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Překonal rakovinu
a o vlásek se vyhnul
srdečnímu infarktu,
přesto chce stále vyhrát
mistrovství světa na kole

Jednou z nejvýznamnějších událostí uplynulých tří měsíců bylo
otevření naší nové nemocniční lékárny. Spolu s námi slavnostně
přestřihl pásku také ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček
a ocenil nejen špičkové technické zázemí moderní lékárny, ale
i nevšední architektonické pojetí. Jak jsem slíbil už v minulém
čísle NemMAGAZÍNU, dnes vám přinášíme spoustu fotografií
tohoto specifického provozu, a to i z míst, kam se běžný klient
nepodívá.
Opět vás také mohu potěšit dobrou zprávou, že i v roce 2014 se
olomoucké fakultní nemocnici podařilo dosáhnout kladného
hospodářského výsledku. Jsme nemocnicí stabilní, silnou, ekonomicky zdravou, což je v prostředí českého zdravotnictví stále
jev poměrně ojedinělý. Těší nás to už proto, že právě ekonomická
stabilita je nejlepším předpokladem pro to, abychom mohli
dobře plnit naše hlavní poslání – léčit a pomáhat navracet zdraví
našim pacientům.

10

11

Dříve jsme odebírali
krev do skleněných
lahví, jezdili jsme
i do sokoloven,
vzpomíná Jana Válková
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Zpěvák Adam Sychrow:
Přišel jsem od katedry
ke hvězdám, o kterých
se psalo v časopisech

Přeji vám krásné jaro.
Roman Havlík,
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc
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Aktuality

Ministr zdravotnictví
otevřel novou lékárnu

Dobrovolnické centrum
pomáhá pacientům

Slavnostního otevření nové lékárny Fakultní nemocnice Olomouc se na konci
ledna účastnil také ministr zdravotnictví
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA (na
snímku dole druhý zleva). Společně s ředitelem nemocnice doc. MUDr. Romanem
Havlíkem, Ph.D., hejtmanem Olomouckého kraje Ing. Jiřím Rozbořilem, primátorem statutárního města Olomouce doc.
Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D., a dalšími
významnými hosty si prohlédl prostory
náročného lékárenského provozu, který je
v současné době nejmodernějším zařízením svého druhu v České republice. „Jsem
tou stavbou nadšen, protože jde z hlediska
funkčnosti o lékárnu nejvyššího typu a navíc je to i po stránce architektonické velmi
zajímavé obohacení nemocničního areálu,“
uvedl během slavnostního otevření ministr Němeček.

Výtvarné dílny, stolní hry, předčítání z knih
nebo doprovod při procházce nemocničním areálem, to je jen několik příkladů,
jak mohou dobrovolníci pomáhat našim
pacientům. „Chceme přinášet do péče
o nemocné ještě více lidského kontaktu,
posilovat jejich duševní pohodu a pokud
možno jim zpříjemnit pobyt na lůžku. Aktuálně spolupracujeme se třemi desítkami
dobrovolníků a stále nabíráme další,“ uvedla Mgr. Kristýna Chudíková, koordinátorka Dobrovolnického centra FN Olomouc,
které nemocnice začala provozovat v loňském roce. V současné době jsou aktivity
dobrovolníků soustředěny zatím jen na
dětské klinice a oddělení geriatrie, ale postupně budou rozšiřovány i na další kliniky
a oddělení.

Naše lékárna získala titul
Stavba roku
Nová lékárna Fakultní nemocnice Olomouc, kterou jsme otevírali loni v prosinci,
získala titul Stavba roku 2014 Olomouckého kraje v kategorii technologických
staveb. Ceny udělovala odborná komise
celkem v pěti kategoriích, předány byly
slavnostně za účasti hejtmana Ing. Jiřího
Rozbořila v polovině března v prostorách
Vlastivědného muzea Olomouc. Za nemocnici převzal ocenění její ředitel doc.
MUDr. Roman Havlík, Ph.D. (na horním
snímku stojí vlevo vedle architekta Miroslava Pospíšila z ateliéru-r a zástupce dodavatele stavby Jaromíra Pelinky z OHL ŽS).

Vyměnili jsme babybox
za model nové generace

Onkologové dosáhli
mezinárodního uznání
Ve velmi prestižním odborném časopise
The Lancet Oncology byly publikovány
závěry klinické studie, na které se podíleli
také olomoučtí odborníci v čele s přednostou Onkologické kliniky FN Olomouc
prof. MUDr. Bohuslavem Melicharem,
Ph.D. Je to vůbec poprvé, kdy je v tomto časopise uveden u odborného článku na prvním místě právě olomoucký vědec. Studie
probíhala tři roky a olomoučtí onkologové
na ní spolupracovali s kolegy z USA, Polska
a Francie. „Zkoumali jsme účinky látky alisertib v cílené léčbě některých typů nádorů a zejména u žen s karcinomem prsu jsou
výsledky velmi slibné. Máme dokonce i pacientku, u které opakovaně selhala chemoterapie, ale díky této nové léčbě nyní chodí
do práce a zařadila se do běžného života,“
uvedl profesor Melichar. Podle jeho slov
ale bude trvat ještě několik let, než bude
vývoj nového preparátu ukončen a bude
moci být využíván v běžné léčbě.

4

Nemocnice má od ledna babybox nové
generace, moderní zařízení nahradilo
původní babybox zprovozněný už v roce
2006. Šlo tehdy teprve o třetí takové zařízení v České republice. „Za osm let jsme
pomohli celkem šesti dětem, které byly do
schránky odloženy. Nové zařízení je klima-

tizované a pro odložené dítě bezpečnější,
je napojené na počítač a předává nám
veškeré informace o teplotě uvnitř i o dalších jednotlivých funkcích,“ popsal MUDr.
Lumír Kantor, Ph.D., primář Novorozeneckého oddělení FN Olomouc. Více než
čtvrt milionu korun k pořízení moderního
babyboxu poskytli sponzoři prostřednictvím sdružení Babybox pro odložené děti
- Statim.
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Obnovujeme zeleň
v nemocničním areálu
V březnu jsme zahájili revitalizaci zeleně
v areálu FN Olomouc. Během jara vysadíme na sedm desítek stromů a kolem šesti
set keřů. Tomuto kroku předcházelo kácení dřevin v horní části areálu nad chirurgickým komplexem. „Když se kácí vzrostlé
stromy, vždy to vzbuzuje emoce. Bylo nutné k tomu přistoupit vzhledem ke zhoršení
stavu dřevin, které byly nešetrně ořezány
zhruba před deseti lety. Tehdy se zprovozňoval heliport na střeše osmipatrové budovy chirurgického monobloku. Vrcholy korun byly kvůli jeho provozu řezem výrazně
sníženy. V současné době už byly tyto stromy proschlé, nakloněné, napadené houbami, a hrozit by tak mohl jejich pád nebo
pád větví právě v místech, kde je velký pohyb pacientů a dalších osob. Tomu jsme
chtěli předejít,“ vysvětlil Ing. Jaroslav Junek,
provozně-technický náměstek nemocnice.
Výsadba nových stromů a keřů bude zahájena už v průběhu dubna, přičemž byly
zvoleny stromy s nižší výškou maximálně
do pěti metrů a budou vysazovány už jako
vzrostlejší alespoň dvoumetrové. Náklady
na projekt jsou hrazeny ze Státního fondu
životního prostředí a rozpočtu nemocnice.
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Příběh se šťastným koncem

Překonal rakovinu
a o vlásek se vyhnul
srdečnímu infarktu,
přesto chce stále vyhrát
mistrovství světa na kole
Jestliže o sobě někdo může říct, že utekl hrobníkovi z lopaty, je to určitě Zdeněk Klapka. Povedlo se mu to
hned dvakrát. Jeho zdravotní komplikace přišly vždy nenápadně, ale nakonec se pokaždé ukázaly být velmi
závažné a změnily se v boj o život. A celoživotní sportovec, zapálený cyklista Zdeněk Klapka bojoval a spolu
s ním bojovali i lékaři olomoucké fakultní nemocnice. Úspěšně. Vyléčil se z těžké hematoonkologické diagnózy a zvládl i závažné postižení kardiovaskulárního systému. Dnes už se opět naplno připravuje na závody
seniorů v silniční cyklistice. A ne tak ledajaké, chce totiž získat titul mistra světa.
Sedmapadesátiletý Zdeněk Klapka je svou
profesí právník, ale je také sportovec tělem
i duší. Jeho zdravotní problémy začaly před
deseti lety. „V té době jsem opravdu intenzivně sportoval. Hlavní bylo samozřejmě

kolo, ale navíc jsem ještě hrával hokej nebo
tenis. Potíže se začaly projevovat nenápadně. Při sportu se mi špatně dýchalo
a cítil jsem bolest na hrudi, ale jakmile jsem
snížil zátěž, přešlo to,“ líčí Zdeněk Klapka.

Problémy se stále opakovaly. Sportoval
sice dál, ale pouze se sebezapřením, velkou
námahou a bolestí. „Prošel jsem renomovaná pražská pracoviště, ale výsledkem
všech lékařských vyšetření byl závěr, že

Inzerce
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Příběh se šťastným koncem
jsem přetížený a potřeboval bych spíš psychický odpočinek,“ popisuje.
Nakonec se příčinu podařilo vypátrat
na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy
Fakultní nemocnice Olomouc. „Primář
kliniky MUDr. Stanislav Losse mi nechal
udělat snímky plic pod kontrastní látkou
a okamžitě zjistil, kde je problém. Chirurgové mi odebrali vzorek lymfatických
uzlin, které jsem měl zvětšené, a dozvěděl
jsem se, že mám Hodgkinův lymfom v oblasti mezihrudí. Následovala léčba na Hemato-onkologické klinice olomoucké fakultní nemocnice, podstoupil jsem několik
cyklů velmi intenzivní chemoterapie. Byla
to velmi namáhavá léčba, onemocnění
bylo pokročilé, vážné, byl jsem na hranici
života a smrti,“ vzpomíná Zdeněk Klapka.
Závažnost diagnózy potvrzuje i prof.
MUDr. Tomáš Papajík, CSc. „Běžná vyšetření nic zhoubného neukázala, onemocnění odhalilo až CT vyšetření plic
a břicha. Šlo o Hodgkinův lymfom, přesněji o podtyp nodulární sklerózy, který se
v našich zeměpisných šířkách vyskytuje
nejčastěji. Choroba už byla v pokročilém
stádiu, pacient měl i systémové příznaky,
jako je hubnutí, noční pocení, zvýšené teploty během dne. Prognosticky se jednalo
o velmi rizikové stadium, vlastně to nejhorší,“ říká profesor Papajík. Ale léčba zabrala, během osmi cyklů náročné chemoterapie se objevily jen drobné komplikace,
které pacient zvládl. „Vždy záleží na typu
člověka. Měl silnou vůli uzdravit se a vrátit
se do normálního života. Léčbu jsme mu
upravili na míru, velmi brzy už rehabilitoval, museli jsme ho spíše brzdit v jeho sportovních aktivitách. Nedávno jsme provedli
kontrolní vyšetření a můžeme s odstupem
deseti let říci, že je úspěšně vyléčený,“ konstatuje přednosta hematoonkologie.
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Samou radostí, že nemoc úspěšně překonal,
zapomněl Zdeněk Klapka na další zdravotní problém. Ještě před chemoterapií podstoupil zátěžové vyšetření kardiovaskulárního systému a olomoučtí odborníci jej
upozornili na abnormální nález. „V té euforii jsem si na to ani nevzpomněl. Na další
zátěžové vyšetření jsem šel až letos, abych
se poradil, kam až můžu zajít se zátěží při
přípravě na mistrovství světa v silniční cyklistice. S hrůzou mi lékaři zjistili, že se výsledek vyšetření zhoršil, a okamžitě mě přijali
k výkonu na olomoucké I. interní klinice,“
popisuje. Tam mu kardiologové voperovali stent, kterým cévu vyztužili a rozšířili.
„Máme zkušenosti, že sportovci mívají
hodně změněný práh bolesti. Mají tendenci zdravotní potíže podceňovat. Ta céva ale
byla skoro uzavřená a mohl klidně zemřít,
kdy zvláště při velké fyzické zátěži může
dojít k srdečnímu infarktu,“ vysvětluje prof.
MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA, přednostka Kliniky tělovýchovné medicíny
a kardiovaskulární rehabilitace FN Olomouc, která onemocnění odhalila. Právě
na tomto příkladu se podle jejích slov ukazuje, že každý sportovec nad 35 let věku
by měl pravidelně jednou ročně chodit na
zátěžové testy.

NemMAGAZÍN

Zdeněk Klapka měl tedy velké štěstí a znovu
o vlásek unikl smrti. Sám ale přiznává, že
je opravdu sportovcem do roztrhání těla
a že se sám o sebe příliš nebojí. „Žena mi
říká, že jsem v tomto hrozně nezodpovědný. Ale já si vzpomínám, jak jsem ležel na
lůžkách při chemoterapii a někteří kolem
mě vypadali už tak rezignovaně. A člověku
pak hrozně pomůže jakákoliv aktivita, ta
chuť do života vás prostě drží nad vodou,“
vysvětluje a dodává, že olomouckým lékařům a sestrám je za záchranu života a za
péči nesmírně vděčný. „Všude jsem se ve
Fakultní nemocnici Olomouc setkal s profesionálním přístupem špičkových lékařů
i sester. To na mě působilo velmi optimistickým dojmem a hodně mi to pomáhalo
v léčbě,“ konstatuje Zdeněk Klapka. Díky
svým cyklistickým výsledkům už dostal
pozvánku na mistrovství světa seniorů
v silniční cyklistice, které se jede na konci
letošního srpna v rakouském St. Johannu.
Loni skončil Zdeněk Klapka ve své kategorii devátý, letos chce vyhrát.
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Představujeme

Neurochirurgická klinika:
Špičkové centrum
pro léčbu onemocnění
mozku, páteře a celé
nervové soustavy
Lidský mozek je stále velkou záhadou a také tím nejdůležitějším a zároveň nejsložitějším orgánem, který
máme. Přestože vědci dosud nedokázali tuto jedinečnou strukturu zcela probádat a popsat, současná
medicína umí mozek zasažený nemocí nebo úrazem léčit. V celé České republice je deset velkých neurochirurgických center, kde se odborníci věnují chirurgické léčbě nervového systému. Jde o špičková pracoviště
srovnatelná s moderními centry v Evropě i ve světě – technologickým vybavením, strukturou výkonů a především erudicí zdravotnického personálu. Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc se vysokou
odbornou úrovní péče u nás řadí mezi první pětici těchto špičkových center. Ročně olomoučtí specialisté na
operace mozku, periferní nervové soustavy, páteře a míchy provedou více než dva tisíce výkonů a řadí se
mezi nejvýkonnější česká pracoviště v oboru.
Obor dostal v olomoucké fakultní nemocnici zelenou už čtyři roky po druhé světové
válce, kdy byl vedením neurochirurgického oddělení pověřen významný český
odborník prof. MUDr. Bohumil Zapletal,
CSc. Oddělení bylo zpočátku součástí
I. chirurgické kliniky, ze které se ale v roce
1959 vyčlenilo a stalo se tak druhým nejstarším neurochirurgickým pracovištěm

na území České republiky. Klinika sídlí od
roku 1995 v nově postavené budově, která
je propojena s neurologickou klinikou,
s níž neurochirurgové úzce spolupracují.
Disponuje dvěma operačními sály a vlastní
jednotkou intenzivní péče. Zatímco ještě
v polovině sedmdesátých let bylo v olomoucké fakultní nemocnici s postižením
nervového systému operováno kolem 350

nemocných, což bylo už na tehdejší dobu
vysoké číslo, dnes je objem neurochirurgických operací více než pětinásobný.

Odborné renomé
Přednosta olomoucké neurochirurgické
kliniky doc. MUDr. Miroslav Vaverka,
CSc., je už druhé volební období místopředsedou České neurochirurgické spo-

Inzerce
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Představujeme
v oblasti krku a další výkony v oblasti mozkových tepen, podílíme se také významně
na léčbě komplikací po trombolýze,“ vyjmenovává docent Vaverka.

lečnosti ČLS JEP, což potvrzuje, že olomoucká neurochirurgie má své renomé
i v odborných kruzích. „Do našeho spádového regionu nepatří pouze Olomoucký
kraj, ale také velká část Zlínského kraje
a částečně i Jihomoravského. Poskytujeme
komplexní neurochirurgickou péči pro
oblast zahrnující jeden milion dvě stě tisíc
obyvatel,“ konstatuje přednosta.
Podle jeho slov se v Olomouci provádí
celé spektrum neurochirurgických výkonů s výjimkou dvou oblastí, kterými jsou
operace velkých skolióz u dětí a chirurgické řešení epilepsie. „Nejsou to nijak zvlášť
složité výkony a samozřejmě bychom je
i u nás dokázali zvládnout. Ale pacientů
s těmito potížemi není v Česku tolik, proto
je tato péče soustředěna jen na dvě nebo tři
pracoviště v zemi,“ vysvětluje.
Klinika má v současné době šest zkušených
lékařů s atestací v oboru neurochirurgie,
kteří pracují samostatně, dva lékaře na jednotce intenzivní péče a další čtyři lékaře
v přípravě. Součástí odborného týmu je
osm desítek nelékařských zdravotnických
profesionálů a pomocný personál. „Vychovat dobrého neurochirurga na skutečně
vysoké profesionální úrovní není dnes nic
snadného a potřebujete k tomu minimálně
deset let,“ říká docent Vaverka.

Operace páteře chloubou
Chloubou olomoucké neurochirurgie je
bezesporu chirurgie páteře. „Ročně na
klinice provedeme přes osm set padesát
operací páteře a primář kliniky Lumír Hrabálek je jedním ze čtyř nejlepších spondylochirurgů v současné české medicíně,“
podotýká přednosta. Nejvíce těchto operací souvisí s degenerativním postižením
páteře, početnou skupinu pacientů tvoří
také lidé po úrazech, část operací páteře je

Někdy medicína prohrává

zaměřena na nádorová onemocnění. Olomoucká klinika patří mimo jiné k prvním
pracovištím u nás, kde byla implantována
umělá bederní meziobratlová ploténka,
provádí se tu také totální náhrady obratle
a využívána je řada dalších moderních
operačních postupů.
Neurochirurgická klinika je součástí Komplexního cerebrovaskulárního centra. Spolu s neurology a radiology se tak například
podílí na akutní péči o pacienty po cévní
mozkové příhodě v případech, kdy se toto
onemocnění projeví krvácením do mozku nebo do mozkových obalů. „Pokud
provedeme včas neurochirurgický výkon,
zabráníme dalšímu poškození mozku
a zlepšíme tak vyhlídky nemocného. V případě protržení výdutě mozkové tepny je
co nejrychlejší vyloučení této části tepny
z oběhu zásadní pro další život nemocného. Děje se tak buď přímo při neurochirurgickém výkonu, nebo cévní cestou
nepřímo pří výkonu prováděném neuroradiologem. V kompetenci neurochirurga je
i zásah na přívodných mozkových tepnách

Boj s primárními nádorovými onemocněními mozku takzvanými gliomy a speciálně s jejich nejzhoubnější formou glioblastomem medicína zatím bohužel prohrává.
Stále totiž patří mezi nevyléčitelné diagnózy s velmi rychlým průběhem, který se dosud daří zvrátit jen obtížně. V olomoucké
fakultní nemocnici je v rámci Komplexního onkologického centra, jehož součástí je
také neurochirurgie, ročně léčeno 50 nových pacientů s tímto zhoubným onemocněním. „Je to neveselá kapitola medicíny
a naše Achillova pata. První operace nádoru mozku byla provedena už v padesátých
letech, my ale stále můžeme nemocným
nabídnout jen pár měsíců života navíc.
Dříve tomuto zákeřnému onemocnění
podlehli už během čtvrt roku, dnes dokážeme jejich přežití prodloužit na dva maximálně dva a půl roku,“ konstatuje docent
Vaverka.
Po chirurgickém odstranění nádoru,
při kterém musí neurochirurg pracovat
s velkou přesností, aby neponičil okolní
nádorem nezasaženou mozkovou tkáň
a zároveň odebral pokud možno všechny
zhoubné buňky, přechází pacienti do péče
onkologů. „Ve většině případů následuje
ozařování, ale ve spolupráci s molekulárními biology a genetiky je nutné nejprve
určit, o jaký typ nádoru jde. V Olomouci
máme vybudovaný jeden z nejdelších registrů, kdy máme přesné záznamy o odběrech nádorových buněk třináct let zpět.
To nám například pomáhá rozlišit případy,
kdy je lepší chemoterapii po operaci nepodávat, protože by pacientovi nepomohla
a znamenala by pro jeho organismus pouze zátěž,“ vysvětluje přednosta.

Prestižní disciplíny
V neurochirurgii došlo v 80. letech k prudkému rozvoji mikrochirurgie, tedy přesného operování s pomocí operačního
mikroskopu. „Ukázkou vyspělosti mikrotechniky jsou akutní operace cév. Jde
většinou o velmi stresové situace, mohou
se velmi rychle vymknout kontrole, ale
opravdu dobrý neurochirurg musí operaci i za dramatických okolností zvládnout.
Prestižní disciplínou je operace akutního
aneurysmatu, kdy dochází ke krvácení do
mozku po prasknutí výdutě na mozkové
tepně. Pacientů s tímto onemocněním
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u nás ročně operujeme kolem tří desítek,“
říká docent Vaverka. Při operacích cév
spolupracují olomoučtí neurochirurgové
také s radiology. Část výkonů se tak podle
typu postižení provádí otevřenou cestou,
část endovaskulárně pomocí speciálních
katetrů vedených cévním řečištěm pod
kontrolou rentgenového přístroje.
Olomoucká klinika patří také mezi největší
neuromodulační centra v České republice.
Ve spolupráci s neurology se právě tady
operují pacienti postižení například Parkinsonovou chorobou, nemocní s chronickou bolestí páteře nebo trpící spasticitou,
tedy zvýšeným svalovým napětím. Zejména u parkinsoniků se využívá metoda takzvané hluboké mozkové stimulace (DBS).
„Je to moderní způsob léčby, při kterém
s přesností na desetiny milimetru zavádíme do mozku speciální elektrody. Ty jsou
potom spojovacími vodiči vedenými pod
kůží napojeny na stimulátor vložený chirurgicky do podkožní kapsy pod klíční
kostí. Celé zařízení funguje velmi podobně
jako kardiostimulátor. Slabé elektrické impulsy stimulují mozková centra a zmírňují
projevy onemocnění, k nimž patří především neovladatelný třes končetin, zpomalené nekoordinované pohyby, svalová
ztuhlost a podobně. Operaci navíc pacient
podstupuje při vědomí, podle reakcí nemocného si potřebujeme ověřit optimální
umístění a maximální funkčnost elektrod,“
popisuje přednosta s tím, že moderní způsoby léčby plánují olomoučtí neurochirurgové v blízké době zavést také v léčbě dětí.

Specialisté na Neurochirurgické klinice FN Olomouc jsou zkušení a dělají i celou řadu
raritních výkonů. Na snímku docent Miroslav Vaverka operuje pacienta se vzácným
tumorem báze lební.

Moderní vybavení
Neurochirurgická klinika získala v posledních letech moderní vybavení, které
zvyšuje možnosti léčby a zlepšuje kvalitu
péče o pacienty. Pořízeno bylo z rozpočtu
nemocnice a také s přispěním evropských
strukturálních fondů v rámci dovybavení
komplexních léčebných center. Lékaři tak
mají k dispozici nový operační mikroskop,
přístroj pro neuromonitoring umožňující během operace sledovat funkce míchy
a nervových kořenů, nové vybavení jednotky intenzivní péče, moderní instrumentárium nebo ultrazvuk využívaný ke
kontrole operované oblasti během výkonu.

„Operujeme s velkou přesností a zejména
při operacích mozku také ve velmi malém
prostoru. V neurochirurgii může poškození jedné jediné malé cévy nebo zásah
o jednu desetinu milimetru vedle znamenat naprostou katastrofu. Pro nás je tedy
nejdůležitější přesné zacílení, abychom
co nejvíce pomohli a co nejméně ublížili.
Důležitou roli dnes přitom hraje i estetické
hledisko spojené s malou operační ránou
ukrytou například ve vlasové části hlavy.
Zjednodušeně řečeno do pacientovi mozku vstupujeme ´klíčovou dírkou´, uděláme
vše důležité, abychom mu pomohli a zanechali přitom po sobě co nejméně stop,“
dodává docent Vaverka.

Inzerce
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lidé v nemocnici

Dříve jsme odebírali
krev do skleněných
lahví, jezdili jsme i do
sokoloven, vzpomíná
Jana Válková
Ve svém životě už Jana Válková viděla tolik krve, že by se bez nadsázky dalo mluvit o hektolitrech. Přesto
nebo právě proto jí pohled na krev nevadí. Jinak by totiž ani nemohla dělat svou práci. Už bezmála třicet
let provádí odběry krve na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Za tu dobu jí rukama prošly
tisíce dárců. Vzpomíná si ještě na odběry do skleněných lahví ve vesnických sokolovnách a tělocvičnách
nebo na fronty dárců stojících až na chodník před budovou transfuzní stanice. „Snad všechno se za ty tři desítky let změnilo, jenom párky jako občerstvení po odběru zůstávají po celou dobu. Když jsme chtěli před pár
lety udělat změnu a nabízeli jsme třeba bagety, psali nám dárci – vraťte nám párečky zpět,“ směje se sestra.
Jako absolventka střední zdravotnické
školy hned po maturitě nastoupila na
Urologickou kliniku Fakultní nemocnice
Olomouc, kde pracovala na pooperačním
oddělení. Po třech letech odešla na mateřskou dovolenou, ale zpátky do provozu,
kde se pracovalo na směny, se už vracet
nechtěla. „Kvůli dětem jsem hledala místo, kde bych neměla noční. Volno tehdy
bylo na transfuzním oddělení, tak jsem
šla tam. Vybrala jsem si dobře. Pracujeme
vlastně se zdravými lidmi s výjimkou těch,
kteří jdou darovat krev sami sobě před nějakou plánovanou operací. Většinou mají
dárci dobrou náladu, protože přicházejí
s ušlechtilým cílem pomáhat druhým.
Na nás je, aby se tu cítili příjemně a rádi se
vraceli,“ říká Jana Válková.
Když v roce 1988 v oboru začínala, sídlila
tehdy transfuzní stanice olomoucké nemocnice ještě v centru města na Vídeňské
ulici nedaleko starého autobusového nádraží u tržnice. „Byly to dvě budovy, mezi
kterými museli dárci přecházet, protože
v jedné byla evidence a laboratoře, ve druhé pak odběrová místnost. Žádná pohodlná polohovací lůžka jako dnes jsme neměli.
Dárci leželi jen na obyčejných lehátkách
a museli se před odběrem převléct do nemocničního bílého prádla včetně čepice
a podkolenek. Mezi sestrami a dárci byla
při odběru prosklená přepážka jako hygi-

enická bariéra. Paži musel dárce prostrčit
otvorem, takže ani neviděl na odběr samotný,“ vzpomíná sestra.
Zatímco v současné době je v registru
Transfuzního oddělení FN Olomouc sedm
tisíc pravidelných dárců, pamatuje Jana
Válková časy, kdy jich bylo přes deset tisíc. „Stávalo se, že jsem šla ráno do práce
a na transfuzní stanici už stála fronta až na
chodník. Dokonce jsme v osmdesátých letech objížděli i vesnice a dělali odběry přímo v sokolovnách a tělocvičnách. V obci
se dopředu vyhlásil termín odběru, sestry
i doktoři nasedli do starého špitálního autobusu, všechen materiál jsme měli s sebou
a jelo se. Dnes už by to nebylo možné, hygienické podmínky jsou výrazně přísnější
a odběry v terénu se až na výjimky dělat
nemohou,“ podotýká sestra. Nemyslí si
ale, že by dnes byli lidé méně ochotní pomáhat. „Spíše je to tím, že mají třeba problémy dostat volno v zaměstnání, přestože
po odběru má každý dárce nárok na čtyřiadvacetihodinový odpočinek. Dříve také
existovala základní vojenská služba a vojáci jezdili z kasáren darovat v případě potřeby na zavolání. Dnes také spousta lidí neprojde našimi kritérii. Berou třeba léky na
alergie, byli nedávno v exotických zemích,
mají čerstvé tetování nebo piercing, děvčata váží čtyřicet kilogramů, a nedosáhnou
tak na náš váhový limit. To vše jsou důvo-
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dy, proč občas musíme dárce odmítnout,“
popisuje Jana Válková.
Transfuzní medicína udělala podle jejích
slov za posledních třicet let obrovský skok
v oblasti hygieny, bezpečnosti a ochrany
zdraví dárců i příjemců darované krve.
„Odběry do plastových vaků začaly až

Jana Válková
Narodila se v roce 1961 v Olomouci,
v současné době žije v nedaleké Horce
nad Moravou. V roce 1980 maturovala
a zakončila tak úspěšně studium oboru
všeobecná sestra na Střední zdravotnické škole Emanuela Pöttinga v Olomouci. Ve stejném roce pak nastoupila do Fakultní nemocnice Olomouc
na pooperační oddělení urologické
kliniky, odkud po třech letech odešla
na mateřskou dovolenou. Po návratu
nastoupila v roce 1988 na Transfuzní
oddělení Fakultní nemocnice Olomouc,
kde v posledních pěti letech působí na
pozici staniční sestry. V rámci profesní
přípravy prošla specializačním vzděláváním pro transfuzní službu. Má dvě
děti a také dvě malé vnučky, se kterými
ráda tráví volný čas. Mezi její koníčky
patří také cyklistika, sjezdové lyžování
a zahrádka.
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lidé v nemocnici
v devadesátých letech, do té doby jsme
odebírali krev do půllitrových skleněných
lahví. Jehly byly kovové a všechno se sterilizovalo. Dnes už máme odběrové sety pouze na jedno použití, takže bezpečnost pro
dárce je mnohem větší. Lepší je samozřejmě i ochrana pacienta, který transfuzi dostane. Dříve se před odběrem nevyplňovaly žádné dotazníky, dnes o dárci zjišťujeme
spoustu údajů a krev se po odběru testuje
na celou řadu infekčních chorob. Krevní
plazma dokonce zůstává v karanténě půl
roku, než se dostane k pacientovi nebo na
další zpracování,“ říká Jana Válková. Odebraná krev dříve v lahvích expirovala už
po třech týdnech, dnes ve vacích vydrží
jednou tolik. Plazma se po odběru šokově
zmrazí a použít se může i za tři roky.
S některými pravidelnými a dlouholetými
dárci se Jana Válková zná už spoustu let.
„Je to práce s lidmi a to mě baví. Chodí sem
stále ještě někteří z těch, co dříve docházeli do centra na starou transfuzní stanici.
Vždycky máme během odběru chvilku,
abychom si mohli popovídat. Beru je už
jako staré známé,“ dodává zdravotní sestra.

Darování krve nebo jejích součástí dnes probíhá úplně jinak, než v době, kdy Jana Válková
na transfuzním oddělení začínala. To nejdůležitější je ale stále stejné. Dostatek ochotných
dárců, protože krev je nenahraditelná a stále ji neumíme uměle vyrobit.

Inzerce
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rozhovor s osobností

Zpěvák Adam Sychrow:
Přišel jsem od katedry
ke hvězdám, o kterých
se psalo v časopisech
Hudba je jeho život, věnuje se jí vlastně odjakživa. Přestože Adam
Sychrow nepatří mezi zpěváky, jejichž tváře se pravidelně objevují
na obálkách časopisů, na televizních obrazovkách nebo na stránkách
bulvárních médií, úspěšný v hudební a divadelní branži bezesporu je.
Zpívá rád a zpívá opravdu dobře. A je jedno, jestli jde o rock‘n‘roll, operu
nebo metal, jestli zpívá na velkém pódiu před tisícovkami diváků nebo
jen za katedrou před třídou žáků. Všechny tyto polohy už si vyzkoušel
a umí se naladit do jakékoliv z nich. Je frontmanem olomoucké metalové skupiny Hazydecay, účinkoval v úspěšných pražských muzikálech
Krysař a Monte Cristo. Aktuálně také vystupuje v roli chuligána Bejbyho
v divadelní podobě muzikálu Šakalí léta, kterou na konci března uvedla
v premiéře činohra Moravského divadla Olomouc.
Možná by bylo zajímavé začít tím, jak se
zpěvák metalové kapely dostane k muzikálu. Nejsou to dva úplně odlišné světy?
Zpěv je jenom jeden a nezáleží tolik na
tom, jestli zpíváte operu, pop, rock nebo
metal. Já vnímám každou příležitost zazpívat si jako možnost zapracovat na vlastním hlase, jako určitou hlasovou výchovu.
Jsem v prvé řadě zpěvák a skladbu musím
přednést v takovém žánru, který jí sluší
a dává jí tu správnou tvář. Od metalu jsem
se k muzikálu dostal více méně náhodou.
Byl jsem čerstvý absolvent pedagogické
fakulty, učil jsem na základní škole a zpíval
jsem v metalové kapele. Jen tak z hecu mě
napadlo přihlásit se do konkurzu na muzikál Krysař, který tehdy chystal Dan Landa.
Vlastně by se dalo říct, že jsem přímo od
opravování písemek vyrazil do divadla
Ta Fantastika a tak jsem se dostal k muzikálu (smích).
Jak probíhá takový konkurz, co musí
zpěvák zvládnout, aby si mohl zahrát
v muzikálu?
Pro obsazení hlavních rolí si produkce samozřejmě už dopředu vybírá a oslovuje
známé zpěváky. Další role jsou potom přiděleny těm, kteří uspěli v konkurzu. Podáte
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si přihlášku a jedete na konkurz, na kterém
se sejde třeba i tisíc lidí. Vyberou z nich
dvacet. Zazpíváte nachystanou píseň před
porotou, nezáleží jakou, jde pouze o výraz,
o váš hlas a o to, jak zvládáte trému. Takovým divadelním konkurzem procházejí
stovky lidí, většinou jsou dvě nebo tři kola.
Právě u Krysaře jsem zpíval Stín katedrál
a nějakou lidovku. Na druhé kolo bylo třeba si připravit mluvené slovo a já jsem ve
školní knihovně nenašel nic vhodnějšího
než Hamleta. Vybral jsem tedy známý monolog Hamleta nad hrobem Yoricka. Dan
Landa s jeho ženou Miriam na mě v porotě
koukali, jestli jsem se nezbláznil (smích).

Ale vyšlo to a dostal jsem se do muzikálového sboru, který toho na jevišti odedře nejvíc, protože zpívá a ještě tancuje.
Mimochodem choreografii s námi tehdy
dělal Richard „Geňa“ Genzer a byl to velký
zážitek.
Máte za sebou ale i další muzikálové angažmá. Vystupoval jste také v muzikálu
Monte Cristo, k němuž napsal hudbu
ještě Karel Svoboda. Bylo po zkušenosti
z Krysaře snazší se tam dostat?
Bylo to o něco snadnější, někteří lidé v produkci už mě znali právě z Krysaře, což je
trochu výhoda. Ale určitě musíte něco

Adam B. Sychrow
Zpěvák, muzikálový herec, hudební pedagog se narodil v roce 1973 v Olomouci.
V dětství se s rodiči přestěhoval do Ostravy, kde absolvoval základní i střední školu.
Do rodného města se vrátil až v době studií na vysoké škole, absolvoval Pedagogickou
fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Učil na základní škole v Horce nad Moravou, vystupoval a vystupuje s metalovými a hardrockovými kapelami Misty Downfall,
Hazydecay a Superface. Na konci 90. let účinkoval v divadelní company velkých produkcí pražských muzikálů Krysař a Monte Cristo. Je jedním ze zakladatelů Hudebního institutu v Olomouci, kde působí jako lektor zpěvu a vokální improvizace. V současné době účinkuje v Moravském divadle Olomouc, kde v muzikálovém představení
Šakalí léta alternuje Vojtěcha Lipinu v hlavní roli chuligána Bejbyho.
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Adam Sychrow aktuálně vystupuje v novém muzikálovém představení Šakalí léta v podání
činohry Moravského divadla Olomouc.

zazpívat a něco předvést. Samozřejmě je
to také vždycky o štěstí. A já jsem to štěstí
měl. Nejlepší zážitky jsou pak z té tvorby
samotné. Setkání s Karlem Svobodou bylo
opravdu neuvěřitelné, nepochopitelné.
Věděl jsem, že je to takový ten rozevlátý
umělec, ale zároveň byl strašně pracovitý,
což je šílená kombinace. Monte Crista režíroval ještě Jozef Bednárik, který už také
není mezi námi, ale kdo s ním měl tu čest
pracovat, je zvyklý asi na všechno. Dokázal
vás seřvat i pochválit v jedné větě, vedl to
opravdu krásně (smích).
Poznal jste díky muzikálu asi spoustu
slavných lidí z hudební branže. Byla to
pro vás zajímavá setkání?
Spolupráce s nimi byla inspirující. Přišel
jsem od školní katedry k hvězdám, o kterých se psalo v časopisech. Jsem rocker
a mám kolem sebe celý život hodně mu-

zikantů, kteří mě vždycky zajímali víc než
známí a populární zpěváci. Ale zjistil jsem
alespoň u některých z nich, že je opravdu zážitek s nimi něco tvořit. Lucka Bílá
byla při každém setkání strašně příjemná
a skvělá byla třeba i Sisa Sklovská, temperamentní baba, která když vyjde na jeviště
a zazpívá, sednete na zadek a pak s vámi
klidně popije v baru. Náturou mi byli blízcí
samozřejmě rockeři Pepa Vojtek z Kabátu
nebo Dan Landa. Fajn chlapi byli i David
Matásek, Petr Janda nebo Dan Hůlka.
Úžasně příjemný a skromný byl třeba výborný herec Vladimír Javorský, se kterým
se dobře povídalo. Nevzniklo tam žádné
skvělé přátelství, ale respektovali jsme se
a práce s nimi byla opravdu příjemná.
Jak vnímali vaše působení v pražských muzikálech vedle popových hvězd
vaši spoluhráči z metalové kapely? Brali
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rozhovor s osobností
jste to jako možnost se zviditelnit?
Kluci mi od začátku fandili a říkali, že je
super, když to jdu zkusit do muzikálu.
Všichni jsme to brali jako příležitost i pro
naši kapelu, ale ono nám to vlastně nijak
nepomohlo. Nebylo to v hudebním žánru,
ve kterém se pohybujeme, vůbec žádné
plus. Nahoru jsme se museli dostat jenom
tvrdou dřinou celé kapely. Muzikály mi
naopak braly hodně času, který jsem pak
nemohl věnovat kapele. To dojíždění
a pendlování mezi Olomoucí a Prahou
bylo náročné.
Doba velkých muzikálů je patrně už
minulostí. Vy se ale dál věnujete zpěvu,
muzice, částečně i divadlu a také hudební pedagogice. Co vás baví nejvíc?
Muzika hrála a hraje hlavní roli v mém životě. Učit mě ale taky vždycky bavilo a baví
mě to i dnes. Hned po škole jsem nastoupil
na druhý stupeň základní školy, vyučoval
jsem angličtinu, výtvarku a občanku. Kdybych tehdy nenarazil na divadlo, asi bych
na základce i zůstal. Živit se hudbou není
vůbec snadné. Desky se neprodávají, pro-

tože hned druhý den po jejich vydání je
někdo nasdílí na internetu. Vydělat si tak
můžete maximálně hraním na koncertech
a merchandisingem, tedy prodejem reklamního zboží. Každý si může spočítat,
že když kapela rok nebo i déle dře na nové
desce, zaplatí sto padesát tisíc za nahrávací
studio a pak za CD inkasuje dvě stovky, že
se vám ty peníze asi nikdy nevrátí (smích).
Muzikály se stále dělají, jen už to není tak
ve velkém, jako to bylo v devadesátkách
v době Ježíše, Draculy nebo Monte Crista. Zájem publika o muzikál přetrvává,
ale hraje se pro méně lidí v kamenných
divadlech, na velké produkce jednoduše
scházejí finance. Mě hudba ale pořád baví
a není to pro mě koníček, beru to jako další
způsob, jak na sobě můžu pracovat.
Tím se dostáváme k vaší kapele Hazydecay, o které jsme zatím moc nemluvili.
Na domácí metalové scéně je o vás určitě slyšet a fanoušci metalu vás znají. Ale
vystupovali jste třeba také v pořadech
hudební stanice Óčko a České televize,
vaše klipy aktuálně běží na TV Rebel, se

slovenskými slavíky Desmod jste před
časem jeli turné po Česku. Co se vám líbí
právě na vašem hudebním stylu?
Mám rád emoce v našich skladbách, zakřičet si do hudby, aby posluchač cítil to, co
jsem cítil já při skládání písně. Ale není to
jen řvaní, já mám rád melodie a do naší tvrdé muziky dávám právě melodický zpěv.
V poprockové hudbě by mi asi chybělo to
vybičování se do extrému. Jsem založením
hodně živý člověk, hyperaktivní, a to rád
ukazuju i na koncertech. V životě kapely
alespoň dva roky trvá, než se muzikanti
sehrají a než si uvědomí, co chtějí hrát. Ale
potom jsme jako rodina, hrajeme jako celek, cvičíme, zkoušíme, aby i naše pohyby
vypadaly efektně. Je to určitým způsobem
divadlo. V písničkách se tváříme jako největší drsňáci, ale to neznamená, že jsme takoví i v životě. Máme rádi drsnou muziku,
můžeme si zařvat, být hluční, vyblbnout
se. To je ten životní rock‘n‘roll, je to určitý
postoj, chuť být rebel. Souvisí s tím i naše
texty, když narážíme na mezilidské problémy, mračíme se, jsme naštvaní. A i když
zpíváme anglicky, chci, aby to lidi pochopili,
protože já tomu prostě věřím.

S živou kapelou na pódiu si Adam Sychrow roli Bejbyho užívá.
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Jak se teď vaše hraní s kapelou slučuje
s účinkováním v roli Bejbyho, kterou
jste dostal v muzikálu Šakalí léta v Moravském divadle Olomouc?
S kapelou chceme letos vydat naši čtvrtou
desku, máme nachystané skladby, ale momentálně je právě účinkováním v divadle
trochu brzdím. Na jevišti Moravského divadla Olomouc nejsem poprvé, kdysi jsem
už spolupracoval s operním souborem,
kdy jsem v Lazebníkovi Sevillském zpíval
druhý tenor. Do muzikálu Šakalí léta jsem
naskočil zase úplnou náhodou. Přišel jsem
na zkoušku původně jako hlasový kouč
a nakonec si mě režisér Luděk Golat vybral,
abych alternoval Vojtu Lipinu v roli Bejbyho. Je to dobře napsané. Všechny písně, co
tam zpívám, jsou na plný pecky, energické
a navíc s živou kapelou přímo na podiu.
Filip Taylor, který dělá hudební nastudování, vybral nejlepší muzikanty, jaké mohl
najít. Je to rocková kapela se vším všudy,
takže to bude určitě zážitek. Každé představení bude jiné, protože Vojta je více herec a já zase zpěvák. Ale úkol pro nás oba je
stejný – buď frajer (smích).

Foto: archiv A. Sychrowa

Adam Sychrow je frontmanem skupiny Hazydecay, která už si na české hudební scéně
vydobyla své místo a pronikla i do zahraničí. Letos chtějí vydat čtvrtou desku.

Inzerce
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ZLEPŠUJEME PÉČI

Foto: Viktor Čáp

Foto: Viktor Čáp

„O výstavbě se začalo uvažovat už před
patnácti lety, kdy prostory dosavadní lékárny přestávaly vyhovovat potřebám rozsáhlého a velmi náročného lékárenského provozu. Jsme rádi, že se nám tuto myšlenku
podařilo dotáhnout do úspěšného konce.
Naše lékárna slouží nejen příchozím pacientům, ale je nezbytná pro zásobování
celé nemocnice. Rozsah služeb a jejich
komplexnost ve spojení s moderním prostředím nás teď jednoznačně řadí na špici
v oboru,“ říká doc. MUDr. Roman Havlík,
Ph.D, ředitel FN Olomouc.
Nová budova vyrostla v sousedství původní lékárny v ulici I. P. Pavlova, výhodou jejího umístění je dobrá dostupnost z velké
části nemocničního areálu. V chirurgickém komplexu nemocnice pak zůstává pacientům k dispozici i nadále výdejna léků,

Nová lékárna: Lepší
komfort a komplexní
služby pro pacienty
pod jednou střechou
Jako velká zaoceánská loď, která zakotvila přímo před starou nemocniční
bránou, tak by mohla na první pohled působit nová moderní budova
vystavěná v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Kulatá kajutní okénka
a mohutný trup monolitické čtyřpodlažní budovy k této představě
přímo vybízí. Ovšem ve spojení s účelem stavby všem obdivovatelům
architektonických zajímavostí rázem dojde, že oválné a kulaté okenní
otvory mají tvarem připomínat tobolky a tablety, které pomáhají léčit
pacienty. V útrobách nové stavby sídlí nemocniční lékárna, pacientům
slouží už od poloviny loňského prosince a nabízí jim spojení komfortu,
komplexních služeb, kvality a designu.
která je pobočkou hlavní lékárny. „Oproti
původním prostorám máme téměř dvojnásobný počet výdejních míst na recepty a volně prodejné přípravky, zákazníky
v nové lékárně obsluhujeme u sedmi pultů.
Daří se nám všechny odbavovat plynule
bez čekání. Naši lidé teď mají všechny

vydávané léky přímo za zády přehledně
uspořádané ve 275 zásuvkách. Nemusejí
tak odcházet do skladu a v kratším čase
obslouží více klientů,“ popisuje Mgr. Ro-

bert Běhal, vedoucí lékárník FN Olomouc.
Pacienti jsou obsluhováni na bezmála pěti
stech metrech čtverečních, což jsou velmi
komfortní prostory, které navíc umožnily
dostat pod jednu střechu i zdravotnické potřeby dříve vydávané samostatně
v Puškinově ulici poblíž dětské kliniky.
„Lidé si u nás teď mohou vybrat z širší nabídky ortéz, paruk, ortopedických pomůcek, zdravotnické obuvi, protože místa
máme opravdu mnohem více. K dispozici
máme také diskrétní prostor pro individuální konzultace s pacienty,“ vypočítává
vedoucí lékárník.
Samotná prosklená „oficína“, jak se výdejním prostorám lékárny odborně říká,
je ovšem jen jednou částí nové budovy.
Objekt se třemi nadzemními a jedním částečně podzemním podlažím, který se tyčí

Foto: Lukáš Navara
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Foto: Viktor Čáp

Foto: Viktor Čáp

Foto: Viktor Čáp

za ní, skrývá další mnohem složitější lékárenské provozy. „Nová budova nám umožnila přestěhovat jedno z nejnáročnějších
pracovišť, které dosud sídlilo v chirurgickém komplexu. Je to ředírna cytostatik,
kde jsou připravována léčiva pro chemoterapeutickou léčbu onkologicky nemocných pacientů. Měsíčně od nás k pacientům směřuje okolo třech a půl tisíce těchto
infuzí a injekcí,“ říká Mgr. Robert Běhal.
V dalších prostorách jsou například laminární boxy pro sterilní přípravu infuzních
roztoků, injekcí, očních kapek nebo parenterální výživy pro nezralé novorozence
a jiné těžce nemocné pacienty. Nechybí
pracoviště kontroly léčiv, kde jsou přísně
kontrolovány už samotné vstupní suroviny
pro výrobu speciálních léků a samozřejmě potom i léky už vyrobené. „To je velmi
důležité pro bezpečnost pacientů, k nimž
naše léky putují. Nová budova nabízí také
lepší zázemí pro naše zaměstnance, větší
jsou i sklady, kterými ročně projde opravdu
velký objem léčivých přípravků v hodnotě
přes jednu miliardu korun. Jsou to veškeré
léky včetně centrových určených pro závažné onkologické, hematoonkologické,
neurologické a další pacienty,“ doplňuje
vedoucí lékárník.

3223

největší podlahovou plochu v nové budově zaujímají skladovací
prostory (přes 700 m2), druhá největší podlahová plocha je k dispozici pacientům ve výdejně léků a zdravotnických prostředků, tedy
v takzvané „oficíně“ (375 m2) a celková podlahová plocha čtyřpodlažní budovy je 3223 m2

4000

konstrukčně se jedná o monolitický železobetonový skelet založený
na hlubinných vrtaných pilotách a základové desce, na stavbu tak
bylo spotřebováno 4000 tun betonu dovezeného asi 280 domíchávacími vozy

6000

moderní vzhled stavby je dotvářen pohledovými betony, které jsou
užity zejména v administrativní a skladové části budovy a jejich
celková plocha je přes 6000 m2

55

na první pohled jsou patrná atypická okna, která byla vyráběna
na zakázku, oválné a kulaté okenní otvory mají tvarem připomínat
tobolky a tablety, v budově je jich osazeno celkem 55

1665

specifická je rovněž fasáda, jejíž tmavě šedá barva na ploše 1665 m2
byla namíchána v sousedním Rakousku, je reliéfní a obsahuje rostlinné motivy, které připomínají, že bylinky a přírodní léčba jsou
vlastně základem farmacie

103

první úvahy o nové lékárně začaly už před 15 lety, v roce 2010 bylo
rozhodnuto o její výstavbě, stavba byla zahájena v polovině roku
2013 a dokončena v prosinci 2014, nemocnice do jejího vybudování
investovala ze svého rozpočtu 103 milionů korun

Inzerce

Modernizací prošlo rovněž vybavení lékárny, pořízeny byly například nové sterilizátory, laminární boxy nebo plničky
parenterální výživy. Součástí je i nová
úpravna vody a rozvody pro takzvanou
„purifikovanou vodu“ nebo výrobna vody
pro injekce, což je voda nejvyšší kvality
z hlediska hygieny a bezpečnosti pro pacienty. Olomoucká fakultní nemocnice do
vybudování nové hlavní lékárny investovala 103 milionu korun z vlastního rozpočtu.
Výstavba lékárny začala v polovině roku
2013 a dokončena byla loni v prosinci.
Projekt na její výstavbu zpracoval atelier-r,
s.r.o., dodavatelem stavby byla společnost
OHL ŽS, a.s.
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píšete nám
VAŠE DOPISY A E-MAILY NÁS TĚŠÍ, jsou pro nás zpětnou vazbou a vodítkem, jak naši práci dělat co nejlépe. Pokud se nám to daří a nemocný dokáže naši péči ocenit, je každé malé poděkování velkým povzbuzením. Obracet se můžete na redakci NemMAGAZÍNU, kontakty najdete v tiráži na straně 3.
PODĚKOVÁNÍ I. CHIRUGICKÉ
KLINICE A IPCHO
Chtěl bych vyjádřit mé velké poděkování
za lékařskou péči, které se mi ve vaší nemocnici dostalo a dostává. Absolvoval jsem
loni v říjnu komplikovanou operaci tumoru v dutině břišní. Setkal jsem se na všech
odděleních, kterými jsem prošel, s porozuměním, vstřícností, pochopením a lidským
přístupem. Velký dojem na mě udělalo Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů,
kde spolupráce mezi lékaři a sestrami byla
v tak náročném prostředí excelentní.
Z lékařů bych chtěl zmínit pana doktora
Malého, Halamu a Skalického, kteří jsou
výborní profesionálové na svých místech
a získali si mou naprostou důvěru. Nemůžu
zapomenout také na poděkování sestrám
chirurgického oddělení 9, které byly připraveny kdykoliv pomoci. Pracuji jako vedoucí
provozu, kdy mám odpovědnost za kolegy
a za výsledky, a ve vaší nemocnici jsem našel
hodně pozitivní inspirace do další práce.
Radim Č.
PODĚKOVÁNÍ KLINICE PLICNÍCH
NEMOCÍ A TBC
Chtěla bych projevit hlubokou úctu, obdiv

a poděkování celému zdravotnickému kolektivu Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy pod vedením přednosty prof. MUDr.
Vítězslava Kolka, DrSc., kde se v posledních
měsících léčil můj manžel. Vyslovuji poděkování MUDr. Ivoně Grygárkové, Ph.D.,
a všem sestrám a pomocnému personálu za
jejich citlivý přístup, ohleduplnost a ochotu
vůči samotnému pacientovi, ale i doprovodu z řad rodiny, a to nejen na ambulanci,
ale především v lůžkové části.
Mimořádné poděkování patří MUDr. Ondřeji Fischerovi, který byl ochoten poskytnout
maximální pomoc vždy, když jsme ji nutně
potřebovali. Jeho profesní odbornost a hlavně lidské vlastnosti, jako je ochota, vlídnost
a porozumění, nám byly hlavní oporou
v posledních dnech a hodinách života mého
manžela. Prosím o předání tisícerých díků.
Marie R.
PODĚKOVÁNÍ ODDĚLENÍ PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE
Letos v lednu jsem se ve vaší fakultní nemocnici podrobil rozsáhlé plastické operaci zaměřené na odstranění obrovské břišní kýly
po laparotomii. V nejmenovaném zdravotnickém zařízení v Moravskoslezském kraji

Inzerce

se jevil tento zákrok jako neproveditelný.
Operaci ve vašem zařízení provedl MUDr.
Bohumil Zálešák, Ph.D., primář Oddělení
plastické a estetické chirurgie se svým týmem. Výsledek byl neuvěřitelný. Jeden můj
starý přítel dost dobře se orientující v tomto
oboru, který znal můj problém, výsledek komentoval slovy: „Chlapče, jsi si opravdu jistý, že jsi byl operován v ČR a na této planetě?
To vypadá na práci chirurga z jiné, daleko
vyspělejší civilizace.“
Jsem opravdu nesmírně rád, že já – obyčejný
člověk – jsem se dostal do vaší nemocnice
a dostalo se mi takové péče. Jak na pooperační JIP, tak na oddělení chirurgie č. 9. Všude ochotný tým lékařů, sestřiček a zdravotníků na profesionální úrovni. Jsem opravdu
rád, že taková pracoviště u nás existují. Ještě
jednou velké díky a nesmírná úcta k práci
všech ve zdravotnictví.
Štefan B.
PODĚKOVÁNÍ ODDĚLENÍ ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE
Už přes 20 let jsem léčena na pracovišti
alergologie olomoucké fakultní nemocnice
s astmatem a alergií. Současně jsem kupodivu stále aktivním sportovcem i na mezinárodní úrovni v raftingu a sjezdu na divoké
vodě. Proto bych chtěla poděkovat nejen za
výbornou péči, ale především za profesionální a vstřícný přístup všech zaměstnanců.
Nejvíce bych chtěla poděkovat mému ošetřujícímu lékaři MUDr. Lubomíru Hellerovi.
Přístup vašeho oddělení je výborný. Ne
vždy je pravidlem, aby byl pacient v ordinaci „vítán“ a lékař i ostatní personál měl
snahu vyjít mu maximálně vstříc. Úžasná
je organizace práce, kdy se u vás opravdu
mohu spolehnout na to, že je dodržován čas
objednaných pacientů. Stejně tak velice oceňuji přístup sestřiček. Pří každé mé návštěvě jsou vstřícné, usměvavé a mám opravdu
pocit, že přistupují k pacientovi individuálně. Toto nás učili už na škole – sama jsem
vystudovala střední zdravotnickou školu
– ovšem v praxi je to bohužel jev ojedinělý.
Přeji všem, aby vám tento přístup vydržel,
a ještě jednou všem moc děkuji.
Petra H.
(V rámci uveřejnění v NemMAGAZÍNU
byl text některých dopisů redakčně krácen.)
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Rýmovačky
..............

Na jaře, na jaře, myška jede v

Na poli roste kopeček, z něho leze
Rozkvétají sněženky, bledule a
Který lístek uvadl jako první?

..............

Bílý sníh je pryč, teď potřebujem
Zelená se políčko, už vysvitlo

SUDOKU
Pojmenuj správně všechny věci, které se vysypaly
Markovi ze školního batůžku.

NemMAGAZÍN
Časopis pencil
Fakultní nemocnice Olomouc | jaro 2015
notebook and ruler, textbook,
pen, calculator,

...........
...........

...............

Do prázdných
políček doplň
květinku, srdíčko,
čtyřlístek nebo
hvězdičku.
Žádný obrázek
v řádku, sloupci
nebo čtverci
nesmí být
dvakrát!

21

křížovka – tajenka citát G. B. Shaw, Optimismus je schopnost ...

Tajenka: být dobré mysli i za okolností, o nichž víme, že jsou zoufalé
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