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Lékařem je Petr Čechal v ordinaci,
ale také na fotbalovém hřišti
PETR BALLEK

Benešov – Lékaři ortopedického oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, odvádějí výbornou práci jak v
ordinaci, tak na operačním sále. I přes svou vytíženost v nemocnici působí řada z nich
mimo jiné jako týmoví lékaři
v různých sportovních odvětvích. Takovým příkladem je
benešovský ortoped MUDr.
Petr Čechal, který je také lékařem české reprezentace
ženského fotbalu, ligového týmu žen AC Sparta, mládežnických mužstev Bohemians
1905, členem týmu lékařů
UEFA a zdravotní komise
České fotbalové asociace.
Pane doktore, když vezmu vaší
velkou vytíženost v benešovské
ordinaci a pak na operačním
sále, prý ještě stíháte hodně
věcí i kolem fotbalu?
To je pravda. Jsem lékařem
české reprezentace ženského
fotbalu, současně šéflékařem
všech ženských fotbalových
reprezentací, ligového týmu
žen AC Sparta a mládežnických mužstev Bohemians
1905. A také členem týmu lékařů UEFA a členem zdravotní komise České fotbalové
asociace. Tak toho kolem fotbalu je poměrně hodně.
Jak jste se k tomu dostal?
Jako k mnoha jiným věcem
v životě vlastně prostou náhodou. Už kdysi jsem pracoval jako lékař domácích zápasů mládežnických mužstev
Bohemians Praha. Tehdy do
funkce hlavního trenéra reprezentace žen „A“ nastupoval bývalý útočník Bohemky a
reprezentace Vláďa Hruška,
který sestavoval svůj realizační tým. Ten pak dostal
kontakt na mého kolegu dr.
Kilijána, který ale nabídku z
rodinných důvodů odmítl a
předal můj kontakt trenérovi.
A pak už to bylo o svědomité a
pečlivé práci, kdy si mě ve finále vyhlédl i bývalý trenér a
nynější manažer Sparty Praha v úseku ženského fotbalu
Dušan Žovinec.
Právě se blíží mistrovství světa
hráčů do 21 let, které bude letos
v červnu v ČR. Připravují se na

něj i lékaři?
Samozřejmě pro fotbalovou
asociaci i celý český fotbal a
fanoušky je to velká výzva a
my na ni musíme být připraveni. Totéž platí i pro české
sportovní lékaře. Všeobecně
je mnoho požadavků a vlastně
i novinek ohledně zajištění
zdravotní péče při mezinárodních utkáních. To platí, v
ještě širším měřítku, i pro samotný šampionát.
Jak se na to připravujete?
Vzhledem k tomu, že jsem,
spolu s dr. Petrem Krejčím st.,
vedoucím lékařem a odpovědnou osobou za zdravotní
věci celého šampionátu, je
třeba zajistit zdravotní péči ve
všech městech, kde jednotlivé
týmy bydlí, včetně péče během tréninků a v neposlední
řadě jednotlivých zápasů.
Zdravotní místnosti je třeba
mít vybavené dle předpisů a
požadavků UEFA. Dále je potřeba mít zajištěný zdravotní
materiál a vybavení v zázemí
hřiště, stejně jako zdravotní
personál, který zná pravidla,
je seznámen s vybavením a jeho použitím. Celkově je prostě
důležité mít logisticky připravený plán koncepce zdravotní péče atd.
Jaké jsou třeba nároky Mezinárodního fotbalového svazu?
Nároky UEFA jsou v otázce
zdravotní péče velmi vysoké a
my se tomu snažíme přizpůsobit. Je pravdou, že jsme věděli, že ke změnám a novinkám
dojde
(od
sezóny
2012/2013), a o to více jsme se
snažili jít tomu naproti a zajistit patřičné vybavení včas,
včetně odpovědného zdravotního personálu v rámci samotných utkání. Tím jsme
možná i měli náskok před jinými zeměmi. I proto nás
UEFA občas dává na přednáškách za příklad a pouští instruktážní videa z našich seminářů.
Vy jste dokonce připravoval
zdravotnický manuál, že?
To je pravda. Zdravotnický
manuál UEFA byl sice vytvořen cíleně v rámci vzdělávacího programu pro fotbalové
lékaře, nicméně se mi povedlo
manuál maličko obohatit,

NA ZELENÉM TRÁVNÍKU je benešovský ortoped MUDr. Petr Čechal stejně jistý, jako ve své ordinaci.Je totiž lékařem české reprezentace ženského fotbalu, ligového týmu žen AC Sparta, mládežnických mužstev Bohemians 1905, členem týmu lékařů UEFA a zdravotní komise FAČR.
upravit a přeložit (spolu s dalšími spolupřekladateli). Ve
svém důsledku a konečné podobě si ale myslím, že většina
částí je použitelná i pro zdravotníky jiných sportovních
odvětví. V neposlední řadě je
manuál přínosem i pro trenéry a ostatní sportovní veřej-

nost. Konec konců je i pomocným materiálem při přednáškách a školení rozhodčích,
které se daří organizovat.
O co se jedná?
Materiál se skládá z několika částí. V prvním oddílu je
pozornost věnovaná tematice

základních vyšetření zraněných hráčů a správnému algoritmu první pomoci na hřišti,
včetně zásad transportu hráče
ze hřiště. V další části jsou nastíněny stavy, se kterými se
sportovní lékaři v rámci své
praxe mohou setkat a stavy,
při kterých je nutné pomyslet

na diferenciální diagnostiku
vedoucí ke správnému odhalení příčiny zdravotních obtíží
a následné aplikaci správné
léčby akutního stavu. Nedílnou součástí manuálu je i přehled nejčastějších úrazových
stavů sportovců a jejich řešení
v akutní situaci.
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Virtuální kolonoskopie – moderní a nebolestivá metoda
vyšetření tlustého střeva v benešovské nemocnici
JANA HELM MUSILOVÁ
PETR BALLEK

Benešov – Nemocnice Rudolfa
a Stefanie nově zařadila mezi
seznam prováděných výkonů
tzv. virtuální kolonoskopii –
šetrnou a bezbolestnou metodu vyšetření střev za pomoci
CT přístroje, speciálního počítačového softwaru a CO2.
Česká republika je dlouhodobě na čelních místech v po-

čtu výskytů i mortalitě karcinomu tlustého střeva. Jednorázové testování skrytého
(okultního) krvácení odhalí
asi jen 30 až 40 procent významných lézí – karcinomů a
adenomů. Kolonoskopie v 8 až
10 procent nezobrazí tlusté
střevo v celém rozsahu a navíc je zde určité riziko možnosti perforace. Screening
asymptomatických pacientů
může snížit mortalitu o 25 až 50

procent, ale dosud žádná z používaných metod, kromě optické kolonoskopie, nedosahovala ideálních výsledků k
zachycení počínajících stadií
karcinomu – a to je především
záchyt polypů.
Jako další moderní metoda
vyšetření se tedy nabízí virtuální kolonoskopie, která je
nově k dispozici také v benešovské nemocnici.
„Jedná se o speciální CT vy-

šetření, které umožňuje, po
dostatečném rozepnutí tlustého střeva vpraveným oxidem uhličitým, virtuální pohled a pohyb tlustým střevem
v celé jeho délce – to znamená
jeho „virtuální prohlídku,“
upřesňuje MUDr. Lenka Plšková, primářka radiodiagnostického oddělení benešovské nemocnice.
Vyšetření je určené k detekci polypů a karcinomu

tlustého střeva. Je neinvazivní, bezbolestné a trvá přibližně 20 minut. Provádí se bez jakékoliv sedace pacienta a
komplikace jsou zcela ojedinělé. Vhodné je především pro
pacienty, u kterých není možné provést klasickou optickou
kolonoskopii např. z důvodu
zúžení střeva, srůstů, enormně dlouhého střeva a podobných komplikací. Ocení jej ale
i pacienti, pro které je klasic-

ká kolonoskopie noční můrou,
obávaným a nepříjemným vyšetřením.
„Výhodou virtuální kolonoskopie oproti té klasické je,
že lékař radiolog dokáže během tohoto vyšetření posoudit i okolní tkáně a orgány v
dutině břišní a v případě nalezení tumoru také spádové
uzliny,“ vysvětlila primářka
radiodiagnostického oddělení
benešovské nemocnice.
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Když nemocnici navštíví klauni
JANA HELM MUSILOVÁ

Benešov – To, že smích léčí, je
nejenom staré přísloví, ale i
vědecky dokázaný fakt. Mnoho vědeckých studií potvrdilo, že smích a radost má pozitivní vliv na délku a průběh
léčby. Smích jako lék se užívá
především u nemocných dětí
a starších, dlouhodobě nemocných pacientů. Smíchem
léčí i na dětském oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, které již 7 let spolupracuje s občanským sdružením Chance 4 Children a jejich iniciativou Doktor Klaun.
„Léčba smíchem má i své
odborné jméno – gelototerapie, a specializují se na ni především američtí psychologové. Např. Sigmund Freud používal humor v psychoanalýze, vědom si toho, že stav duše
má vliv i na stav těla. Smích
má řadu pozitivních účinků –
tlumí bolest, posiluje imunitu
a potlačuje stres, uvolňuje
svaly a vyplavuje nahromaděné emoce. Smích tlumí bolest díky tomu, že se při něm
do těla uvolňuje endorfin,
který působí obdobně jako léky na bolest. Také brzdí produkci stresových hormonů
(dopamin, adrenalin, kortison) a přispívá tak ke zklidnění organismu, potlačení stresu,“ vysvětlila MUDr. Eliška
Vokurková, primářka dětského oddělení benešovské
nemocnice.
Iniciativa Doktora Klauna
aktivně pomáhá hospitalizovaným dětem v České republice při překonávání traumat
z dlouhodobého pobytu v nemocničním prostředí již od jara roku 1999. Tým Doktora
Klauna se skládá výhradně z
dobrovolníků a pomocníků,
oddaných pomoci dětem v jejich boji proti nemocem a chorobám, kteří pracují ruku v
ruce s lékaři a zaměstnanci
dětských onkologických klinik a oddělení.
Dětské oddělení Nemocnice
Rudolfa a Stefanie navštěvují
klauni pravidelně každý týden. Obklopuje je dobrá nálada a nakažlivý smích, díky
kterému děti alespoň na
chvilku zapomenou na své
bolístky a trápení.
„Naši malí pacienti jsou
vždycky náramně šťastní,
když se ve dveřích do jejich
pokoje objeví klauni. Vtáhnou
děti do hry a oddělení se v tu
ránu začne plnit dětským
smíchem a optimismem, který odvádí pryč myšlenky na
nemoc. Klauni se podílí na

zlepšení především psychického stavu těžce nemocných
dětí a pomáhají i při adaptaci
na dlouhodobý pobyt v nemocnici,“ popsala MUDr. Vokurková.
Vedle pravidelných návštěv Doktora Klauna probíhá každoročně na dětském oddělení také projekt „Nebojte
se nemocnice“, jehož cílem je
seznámit děti s 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.
„Projekt „Nebojte se nemocnice“ je určen pro žáky 1.
a 2. tříd základních škol, kteří
se v průběhu „školní exkurze“
na našem dětském oddělení
seznamují se zdejším prostředím a personálem. Oddělením
je provází zdravotní sestra a
lékařka, které dětem zábavnou formou představují prostory ambulance, přípravného sálku a také lůžek. Vysvětlují jim, co vše je může při návštěvě lékaře potkat, jak se
odebírá krev a stěry z krku, k
čemu slouží zkumavky, atd.
Součástí akce je na závěr zábavný
program
Doktora
Klauna. Snažíme se, aby takto
děti poznaly prostředí našeho
oddělení a nemusely se ho, v
případě onemocnění, bát navštívit,“ přiblížila projekt
Marie Marvanová, vrchní

sestra dětského oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie.
Návštěvy škol probíhají na
dětském oddělení benešovské
nemocnice od března do června. Jde o základní školy nejenom z Benešova, ale i okolí –
Postupice, Zdislavice, Jankov, Vrchotovy Janovice,
Chotýšany a Trhový Štěpánov. O akci je každoročně velký zájem a nemocnice se snaží
vyjít vstříc všem školám, které se přihlásí. Jinak tomu není ani letos.
„Sice to dá hodně práce naplánovat exkurze v souladu s
provozem oddělení, ale výsledek stojí za to – děti jsou
vždycky nadšené a o tematiku
projevují často aktivní zájem.
Na oddělení nám pak ze škol
chodí obrázky s klauny či
zdravotní tematikou, které
nám děti malují jako poděkování za to, že mohly naše oddělení v rámci projektu „Nebojte se nemocnice“ navštívit“, potvrdila paní Marvanová.
Obrázky, které děti ze škol
posílají, se dočkaly i veřejné
výstavy, kterou dětské oddělení benešovské nemocnice
zorganizovalo v loňském roce.
„Výstava inspirovaná projektem byla umístěna ve
vstupní hale polikliniky v Benešově v období od 10. – 21.
února 2014. Rozdělena byla 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, “ zavzpomínala vrchní
sestra dětského oddělení.
Být nemocničním klaunem, ale není jen tak, a ne každý může mít ten správný dar
léčit děti smíchem. Každý
dobrovolník musí absolvovat
speciální školení, aby dokázal
vhodně a citlivě reagovat na
konkrétní situaci v nemocnici. Nemocniční klaun je při
vystoupení závislý především
na své fantazii a improvizačních schopnostech. Na vystoupení Doktora Klauna se
tak často těší nejenom malí
pacienti, ale i zdravotnický
personál, který klauni do
svých představení s oblibou
zapojují.
„Jsou to úžasní lidé, kteří
dokážou v tu ránu přeměnit
nemocniční pokoj na tropický
prales nebo vesmírnou raketu. Dokáží velmi rychle reagovat na vzniklé situace, jsou
hraví a především velmi empatičtí, což je pro nemocniční
prostředí velmi důležité. I to,
že dokážou zapojit i dospělý
personál je úžasné, protože
nás pak děti vidí zase trochu v
jiném světle,“ uvedla paní
Marvanová.
Existence Doktora Klauna
závisí z velké míry na štědrosti sponzorů, a to jak jednotlivých osob, tak firem.
Jednou z firem, která projekt
podporuje je i známá společnost Lego. Díky této spolupráci mohou klauni do nemocnice vozit nejenom smích, ale i
zásoby stavebnic Lego. V benešovské nemocnici tyto
hračky rozdávají malým pacientům.
„Hračky rozdáváme dětem
nejenom na dětském oddělení,
ale i např. na ORL a dalších
odděleních, kam děti chodí se
zdravotními obtížemi. Díky
malému dárečku se nám daří
zahnat nejenom jejich strach z
nemocnice, ale často i jejich
slzičky. Dárečky dáváme ale i
dětem, které jsou při vyšetřeních naopak hodně statečné,
nebo musí podstoupit celou
řadu nepříjemných vyšetření,“ popsala vrchní sestra dětského oddělení Nemocnice
Rudolfa a Stefanie.
Pokud se chcete o projektu
Droktor Klaun dozvědět něco
víc, nebo chcete projekt podpořit i svými vlastními silami, podívejte se na stránky
www.c4c.cz.
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Virtuální kolonoskopie,
moderní a nebolestivá...

VIRTUÁLNÍ kolonoskopie se neobejde bez počítačového tomografu.

Dokončení ze strany 1
„Určitou nevýhodou virtuální
kolonoskopie je nemožnost odstranění polypu přímo ve střevě, jako je tomu u optické kolonoskopie. Není možné ani odebrání vzorku podezřelé tkáně
pro histologické vyšetření. V
případě nalezení tumoru střeva je však možné posouzení jeho stádia a zjištění, zda prorůstá do okolí, jsou-li postiženy spádové uzliny a zda jsou viditelné metastázy,“ vysvětlila
Lenka Plšková, primářka radiodiagnostického
oddělení
benešovské nemocnice.
Příprava na vyšetření je
stejná jako v případě klasické
kolonoskopie. Nezbytné je tedy
před vyšetřením držet dietu a
zcela vyprázdnit střeva.
„Pacient je uložen na vyšet-

řovací lůžko a do střeva je speciálním insuflačním setem s
balonkem aplikováno CO2.
Snahou je, aby střevo bylo v celé délce co nejvíce rozepjaté až
k hranici tolerované pacientem. Poté je provedeno vlastní
CT vyšetření standardním
způsobem – v poloze na zádech
a pak na břiše. Pomocí CT přístroje je snímáno celé tlusté
střevo a získaná data jsou následně vyhodnocena speciálním softwarem na počítači,“
popsala průběh vyšetření primářka Plšková.
Virtuální kolonoskopie je
prováděna pomocí jednorázového materiálu a za použití
CO2. Za toto šetrné vyšetření,
pokud je indikováno praktickým nebo odborným lékařem,
si proto pacient musí připlatit
částku 600 korun.

Lékařem je Petr Čechal v ordinaci, ale také na fotbalovém hřišti
Dokončení ze strany 1
Co je tedy důležité na fotbalovém utkání zajistit z pohledu
lékařské péče?
Klíčovou pozicí z pohledu
zástupců evropské federace je
tzv. „Pitchside doctor“, tedy
lékař, jenž musí být přítomen
od sezony 2012/13 na všech zápasech
organizovaných
UEFA, nyní i FIFA. Jde o lékaře, který je přítomen u hrací plochy a v případě neočekávaných okolností má za
úkol pomoci týmovému lékaři
při řešení akutního stavu na
hřišti. Současně je odpovědný
při řešení akutních zdravotních komplikací rozhodčích,
delegátu, realizačních týmů a
všech, co se podílejí na přípravě či organizaci utkání. A
zdaleka nejde jen o to. Dva
doktoři se při přípravě na
utkání tak hodinu a půl před
zápasem nezastaví. Kontrolují vybavení na stadionu, zdravotní místnosti, přítomnost a
komunikaci se záchrannou
službou, obsluhu nosítek, ale
také „medical bag“, což je batoh, ve kterém je vše nezbytné
pro záchranu života fotbalistů
přímo na hřišti. Zavedení a

přítomnost „pitchside“ doktorů a „medical bagů“ je tedy
novinkou v moderním fotbale, jež by měla pomoci předejít
podobným tragédiím, jaké postihly fotbal v posledních letech v podobě úmrtí Marca Viviena Foeho nebo Antonia
Puerty. Vše vlastně vzniklo ze
vzdělávacího programu UEFA
pro fotbalové lékaře, který byl
určen pro jednoho lékaře každé členské země UEFY. Program je rozdělen na 3 části, nyní máme za sebou 2, z toho první se týkala akutních stavů a
jejich řešení na hřišti, druhá
především úrazových stavů a
poslední část by se měla dotknout rehabilitace, prevence
a dopingu.
Na základě úspěšnosti v
tomto programu je pak možné
přenést poznatky, o což se
UEFA snaží, do vlastních zemí a tím mít možnost svoji
funkci předat dalším kolegům. To se nám vlastně povedlo, když jsem po přípravě
zdravotního manuálu mohl
fungovat jako vedoucí kurzu a
předat tím svoji funkci a certifikaci kolegům. Tím jsme
vytvořili skupinu lékařů, kteří mohou fungovat jako „pit-

chside“ doktoři v jednotlivých mezinárodních utkáních. Nyní je to pro nás velkou
pomocí vzhledem k blížícímu
se Mistrovství Evropy U 21.
Dají se tyto Vaše zkušenosti ze
sportu také zúročit v benešovské nemocnici?
Samozřejmě, především v
oblasti našeho ortopedického
oddělení, kde pracuji. V současné době se připravuje uzavření spolupráce mezi Nemocnicí Rudolfa a Stefanie v
Benešově a úsekem ženského
fotbalu. Podstatou této spolupráce bude možnost hráčky
pravidelně vyšetřovat v rámci
nutných prohlídek, případně
akutně řešit dané úrazové stavy a provádět diagnostická
vyšetření.
Jaké zákroky a operace v benešovské nemocnici zajišťujete a
provádíte?
Jedná se o operativu úrazového charakteru, artroskopické výkony především kolenního kloubu, a dále elektivní výkony v rámci ortopedie jako je náhrada velkých
kloubů atd. Současně se věnuji kinesiotejpingu.

SOUSTŘEDĚNÍ ženské fotbalové reprezentace na středomořském ostrově Kypr. Foto: archiv Petra Čechala
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Jen včasně odhalená a léčená osteoporóza
může zabránit osteoporotické zlomenině
JANA HELM MUSILOVÁ

Benešov – Osteoporóza, nebo
také „řídnutí kostí“, je nejčastější metabolické onemocnění
kostního systému člověka,
kterým trpí přibližně 7 až 8 procent naší populace. Postiženy
bývají především ženy ve vyšším věku, ale výskyt u mužů
není výjimkou. Osteoporóza je
charakteristická
úbytkem
kostní hmoty a poruchami
mikroarchitektury kostní tkáně. To vše má za následek náchylnost kostí ke zlomeninám,
které jsou jedním z ukazatelů
onemocnění
osteoporózou.
Pokud není porucha včas diagnostikována a léčena, může
dojít k opakovaným zlomeninám při běžných aktivitách života, které mohou vést, vzhledem k vysokému věku postiženého, až k invaliditě.
„Osteoporózou může být postižena každá kost, ale nejčastější výskyt osteoporotických
zlomenin je zaznamenán v oblasti kosti stehenní, zejména
krčku, a těl obratlů. Tato poškození s sebou často vedle bolesti přináší i nutnost operativního řešení, pobyt v nemocnici a následnou rehabilitaci,
která je ve vyšším věku obtížná a nemusí být zcela úspěšná.
Delší upoutání na lůžko navíc
zvyšuje riziko dalších onemocnění jako je např. zápal a
embolie plic. Z obyčejné zlomeniny se tak může vyvinout
vážný problém, který ohrožuje
život člověka, “ potvrdil
MUDr. Jan Barták, lékař Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, který se zabývá diagnostikou osteoporózy.

menopauza před 45. rokem života, nedostatečný pobyt na
slunci (nedostatek vitaminu
D), nadměrný růst nad 180 cm
a některá onemocnění. Mezi
ně patří hyperfunkce štítné
žlázy, porucha funkce příštítných tělísek, chronická onemocnění jater a ledvin, nádorové onemocnění kostní dřeně, některé choroby krve,
cukrovka, revmatoidní artritida a onemocnění omezující
hybnost pacienta. Na množství kostní hmoty má vliv i
dlouhodobé užívání kortikoidů, léků snižujících krevní
srážlivost a léků s imunosupresivním účinkem,“ doplnil MUDr. Barták.
jjjj
Osteoporóza snižuje pevnost našich kostí, aniž
bychom o tom věděli, jelikož
zůstává dlouho bez příznaků.
Ty přichází až v pozdějším
stádiu, kdy se začne objevovat
bolest v zádech, kterou si ale
můžeme spojovat s jiným či
žádným onemocněním, a zlomeniny.
„Řídnutí kostí způsobuje
drobné zlomy, kompresi a

tí – tzv. Collesova zlomenina,“
vysvětlil MUDr. Barták z benešovské nemocnice.
jjjj
Při podezření na osteoporózu by Vás měl Váš praktický lékař vyšetřit a zeptat se
na přítomnost rizikových
faktorů pro vznik osteoporózy
ve Vašem životě. Spolehlivým
způsobem jak stanovit hustotu kostí a odhadnout tak riziko osteoporózy je denzitometrické vyšetření. Pro vyloučení jiných příčin řídnutí kostí
je vhodné odebrat i vzorek krve pro laboratorní rozbor.
„Denzitometrie je zobrazovací a měřící metoda určená
ke stanovení hustoty kostní
tkáně a určení množství minerálů v kostech. Používá se
nejenom k diagnostice osteoporózy, ale i ke sledování průběhu léčby. Vyšetření je zcela
bezbolestné a zabere zhruba
15 minut. Z výsledků jsme
schopni odhadnout, jaké je riziko osteoporotických zlomenin. Lidé, kteří jsou ve věku,
kdy je možný výskyt osteoporózy a objevují se u nich i
další rizika s onemocněním

jjjj
Mezi hlavní rizikové faktory vzniku onemocnění patří
pohlaví, věk, nedostatek pohybu, nedostatek vápníku a
vitamínu D ve stravě, podvýživa nebo naopak nadváha a
tím pádem větší zátěž kostí.
Svůj vliv má i kouření, konzumace kávy a alkoholu, cukrovka, onemocnění žláz s
vnitřní sekrecí (např. štítná
žláza), onemocnění zažívacího ústrojí, dědičné predispozice a jiné faktory.
„Osteoporóza nejčastěji postihuje ženy po přechodu, kdy
dochází ke snížené tvorbě
ženských hormonů estrogenů. Statistiky uvádějí, že řídnutí kostí se vyskytuje u každé třetí ženy nad 50 let. Kromě
věku a jistých dědičných predispozic zvyšuje riziko onemocnění osteoporózou také
extrémně nízká hmotnost,
dlouhodobý nízký příjem
vápníku, vysoký příjem kofeinu, nikotinu a alkoholu,

Kam na denzitometrii?
Denzitometrické pracoviště Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a.s. Máchova 400, 256 30 Benešov, Pavilon D, 2. Patro, tel.: 317 756 385
Ordinační hodiny
St 12:30 – 16:30
Čt 12:30 – 14:30
Pá 07:30 – 12:00
Nutné předchozí objednání, vyšetření se provádí na doporučení lékaře!
borcení obratlů, což má za následek snižování výšky, ohýbání postavy dopředu a bolest
zad. Co se týče osteoporotických zlomenin, k jejich vzniku stačí jen malý pád, nepatrný tlak. Takovou typickou
zlomeninou je u starších lidí
např. při pádu zlomené zápěs-

spojená, by mohli vyšetření
podstupovat
screeninkově,
tzn. vyhledávacím způsobem.
Pokud je při vyšetření nález
normální, je doporučována
kontrolní denzitometrie za 5
let. Pokud je nález pozitivní a
prokáže řídnutí kostí, měl by
se nechat pacient znovu vy-

šetřit za 2 roky,“ popsal
MUDr. Barták, který působí
na denzitometrickém pracovišti Nemocnice Rudolfa a
Stefanie.
jjjj
Základem léčby osteoporózy jsou léky (proti bolesti,
substituční hormony…) a
vhodné zatěžování kostního
ústrojí. Dále je důležitá pravidelná tělesná aktivita, dietní
opatření,
úprava
tělesné
hmotnosti a samozřejmě dostatek vápníku, který je důležitou součástí minerální části
kosti, zamezuje úbytku kosti a
preventivně působí proti zlomeninám.
„Kromě léků je při léčbě
velmi důležitá tělesná aktivita. Existují i speciální cvičení
pro pacienty postižené řídnutím kostí. Např. naše rehabilitační oddělení taková skupinová cvičení pro pacienty s
osteoporózou pořádá. Vedle
pohybu je důležitá úprava
stravy s cílem zajistit organismu dostatečný přísun potřebných minerálů. Nejdůležitějším je vápník, jehož největší množství obsahuje mléko a mléčné výrobky – tvrdé
sýry, jogurty a tvaroh. Vápník
se s věkem stále hůře vstřebává. Vstřebávání vápníku ve
střevech musíme tedy pomoci, a to nejlépe dostatečným
přísunem vitaminu D,“ rozvedl MUDr. Jan Barták.
Vitamín D je velmi důležitou, ne-li nejdůležitější, částí
léčby řídnutí kostí. Vytváří se
v naší pokožce vlivem ultrafialového záření. Množství
vytvořeného vitamínu D v pokožce je ale většinou nedostatečné, u některých jedinců dokonce výrazně nedostatečné.
Při jeho nedostatku jej můžeme získat z rybího tuku, másla, vaječného žloutku a mléka.

Znáte svoje kosti?
Kost je tkáň, která stále roste. Obsahuje mimo jiné kolagen a
vápník, jenž ji dělá pevnou a pružnou. Od narození do dospělosti se v organismu množství vápníku zvyšuje, přičemž 99
procent se ho nachází v kostech a zubech a pouze jedno procento v krvi. Objem kostní hmoty narůstá až přibližně do 20.
roku věku, kdy se uzavírají růstové štěrbiny, a člověk přestává růst. Do té doby nové kostní hmoty přibývá rychleji (formace), než mizí stará (resorpce). Okolo pětadvacátého roku
věku je objem kostní tkáně největší. U mužů je vyšší než u žen.
Od třicítky rychlost vstřebávání pomalu překonává kostní
formaci a jedinec ztrácí přibližně jedno procento kostní tkáně ročně. U žen po menopauze dochází až ke čtyřprocentní
roční ztrátě. Mezi dvacátým a osmdesátým rokem života se
sníží hustota kostí téměř o polovinu. K ještě horšímu stavu
může dojít při nedostatku pohybu, podceněním rizikových
faktorů a nevyváženou stravou.
V jakých potravinách nalezneme složky potřebné pro naše kosti?
Vápník – mléko a mléčné výrobky – tvrdé sýry, jogurty a tvaroh. Alergikům na kravské mléko se doporučuje konzumovat
ve větší míře kozí a ovčí mléko a jeho produkty. Vitamin D – rybího tuk, vaječný žloutek a mléko. Fluor – ryby, mléko a čaj.

Rekonstrukce výměníkových stanic dokončena bez omezení provozu nemocnice
Při příležitosti ukončení rekonstrukce
výměníkových
stanic, která probíhala od loňského září do konce letošního
března navštívil v pátek 10.
dubna Nemocnici Rudolfa a
Stefanie Benešov hejtman
Středočeského kraje Ing. Miloš Petera a radní pro zdravotnictví Jiřina Fialová.
„Ukončení rekonstrukce
výměníkových stanic je první
velkou akcí letošního roku v
naší nemocnici. Je to zásluha
především
Středočeského
kraje a pana hejtmana, který
se nemalou měrou zasadil o
řešení této, pro naši nemocnici, zásadní havarijní situace. A neváhal bych říci, že se to
podařilo v hodině dvanácté,
kdy už hrozilo z důvodu nemožnosti vytápění budov a
distribuce teplé vody velké
omezení provozu nemocnice,“ říká ředitel nemocnice
Ing. Petr Hostek, MBA a dodává, „Bohužel, tento hava-

rijní stav trval už od roku 2010
a rekonstrukce se z finančních důvodů neustále odkládala. Je zázrak, že jsme to vydrželi tak dlouho a nemuseli
omezovat provoz.“
Kompletní
rekonstrukce
výměníkových stanic (1 – 4),
důležitého zařízení tepelného
hospodářství benešovské nemocnice, se povedlo realizovat i díky mírné zimě tak, že to
pacienti a personál skoro ani
nepostřehli. Rekonstrukce se
musela provést z důvodu havarijního stavu zařízení, které již bylo za hranicí životnosti a v případě nefunkčnosti by došlo k zastavení dodávky teplé užitkové vody a tepla
do jednotlivých pavilonů nemocnice.
Rekonstrukce byla citlivě
naplánována tak, aby co
nejméně zasahovala do běžného chodu nemocnice. Náklady s ní spojené činily 16,8
milionu korun a Středočeský

kraj poskytl celou tuto částku.
Nové výměníkové stanice
nemocnici přinesou především fungující tepelné hospodářství s dostatkem tepla a
teplé užitkové vody a také fungující systém měření a regulace. Dále byla díky rekonstrukci výměníkových stanic
podstatně zmenšena pravděpodobnost výskytu neočekávaných havárií a výpadků
systému.
Tato investiční akce benešovské nemocnice, ale letos
nebude poslední.
„Samozřejmě i v roce 2016
chceme v rozvoji nemocnice
pokračovat a mimo jiné, chceme získat finance na přestavbu bývalé zdravotnické školy
na špičkové lůžkové rehabilitační oddělení,“ uvádí ředitel
nemocnice Hostek.
Ve spolupráci se Středočeským krajem, který poskytl
finance, nemocnice připravuje přestěhování a vznik no-

SLAVNOSTNÍ okamžik, stříhání pásky ve zrekonstruované výměníkové stanici v podání hejtmana kraje Miloše Petery, ředitele nemocnice Petra Hostka,středočeské radní pro zdravotnictví Jiřiny Fialové
a zástupce dodavatelské firmy Petra Tomáše. Foto: Deník/Zdeněk Kellner

vého dětského oddělení za
zhruba 18 milionů korun. V
nových prostorách s novým
vybavením se budou moci
malí pacienti léčit již na konci
letošního roku.
Výběrovou komisí byl již
vybrán také dodavatel na realizaci pracoviště magnetické
rezonance. Provoz tohoto nového zařízení je plánován na
podzim. Během této doby
vznikne v nemocnici i nové
endoskopické pracoviště.
Další důležitou stavebněinvestiční akcí pro nemocnici
bude vznik centrálního příjmového místa a vylepšení dopravní infrastruktury v areálu nemocnice, včetně vzniku
nových odstavných ploch pro
automobily pacientů.
V současné době probíhá
zateplení některých budov
nemocnice a připravuje se likvidace
staré
budovy
transfuzního a hematologického oddělení.
(pb)
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Je rozhodnuto, magnetickou rezonanci dodá
k Rudolfovi a Stefanii společnost Toshiba
ZDENĚK KELLNER

Benešov – Je rozhodnuto. Ze
čtyř firem, které se přihlásily
do výběrového řízení na dodavatele technologie magnetické rezonance pro benešovskou Nemocnici Rudolfa a
Stefanie, vybrala komise nejprve dva finalisty a z nich pak
upřednostnila společnost Audioscan, která je výhradním
zástupcem firmy Toshiba Medical Systems Europe v ČR.
„Ta nám dodá přístroj
střední kategorie, který plně
odpovídá potřebám naší nemocnice,“ uvedl ředitel ústavu Petr Hostek s tím, že nemocnice za „magnet“ zaplatí
22 milionů korun bez DPH.
A to je podle nezávislého
znalce, na nějž se nemocnice
obrátila bezprostředně po výběru, cena odpovídající.
O tom, že Benešov dá přednost Toshibě, bylo patrné už z
předložené ceny. Ta byla ze
dvou finálových nabídek u
Toshiby nižší.
„Zhruba o dva miliony korun,“ potvrdil Petr Hostek a
připomněl, že rozhodujícím
kritériem byla skutečně cena,
nikoliv třeba i to, že právě
Toshiba má v benešovské nemocnici už počítačový tomograf. Přesto z této okolnosti
může benešovská nemocnice
také profitovat.
„S ředitelem Audioscanu
jsem hovořil po výběrovém
řízení a určitě nám v rámci
servisu zohlední, že u nás máme více jejich přístrojů,“ je
přesvědčený Petr Hostek.
Nyní nemocnice chystá výběrové řízení na zhotovitele
stavební části akce v hodnotě

čtyř až pěti milionů korun.
Vítěz pak vybuduje vedle chirurgického pavilonu přístavek a v něm najde místo vyhodnocovací centrum s monitory a počítači. Samotný přístroj ještě před vybudováním
přístavby pomohou stavebníci, po probourání pláště chirurgického pavilonu, umístit
v jeho suterénu. Ale to nebudou jediné takové stavební
práce v tomto místě nemocnice.
Vybudování přístavby s sebou totiž přinese také další
práce související se samotným chirurgickým pavilonem. Právě tam se ještě letos
přestěhuje dětské oddělení.
Nemocnice tím vyřeší neustálé převážení dětských pacientů z jejich pavilonu na vyšetření do pavilonu chirurgie.
Přesunem dětského oddělení se však zvýší počet lůžek v
pavilonu chirurgie a kvůli tomu ho bude nutné upravit. Do
pavilonu tak stavbaři kvůli
nárokům na požární ochranu
a zajištění případné evakuaci
pacientů musí přivést nové
schodiště. Kvůli vnitřnímu
uspořádání pavilonu však tuto záležitost lze vyřešit jen výstavbou venkovního schodiště. Současné schodiště uvnitř
objektu by totiž nesplňovalo
bezpečnostní požární předpisy.
„Schodiště bude zastřešené
a v zimě částečně temperované,“ připomněl ředitel nemocnice Petr Hostek a připomněl, že tohle dílo přijde nemocnici na dalších zhruba jeden a půl milionu korun.
Další peníze by nemocnice
chtěla investovat i do zmiňo-

PŘÍSTROJ od firmy Toshiba využívají k vyšetřením například také v písecké nemocnici (na snímku). Ilustrační foto: Deník/Jaroslav Sýbek
vané přístavby. Řediteli Petru
Hostkovi by se totiž líbilo, pokud by na „velínu“ magnetické rezonance vzniklo další
podlaží s ordinacemi ortopedie.
„Bohužel tahle stavba by
pak trvala příliš dlouho a nestihli bychom dílo, na které
jsou dotační termíny, včas dokončit,“ připomněl ředitel Petr Hostek.
Vznik pracoviště magnetické rezonance v Benešově
bude mít pozitivní dopad, fi-

Pan Tobolka přináší nové výhody
pro stále klienty ústavní lékárny
Nemocniční lékárna připravila pro své klienty nový věrnostní program, který přináší
řadu výhod, odměn a slev.

Proto neváhejte a požádejte si
v Nemocniční lékárně o svou
vlastní klientskou kartu a čerpejte řadu výhod:
•
Přenosná klientská karta
ZDARMA
Na jednu kartu může nakupovat celá rodina.
•
Měsíční cenové akce
Každý měsíc vybrané produkty za atraktivní ceny.
•
Exklusivní slevy na vybrané značky
Sleva až 20 procent na značky
Weleda, Avene, Klorane, Klorane
Bebe, Ducray, A-derma.
•
Body za nákup volně prodejných produktů
Za každých 100 Kč získáte jeden bod.
•
Za nákup body za body
odměny a slevy na nákup
Připraveny jsou pro vás různé
dárky dle počtu nasbíraných bodů (např. čaj dle vlastního výběru,
digitální teploměr, Wobenzym,
Pharmaton Geriavit, tlakoměr,
apod.). Nasbírané body můžete
také využít jako slevu na nákup. 1
bod představuje slevu v hodnotě 2
Kč. Na jeden nákup můžete uplatit maximálně 25 bodů a získat tak
slevu 50 Kč.

Vedle tohoto programu je
další novinkou Nemocniční
lékárny také maskot pan Tobolka, který bude klienty provázet akčními nabídkami,
věrnostním programem a dalšími akcemi lékárny. Děti se
mohou těšit na samolepky s
panem Tobolkou a do budoucna také na omalovánky a
jiné dárečky.
Navíc každý zákazník Nemocniční lékárny může parkovat na velkém parkovišti
pod lékárnou zcela ZDARMA.
Stačí při nákupu u pokladny
předložit platný parkovací
lístek.
Všichni zákazníci mají také možnost výběru léku s žádným nebo minimálním doplatkem a výběru kvalitní
zdravotní obuvi pro děti i dospělé.

Nemocniční lékárna
Otevírací doba:
Po – Pá 7:00- 16:00
tel.:317 756 563,
e-mail:
lekarna.verejna@hospital-bn.cz

nanční i časový, především na
pacienty. Ti už nebudou
muset cestovat za vyšetřením
do Tábora, Příbrami, Kolína
či Prahy. Ale klady tahle špičková technika přinese i v oblasti zaměstnanosti. Nové
pracoviště totiž bude potřebovat další laboranty a lékaře.
„Pro začátek provozu našeho magnetu budeme muset
najmout dva lékaře externisty
z pražských fakultních nemocnic. Takhle záležitost řešili i například v Příbrami,“

uvedl ředitel benešovské nemocnice. „V Benešově ale lékař později nebude muset sedět, všechny údaje dostane
prostřednictvím sítě a výsledky vyšetření stejným způsobem předá zpět lékařům v
Benešově,“ popsal Hostek
systém práce v počátcích fungování magnetické rezonance
v Nemocnici Rudolfa a Stefanie.
V úplných začátcích takový
pracovník v Benešově ale bude muset být. Bude totiž do-

hlížet na správné postupy obsluhy přístroje laboranty a
organizovat práci. Později u
magnetu bude stálé pracoviště pro jednoho lékaře a dva laboranty. Ti pak už budou
kmenoví zaměstnanci benešovské nemocnice.
Magnetická rezonance by
měla začít sloužit po velkých
prázdninách. Financování jejího vzniku pomáhají dotace
Evropské unie, které pokryjí
celkové částky osmdesát procent celkových nákladů.

V září vyroste v nemocnici opět hudební
pódium Open Door Hospital fest vol. 2
Benešov – Po loňském
úspěchu benefičního festivalu Nemocnice Rudolfa a
Stefanie na podporu dětského oddělení, se můžete
těšit na opakování této akce, a to v sobotu 5. září 2015,
opět na louce u hematologického oddělení.
Letošní
Open
Door
Hospital fest vol. 2 nabídne
ještě bohatší program než
předchozí ročník. Svou
účast potvrdily kapely z Benešova a okolí jako je
RockTom, Poprask, From is
gone (Dan Netušil), Lahvátor, Ruce nohy a ATD. Se
svými kapelami vystoupí i
dvě rockové legendy – Roman Dragoun a Oskar Petr.
Děti i dospělí se mohou
těšit i na bohatý doprovodný program, jehož součástí
bude řada soutěží, Doktor
Klaun, taneční vystoupení,
mažoretky, skákací hrad,
malování na obličej, airsoftová střelnice a další.
Vstupné na festival bude
opět zcela zdarma. Pokud
budete chtít podpořit dětské oddělení, můžete na akci vhodit do kasičky hostesek dobrovolný příspěvek,
za který obdržíte památeční odznáček s logem festivalu.
(jhm)

