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Benešovská nemocnice je raritou,
proti jiným v kraji, se stále zlepšuje
Ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie Petr Hostek hovoří otevřeně nejen o ekonomických ukazatelích, ale nezastírá ani kroky další
PETR BALLEK

Benešov – Ředitel největšího
zdravotnického ústavu na Benešovsku Petr Hostek hodnotí
uplynulé období.
Pane řediteli, jaký byl hospodářský výsledek nemocnice v
Benešově v minulém roce a v
jaké je nemocnice kondici?
Na začátek nutno říci, že
zdravotnictví je obecně ve
velmi složité situaci, kde neplatí to, co v komerční sféře.
To znamená, čím více pacientů nebo klientů obsloužíte,
tím více dostanete zaplaceno.
Myslím si, že většina lidí ani
neví, že platby od zdravotních pojišťoven, které představují většinu z příjmu,
nejsou podle toho jak výkonná nemocnice je, ale řídí se
tzv. referenčním obdobím, co
je vždy o dva roky zpět. Pro
představu v roce 2011 byly v
nemocnici operační sály na
dva měsíce zavřeny a plicní
ambulance se teprve rozjížděla, také pracoviště mikrobiologie nebylo vůbec ve
struktuře nemocnice. Podle
logiky financování zdravotnictví by tudíž tyto obory byly poprvé financovány až v
roce 2014 a 2015, a do té doby
bychom je provozovaly zadarmo. A proto je potřeba některé věci systémově ze strany státu nastavit jinak. Především platby pojišťoven, nastavení úhradové vyhlášky a
rozdílné financování jednotlivých nemocnic – přehodnocení individuálních základních sazeb, které nám platí
pojišťovny. To jsou základní
body, které se musí změnit. I
v této nelehké situaci se nám
ale podařilo v Benešově mít
stabilizované finance, cash
flow a máme také stabilizovaný personál profesionálů.
A jak to tedy v minulém roce
konkrétně dopadlo?
Hospodářský výsledek nemocnice za rok 2013 byl sice
devět a půl milionu Kč ve
schodku, což je na první pohled číslo, které se nemusí
zdát moc optimistické. Ale na
druhé straně si musíme uvědomit, že počáteční předpoklad hospodářského výsledku
na začátku roku 2013 bylo více jak mínus sedmdesát milionů. Takže nakonec toto číslo
realizované na závěr roku,

kterého jsme dosáhli, je velmi, velmi optimistický výsledek. A to zvláště pak z pohledu dalšího vývoje a budoucnosti nemocnice.
Vy jste do nemocnice přišel, jako ředitel v březnu 2013 v jaké
kondici jste nemocnici našel a
jak vypadala na konci roku?
Můj nástup do nemocnice v
březnu 2013 na post ředitele
byl ilustrován výsledkem mínus třicet milionů, což byl
hospodářský výsledek za první čtvrtletí 2013, a již zmiňovaným neblahým předpokladem mínus sedmdesát milionů korun na konci roku. Proto jsme na nic nečekali a velmi intenzivní prací se nám
podařilo podstatně zlepšit komunikaci se zdravotními pojišťovnami a touto intenzivní
prací získat pro benešovskou
nemocnici celkem přes padesát milionů, které šly nad rámec úhradové vyhlášky.
To znamená, že po vašem příchodu se nemocnice začala dostávat z toho propadu?
Já bych to nebral tak, že to
je jenom tím, že to nastalo po
mém příchodu, ale nastalo to
především podstatným zintenzivněním komunikace se
zdravotními pojišťovnami a
také se nám samozřejmě povedlo navíc ještě ušetřit na
vnitřním chodu nemocnice.
Tato opatření se nám podařilo prosadit díky plnému pochopení a spolupráci primářů, vedení jednotlivých oddělení a dalších zaměstnanců
naší nemocnice. Za což jim
velmi děkuji.
Čeho jste vlastně docílili a u jakých zdravotních pojišťoven?
Tou stěžejní pojišťovnou je
pro nás Všeobecná zdravotní
pojišťovna, potom je to pojišťovna Ministerstva vnitra a
Vojenská zdravotní pojišťovna. Jako každé zdravotnické
zařízení měla i naše nemocnice určitý prostor pro jednání, kdy jsou případy v rámci úhrad za zdravotnické
úkony, na které se nemocnice
dívá trochu jinak než zdravotní pojišťovna. A zároveň
se nám podařilo odbourat limity na některé druhy péče,
které jsou v naší nemocnici
velmi intenzivně využívány.
A z toho vyplývá i to že, jsme
na zálohách od pojišťoven

získali ve výsledku podstatně
víc finančních prostředků,
než které se plánovaly na začátku loňského roku.
Co znamená, když řekneme výrazy výnosy, hospodárnost a
efektivita nemocnice, jak to vypadá v Benešově?
Ty termíny, které jste řekl,
jeden vedle druhého se nám
podařilo společně zlepšit a
samozřejmě je to také o tom,
že vnitřní procesy byly nastaveny historicky a nebyly
nastaveny špatně. Ono je
hlavně potřeba si uvědomit,
že benešovská nemocnice nikdy nebyla na vrcholu popularity v přidělování finančních zdrojů a dotací, takže my
jsme jakousi raritou mezi nemocnicemi, protože na té výnosové stránce pouze šedesát
procent tvoří příjmy od zdravotních pojišťoven a čtyřicet
procent tvoří příjmy, které si
samy vyděláváme svou hospodářskou neboli podnikatelskou činností.
A jak vypadá nemocnice v Benešově v porovnání s ostatními
nemocnicemi v kraji?
Pokud se ptáte na nemocnice krajské, těch je pět –
Kladno, Příbram, Kolín, Mladá Boleslav a Benešov. Tak
my jsme jediná nemocnice z
těchto pěti, která svůj hospodářský výsledek oproti roku
2012 výrazně vylepšila, všechny ostatní jsou na tom hůře.
Může být v dnešní době a situaci českého zdravotnictví, nějaká
nemocnice tzv. „zdravá firma“?
Za určitých okolnosti, lze i
v tomto prostředí z nemocnice našeho typu udělat zdravou firmu, ale je to o krvi, potu a velmi tvrdé práci.
Jak je naše nemocnice důležitá
v našem regionu?
Musíme si uvědomit, že nemocnice neboli zdravotnické
zařízení našeho typu je jediné
v širokém dalekém okolí, to
znamená, že my se staráme o
zdraví řádově o sto až sto padesát tisíc lidí. Samozřejmě
pokud se jedná o rekreační
sezonu, pak je toto číslo ještě
násobeno. A samozřejmě také i z pohledu zaměstnavatele je Benešovská nemocnice
zajímavá protože zaměstnáváme přes osm set lidí. Tak si
myslím, že je v regionu velmi
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důležitá.
Jak vidíte budoucnost nemocnice v Benešově?
Letošní rok i jako léta
předchozí je limitován zdravotní vyhláškou a výší úhrad
od zdravotních pojišťoven.
My jsme si dali za cíl, že
bychom chtěli ještě vylepšit
hospodářský výsledek nemocnice a tím se zařadit mezi
ne zrovna mnoho stabilizovaných zdravotnických zařízení tohoto typu v České republice. Pro letošní rok jsme
si dali i další ambiciozní cíl a
to je akreditace naší nemocnice. Jedná se získání Certifikátu o udělení akreditace od
Spojené akreditační komise.
Hlavním důvodem je především zvýšení kvality zdravotní péče a bezpečí pacientů
i personálu. Obecně lze říci,
že cílem zavádění systému řízení kvality do oblasti zdravotnictví je především zlep-

šení činností a procesů v organizaci, které by mělo mít za
následek zvýšení kvality
zdravotní péče. Mezi tyto důvody zavádění systému řízení
kvality tak patří posílení důvěryhodnosti
organizace,
ochrana výsledků vlastní
práce, neustálé zlepšování
služeb, zvýšení konkurenční
výhody, snížení variability
při provádění činností, eliminace chyb. Podstatou tohoto systému řízení kvality se
stává standardizace procesů
při současném zavedení kontrolních mechanismů. Systém řízení kvality se tak musí prolínat všemi úrovněmi
organizační struktury. Samozřejmě s řízením kvality
ve zdravotnictví úzce souvisí
i dodržování etických norem
a morálka zdravotnického
pracovníka. A na tyto věci
chceme klást důraz. Jsem velice rád, že to co jsem vyhlásil
při svém nástupu skoro před

rokem, a to že bych byl nerad, kdyby došlo k nějakým
sociálním otřesům, se povedlo. Myslím si, že v nemocnici
panuje relativně přátelská atmosféra, nedochází k snižování mezd, nedochází k propouštění, snažíme se o optimalizaci počtů jak lékařů, tak
středního
zdravotnického
personálu či pomocného personálu řešit cestou přirozeného odchodu. To znamená,
že naše nemocnice je v tuto
chvíli relativně zdravý organismus, který i ale má samozřejmě ještě co vylepšovat,
především po stránce kontaktu mezi zaměstnanci a pacienty. Protože si musíme
uvědomit, že nemocnice je
jedno z posledních míst, kde
člověk hledá psychickou oporu či pomoc a tak musí být lékař i zdravotní sestřička zároveň dobrým komunikátorem a psychologem, aby i tento náročný úkol dobře splnili.

Zdravotnické poplatky bude kraj proplácet jen za uplynulé čtvrtletí

Středočeský kraj –
Rada
Středočeského kraje na svém
zasedání na konci ledna změnila podmínky pro proplácení
regulačních poplatků, které

uhradili pacienti ve zdravotnických zařízeních na území
Středočeského kraje.
„Kraj uhradí regulační poplatky pouze za uplynulé
čtvrtletí a tato změna začala
platit od 28. ledna. Například
podá-li pacient žádost v prvním čtvrtletí tohoto roku, mohou mu být proplaceny poplatky za období čtvrtého

čtvrtletí roku loňského,“ uvedl středočeský hejtman Josef
Řihák. „Mohu všechny pacienty ubezpečit, že i dál budeme poplatky hradit, jen jsme
změnili způsob proplácení na
efektivnější variantu. Důvodem této změny je dosavadní
předkládání žádostí o proplacení poplatků zpětně, kdy lidé
mohli zasílat své žádosti o

úhradu poplatků z doby až k 1.
srpnu 2010, kdy Středočeský
kraj začal jako jediný z krajů
poplatky proplácet. Nový systém zjednoduší a zrychlí
schvalování žádostí,“ doplnil
středočeský hejtman Josef Řihák.
Kraj bude nově posuzovat
jen žádosti za období jednoho
čtvrtletí, které předchází před

čtvrtletím, ve kterém byla žádost o poskytnutí daru na
úhradu regulačních poplatků
od Středočeského kraje podána.
Středočeský kraj proplácí
regulační poplatky formou
daru od srpna 2010 jako jediný
v České republice.
Program platí pro všechna
zdravotnická zařízení ve Stře-

dočeském kraji. Dosud kraj
vyplatil celkem 42,6 milionu
Kč a vyhověl 22 525 žadatelům.
Za první tři čtvrtletí roku 2013
vyplatil celkem 19,9 milionu
Kč (10 471 žádostí). Informace
včetně formuláře žádosti naleznete na: http://www.krsredocesky.cz/portal/odbory
/zdravotnictvi/regulacnipoplatky
(peb)
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Může za přibývající kilogramy štítná žláza?
JANA MUSILOVÁ

Benešov – Štítná žláza je součástí systému žláz s vnitřní
hormonální sekrecí, který
ovlivňuje řadu našich tělesných pochodů.
Produkuje hormony, které
regulují metabolismus a energetickou spotřebu buněk. Produkovanými hormony štítná
žláza ovlivňuje například tělesnou teplotu, spalování cukrů a tuků, tepovou frekvenci a
podobně.
Vliv má také na naši tělesnou hmotnost, a proto ji často
klademe za vinu, že za naše
přibývající kila může její špatná funkce a ne my. Ale je tomu
skutečně tak? Může za naše
přibývající kila opravdu štítná žláza? A v jakých případech?
Na tyto otázky odpověděla
MUDr. Veronika Fantová, lékařka Nemocnice Rudolfa a Stefane Benešov, a.s., která se onemocnění štítné žlázy věnuje.
Jaká jsou typická onemocnění
štítné žlázy, se kterými se setkáváte v ambulanci?
Onemocnění štítné žlázy
můžeme rozdělit na funkční a
morfologické
poruchy.
Funkční poruchy jsou založeny na změně činnosti štítné
žlázy. Patří mezi ně hypotyreoza (snížená činnost) a hypertyreoza (zvýšená činnost).
Nejznámější morfologickou
poruchou je pak struma, což je
název, kterým se označuje jakékoliv zvětšení štítné žlázy.
Takové zvětšení může být rovnoměrné (difusní struma) nebo způsobené přítomností uzlů (uzlovitá struma).
Časté jsou i záněty štítné
žlázy. Jejich nejčastějším zástupcem jsou chronické autoimunní záněty. Ty vznikají v
důsledku poruchy imunity,
která vede k tvorbě protilátek
proti štítné žláze.
Setkat se můžeme i s tzv.
subakutními záněty, jejichž
původcem jsou pravděpodobně viry a vznikají často po prodělané infekci dýchacích cest.
Vzácně se pak vyskytují akutní záněty štítné žlázy způsobené bakteriální infekcí a nádory štítné žlázy, projevující
se jako uzel ve štítné žláze.
Jaké jsou vlastně příčiny onemocnění štítné žlázy?
Na vzniku onemocnění štítné žlázy se podílejí vlivy zevního prostřední, z nichž nejdůležitější je nedostatek jódu,
který se podílí na vzniku většiny chorob štítné žlázy. Dále
jsou to infekce způsobující zá-

něty, zevní ozáření a strumigeny, což jsou látky blokující
syntézu hormonů štítné žlázy.
Mezi tyto strumigeny patří
např. zelí, kapusta, sója, apod.
Negativní vliv na funkci štítné žlázy má i kouření cigaret,
které brání tvorbě hormonů
štítné žlázy a může výrazně
zhoršit průběh a léčbu nemocí
štítné žlázy. Užívání některých léků na poruchy srdečního rytmu a léků ovlivňujících psychiku (např. lithium)
může též ovlivnit funkci štítné žlázy.
Důležité pro vznik onemocnění jsou i dědičné vlivy – naše genetická predispozice.
Vyskytuje se onemocnění více u
žen nebo mužů?
Choroby štítné žlázy postihují asi 6 – 7% české populace.
Nejčastějšími pacienty bývají
ženy, u kterých je výskyt onemocnění štítné žlázy 2x – 5x
častější než u mužů.
V jakém věku je onemocnění
štítné žlázy nejčastější?
Onemocnění štítné žlázy se
mohou vyskytnout kdykoli
během života. Větší výskyt byl
však zaznamenán u lidí ve
středním a vyšším věku.
Jak poznáme, že naše štítná
žláza nefunguje správně, jaké
jsou příznaky?
Výrazné příznaky bývají
zejména u zvýšené funkce štítné žlázy. Ta se projeví zrychleným a často nepravidelným
tepem, pocením, horkokrevností, neklidem, poruchami
soustředění, nespavostí a

hubnutím i při zvýšeném příjmu potravy. Častá bývá svalová slabost, postižený mívá
potíže s chůzí do schodů nebo
zvedáním ze sedu. Někdy bývají při hypertyreoze postiženy i oči, a to při GravesBasedowově nemoci. To je autoimunní onemocnění štítné
žlázy, projevující se nejčastěji
její zvýšenou funkcí, které
provázejí oční příznaky jako
pálení a slzení očí, dvojité vidění, nebo pro nemoc typické
„vypoulení očí“ u postiženého.
Méně výrazné příznaky bývají u snížené funkce štítné
žlázy. Pacient si často potíže
vůbec neuvědomí. Prvním a
někdy i jediným příznakem
bývá zvýšená únava, která
však může mít řadu dalších
příčin. Z dalších příznaků to
bývá zpomalený tep, zimomřivost, chladná a suchá kůže, zpomalené reflexy, deprese, spavost, nechutenství, nadýmání, zácpa, ztuhlost svalů,
otoky kolem očí, hrubý hlas.
Je tedy souvislost mezi onemocněním štítné žlázy a přibýváním na váze?
Při snížení funkce štítné
žlázy není charakteristickým
rysem obezita, jak se řada pacientů domnívá. Někdy může
dojít k mírnému vzestupu
hmotnosti, jedná se však o
prosáknutí tkání při nedostatku hormonů, které se při
léčbě upravuje. Správně vedená léčba hormony štítné
žlázy též neovlivňuje hmotnost. Nesvádějme proto, prosím, svou otylost a chuť k jídlu

VYŠETŘENÍ štítné žlázy.
na poruchy štítné žlázy. Zamysleme se nejprve nad tím,
kolikanásobně překročí denní příjem stravy naší skutečnou potřebu vzhledem k rozsahu naší pohybové aktivity!
Co tělu nedodáme, nemůže
uložit!
Co mám dělat, když na sobě pozoruji příznaky narušené funkce
štítné žlázy? Jaká mě čekají
vyšetření?
Pokud máme jakékoliv
zdravotní problémy, je vždy
vhodné nejprve navštívit svého praktického lékaře, který
uváží, jaká vyšetření je nutné
provést, případně odešle pacienta k příslušnému odborníkovi, v tomto případě k endokrinologovi. Ten pak provede
nejprve
důkladnou
anamnézu, kdy se vás bude vyptávat na výskyt onemocnění
štítné žlázy a dalších souvisejících onemocnění v rodině.
Bude chtít vědět, jaká onemocnění jste prodělali, jaké
léky užíváte, eventuálně jste v
minulosti užívali, jakou jste
během života prodělali další
léčbu (např. ozařování). Dále
zhodnotí váš celkový stav
(hmotnost, BMI, stav pokožky, tepovou frekvenci, chování, hlas) a bude si všímat místních změn – zvětšení štítné
žlázy, její pohyblivosti, konsistence, dále očí (otoky víček,
zarudnutí spojivek, exoftalmus). Bude proveden také odběr krve a většinou i ultrazvuk štítné žlázy.

MODEL štítné žlázy.

Dnes již méně často se provádí vyšetření radioizotopy.
Léčba radioizotopy se využívá
u nemocných se zhoubnými
nádory štítné žlázy.
Při nálezu uzlu ve štítné žláze se většinou provádí punkce. Při tomto vyšetření lékař
většinou pod kontrolou ultrazvuku píchne do žlázy a odsaje
malý vzorek tkáně, který je
odeslán k cytologickému vyšetření. Pokud je na základě
tohoto vyšetření vysloveno
podezření na zhoubný nádor,
následuje operace, kdy se provede částečné nebo úplné odstranění štítné žlázy.
Jak probíhá léčba? Je potřeba
docházet do specializované ambulance?
Při snížené funkci štítné
žlázy podáváme hormony štítné žlázy ve formě tabletek,
které se užívají jednou denně.
Hormony štítné žlázy se podávají i při jejím zvětšení za
účelem
potlačení
růstu
strumy, ev. při zánětu štítné
žlázy. Dávkování je individuální a upravuje se dle celkového stavu každého pacienta
na základě stanovení hladin
hormonů v krvi. Léčba je většinou celoživotní.
Při léčbě zvýšené funkce
(hypertyreoze)
používáme
látky blokující tvorbu hormonů. Účelem je dosažení normální funkce Někdy, hlavně
při postižení očí, používáme
kortikosteroidy.
K operaci štítné žlázy při-

stupujeme zejm. při výskytu
zhoubného nádoru štítné žlázy, dále při velké strumě a často při hypertyreoze.
Je nějaká možnost prevence?
Základem prevence je životospráva. Pestrá strava s dostatečným obsahem jódu, dostatek pohybu a duševní pohoda. A hlavně nekouřit! Bohatým zdrojem jódu jsou mořské ryby a u nás také jedlá sůl,
která je obohacována jodem.
Jen pro zajímavost – Česká republika patří dle mezinárodních organizací k zemím se
zvládnutým jodovým deficitem od roku 2002.
K prevenci onemocnění
štítné žlázy přistupuje i stát a
zdravotnictví. V naší republice je u všech dětí ihned po narození vyšetřena hladina hormonu stimulujícího štítnou
žlázu z kapky krve odebrané z
patičky, takže všechny závažné vrozené poruchy štítné žlázy jsou včas podchyceny a léčeny. Aktivně jsou vyhledávána onemocnění u těhotných
žen, u dětí s pozitivní rodinnou anamnézou, u nemocných
s cukrovkou, při podávání některých léků a podobně.

Poradna
Poradnu pro onemocnění štítné
žlázy v Nemocnici Rudolfa a
Stefanie Benešov, najdete v pavilonu D, ve 3. patře. MUDr. Veronika Fantová, tel.: 317 756 491

Podle nových standardů se v nemocnici vaří už osmnáct let
Benešov – Stravovací provoz
nemocnice Rudolfa a Stefanie
v Benešově byl otevřen v květnu 1996 dle nových standardů
ve stravování.
A to především díky vytvoření tabletového systému výdeje stravy pro pacienty, objednávkového systému pomocí
čipových karet pro zaměstnance a cizí strávníky a provozováním nové technologie –
konvektomatů.
„V současné době zajišťujeme celodenní stravování pacientů – klientů nemocnice dle
dietní indikace ošetřujícího lékaře, stravování pro zaměstnance a stravování pro firmy v
Benešově a okolí,“ uvedla Jarmila Turková, ekonomka stravovacího provozu. „Navíc zajišťujeme stravování pro jednotlivce a pacienty, kteří přijdou do nemocnice na ošetření,“ připomněla.
Obecně platí, že je denně vý-

běr ze 3 až 4 druhů jídel a to jak
běžné racionální stravy, tak i
dietní stravy šetřící, a stravy
zaměřené na zdravou výživu.
Pacientům je strava servírována tabletovým systémem.
Zaměstnanci kuchyně servírují stravu pro pacienty pod
dohledem nutriční terapeutky
za přísného dodržování hygienicko – epidemického režimu.
(kritických bodů systému
HACCP). Každý tablet je označen názvem oddělení a číslem
diety. Na lůžková oddělení je
strava dopravována ve speciálních kontejnerech na rozvoz
stravy.
Nutriční terapeutky jsou dle
možnosti v kontaktu s pacienty nebo je lze kontaktovat prostřednictvím zdravotní sestry z
lůžkového oddělení.
Zajišťují edukace pacientů
na ordinaci lékaře nebo na žádost pacienta, zodpoví dotazy,
které se týkají stravování pa-

cientů v naší nemocnici.
Pomocí nutričních screeningů je zavedena zvýšená nutriční péče o pacienty na lůžkových odděleních nemocnice.
Nutriční terapeutka sleduje a
následně zajišťuje výživové
potřeby pacientů.
Léčebná výživa je součástí
léčebné a preventivní péče a
významně ovlivňuje léčbu pacienta. Cílem oddělení je zajistit odpovídající kvalitní stravu
nemocným jako součást léčby,
podávání stravy estetickým
způsobem, dbát na kulturu
stravování, zajistit stravovací
návyky nemocného a dosáhnout spokojenosti pacientů.
Denně se pro pacienty nemocnice připraví zhruba 350
snídaní, 350 obědů, 350 večeří.
Pro zaměstnance dalších 300
obědů a stejně tolik pro firmy a
veřejnost.
Zajišťujeme rozvoz obědů
více než 14 firmám – například

Okresnímu soudu, Perfektě
Benešov, Školnímu statku Pomněnice, zdravotníkům v ordinacích a lékárnách na území
Benešova a dalším strávníkům.
Bez rozvozu – Střední zdravotnická škola, Nemocnice
Sedlčany, Pečovatelská služba
Benešov – 170 obědů denně
Měsíčně připravíme pro cizí
strávníky šest tisíc jídel, pro
zaměstnance přes sedm tisíc jídel a pro pacienty 9 tisíc jídel.
A oblíbený jídelníček? Tradiční česká kuchyně – omáčky
svíčková, rajská, na paprice,
pečená vepřová, knedlík, zelí,
pečená kachna, smažená jídla –
řízek, obalovaný sýr, ale i recepty italské kuchyně – saláty,
těstoviny, recepty čínské kuchyně. Závodní stravování využívá devadesát procent zaměstnanců.
Počty obědů se každoročně
zvyšují a to jak pro veřejnost,

KUCHYNĚ v Nemocnici Rudolfa a Stefanie. Foto:Petr Ballek
tak pro zákazníky z řad firem.
Během deseti let vzrostl počet
jídel o pětadvacet tisíc.
Například k nám přicházejí
i jednotlivci z řad veřejnosti,
kteří si založí čipovou kartu a
pravidelně se stravují v jídelně

naší nemocnice.
„V naší zaměstnanecké jídelně máme i pro veřejnost širokou nabídku bufetového
prodeje či cukrovinek,“ doplnila vedoucí stravovacího provozu, Jitka Šmolíková.
(jam)
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Manuální lymfodrenáž zbaví otoků a také
pomůže pleti získat zdravější a mladší vzhled
JANA MUSILOVÁ

Benešov – Náš imunitní systém je dnes a denně nabouráván každodenním stresem,
znečištěným životním prostředím, nedostatkem pohybu, nevyváženým jídelníčkem
a dalšími faktory vnějšího
prostředí. Tyto faktory zatěžují jak náš imunitní, tak lymfatický systém, který je jeho
součástí a jehož úkolem je bránit náš organismus před pronikáním bakterií, virů a všemožných škodlivin.
Nefunguje-li
lymfatický
systém správně, můžeme být
často nemocní, unavení, mít
oteklé nohy apod. Lymfatický
systém má vliv také na naši
pleť, kterou vyživuje a dodává
jí tím zdravý vzhled. Je-li ale
systém zatížen, projeví se to i
na naší pleti.
Příznaky oslabeného lymfatického systému se v dnešní
uspěchané době rozšiřují a trpí jimi čím dál tím víc lidí, kteří se snaží zvolit správnou terapii pro znovu nastartování
lymfy a zbavení se nepříjem-

ných otoků. Jednou z velmi
vyhledávaných a žádaných
technik je manuální lymfodrenáž, o které nám více
řekla lékařka rehabilitačního
oddělení Nemocnice Rudolfa a
Stefanie Benešov Magdalena
Mohylová, která má dlouholeté zkušenosti především s
léčbou lymfatických otoků.
Jak dlouho se léčbě lymfatických otoků na oddělení věnujete?
Naše pracoviště má zkušenosti s léčbou lymfatických
otoků od roku 2003, kdy byla
otevřena lymfologická ambulance, zajišťující komplexní
léčbu lymfatických otoků. K
zajištění této péče nás vedly
především dotazy pacientek
postižených lymfatickým otokem ruky po operaci prsu. Setkaly se s touto technikou často v lázních, měly s ní dobré
zkušenosti a věděly, že se musí opakovat. Nejbližší pracoviště ale bylo na klinice v Motole, což znamenalo pro pacientky každodenní dojíždění po
dobu několika týdnů.
Vaše pracoviště bylo zařazeno
Českou lymfologickou společností mezi specializovaná lymfocentra, zajišťující kvalifikovanou komplexní péči. Co vše

tato péče obsahuje?
Komplexní léčba zahrnuje
ruční lymfodrenáž, přístrojovou tlakovou masáž, zevní
kompresi elastickými obinadly a speciální cvičení. Taková komplexní péče lymfatických otoků včetně zevní komprese a cvičení je na Benešovsku ojedinělá. Součástí komplexního přístupu je vyšetření odborným lékařem (lymfologem), sepsání podrobné
anamnézy a stanovení počtu
procedur. Předpokladem pro
dosažení dobrého léčebného
efektu je však důsledná znalost anatomie mízního systému, pochopení principu ošetření a jeho důsledné provedení. Terapeut, který provádí
lymfatické masáže, musí být
speciálně vyškolen a schopen
vysvětlit klientovi, že lymfodrenáž je součástí celého
komplexního řešení, které
spočívá nejen v lymfatické
masáži jako takové, ale i v každodenní domácí péči o pokožku, nácviku správného držení
těla a dýchání, v dodržování
pitného režimu, úpravě stravování a cvičení.
Co je vlastně manuální lymfodrenáž, čím se liší od klasické
masáže?
Manuální lymfodrenáž je
hmatová technika, jejímž cílem je zlepšit funkci povrchového mízního systému – mobilizovat mízní tekutinu z
podkoží a zlepšit její transport tímto systémem. Tato
technika zrychluje schopnost
mízního lymfatického systému odvádět tekutinu systémem mízních cév a uzliny z
podkoží zpět do oběhu, přispívá tak k rychlejšímu odstranění pooperačního otoku,
zlepšení výživy tkání a zrychlení hojení.
Vzhledem k tomu, že povrchový mízní systém, je uložen
v podkoží, ošetření se provádí
jemně, pomocí kruhovitých
nebo spirálovitých hmatů o
pomalé frekvenci, nedochází
ke zvýšenému prokrvení,
ošetření nesmí být bolestivé.
Principem manuální lymfodrenáže je odvedení mízy z
postižených částí podkoží do
již vyprázdněného (ošetřeného) mízního systému až k jeho
ústí do žilního systému v oblasti krku.
Klasická masáž je technika
zcela odlišná, je orientovaná
na průběh svalů a jejich úpo-

LYMFATICKÁ masáž obličeje má blahodárné účinky a je vhodná v jakémkoliv věku.
nů, ošetření se tedy musí provádět pod vyšším tlakem a
může být citlivé.
Správně provedená lymfatická
masáž obličeje má prý blahodárné účinky a je vhodná v jakémkoliv věku. Je tomu tak?
Ano. Při pravidelné aplikaci se pleť stane pružnější, vypnutá a svěží. Někdy zmizí
nejen otoky víček a váčky pod
očima, ale např. i tlaky v hlavě, bolesti hlavy či chronická
rýma. Stejně jako u lymfatických masáží celého těla však
musí být nejprve provedeno
uvolnění příslušných uzlin,
aby lymfa měla volnou cestu.
Pro koho je manuální lymfodrenáž nejvhodnější?
S touto technikou máme vynikající letité zkušenosti
zejména u pacientů s lymfatickými otoky po operacích,
úrazech, zánětech (infekce
podkoží, apod.), proto ji doporučujeme i po provedených
kosmetických chirurgických
zákrocích na obličeji a krku.
Je ošetření časově náročné?
Aby mělo ošetření řádný léčebný efekt, musíme kromě
postižených částí podkoží předem uvolnit zdravý mízní systém a tam potom odvést mízu z

částí postižených. Proto např.
u pacientky po operaci prsu je
nutné provést ošetření krku,
hrudníku, zad, břicha a na závěr provést ošetření postižené
končetiny, což samozřejmě
zabere více času.
Lze manuální lymfodrenáž nahradit přístrojovou lymfodrenáží?
Přístrojová lymfodrenáž by
se neměla používat izolovaně,
vždy i před její aplikací je nutné uvolnit lymfatické uzliny
ručně – „otevřít“ lymfatická
centra, aby „zplodiny“ mohly
volně odtékat a nikde se nehromadily a dále je nutné ošetřit i partie mízního systému,
které návlek nepostihuje.
Takže i v případě přístrojové
lymfodrenáže, se stejně musí
přidat i manuální technika.
Objevují se bezprostředně po
léčbě nějaké reakce?
Pacienti někdy udávají
únavu, zvýšené močení, bolest hlavy. Je to proto, že se v
celém těle při léčbě zaktivuje
lymfatický systém, uvolněné
„nečistoty“ musí tělo odvést a
odfiltrovat, proto se doporučuje hodně pít, dodržovat klidovější režim a nesportovat
Lze provést ošetření u každého
pacienta?

Lymfodrenáž je velmi účinnou metodou, po jejímž správném provedení dochází ke
zrychlení průtoku lymfatickou cévou a současně i k přechodnému zvýšení objemu kolující krve. Z toho důvodu
nelze ošetření provádět u nemocných s projevy srdečního a
ledvinného selhávání, při
akutních bakteriálních a virových infekcích. Individuálně je nutné zvážit léčbu u pacientů s nestabilním nádorovým onemocněním. Kromě toho existuje i řada omezení pro
ošetření jednotlivých tělních
partií, např. oblast krku nesmí být ošetřena u nemocných
se zvýšenou funkcí štítné žlázy, srdeční arytmií. Ošetření
dolních končetin nelze provést při probíhajícím zánětu v
oblasti žilního systému apod.

Poradny
Pokud vás trápí otoky nebo se
třeba chystáte na operaci očních
víček a máte zájem o podrobnější
informace ohledně techniky manuální lymfodrenáže, můžete si
domluvit konzultaci u rehabilitačních lékařek a to na telefonních
číslech 317 756 289 (MUDr. Magdalena Mohylová) nebo 317 756
479 (prim. MUDr. Marie Mrvová).

Dětské oddělení benešovské nemocnice připravilo výstavu prací
žáků základních škol na téma Nebojte se nemocnice

Benešov – Od 10. do 21. února
mohli návštěvníci polikliniky v
Benešově shlédnout výstavku
prací žáků základních škol z Benešovska, které byly zaslány jako poděkování dětskému oddělení benešovské nemocnice za
možnost zúčastnit se projektu
„Nebojte se nemocnice“.
Ten je v Nemocnici Rudolfa a
Stefanie realizován díky spolupráci s občanským sdružením
Chance 4 Children a jejich iniciativou Doktor Klaun řadu let a
stal se již tradicí.
„Cílem projektu je seznámit
děti s naším oddělením a vyšetřeními, která musí v případě
hospitalizace či návštěvy ambulance podstoupit, a zbavit je
tak strachu z nemocničního
prostředí a obav z odloučení od
rodiny,“ přiblížil cíl projektu
MUDr. Antonín Tomaides, primář dětského oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Bene-

šov.
Výstava inspirovaná projektem byla rozdělena do tří částí. V
první části si kolemjdoucí mohli prohlédnout obrázky nemocnice očima dětí, ve druhé části
fotografie z proběhlých ročníků
akce „Nebojte se nemocnice“ a
ve třetí části obrázky klaunů,
které děti v nemocnici potkaly.
„Za dobu co projekt „Nebojte
se nemocnice“ realizujeme, došla na naše oddělení spousta obrázků od dětí, které exkurzi po
našem oddělení v rámci projektu absolvovaly. Řekli jsme si,
že je škoda, aby jen ležely někde
ve skříni, a tak jsme se rozhodli
uspořádat výstavu a podělit se s
ostatními o radost, kterou nám
obrázky od dětí přináší. Vždycky nás totiž dokáže moc potěšit,
když nám přijdou od dětí nějaké malůvky, na kterých je vidět, že na nás vzpomínají,“ vysvětlila vrchní sestra dětského
oddělení, Marie Marvanová.
Výstava byla letošním zahájením akce „Nebojte se nemocnice“, která odstartuje v březnu.
„Tento rok je o akci velký zá-

jem a v podstatě už máme plán
exkurzí základních škol až do
června. Přihlásilo se nám už deset tříd ze sedmi škol,“ doplnila
paní Marvanová.
Projekt „Nebojte se nemocnice“ je určen pro děti 1. tříd základních škol a je pojat jako
„školní exkurze“ na dětském
oddělení benešovské nemocnice. Oddělením děti provádí
sestřičky a lékařka. Seznamují
je nejen se zdejším prostředím,
ale i s výkony jako je měření tělesné teploty a krevního tlaku.
Děti si mohou prohlédnout také
injekční stříkačky na odběry
krve a seznámit se s personálem oddělení. Na závěr exkurze
na děti vždy čeká zábavný
klaunský program.
(jam)

Poděkování
Dětské oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. by
tímto chtělo poděkovat vedení
města Benešova za jeho ochotu
a umožnění realizace výstavy
„Nebojte se nemocnice“ v prostorách polikliniky.
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Zlepší se financování českého zdravotnictví?

RADNÍ kraje Jiřina Fialová.
Střední Čechy – Začátkem
roku 2014 byla podepsána koaliční smlouva budoucí vlády,
kde mě velmi zaujalo ustanovení v programu této budoucí
vlády v tomto znění: “Investice veřejného sektoru budou
intenzivněji směrovány do sociálních a zdravotních služeb
reagujících na stárnutí populace“. Dále je zde uvedeno:
„Vytvoříme
předvídatelný,
stabilní a průměrným nákladům odpovídající systém
úhrad pro všechny typy zdravotní péče. Úhrady budou závazné pro všechny zdravotní
pojišťovny.“ Rozumějte, za
stejné výkony stejná úhrada a
stejný způsob plateb zdravotnickým zařízením, ať je to
např. v Motolské nemocnici

nebo Benešově či „Kotěhůlkách“.
Ani se nechce věřit, že by
konečně byla narovnána individuální základní sazba, což
je číslo, kterým se násobí platba za každý jednotlivý výkon.
Jde o číslo, které dosud používala každá zdravotní pojišťovna v jiné výši, a hlavně bylo jiné pro každé zdravotní zařízení.
Například VZP v roce 2012
dle zveřejnění v lidových novinách měla rozsah od 19.700,Kč až po 54.700 Kč. Také se vám
to zdá nespravedlivé? Bohužel, naše nemocnice zdaleka
nepatří na přední místa zveřejněných 141 zařízení.
Nemocnice Mladá Boleslav,
a.s., je na šedesátém místě s
platbou 31.259,-Kč, Oblastní
nemocnice Kolín, a.s., na sedmdesátém šestém místě s
platbou 30.402,-Kč, Oblastní
nemocnice Kladno, a.s., na
osmdesátém osmém místě s
platbou 29.704,-Kč, Oblastní
nemocnice Příbram na devadesátém třetím místě s platbou 29.588,-Kč a Nemocnice
Benešov na místě devadesátém osmém s platbou 29.263,Kč. Z tohoto základu pak vychází úhradová vyhláška pro
rok 2014. Změna by měla být

skutečně v jedné základní sazbě ve výši 22.500,-Kč, ale koeficient představující násobek
je různý. Jak se tedy platby pro
letošní rok narovnají?
V plánu je i změna koncepce úhradové vyhlášky, úprava
seznamu výkonů, pravidelná
valorizace plateb za státní pojištěnce, zrušení zastropování
plateb do zdravotního pojištění a další a další sliby. Nezapomíná se ani na zrušení tzv.
regulačních poplatků. Zůstat
by měl jen poplatek za pohotovost ve výši 90,-Kč. Vzniklý
výpadek by měl být kompenzován zdravotními pojišťovnami. Konec konců došlo konečně k navýšení plateb za
státní pojištěnce o 64,-Kč na
787,-Kč. Co na tom, že ani tato
zvýšená částka se zdaleka nevyrovná výši odvodu ostatních pojištěnců. Do systému
pojištění to vznese 4.7 miliardy Kč a my budeme doufat, že
finance doputují na správné
místo, tedy do zdravotní péče.
Podle prohlášení předešlého ministra zdravotnictví
MUDr. M. Holcáta v letošním
roce úhradová vyhláška všem
polepší, neboť počítá s výdaji
na zdravotnictví ve výši 235
miliard Kč.
Dalším problémem našeho

ZÁKROK zdravotníků v benešovské Nemocnici Rudolfa a Stefanie. Ilustrační foto: Petr Ballek
zdravotnictví je ukončení výjimky k 1.1.2014 ze směrnice
EU o pracovní době týkající se
maximálního počtu přesčasových hodin. Do konce minulého roku byla možnost vyčerpat 16 přesčasových hodin za
týden, od nového roku to je jen
8 přesčasových hodin týdně.

Čerpání přesčasových hodin
se týká hlavně lékařů a znamená to navýšit počet lékařů o
1/3 navíc do každého zdravotnického zařízení. Nemáme
však ani potřebné navýšení financí ani volné lékaře. Obvzlášť, když naše lékaře „loví“
u nás sousední Německo s na-

bídkou vyššího finančního
ohodnocení.
Co tedy bude pravidlem pro
naše zdravotnictví v roce 2014?
Šetřit! Šetřit! Šetřit! A věřit, že
se vše obrátí k lepšímu.

Jiřina Fialová, radní pro oblast
zdravotnictví Středočeského kraje

Středočeské záchranné vozy
dostanou nové ventilátory

HEJTMAN Středočeského kraje, Josef Řihák.

Střední Čechy – Rada Středočeského kraje na svém jednání dne 17. února rozhodla o nákupu šestnácti nových ventilátorů – přenosných přístrojů
pro umělou plicní ventilaci,
které musí být součástí všech
záchranných vozů.
„Středočeská
záchranná
služba má zhruba sedmdesát
sanitek a je potřeba v nich průběžně obměňovat vybavení,“
je přesvědčený hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.
„Ventilátory v šestnácti vozech byly již nevyhovující a
nevyplatilo by se je opravovat. Přes 2,4 miliónů korun na
přístroje půjdou z investičního fondu Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Ventilátory musí mít
ze zákona každá sanitka. Jde o
velmi důležitý přístroj, mnohokrát potřebný k záchraně
lidského života, a jsem rád, že

i tímto způsobem se mám daří
vylepšovat naše Středočeské
zdravotnictví“ uvedl středočeský hejtman.
Umělá plicní ventilace je
způsob dýchání, při kterém
mechanický přístroj plně nebo částečně zajišťuje průtok
plynu respiračním systémem
s cílem podpořit či nahradit
dýchaní pacienta.
„Záchranná služba Středočeského kraje je největší příspěvkovou organizací kraje a
vybavení jejich vozů je pro
kraj prioritou. Krajští radní
také schválili návrh na dodání pětadvaceti moderních defibrilátorů do středočeských
sanitek. Jde o moderní přístroje umožňující telemetricky, například přes síť mobilních operátorů, zaslat přímo z
terénu data o pacientově stavu včetně EKG křivky do příslušného kardiocentra. Radní
před týdnem také odsouhlasili dodávku 25 resuscitačních
kompletů – AED a kyslíkových generátorů“ potvrdil
středočeský hejtman Josef Řihák.
(peb)

