe pomáhat svým pacientům a jít jim příkladem.

Li kvůli
ékaři
sportují
svým pacientům
V

Nemocnici PRIVAMED vznikl běžecký tým a letos
30. března se tam konal desetikilometrový běh nazvaný Jaru vstříc. „Lidé tomu mnohdy nevěří, ale

oddělení Mulačovy nemocnice MUDr. Andrea
Hejzková. „Rekreačně běhám, jezdím na kole, ráda

sport je velmi důležitý. Já bez něj už nemůžu být, o půl páté

lyžuji, hraji tenis, jezdím na in-linech, provozuji svižnou chů-

ráno vstanu, dvacet třicet minut cvičím, abych posílila bolavá

zi a cvičím, aby mě nebolela záda. Sport potřebuji hlavně

záda, a když je hezky, běhávám z Horní Břízy, kde bydlím,

k tomu, abych si vyčistila hlavu a utřídila myšlenky. Někdy

až do nemocnice. Takových 13 kilometrů. Začít takhle den

je ale skvělé nemyslet vůbec na nic,“ směje se primářka.

je fantastické, běh pomáhá na stres, fyzičku a trénuje i vůli,“

Sportuje i řada dalších lékařů a pracovníků ze skupiny

směje se primářka Neurologického oddělení Nemocnice

PRIVAMED.

PRIVAMED MUDr. Petra Gregorová, která se snaží vést

V

ke sportování i své pacienty. „Rehabilitační cvičení může
dělat každý, i obyčejná chůze je velmi prospěšná,“ připomíná lékařka. V běhu jí často dělá parťačku MUDr. Petra
Ferková ze stejné nemocnice, ale z Interního oddělení. „Pro

28

N

a sport nedá dopustit ani primářka Rehabilitačního

Masarykově nemocnici se například konají soutěže v bowlingu, mnoho zdravotníků se věnuje běhu,
cyklistice, lyžování nebo dalším sportovním aktivi-

tám. Například primář Chirurgického oddělení MUDr. Oldřich

mě je běh i společenskou událostí, probereme s kolegyně-

Kronich

hraje

pravidelně

volejbal.

Je

členem

týmu

mi z nemocnice pracovní i soukromé záležitosti. Bytostně

Lokomotiva Rakovník, který hraje krajský přebor. Miluje ly-

ho potřebuji, abych si vyčistila hlavu,“ dodává MUDr. Petra

žování, každý rok stráví na horách dva až tři týdny. A jakmile

Ferková, která miluje běh, vytrvalostní chůzi, jízdu na kole,

se udělá hezké počasí, holduje cyklistice a tenisu. „Sportuji,

běžky a ráda si zahraje badminton, volejbal nebo ringo. Obě

abych vydržel těžký nápor, který představuje obor chirurgie.

lékařky začaly nedávno běhat také turistické pochody. „Těší

A nejsem sám, sportuje prakticky celá rakovnická chirurgie,“

nás, že jsme v cíli první,“ smějí se.

zdůrazňuje MUDr. Oldřich Kronich.

V nové atypicky vybudované vrátnici
Nemocnice PRIVAMED poradí a pomohou

Vybavení

N

ovinkami v přístrojovém vybavení disponuje i Radiodiagnostické oddělení
Masarykovy nemocnice v Rakovníku.

Investice
do nových technologií
Archivační systém i pro praktiky
1)

Nejnovější archivační systém Marie Pacs využívá Masarykova
nemocnice v Rakovníku. Umožňuje do něj nahlédnout i praktickým lékařům a ostatním externistům, kteří se k obrazové
dokumentaci svých pacientů mohou připojit pomocí webové aplikace. „Mohou si prohlédnout i všechna jejich starší
vyšetření v našem zařízení, což zamezí jejich zbytečnému
dublování. Archivační systém samozřejmě umožňuje posílat
snímky ke konzultacím na vyšší pracoviště a řadu dalších
věcí. Do budoucna bude jistě využit i ostatními odděleními
– např. k archivaci záznamů EKG, obrazové dokumentaci vývoje dekubitů či peroperačních nálezů a podobně,“ popisuje
MUDr. Viktor Fuchs, primář Radiodiagnostického oddělení
Masarykovy nemocnice v Rakovníku.

Radiodiagnostické oddělení
má špičkový systém i přístroje
Oddělení má k dispozici i naprostou novinku, ultrazvuk
CANON Aplio a450. Díky němu se opět podaří rozšířit spektrum nabízených vyšetření. Oddělení může díky přístroji provádět nově elastografii jater, za kterou museli donedávna
pacienti dojíždět na jiná pracoviště.

2)

3)

4)

5)

Investicemi do nových technologií i zvýšením komfortu
jak pro pacienty, tak i personál se mohou pochlubit také
v Privamedu a Mulačově nemocnici
Foto 1) Nové oddělení vodoléčby v Mulačově nemocnici disponuje osmi vanami,
novým sociálním zázemím, barevnými světly i hudbou
Foto 2) Porodní sály v Mulačově nemocnici mají nejmodernější přístrojové vybavení a špičkový design
Foto 3) Pacientky gynekologie si pokoje v nově vybudované přístavbě pochvalují
Foto 4) Laboratoře klinické biochemie v Nemocnici PRIVAMED mají nové přístroje
Foto 5) V Nemocnici PRIVAMED působí nové dialyzační satelitní středisko, ve třech pokojích nabízí deset dialyzačních pozic s polohovatelnými lůžky nebo křesly
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Ze zákulisí

Nejoblíbenější
je kuřecí řízek medic
a řízek se salátem
Zhruba 400 celodenních menu, které obsahují snídani, svačinu, oběd, svačinu, večeři a pro pacienty s diabetem i druhou večeři, vyprodukuje každý den kuchyně
Nemocnice PRIVAMED. K tomu připraví denně ještě stravu
pro Nemocnici sv. Jiří, výzkumný ústav a 220 obědů pro
zaměstnance nemocnice.
V nabídce má klasická jídla, netradiční i takzvaně zdravá
a více než třicítku diet. „Někdy vaříme jednu speciální dietu přímo pro konkrétního nemocného, když ji potřebuje.
Některých porcí jsou stovky, některá je jen jedna,” říká vedoucí oddělení léčebné výživy a šéfkuchař v jedné osobě František Karásek, který vymýšlí pro jídla i netradiční
názvy jako například Primářovo tajemství, Sestřina jehla
a řadu dalších.
Jak vás to napadlo?
Chtěl jsem strávníky trochu pobavit. Myslím, že se to povedlo.
I když někteří s výběrem váhali, protože si pod názvem nedokázali představit, co je to za jídlo. Proto jsme udělali přehled,
ve kterém najdou informace, co které jídlo obsahuje. A ten si
rádi i čtou.
A co jde ze specialit nejvíc na odbyt?
Kuřecí řízek medic, je to klasický cordon bleu, tedy řízek plněný šunkou a sýrem usmažený v trojobalu. Sestřina jehla je
zase normální špíz, ale podávaný s bramboráčky.
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A z klasických jídel?
Jednoznačně vepřový řízek s bramborovým salátem nebo
s brambory. A na druhém místě vepřové maso dušené v mrkvi s rozpeky.
Kolik spotřebujete ročně masa?
Loni to bylo zhruba 22 tisíc kilogramů všech druhů masa.
Například rybího jsme spotřebovali zhruba 800 kilogramů
a mám radost, že se jeho spotřeba zvyšuje. Zkoušeli jsme
zejména pro zaměstnance vařit z masa klokaního, koňského a srnčího. To posledně jmenované používáme pořád, ale
o klokaní a koňské nebyl zájem.
Nemá takovou chuť jako hovězí, vepřové či kuřecí
nebo lidé nejsou zvyklí?
Řekl bych, že má lepší chuť než hovězí. Udělali jsme je jako
závitky plněné směsí, byly výborné, ale lidé na koňské nejsou
zvyklí. Vyžadují hlavně tradiční jídla. Navíc se nikdy nelze zavděčit všem strávníkům, z jedné strany slyším, že jídlo bylo
skvělé, a za chvíli se na to samé ozve kritika. Prostě mnoho
lidí mnoho chutí.
Jak jste se k vaření dostal?
Rozhodně jsem o tom od mala nesnil. Ale moji předci měli
hodně co do činění s vařením a jídlem. Asi i proto jsem se stal
kuchařem a časem si k tomuto povolání vytvořil pevný vztah.
Je to až neuvěřitelné, tento rok jsem v tomto stravovacím provozu již 29 let.

Ze zákulisí

Kuchyně v rakovnické nemocnici

vaří diety i pro bývalé pacienty
Celkem 450 jídel včetně diet uvaří pro pacienty, zaměstnance, pečovatelskou službu a cizí
strávníky stravovací provoz Masarykovy nemocnice v Rakovníku. „S kastrůlky k nám chodí
například bývalí pacienti, kteří dostali v nemocnici při léčení speciální dietu a vyhovuje jim,
takže v ní pokračují nadále. Někdy chodí sami, někdy jim ji dováží pečovatelská služba,” říká
vedoucí stravovacího provozu Zdeňka Vágnerová. Dodává, že na pracovišti mají prima tým
a snaží se vařit zajímavá, netradiční a zdravá jídla, třeba s bulgurem nebo pohankou. „Ale
největší zájem je o klasiku, svíčkovou nebo rajskou a kuřecí řízky se salátem. Někdy jich je
objednáno i 250,“ směje se Zdeňka Vágnerová.

Strávníci v Mulačově nemocnici
milují buchty a řízky
„Snažíme se vařit jako doma,“ říká vedoucí stravovacího provozu Mulačovy nemocnice Marie
Peterová. Denně pod jejím dohledem vznikne zhruba 250 jídel včetně diet pro pacienty. Největší
zájem je o českou klasiku, zejména řízek s bramborovým salátem. „Ale strávníci mají rádi i poctivé
bramborové knedlíky, kuře a brambor, české buchty nebo rozpeky s dušenou mrkví a vepřovým
masem. Ale musejí to být pravé domácí rozpeky, a když knedlíky, tak zásadně z brambor a ne
z prášku, to nepoužíváme vůbec, stejně jako instantní směsi,“ zdůrazňuje Marie Peterová.
Dodává, že pro milovníky zdravé výživy připravují například i kuskus.

Těšíme se naVás!

HOTEL | WELLNESS | RESTAURACE

i návštěvu

na Vaš
Těšíme se
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V Lomech 11, 323 00 Plzeň | + 420 725 109 600

Zdraví

Jv rehabilitaci
óga
1

a)

b)

Motto:

„Chceš-li změnit svět,
začni tím,
že změníš sám sebe.“
André Van Lysebeth

2

c)

Leh na zádech, pokrčená kolena, dlaně položené
a) na břiše, b) pod prsa, c) pod klíční kosti. Nádech
nosem pod přiložené ruce, s výdechem uvolnění
celého trupu.

Leh na zádech, HK podél těla, pokrčená kolena, válec
pod chodidly. S nádechem pomalu zvedat pánev
od země až po okraj lopatek, s výdechem položit zpět.

3

4

Leh na zádech, pokrčená kolena, popruh přes
chodidlo LDK. Pomalu zvedat propnutou LDK
směrem ke stropu, současně PDK propínat v koleni.
Vystřídat DK.

Sed, DK natažené, propnutá kolena, přitažené špičky,
destička mezi dlaněmi. HK plynule do vzpažení, tlak
rukou do destičky, volně dýchat.
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Pro zdraví

Jóga se již od pradávna používala k protažení celého těla,
harmonizaci a celkovému zklidnění. V dnešní době se hojně
využívá také ve fyzioterapii.
Zásady cvičení – dodržujeme protažení celé páteře a klademe
důraz na dýchání, opakujeme cviky 5–10x.

5

6

Sed, DK v roznožení, propnutá kolena, přitažené
špičky, popruh přes chodidlo LDK. Mírný předklon
s rovnými zády směrem k levému koleni. Vystřídat DK.

Klek na čtyřech, dlaně na šířku ramen (prsty vpřed),
kolena mírně od sebe (na šířku pánve), páteř v rovině.
Zvednout LHK do vzpažení (dlaň natažená, palec
směřuje ke stropu), PDK do zanožení (přitažená
špička), zvednuté končetiny protahujeme v ose páteře
do dálky. Břicho je vtažené, hlava v prodloužení
páteře, dýchání volné. Vystřídat končetiny.

7

8

Klek na čtyřech, HK opřené o předloktí (prsty vpřed),
kolena mírně od sebe (na šířku pánve). Zvednout
pokrčenou PHK do strany a dívat se do dlaně,
dochází k rotaci trupu doprava. Vystřídat HK.

Sed na patách, špičky k sobě, kolena od sebe,
hluboký předklon trupu, HK natažené vpřed (opřené
o dlaně), hlava opřená o čelo. Plynule zvedáme pánev
vzhůru přes klek až do plného natažení DK, váha
je na HK, DK propnutá v kolenou, chodidla opřena
o celou plochu, lopatky k sobě, hlava uvolněná.

HK – horní končetina
DK – dolní končetina

PHK – pravá horní končetina
LDK – levá dolní končetina
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Životní krédo MUDr. Libuše Pechmanové:

„Když nemůžeš, tak přidej.“

Lékařčin pracovní den
5:45 – Vstávám a vyrážím do práce tak, abych tam byla před 7 hodinou. Jezdím
zásadně MHD.
7:00 – Začínám ordinovat, věnuji se pacientům a úřadování, které je s mou prací
spojeno.
15:30 – Obvykle končím a vracím se opět MHD a někdy i pěšky domů.
Doma často čtu odbornou literaturu i dobrou beletrii. Povídáme si se sestrou,
poslouchám vážnou hudbu, pracuji na zahradě, chodím na pěší túry nebo se věnuji
našemu německému ovčákovi a kočce.

 ěla jsem štěstí
M
na spolupracovníky,
říká MUDr. Libuše Pechmanová
Letos v srpnu to bude přesně 50 let, co se MUDr. Libuše
Pechmanová věnuje pacientům v Plzni. Nejprve jako lékařka Městského ústavu národního zdraví v Plzni a později Škodovácké nemocnice v Plzni, jejímž nástupcem je
Mulačova nemocnice. „Nemocná jsem za tu dobu byla ani
ne dva měsíce, a to včetně zlomené nohy, se kterou jsem
doma marodila jen měsíc, a pak se vrátila do práce,“ směje
se lékařka a bývalá primářka Oddělení rehabilitace Mulačovy
nemocnice. Někteří pacienti za ní docházejí už celých 50 let.
Jak dlouho jste byla primářkou tohoto oddělení?
Můj předchůdce, pan primář Procházka, odcházel do důchodu v roce 1988, takže jako primářka jsem tu působila 30 let.
Bez práce si život už nedokážu představit, tak jsem tady ráda
zůstala.
Dokážete vůbec odpočívat?
Těžko říci. Práce mě stále obrovsky baví, pořád bych chtěla
studovat, poznávat a učit se nové věci. Těší mě všímat si detailů a i malých změn v chování v pacientů, ony totiž obvykle
svědčí o tom, jak člověku doopravdy je a co mu chybí.
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Například?
Vzpomínám, jak nám primář na interně kdysi říkal, podívejte
se, pán se začal holit, už má zase zájem o život, bude to

lepší. Snažím se posuzovat pacienta jako celek. I když ho bolí
pata, prohlédnu ho celého, někdy se tomu diví, ale i bolest
paty může signalizovat problém v kříži nebo jinde. Lékař prostě musí být nejen odborně na výši, ale také nesmí být líný,
musí být zvídavý, vnímavý, ohleduplný a o pacientovi pořád
přemýšlet. A mít čas ho vyslechnout, někdy se nemocnému,
hlavně když je osamělý a může si s někým popovídat, udělá
lépe, když se svěří.
Máte na to čas?
Musím ho mít. Jsem tady pro pacienty. Ale všechny pracovnice na našem oddělení se tak chovají také, jsou skvělé. Mají
zájem o vzdělávání, chtějí dělat svou práci co nejlépe, pomoci
pacientům co nejlépe a nejvhodněji. Navíc mají empatii a trpělivost. Stačí jen vidět, jak lidé, kteří se necítí dobře, v jejich
přítomnosti zvolna pookřívají.
Uvažovala jste o práci na rehabilitačním oddělení už
na studiích?
Tehdy jsem chtěla dělat všechno, studium mě moc bavilo.
Jsem rodilý Plzeňák, chodila jsem na zdejší lékařskou fakultu
a pak jsem nastoupila na internu na Městský ústav národního
zdraví. Když bylo třeba, sloužila jsem i jako obvodní lékař, ale
pak se vyčlenila rehabilitace a já dostala nabídku dělat tenhle
obor, kterému jsem už zůstala věrná.

Nemocnice
PRIVAMED a. s.
Kotíkovská 17
19, 323 00 Plzeň
tel.: +420 377 182 111
fax: +420 377 182 234
e-mail: informace@privamed.cz

Mulačova
nemocnice s. r. o.
Dvořákova 17, 301 00 Plzeň
tel.:	+420 377 677 111
recepce nemocnice
+420 377 677 200
sekretariát ředitele nemocnice
fax: +420 377 375 055
e-mail: sekretariat@mulacovanemocnice.cz
www.mulacovanemocnice.cz
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

www.privamed.cz
Ústavní lékárna – přízemí budovy CNP
tel.: +420 377 182 379 (389)
otevírací doba: PO–PÁ 7:30–16:30 hod.
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 Vojenská zdravotní pojišťovna
České republiky
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven
a stavebnictví
211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
České republiky

205 Česká průmyslová zdravotní
pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven
a stavebnictví
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva
vnitra České republiky
213 Revírní bratrská pojišťovna

Pod nemocnicí 2503, 440 01 Louny
kontakt: Bc. Oldřich Jan
e-mail: info@poliklinikalouny.cz
tel.: 721 408 332

Dukelských hrdinů 200
269 29 Rakovník
tel.: +420 313 525 111
fax: +420 313 513 434
e-mail: nemocnice@nemorako.cz
www.nemorako.cz
Ústavní lékárna
tel.: +420 313 525 323
otevírací doba: PO–PÁ 7:30–16:30 hod.
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 V
 ojenská zdravotní pojišťovna
České republiky
205 Č
 eská průmyslová zdravotní pojišťovna
207 O
 borová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven
a stavebnictví
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 Z
 dravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
České republiky
213 Revírní bratrská pojišťovna

201 Vojenská zdravotní pojišťovna
České republiky

Poliklinika
Louny
Clinic Louny, a.s.

Masarykova
nemocnice
Rakovník s. r. o.

Poliklinika Plzeň Doubravka
Poliklinika Plzeň Doubravka, s.r.o.
Masarykova 82, 312 00 Plzeň
kontakt: Ing. Tereza Mičková
poliklinika@poliklinikadoubravka.cz
tel.: 777 745 767

Domovinka, agentura domácí péče
Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň-2 Slovany, tel.: +420 377 243 155, e-mail: info@domovinka.cz

Poliklinika Brno Starý Lískovec
Poliklinika Starý Lískovec, spol. s r.o.
U Pošty 14, 625 00 Brno
kontakt: Soňa Veselovská
pslbrno@pslbrno.cz
tel.: 607 790 810

