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Za zdravé plíce běžely 
fakultní nemocnicí  
tři stovky lidí.

Stavby, rekonstrukce i nutné 
bourání. Areál nemocnice 
se mění před očima.

Profesor Josef Zadražil: 
Funkce děkana je pro mě výzva 
a závazek.
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Úvodní slovo 
Vážení čtenáři,
od posledního čísla našeho časopisu 

NemMagazín až po to současné, které 
právě držíte v rukou, neuplynulo mnoho 
času, areál Fakultní nemocnice Olomouc 
však za tu dobu doznal mnohých změn.

Jeho návštěvníci už nyní neuvidí dvě bu-
dovy, které byly s nemocnicí takřka neod-
myslitelně spjaty. Demolicí prošlo bezmála 
sto let staré sídlo II. interní kliniky a také 
objekt vrátnice v ulici I. P. Pavlova, který 
kdysi býval vstupní branou do areálu, 
postupem času se však s rozvojem nemoc-
nice ocitl takřka v jejím středu. Na místě 
II. interny vznikne již brzy zelený parčík 
jako klidová oáza přímo v srdci našeho 
areálu. Odstraněním někdejší vrátnice se 
zase usnadní pohyb vozidel, což ocení ne-
jen návštěvníci nemocnice, ale především 
hasiči, pro jejichž těžkou techniku byla 
tato cesta doposud nepřístupná.

Jarní stavební ruch však nebyl pouze 
ve znamení odstraňování starých a ne-
potřebných budov, naopak přinesl do 
života nemocnice i řadu novinek. V pro-
vozu už jsou dvě nová parkoviště pod 
lékárnou a Dětskou klinikou. Viditelný 
pokrok udělala stavba tolik potřebného 
ambulantního pavilonu Hemato-on-
kologické kliniky. Nový zákrokový sál 
mohou využívat specialisté z Ortopedic-
ké kliniky. A zcela novou podobu dostal 
rozlehlý areál na Tabulovém vrchu, 
který poslouží jako rozvojové území pro 
budoucí rozvoj nemocnice, ale v nejbliž-
ších letech by mohl dělat radost nám 
všem jako veřejně přístupný parčík.

A protože hezká prostranství přímo 
vybízejí ke zdravému pohybu a sportov-
nímu vyžití, tak doufám, že jste si užili 
první ročník Běhu za zdraví, který v květ-
nu zavedl více než čtyři stovky účastníků 
do známých i ještě neobjevených koutů 
naší nemocnice. Věřím, že jsme tímto 
počinem, který připomíná i titulní foto-
grafie tohoto čísla NemMagazínu, založili 
pěknou a dlouhotrvající tradici.

Přeji vám co nejpříjemnější prožití 
letních měsíců. Ať v době prázdnin a do-
volených načerpáte nových sil a vyhnou 
se vám pokud možno všechny malé 
i velké zdravotní neduhy.

Roman Havlík
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc
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Profesor Kopřiva
získal Cenu města 

Cenu města Olomouce za vědu a výzkum převzal 30. květ-
na v Moravském divadle klinický imunolog a pneumolog 
prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D. (na snímku uprostřed) 
z Dětské kliniky FN Olomouc. Ocenění získal za svůj příspěvek 
k rozvoji pediatrie v Olomouci, především v oblasti dětské 
pneumologie. Profesor Kopřiva se rovněž významně zasadil 
o současnou evropskou úroveň Dětské kliniky FN. Cenu však 
nevnímá jako osobní ocenění. „Je to ohodnocení celého dět-
ského lékařství a pediatrie tak, jak se dělá ve fakultní nemoc-
nici a na Lékařské fakultě Univerzity Palackého. Jsem rád, že 
veřejnost vnímá, že to děláme dobře,“ těší jej. Foto: Jan Andreáš

Nemocnice zlepšuje 
stravu pro pacienty

Pestřejší, kvalitnější a zdravější pokrmy pro pacienty na 
lůžku, navíc s možností výběru a větším zastoupením regio-
nálních produktů. To jsou hlavní cíle projektu Nemocniční 
strava, který vznikl z podnětu specialistky na výživu  
PharmDr. Margit Slimákové a think-tanku Globopol. Záštitu 
převzal ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, 
MHA, garanci poskytla Sekce nutričních terapeutů České 
asociace sester a jako první se do jeho realizace pustila FN Olo-
mouc. Zdravější jídla zařazuje do nabídky již nyní a pacienti 
vybraných klinik si budou moci volit pokrmy ze tří možností.

Výběr ze tří alternativ nabídne vždy jedno vegetariánské 
menu a dvě jídla racionální výživy. „Jedno racionální menu 
bude respektovat zdravější výběr potravin s preferencí ce-
lozrnných potravin, cereálií, ryb, luštěnin, zeleniny či ovo-
ce a s omezením červených mas. Druhé racionální menu 
bude představovat spíše tradičnější kuchyni,“ popisuje 
hlavní sestra FN Olomouc Ing. Bc. Andrea Drobiličová. 
Možnost objednávat ze tří voleb bude nabídnuta ještě letos 
pacientům vybraných klinik. V dalších etapách počítá 
projekt i s výběrem „nadstandardního“ menu s příplatkem 
nebo se zřízením jídelny pro mobilní pacienty s bufetovou 
nabídkou pokrmů.

Superhrdinská vizita 
Superhrdinskou vizitu měli na konci dubna malí pa-

cienti Dětské kliniky FN Olomouc. Iron Man, Deadpool, 
Black Panther a Spider-Man postupně navštívili všechny 
pokoje a rozdali nejen lízátkovou medicínu, ale hlavně 
radost. S nápadem potěšit děti návštěvou populárních 
Avangers přišel Michal Paděra, který kostýmy využívá také 
při kurzech pořádaných neziskovou organizací Active 21. 
Michal je jedním z dobrovolníků, kteří svůj volný čas věnu-
jí aktivitám, jež pro nemocnici a její pacienty uskutečňuje 
Dobrovolnické centrum FN Olomouc.

Nemocnice má nový web 
Novou podobu mají od 20. května internetové stránky 

Fakultní nemocnice Olomouc. Největší zdravotnické 
zařízení na střední Moravě změnilo svůj web po dvanácti 
letech. Systém na míru, který realizoval tým vývojářů 
společnosti ESMEDIA, vychází z analýzy preferencí a cho-
vání návštěvníků. Vedle dnes samozřejmé responzivity 
stránek, tedy jejich schopnosti přizpůsobit se každému 
displeji, nemocnice uživatelům usnadňuje cestu k infor-
macím interním vyhledávačem. Web www.fnol.cz doplní 
i samostatné prezentace pracovišť v jednotném designu.

„Při koncipování nového webu jsme si prostudovali 
statistiky Google Analytics, z nichž mimo jiné vyplývalo, 
že velká část uživatelů nemíří přímo na stránky klinik 
a oddělení, nýbrž k rychlé orientaci využívá vyhledávání. 
To však doposud na stránkách nemělo adekvátní pozici 
a prostor a nefungovalo tak, jak by mělo,“ vysvětluje 
hlavní změny vedoucí Odboru marketingu FN Olomouc 
Ing. Veronika Jeřábková. 

Nový web proto naopak na rychlé orientaci prostřed-
nictvím vyhledávače staví. „Web automaticky zazna-
menává cestu uživatele po vyhledávání a sbírá data 
o jeho návštěvě tak, aby se systém mohl učit vytvářet 
nové vztahy mezi výsledkem a vyhledávanou frází. Pak 
stačí zadat jen část hledaného termínu a požadované 
informace si vybrat ve výsledku vyhledávání,“ popisuje 
Ing. Jeřábková.

Aktuality

Za zdravé plíce běžely
více než tři stovky lidí 

Velký zájem veřejnosti, ideální běžecké počasí i kvalitní 
sportovní výkony. Tak se dá charakterizovat první ročník 
Běhu za zdraví Fakultní nemocnice Olomouc, který se v je-
jím areálu uskutečnil v pátek 17. května. Známá i nepříliš 
navštěvovaná zákoutí nemocnice včetně pevnosti fort 
Tafelberg si během hlavního závodu prohlédlo 243 běžců 
a v doprovodném rodinném běhu 101 malých i velkých 
atletů včetně vyznavačů nordic walking. Tématy premiéro-
vého Běhu za zdraví byly zdravé plíce, propagace nekouře-
ní a odvykání kouření.

Hlavní závod na více než šest kilometrů s několika ostrými 
stoupáními i seběhy ovládli běžci se zdravotnictvím spjatí 
velmi úzce: lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a inten-
zivní medicíny Karel Axmann (čas 23:01) a pracovnice Ústavu 
molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty UP Jana 
Václavková (28:13). V rodinném běhu na poloviční vzdále-
nosti zvítězil Ladislav Šolc (12:29). V týmové soutěži na hlavní 
trati se z prvenství radovalo družstvo Ladermon A.

Nejlepším běžcům předal ceny ředitel FN Olomouc prof. 
MUDr. Roman Havlík, Ph.D. „Děkuji všem, kteří se na uspo-
řádání této sportovní akce podíleli, a zejména těm, kdo se jí 
sami aktivně zúčastnili. Věřím, že se nám podařilo založit 
hezkou tradici a že nás bude za rok na trati ještě více,“ řekl 
prof. Havlík, který se sám dočkal stříbrného ocenění za 
druhé místo v kategorii mužů nad 50 let.

Vydařené odpoledne doprovodily také doplňkové akce: 
sportovní aktivity pro děti či ukázky správné techniky 
nordic walking. Připravena byla 
rovněž edukační místa s nabíd-
kou preventivních vyšetření 
a konzultací s odborníky z FN 
Olomouc. Podrobnosti lze najít 
na webu beh.fnol.cz.
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Prohlídka může včas
odhalit nádorové stavy

 Prevence je nejlepší léčba. Na této známé skutečnosti 
je založeno fungování Ambulance preventivní onko-
logie Fakultní nemocnice Olomouc. Ambulance, která 
je součástí Onkologické kliniky, nabízí nadstandardní 
vyšetření, díky němuž je možné včas odhalit nádorové 
a přednádorové stavy a podstatně tak zvýšit šance na 
včasné zahájení léčby.

„Včasná diagnostika může výrazně ovlivnit prognózu 
a také zvýšit úspěšnost zavedené terapie,“ zdůrazňuje 
lékař Ambulance preventivní onkologie FN Olomouc 
a dlouholetý primář Onkologické kliniky MUDr. Vlasti-
slav Šrámek, Ph.D., MBA. Preventivní prohlídka zahrnuje 
fyzikální vyšetření klinickým nebo radiačním onkologem 
se zaměřením na osobní a rodinnou anamnézu. Sou-
částí je odběr krve s vyšetřením vybraných nádorových 
markerů z krevního vzorku, jež jsou navrženy na základě 
zjištěné anamnézy, vyšetření stolice na skryté krvácení, 
natočení klidového EKG, měření pulzu a krevního tlaku, 
rentgen plic, ultrazvuk břicha u všech, u mužů navíc 
varlat a u žen prsů.

Vyšetření je nadstandardní placenou službou. Cena ba-
líčku se pohybuje od 5000 do 5500 korun. Do ambulance 
je možno se objednat každou středu mezi 13. a 15. hodinou 
na čísle 588 443 590, případně prostřednictvím e-mailů 
vlastislav.sramek@fnol.cz a denisa.hanelova@fnol.cz.

II. interní klinika uspěla
v soutěži Stavba roku 

Novostavba II. interní kliniky - gastroenterologické a ge-
riatrické si v březnu připsala ocenění v soutěži Stavba roku 
2018 Olomouckého kraje. Její tvůrci obdrželi čestné uznání 
v kategorii Stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných 
prostor. Cenu si převzal autor projektu Ing. arch. Adam Rujbr 
(na snímku). Budova vyrůstala od února 2017 v sousedství 
chirurgického komplexu. Stavba je pozoruhodná i z pohledu 
technického a konstrukčního řešení. Byla totiž projektována 
jako budova s téměř nulovou spotřebou energie. Energetic-
ká náročnost je desetkrát nižší ve srovnání s prostorami, ve 
kterých klinika sídlila v minulosti.

O noční prohlídky byl 
nebývalý zájem 

K prohlídce nepřístupných nebo méně známých lokalit ve 
svém areálu pozvala Fakultní nemocnice Olomouc veřejnost při 
příležitosti Olomoucké muzejní noci a Noci kostelů. Zatímco 
v rámci muzejní noci, která se uskutečnila v pátek 17. května, si 
mohli návštěvníci prohlédnout fort Tafelberg, o týden později 
pozvali nemocniční kaplani zájemce k procházce po místech, 
která sloužila nebo slouží k pietním a bohoslužebným účelům.

O komentované prohlídky fortu Tafelberg, v němž sídlí 
Centrální spisovna FN Olomouc, byl nebývalý zájem. Od 19 do 
22 hodin se exteriérem i chodbami součásti olomouckého pev-
nostního systému, která byla vybudována na Tabulovém vrchu 
v letech 1839 – 1846, prošlo více než sto fanoušků olomoucké 
historie. Fakultní nemocnice komentované prohlídky zopaku-
je znovu v září při příležitosti Dnů evropského dědictví.

Dvě skupiny návštěvníků Noci kostelů si v pátek 24. května 
v doprovodu nemocničních kaplanů kromě kaple Božího 
milosrdenství v budově chirurgického monobloku, pietní 
místnosti a zázemí, které v novostavbě II. interní kliniky 
využívají nemocniční kaplani a Poradna Hořec, prohlédly fort 
Tafelberg a také méně známou bývalou kapli Božského Srdce 
Páně na Neurologické klinice, nyní sloužící jako posluchárna.

Aktuality

Nemocnice do konce roku 
vymění prádlo i oblečení

Velké převlékání čeká během letošního roku Fakultní 
nemocnici Olomouc. Všechny kliniky, oddělení a ústavy 
vymění v jeho průběhu lůžkoviny, nemocniční prádlo pro 
hospitalizované pacienty a také pracovní oděv především 
pro lékaře i další zdravotnický personál. 

Nové nemocniční textilie navrhla a dodává firma Renatex, 
která je známá stejnými dodávkami i pro jiná zdravotnická 
zařízení. „Jedním z hlavních cílů změn je sjednocení oděvu 
zaměstnanců nemocnice. V tom novém by se měli cítit lépe, 
má hezčí střih a zároveň je více univerzální. Materiál kom-
binuje syntetické vlákno a bavlnu, základem je bílá barva 
a profese budou odlišovat barevné proužky na rukávech, 
kapsách a límečku,“ popisuje vedoucí Útvaru hospodářsko-
-technické správy FN Olomouc Ing. Vladimír Olejníček.

Jiný úbor tak dostanou nelékařští zdravotničtí pracovníci 
a lékaři. „Pacientům to pomůže lépe rozlišit, s kým právě 
vstupují do kontaktu. Na specializovaných pracovištích, 
například jednotkách intenzivní péče, zůstanou zachovány 
odlišné barevné kombinace oděvů,“ zmiňuje Ing. Olejníček.

Převlékání se však netýká jen zaměstnanců. „Nové bu-
dou také lůžkoviny, které jsou stejně jako pleny vyrobeny 
ze stoprocentní bavlny. Hezčí a pohodlnější košile, pyžama 
a župany obdrží rovněž hospitalizovaní pacienti, samozřej-
mě pokud si z domova nepřinesou prádlo vlastní, na které 
jsou zvyklí,“ doplňuje s úsměvem Ing. Vladimír Olejníček.

Nové oddělení rozšiřuje
počet intenzivních lůžek 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
(KARIM) se rozrostla o nové pracoviště. Oddělení Následné 
intenzivní péče a Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče 
(NIP / DIOP) sídlí v osmém podlaží budovy D. Slouží nemoc-
ným, u nichž po zvládnutí akutního kritického stavu nadále 
selhává jedna či více základních životních funkcí a je nutná 
jejich dlouhodobá a intenzivní podpora.

„Příjmy pacientů na nové oddělení probíhají z akutních 
lůžek naší kliniky a lůžek intenzivní péče operačních i neope-
račních oborů celé nemocnice i jiných zdravotnických zařízení. 
Rozšířili jsme tak portfolio lůžkové péče a uvolníme alespoň 
částečně tlak na obsazená akutní intenzivní lůžka,“ popisuje 
primářka KARIM MUDr. Šárka Fritscherová, Ph.D. Otevření 
oddělení oceňuje i ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Ha-
vlík, Ph.D. „Dlouhodobě bojujeme s nedostatkem intenzivních 
lůžek. Jsem rád, že se nám podařilo nasmlouvat a vybudovat 
nová lůžka následné intenzivní péče. Dochází tak k logickému 
doplnění spektra poskytované péče,“ uvádí profesor Havlík.

Kapacita oddělení je deset lůžek v režimu následné in-
tenzivní péče a čtyři lůžka v režimu dlouhodobé intenzivní 
ošetřovatelské péče. Stavební úpravy přišly na 32,7 milionu.
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Devítiletá dívenka, milá, usměvavá, plná života a až divoké energie. Na 
první pohled byste si určitě řekli, že dětství Helenky Doupovcové z Rejchartic 
na Šumpersku není poznamenáno žádnou „kaňkou“. Ještě nedávno však 
měla velké trápení. Potýkala se s následky vrozené vady stěny břišní, které 
se projevovaly špatně tvarovaným pupíkem a dalšími zdravotními problémy. 
A znáte děti. Dokážou být někdy k odchylkám od normálu u svých spolužáků 
škodolibě kritické. Teď už se ale Helenka cítí mnohem lépe. Pomohl jí primář 
Oddělení plastické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Bohumil 
Zálešák, Ph.D. a jeho tým. Jako první v České republice přitom k operaci 
tohoto typu využili endoskop, tedy přístroj pro zobrazení vnitřních dutin.

„Helenka trpěla od narození gast-
roschízou, tedy defektem a špatnou for-
mací pupku, který byl široký zhruba pět 
centimetrů. Měla také oslabenou diastá-
zu, příliš rozestoupené břišní svaly. Když 
k nám před časem přišla, měla i menší 
břišní kýlu,“ popisuje problémy devítile-
té dívenky MUDr. Zálešák. Pokud by se 
její stav neřešil, hrozily velké zdravotní 
potíže v budoucnosti. „Břišní stěna byla 
výrazně oslabena a mohlo dojít k roz-
voji velké kýly, v těhotenství by mohlo 
docházet i k narušení statiky páteře. 
Musela by brát léky od bolesti, mohla 
by jí vyhřeznout plotýnka a podobně,“ 
dodává renomovaný plastický chirurg.

Přestože se pro tyto případy nabízí 
tradiční, chirurgický postup, lékaři z FN 
Olomouc se rozhodli pomoci Helence 
novou, v Čechách zatím neprovedenou 
metodou - s využitím endoskopu. „Chtěli 
jsme dosáhnout co nejlepšího výsledku, 
a to nejen z hlediska řešení zdravotních 
potíží, ale taky po stránce estetické. Po-
staru bychom si totiž museli vytvořit roz-
sáhlý chirurgický přístup velkou, až deset 
centimetrů dlouhou jizvou v podbřišku, 
což je mnohem větší zátěž pro pacienta. 
Došlo by také k větším krevním ztrátám,“ 
vysvětluje nevýhody klasického způsobu 
vedení operace a doplňuje, že zásadním 
benefitem endoskopu je pro operatéra 
výborný přehled o operačním poli. „En-
doskop se používá pro zobrazení vnitř-
ních dutin, v tomto případě byl použit pro 
vytvoření dutiny v podkoží a opravě stěny 
břišní. Na rozdíl od chirurgů, kteří použí-

vají endoskop uvnitř dutiny břišní, my do 
dutiny břišní nepronikáme, ale operuje-
me v podkožní dutině, kterou si musíme 
vytvořit. Společné je to, že endoskop nám 
umožní operovat ´klíčovou dírkou´,“ 
dodává Bohumil Zálešák.

Jak primář a jeho asistent MUDr. 
Daniel Stehlík při operaci postupovali? 
Helenčin defektní pupek vlastně využili 
k tomu, aby vše spravili. „Nejdříve jsme 
jej obřezali, vytvořili jsme si v těch mís-
tech přístup, endoskopicky jsme opravili 
stěnu břišní, zašili jsme svaly a ošetřili 
kýlu. Pak jsme celý ten starý pupek 
odstranili a zhruba sedmicentimetrový 
otvor jsme stáhli a zakotvili do místa, 
kde má pupek být. A vznikl tak pupík, 
který už na sále vypadal skoro tak, jak 
má vypadat,“ shrnul hodinu a půl trvají-
cí výkon MUDr. Zálešák.

Jak se potvrdilo při kontrolách, Helen-
činy břišní svaly se díky zásahu dostaly 
do normálního anatomického postavení 
a břišní stěna má nyní standardní funkci 
a dynamiku. „A co považuji za velmi 
důležité, podařilo se estetickou úpravou 
předejít výraznému psychickému hendi-
kepu v blízké budoucnosti. Vyřešili jsme 
tak dvě věci najednou - jednak funkční, 
zdravotní problémy, jednak vzhled, který 
je pro dívenku také podstatný,“ podotýká 
doktor Zálešák.

To potvrzuje i sama malá pacientka. 
„Jsem strašně moc ráda. Aspoň se mi 
už děcka ve škole nebudou vysmívat. 
Spolužáci mi dokonce kvůli tomu pupku 
nadávali a odháněli od sebe. Ani mě 

Olomoučtí plastičtí chirurgové využili 
endoskop při operaci devítileté 
dívenky. Byli první v republice

Příběh se šťastným koncem 

Plastičtí chirurgové FN Olomouc 
použili endoskop při operaci vrozené 
vady stěny břišní jako první v České 
republice.

to už nebolí. A v létě klidně můžu na 
koupaliště v normálních plavkách. Pan 
primář je prostě dobrej,“ říká radostně 
holčička, která z Rejchartic dojíždí do 
školy v Rapotíně. Výsledek operace 
nadchl i její rodinu. „Jsem maximálně 
spokojená,“ pochvaluje si maminka 
Miluše Foltýnová. „Samotný výkon nám 
sice pan primář popsal, ale byla jsem 
překvapená, když jsem se dozvěděla, že 
podobný postup zvolili úplně poprvé. 
Dopadlo to však skvěle,“ neskrývá nad-
šení Foltýnová.

Přestože pacientka i rodina jsou 
nadšení, primář Zálešák upozorňuje, že 
ještě není hotovo. „Stále jsme nedosáhli 
všeho, co jsme chtěli. Například na okra-
jích pupku je stále znát určité zřasení 
kůže. My jí však pomůžeme drobnými 
regenerační zásahy i transplantací 

tuku. Ale základ je již hotový,“ uznává 
primář. Operace Helenky, první svého 
druhu v České republice, mu potvrdila, 
že endoskop přináší zcela novou kvalitu 
pro rekonstrukční výkony. „Ani ve světě 
není tento postup úplně běžný, ale není 
raritní,“ podotýká MUDr. Zálešák. Jeho 
oddělení plastické chirurgie je přitom 
jediné v republice, které má pro endo-
skopické operace adekvátní vybavení. 
„Endoskop máme k dispozici více než 
dva roky. Vedení nemocnice patří velký 
dík za to, že naši žádost tehdy vyslyšelo 
a přístroj nám zakoupilo. Pomoc, kterou 
jsme mohli poskytnout Helence, je jen 
jedna z celé řady příležitostí, kdy jsme 
přístroj využili,“ uzavírá chirurg.

Helenka s maminkou Miluší Foltýnovou 
a primářem Oddělení plastické chirurgie 
MUDr. Bohumilem Zálešákem, Ph.D..
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Do nových staveb, rekonstrukcí, ale také demolic se s nástupem jara pustila Fakultní nemocnice Olomouc. Na 
začátku března byly zahájeny práce na novém ambulantním pavilonu Hemato-onkologické kliniky. Počet par-
kovacích míst v areálu se navýší díky novým plochám pod hlavní lékárnou a za Dětskou klinikou. Z areálu do 
léta zmizí původní budova II. interní kliniky i stará vrátnice v ulici I. P. Pavlova. Zásadní rekonstrukce se dostalo 
zákrokovému sálu Ortopedické kliniky a oběma vchodům do budovy D.

Stavby, rekonstrukce i nutné bourání. 
Nemocnice se mění před očima

Téma

Nový pavilon Hemato-onkologické kliniky bude hotový za rok
Největší investiční akcí svého druhu v letošním roce je pro Fakultní nemocnici Olo-

mouc výstavba pavilonu Hemato-onkologické kliniky, který vznikne přístavbou Kliniky 
chorob kožních a pohlavních. V jejím přízemí se již nyní nachází nedávno vybudovaný 
komplex hematologických laboratoří kliniky. „Nová ambulance je klíčem k rozvoji celé 
hematologie a hemato-onkologie v Olomouci a také nutnou reakcí na revoluční vývoj 
našeho oboru. Jedinečnost projektu tkví z hlediska funkčnosti v tom, že jsme simulovali 
pohyb pacienta od jeho příjezdu do areálu, vstupu na ambulanci, řešení odběrů a vyšet-
ření lékařem až po pobyt na stacionáři, podání terapie, transfuze a tak dále. Vše má být 
tedy z hlediska logistiky plynulé a pro pacienta co nejméně zatěžující,“ říká přednosta 
Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Součástí nového pavilonu, jehož projektová dokumentace stála bezmála 3,7 mili-
onu korun a samotná stavba v režii firmy OHL ŽS vyjde na téměř 129 milionů, bude 
devět vyšetřoven, pět odběrových míst, výkonová místnost, moderně řešené čekárny 
s dostatečnou kapacitou a odpovídajícím sociálním zázemím včetně přebalovacího 
pultu, dělený stacionář se třemi oddíly, edukační místnost pro pacienty, rodinné 
příslušníky a lékaře a posluchárna. 

„V naší stávající ambulanci přitom máme jen pět vyšetřoven s jednou malou a špatně 
dostupnou čekárnou a čtyři odběrová místa v nevyhovující místnosti. Výhodou nové 
budovy bude také její dobrá dopravní dostupnost především pro sanitní vozy s možností 
vyložení imobilního pacienta u výtahu v oblasti krytého parkoviště a rovněž blízkost 
parkovacích míst pro nemocné a jejich rodinné příslušníky,“ doplňuje profesor Papajík.

Projektantem nové budovy je kancelář Adam Rujbr Architects s.r.o., která je podepsána 
i pod zdařilou stavbou nové II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické. Hemato-
-onkologický pavilon bude mít jedno podzemní podlaží se strojovnou potrubní pošty a čty-
ři nadzemní patra. Celá výstavba by od svého březnového zahájení měla trvat 16 měsíců.

Plán počítá s dokončením pavilo-
nu v létě příštího roku.

Vizualizace nového pavilonu Hema-
to-onkologické kliniky.
Zdroj: Adam Rujbr Architects s.r.o.

Před Neurochirurgickou klinikou 
je nově k dispozici bezmála třicet 
parkovacích míst.

Parkoviště pod 
Dětskou klinikou 
bude mít kapacitu 
100 míst.

V areálu přibude sto třicet parkovacích míst
Bezmála tři desítky parkovacích míst, z toho dvě místa pro ZTP, již v dubnu přibyly 

v areálu díky parkovišti pod ulicí I. P. Pavlova, u Neurochirurgické kliniky. Ještě 
během června se počet míst k parkování výrazně navýší díky parkovišti pod Dětskou 
klinikou. Bude mít samostatný vjezd z Vojanovy ulice a její kapacita bude 100 míst, 
z toho pět pro hendikepované občany. Součástí této stavby je také demolice starého 
dílenského objektu.
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Demolice
Fakultní nemocnice se také loučí se dvěma objekty, které ji provázejí od prvních let 

existence nebo jsou dokonce vnímány jako její symboly. To se týká především budovy 
staré vrátnice, která v ulici I. P. Pavlova stávala, byť ve skromnější podobě, již krátce 
po roce 1896, kdy tehdejší Zemské ústavy v Olomouci vznikly. Kromě vrátnice mizí 
po téměř sto letech původní budova II. interní kliniky. Obě demolice skončí v červenci.

Hlavním důvodem bourání vrátnice je odstranění úzkého místa na páteřní ob-
služné komunikaci. V místě klenutého průjezdu je pouze jeden jízdní pruh s proble-
matickými jízdními i rozhledovými poměry. „Jeho profil navíc nesplňuje parametry 
technické normy pro průjezd vozidel integrovaného záchranného systému, zejména 
požární techniky. Část objektu sloužící dříve jako veřejné záchody je dlouhodobě ne-
užívaná a ve špatném stavebně technickém stavu, vnitřní instalace jsou již prakticky 
nefunkční,“ popisuje objekty před demolicí stav objektu vedoucí Oddělení přípravy 
investic Fakultní nemocnice Olomouc Ing. Martin Říha s tím, že část uvolněné plo-
chy bude po demolici využita k rozšíření vozovky a chodníků, zbývající část ve svahu 
bude zatravněna a zahradnicky upravena.

Postupné rozebírání objektu II. interní kliniky, který původně sloužil jako pavilon pro 
tuberkulózní pacienty a pro účely interní kliniky byl přestavěn teprve na konci 60. let, 
bylo zahájeno v dubnu a potrvá až do začátku července. Na místě objektu vznikne parčík.

Ortopedická klinika má nový zákrokový sál, upravené jsou vchody 
do budovy D

V areálu nemocnice také průběžně pokračuje řada větších i drobných stavebních 
úprav. Nejvýznamnější z nich se projevily na částečně ztížených podmínkách provo-
zu Ortopedické kliniky, kde od poloviny února do zhruba poloviny června probíhala 
rekonstrukce zákrokového sálu. Hlavní část prací se odehrávala v prvním nadzem-
ním podlaží, kde je i samotný sál.

Již od poloviny dubna mohou návštěvníci a zaměstnanci FN Olomouc využívat 
upravené vstupy do budovy D. Vchody do objektu, v němž sídlí například lůžková 
oddělení I. chirurgie, I. interny, kardiochirurgie, traumatologie, plastické chirurgie 
a rehabilitace nebo kardiologická a kardiochirurgická ambulance, jsou nyní pro-
stornější a pohodlnější pro pacienty a současně odpovídají zvýšeným nárokům pro 
dopravu zdravotnického materiálu.

Téma

Nový zákrokový 
sál rozšíří operační 
kapacity Ortopedic-
ké kliniky a odlehčí 
stávajícím operač-
ním sálům

Demolice staré 
vrátnice byla 
nutná - objekt totiž 
neúnosně kompliko-
val dopravní situaci 
v areálu.

Vchody do budovy D jsou po 
rekonstrukci prostornější a poho-
dlnější pro pacienty.

Na místě zbourané budovy II. interní kliniky bude zatravněná odpočinková plocha.
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Po téměř sto letech se Fakultní nemoc-
nice Olomouc loučí se starou budovou 
II. interní kliniky. Příprava demolice 
objektu byla zahájena již v dubnu. Po-
stupné rozebírání objektu potrvá až do 
začátku července.

Bouraná budova vznikla podle projektu 
z roku 1923 jako pavilon pro tuberkulózní 
pacienty. Jako v případě očního pavilonu, 
který patří k nejstarším stavbám v areálu 
FN Olomouc, byly pro architektonickou 
podobu tuberkulózního pavilonu charak-
teristické dřevěné terasy připomínající 
lázeňský dům či sanatorium. 

V roce 1949 bylo přistavěno levé 
křídlo, v roce 1961 pak vznikla v pravé 
části budovy přístavba pro rentgeny. 
Pro účely II. interní kliniky byla budova 
přestavěna v letech 1967 – 1970. Re-
konstrukce zcela změnila původní ráz 
objektu. Dřevěné terasy se jevily jako ne-
vyhovující a byly nahrazeny lůžkovými 
pokoji, přičemž kapacita byla po úpra-
vách 95 lůžek. Podle tehdejší projektové 
dokumentace olomouckého architekta 
Dobroslava Koláře byly stavební práce 
vyčísleny na zhruba 7,2 milionu korun.

Do bohaté historie budovy vám nechává-
me nahlédnout prostřednictvím archivních 
dokumentů (původní projekt z roku 1923) 
a fotografií z přelomu 60. a 70. let 20. sto-
letí, které uchovává Oddělení centrální 
spisovny Fakultní nemocnice Olomouc.

Tuberkulózní pavilon přestavěli
na II. internu na konci 60. let

Z historie nemocnice 

Dobové fotografie 
z II. interní kliniky, 
polovina 60. let 20. 
století

Původní projekt budovy tuberkulózního pavilonu z roku 1923.

Přední průčelí budovy před rozsáhlými úpravami v letech 1967 – 1970.

Podoba zadního průčelí objektu, polovina 60. let 20. století.
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Pacienty po mozkové příhodě pomáhá 
vrátit do života robotická rukavice

Technika ve službách medicíny

Natáhnout, uchopit, položit. A znovu - natáhnout, uchopit, položit. A takto cvičení opakovat pod dohledem 
a s pomocí terapeuta alespoň třicetkrát. I nějak takto mohla v minulosti vypadat rehabilitace horní končetiny. 
V moderní rehabilitaci však toto dávno neplatí. Mnohem atraktivnější pro pacienty a z hlediska odborníků také 
účinnější metodu nově využívají na Oddělení rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc. Nejpokročilejší varian-
ta robotického systému Gloreha pomáhá zejména neurologickým pacientům po cévních mozkových příhodách.  
S přístrojem, který byl pořízen díky evropské dotaci na rozvoj výuky ve studijním programu Ergoterapie na Fakul-
tě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, cvičilo za půl roku více než 120 nemocných. A výsledky 
jsou přinejmenším uspokojivé.

Robotický systém Gloreha Sinfonia je 
tvořen pracovním stolem, monitorem 
a systémem lanek napojených na speciální 
rukavici. Prostřednictvím této rukavice lze 
pacienta vést do pohybu, který by běžně 
nevykonal. Velkou přidanou hodnotou je 
senzorická rukavice, která je po připevně-
ní na zdravou ruku schopna snímat fyzio-
logický pohyb a přenášet jej takto na ruku 
ochrnutou řízenou robotickým systémem. 

Intenzitu pomoci mohou terapeuti nasta-
vit. „Úroveň mechanické podpory může-
me individuálně přizpůsobit - mechanická 
rukavice může pohyb vykonávat zcela za 
pacienta, může jeho pohyb pouze dopro-
vázet nebo mu může dopomoci k jeho 
dokončení. Cvičit tedy může i člověk s plně 
ochrnutou rukou a má tak možnost prožít 
pohyb, který by za normálních okolností 
neměl šanci vykonat. To je podstatné pro 

restituci motorických funkcí, protože 
vysíláme do mozku signál: Toto je ten 
pohyb, který je třeba vykonat,“ vysvětluje 
ergoterapeutka Oddělení rehabilitace FN 
Olomouc Mgr. Kateřina Wolfová.

Přínos rehabilitace s využitím robotic-
kých systémů však nespočívá jen v me-
chanické pomoci při vykonání pohybu, 
ale zejména v množství variant cvičení 
a jeho hravosti. „Pro pacienty je to úplně 

jiný typ aktivity. Nemusejí se soustředit 
na jednotlivé pohybové komponenty, 
ale pouze na funkci ruky jako celku 
a správné provedení úkolu. Cvičení tak 
pro ně nepředstavuje úporné opakování 
analytických pohybů, ale stává se hravou 
formou terapie s výrazným emočním 
a motivačním podkladem, “ popisuje 
Mgr. Wolfová. Terapie využívá prvků vir-
tuální reality, která simuluje manipulaci 
s reálnými předměty. „To je velký přínos 
oproti jiným systémům. Pokud totiž 
pacient může uchopovat reálné před-
měty, například kostky, nebo nalévat 
tekutinu do skleničky, pomáhá nám to 
přenést aktivitu do reálného života,“ do-
plňuje ergoterapeutka. Přístroj využívá 
principů neuroplasticity - je dokázáno, 
že pohyb ruky, který je doprovázen aktiv-
ním prožitkem a představou vykonávané 
funkce, spouští řetězec reparačních 
procesů v mozku, a tím se celý rehabi-
litační proces urychluje. Další výhodou 
přístroje Gloreha Sinfonia jsou podle 

ní dynamické područky. V případech 
centrální poruchy hybnosti totiž pacienti 
netrpí jen sníženou pohyblivostí ruky, 
nýbrž ztrácejí kontrolu nad končetinou 
v prostoru a dynamické područky pomá-
hají končetinu nadlehčovat.

S přístrojem Gloreha Sinfonia pracují na 
Oddělení rehabilitace FN Olomouc od pro-
since loňského roku. Za tu dobu jej využilo 
více než 120 pacientů. Převážně to byli 
neurologičtí pacienti po cévních mozko-
vých příhodách nebo kraniotraumatech. 
Dále několik pacientů po úrazech s regi-
onálním bolestivým syndromem, tedy 
s komplikovaným stavem po traumatech 
ruky s omezeným rozsahem pohybu, oto-
kem a bolestivostí. Podle Mgr. Wolfové si 
nelze představovat, že efekt cvičení s robo-
tickou rukavicí bude rovný zázraku, tedy 
že z oddělení pacienti odcházejí s plnou 
hybností ruky. „V první fázi je fantastické, 
že pacienti pohyb v normálním rozsahu 
díky robotické podpoře alespoň prožívají, 
což je pro ně velká vzpruha. Představte si, 
že dva měsíce nemůžete sevřít ruku a na-
jednou, díky tomuto přístroji, to jde. To 
je obrovská motivace do dalšího cvičení,“ 
dodává.

Robotický systém v hodnotě 2,2 milio-
nu Kč byl pořízen pro výuku ve studij-
ním programu Ergoterapie, který vznikl 
pod projektem Evropského sociálního 
fondu (ESF) s názvem Rozvoj kvalifikač-
ních a postkvalifikačních studií nelékařů 
na Fakultě zdravotnických věd Univer-
zity Palackého v Olomouci. „Na našem 
oddělení je přístroj umístěn na základě 
výpůjčky. Studenti tak mohou vidět 
přístroj v přímé interakci s pacientem,“ 
dodává vedoucí fyzioterapeut Oddělení 
rehabilitace Mgr. Jiří Stacho. 

Gloreha Sinfonia doplňuje široké 
spektrum robotických systémů, které 
ve FN Olomouc slouží k rehabilitaci 
pacientů s neurologickým deficitem, 
stejně tak po traumatech či ortopedic-
kých operacích. „K rehabilitaci chůze 
využívají pacienti systém Lokomat a dva 
interaktivní chůzové trenažéry Zebris 
a C-Mill. K rehabilitaci horní končetiny 
máme kromě rukavice Gloreha k dispo-
zici systém Armeo, který se zaměřuje 
více na rehabilitaci aktivní hybnosti 
v oblasti ramene a lokte. Využití přístro-
jových rehabilitačních systémů v kombi-
naci s řízenou fyzioterapií a ergoterapií 
vede k výrazně rychlejší a efektivnější 
restituci poškozených funkcí,“ uzavírá 
Mgr. Stacho.

Robotický systém Gloreha Sinfonia 
navádí pacienty k pohybům, které by 
běžně nevykonal. 

Pacientům při cvičení pomáhá 
ergoterapeutka  
Mgr. Kateřina Wolfová. 
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Josef Zadražil: Funkce děkana je pro 
mě výzva a závazek

Rozhovor

V první polovině letošního roku zažil dva významné životní milníky: v rodinném kruhu oslavil pětašedesáté 
narozeniny a byl zvolen novým děkanem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Do své nové funk-
ce se přesunul na začátku června po více než sedmi letech v čele III. interní kliniky - nefrologické, revmatolo-
gické a endokrinologické Fakultní nemocnice Olomouc. Na ní hodlá jako lékař působit i nadále, spojení funkcí 
děkana a přednosty však odmítl už ve svém programovém prohlášení. „Vést fakultu je obrovský závazek, na 
který se moc těším,“ říká prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

Životní jubileum a nová zodpovědná 
funkce u vás přišly prakticky zaráz. 
Co z toho vnímáte vy osobně jako 
větší změnu?

Určitě zvolení děkanem lékařské fa-
kulty. Moje narozeniny jsme oslavili s ro-
dinou, jinak jsem to ani příliš nevnímal. 
Naopak děkanská hodnost je velká výzva 
a závazek a po celé další čtyři roky v čele 
fakulty se budu snažit maximálně pra-
covat. Navzdory narozeninám si zřetelně 
uvědomuji, že ještě nechci opouštět ten 
pracovní kolotoč. (smích)

Do děkanského křesla jste usedl 
1. června, jste tedy prakticky ještě na 
začátku. Jak se na tuto svou profesní 
etapu těšíte?

Moc. Už teď mám zcela jasnou před-
stavu, že se se svým týmem podíváme 
na strukturu, obsah i formu výuky. 
Zároveň si velmi dobře uvědomuji 
vynikající pozici olomoucké lékařské 
fakulty mezi ostatními v rámci České 
republiky a vnímám tudíž obrovský 
závazek vyplývající z jejího vedení. Za 
klíčové rovněž považuji úzké spojení 
Lékařské fakulty Univerzity Palackého 
a Fakultní nemocnice Olomouc, což 
je velmi pozitivní věc. Ne všude u nás 
či na Slovensku tomu tak je. Někde se 
vzájemné vztahy rozbily, zatímco tady 
se tak nestalo a vzájemná podpora je 
skutečně konstruktivní.  

Jak budete vzpomínat na své působe-
ní v čele III. interní kliniky, kde jste 
dlouhé roky pracoval a jako přednosta 
ji vedl přes sedm let?

V prvé řadě musím říct, že jsem 
kliniku zdědil ve velmi dobrém stavu 
po emeritním přednostovi profesoru 
Ščudlovi. Vzorně se o ni staral a měl 
tu špičkové spolupracovníky, které si 
pečlivě vybíral. Zároveň také budoval 

strukturu kliniky, která je specifická tím, 
že je multioborová. Je tady nefrologie, 
revmatologie, endokrinologie, dříve tu 
byla i hematologie, což bylo ale nepřiro-
zené spojení. S příchodem diabetologie 
se tento obor přesunul pod Hemato-on-
kologickou kliniku, kam zcela logicky 
patří. Prospělo to všem stranám, na naší 
klinice se následně podařilo rozvinout 
revmatologii, osteologii a především 

nefrologii, kterou máme jako jedno 
z mála pracovišť u nás v plném rozsahu 
včetně transplantačního centra. Jsme 
jednou z posledních velkých multiobo-
rových klinik v republice a mě osobně 
jako stávajícího přednostu těší, že je 
velmi dobře personálně zabezpečena. 
Dobré pracoviště totiž nedělají výstavné 
a moderní budovy, ale lidé, kteří na něm 
pracují. 

Koníčky prof. MUDr. Josefa Zadražila, CSc. jsou turistika, cyklistika a historie.
Foto: archiv prof. MUDr. Josefa Zadražila, CSc.
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Rozhovor

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. (*1954 ve Vyškově)
Dosavadní přednosta III. interní kliniky - nefrologické, revmatologické a endokri-

nologické Fakultní nemocnice Olomouc, od 1. června letošního roku děkan Lékařské 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvent gymnázia v Olomouci-Hejčíně 
a olomoucké lékařské fakulty. V roce 1998 se stal docentem vnitřního lékařství a v roce 
2011 byl jmenován profesorem v oboru vnitřní nemoci. Celý svůj profesní život zasvětil 
Fakultní nemocnici Olomouc a „své“ lékařské fakultě. Začínal na I. interní klinice, od 
roku 1986 působí na III. interní klinice, jejímž přednostou je od 1. ledna 2012. Je členem 
řady odborných lékařských společností a jejich výborů a komisí. Má na kontě 135 pu-
blikací a 330 přednášek, z toho téměř třetinu na konferencích v zahraničí nebo se 
zahraniční účastí. Jako hlavní autor je podepsán pod tři monografie a jako spoluautor 
pod šest monografií a jedno skriptum. Je ženatý, manželka Věra je zdravotní laborant-
kou Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Dcera Iva je zubní lé-
kařkou, mladší syn Marek inženýrem. Vnuk Šimon bude mít v září dva roky. Žije v obci 
Bukovany na dohled od Svatého Kopečku, jeho koníčky jsou cyklistika a také historie.

Vy sám jste přitom kdysi začínal na 
I. interní klinice…

To je pravda, ale byl jsem tam poměrně 
krátce. V Olomouci je čtvrté nejstarší 
dialyzační středisko v republice, které 
tou dobou již kapacitně nedostačovalo. 
Naštěstí se dostavěla III. interní klinika, 
pod kterou toto středisko přešlo, a já 
tehdy dostal nabídku, zda bych nešel 
dělat nefrologii. Volil jsem mezí ní 
a endokrinologií a vybral jsem si. Tak 
jsem se dostal na III. interní kliniku, kde 
už se v té době dělala řada odborností. Za 
svůj největší úspěch v roli šéfa III. interní 
kliniky považuji zmíněný odsun části on-
kohematologie, která zde byla umístěna 
velmi nepřirozeně, a spojení diabetologie 
s endokrinologií. Tým lékařů diabeto-
logického centra pod vedením docenta 
Karáska vykonal za tu dobu dlouhou 
cestu ke zlepšení úrovně diabetologie 
v rámci olomoucké fakultní nemocnice. 
Dnes jsou na naší klinice denně k dispozi-
ci čtyři odborné ambulance cílené jen na 
diabetologii a deset ambulancí celkem. 
Troufnu si tvrdit, že se nám tento obor 
podařilo u nás resuscitovat a samotní 
diabetologové jsou velmi spokojeni s pod-
mínkami, v nichž jej mohou dále rozvíjet.

Chce se vám za daného stavu vůbec 
kliniku opouštět?

Především vím, že ji předávám do 
vynikajících rukou svého nástupce, 
profesora Pavla Horáka. Čímž křeslo 
přednosty opouštím zcela klidný. Na 
druhou stranu to není odchod úplný, ale-
spoň jednou týdně tu budu mít poradnu 
plus povedu výuku. A jsem přesvědčený, 
že mí kolegové a následovníci budou 
pokračovat v nastoleném trendu.

S čím jdete do nové funkce a profesní 
etapy vašeho života?

Chtěl jsem, aby to byl přechod co 
nejvíce plynulý, proto jsem první schůzky 
absolvoval už v dubnu po svém zvolení 
novým děkanem. Jako svůj prioritní úkol 
vnímám přípravy na změny v pregra-
duální výuce. Musíme si uvědomit, že 
za poslední roky se počet medicínských 
informací zhruba zdvojnásobil. Musíme 
se proto zamyslet nad způsobem jejich 
předávání studentům, nad přechodem od 
pouhého memorování k práci s informa-
cemi. A neméně důležitým úkolem je za-
bezpečení plnění schváleného Národního 
programu, který reaguje na nedostatek 
lékařů. Podle něj se každý následující rok 

přidá všem lékařským fakultám v České 
republice zhruba půl miliardy korun. Za 
jedenáct let to bude celkem 6,8 miliardy. 
Mám připravenou metodiku, podle které 
se budou tyto prostředky rozdělovat mezi 
jednotlivé ročníky.

Představil jste už také svůj tým nejbliž-
ších spolupracovníků. Jaký podle vás je?

Jsem přesvědčen o tom, že na pozicích 
proděkanů budou velmi kvalitní od-
borníci, pedagogové i vědci. Dle mého 
názoru je to perfektně složený tým, který 
z poloviny kombinuje zkušenost a z dru-
hé nováčkovský elán. Tím by měla být za-
jištěna i potřebná kontinuita. Jako děkan 
chci vnímat fakultu jako celek a opírat 
se o týmové hráče. Celé nové vedení má 
před sebou úkol řešit věci ve prospěch 
celé fakulty a s co možná největším sou-
hlasem napříč akademickou obcí.

Už jste zmínil, že si velmi ceníte úzké 
a pozitivní vazby mezi lékařskou 
fakultou a fakultní nemocnicí. Proč je 
podle vás tak důležitá?

Nemocnice je přirozenou základnou 
pro výuku v klinických oborech a nejen 
z tohoto pohledu je skvělé, že mezi oběma 

institucemi funguje velmi otevřená 
a přátelská spolupráce. Její pokračování je 
zásadní předpoklad pro další rozvoj obou 
institucí. Proto budu maximálně prosazo-
vat a podporovat vzájemnou koordinaci 
postupů ve výukové, vědecko-výzkumné 
a léčebně-preventivní činnosti a také 
pokračování a kultivaci absolventského 
programu obou institucí. Rozvíjet však 
chci také spolupráci s Vojenskou nemoc-
nicí Olomouc a dalšími zdravotnickými 
zařízeními v regionu.

Jedním z problémů, které lékařskou 
fakultu trápí, je zajištění dostateč-
ných prostor pro výuku. Jaké máte 
plány v tomto směru?

Mezi plánovanými investicemi je 
výstavba nového multifunkčního 
sálu pro 400 posluchačů, takový totiž 
v současnosti citelně chybí. Ve spo-
lupráci s fakultní nemocnicí chceme 
rozšiřovat výukové nebo víceúčelové 
prostory přímo na klinikách. V plánu 
je rovněž rozšiřování přístrojových 

i prostorových možností pro výuku 
na simulátorech. Velkou rezervu 
vidím rovněž ve spolupráci mezi naší 
fakultou a Fakultou zdravotnických 
věd Univerzity Palackého. Pokud by 
se podařilo kooperovat úžeji, byla by 
tu možnost sdílení výukových prostor 
a dalších služeb pro studenty obou 
fakult. A když už jsme se dotkli inves-
tic, počítáme i s dokončením oprav 
původní budovy Teoretických ústavů, 
což s prostorem pro výuku také úzce 
souvisí.

Funkce děkana je bezpochyby nesmír-
ně časově náročná. Jak se to dotkne 
vašeho osobního a rodinného života?

Musím se přiznat, že je to věc, která 
mě trochu trápí. Nicméně věřím, že se 
to nějak udělá a zvládne. I ve funkci 
přednosty kliniky se málokdy vyskyt-
ne den, kdy si netahám práci a papíry 
domů, takže už to vcelku důvěrně 
znám. Držím se zásady, že na co člověk 
chce, na to si čas udělá. A naopak. 
Nicméně vím, že jsou určité povinnosti 
a aktivity, na které nelze říct ne. Počí-
tám s tím, že takových citelně přibude, 
ale to k tomu už patří. 

Přednostou III. interní kliniky - 
nefrologické, revmatologické
a endokrinologické byl 
prof. Zadražil více než sedm let.
Foto: archiv prof. MUDr. 
Josefa Zadražila, CSc.

Ve funkci děkana 
Lékařské fakulty UP 
prof. Zadražil vystřídal 
prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D.
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V Olomouci Crosspoint působí od 
roku 2014 a po dvou letech navázal 
úspěšnou spolupráci se zdejší fakult-
ní nemocnicí. „Začalo to tak, že jsme 
pomáhali shánět peníze pro rodiny, 
které se ocitly v těžké finanční situaci 
v důsledku vážné nemoci dítěte. Za tři 
roky vzájemné spolupráce jsme také 
olomoucké nemocnici předali několik 
přístrojů v celkové hodnotě přesahu-
jící tři miliony korun. Tyto přístroje 
pomáhají při diagnostice a následném 
léčení respiračních onemocnění, přede-
vším zákeřné dědičné nemoci cystická 
fibróza,“ říká Ester Rážová a doplňuje, že 
Crosspoint také již třetím rokem podpo-
ruje i dětské tábory spolku Alergo, které 
jsou určeny dětem trpícím cystickou 
fibrózou nebo astmatem.

Při shánění potřebných prostředků 
pomáhá organizaci každoroční be-
nefiční adventní večer, na němž vždy 
panuje velmi přátelská atmosféra. „Tato 
událost se považuje za jakési oficiál-
ní slavnostní zahájení každé sbírky. 
V minulých letech přijali naše pozvání 
například sympatická zpěvačka Anna 
Butkiewicz, Janais s celou svou kapelou 
nebo Martin Chodúr a jiní. Na letošek 
nám přislíbila účast populární sku-
pina Mirai. V roce 2017 jsme v rámci 
benefičního večera vybrali peníze na 
přístroj Exhalyzer D a vysokorychlostní 
videokameru v hodnotě 1,8 milionu 
korun. Exhalyzer D je přitom jediným 
přístrojem toho druhu na Moravě a po 
Praze druhým v České republice. Letos 
jsme díky vybrané částce 1,2 milionu 
korun mohli dokoupit k Exhalyzeru 
D modul umožňující vyšetření všech 
věkových kategorií včetně kojenců 
a nespolupracujících dětí a také dětský 
videobronchoskop,“ vypočítává ředitel-
ka Crosspointu.

Vedle toho organizace pod jejím 
vedením chystá na letošek jedinečný 
projekt konta Crosspoint TOBĚ! „Jedná 
se o konto, které bude fungovat pod 
Dětskou klinikou Fakultní nemoc-
nice Olomouc a plnou podporu jeho 
vzniku poskytlo vedení města i samot-
né nemocnice. Pro Olomoučany je to 
báječná příležitost vyjádřit, že jim není 
lhostejný život jejich malých nemoc-
ných spoluobčanů a rodin zasažených 
onemocněním dítěte. Tento výjimečný 
projekt si totiž klade za cíl pomáhat 
rodinám zasaženým závažnou nemocí 

překlenout krizové období, často vedle 
starosti o blízkého ještě doprovázené fi-
nančními problémy. Na podporu tohoto 
konta zorganizujeme mimo jiné takzva-
né krokování, kdy každý evidovaný krok 
při běžné chůzi bude znamenat určitou 
sumu ve prospěch konta, zúčastnili 
jsme se štafety na červnovém Olomouc-
kém půlmaratonu a v říjnu plánujeme 

vysadit v areálu nemocnice a také ve 
městě stromy. S rokem se pak rozlou-
číme v prosinci tradičním benefičním 
večerem. Z každé této aktivity poputuje 
finanční dar právě na nově založené 
konto Crosspoint TOBĚ!“ vysvětluje 
Ester Rážová. 

Na začátku byla pomoc dospívajícím, 
kteří se ocitli na životní křižovatce. Po 
patnácti letech činnosti je portfolio 
dobročinných aktivit manželů Rážo-
vých, kteří stáli u zrodu křesťanské 
neziskové organizace Crosspoint Olo-
mouc, daleko širší. A významné místo 
mezi nimi zaujímá podpora Dětské 
kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, 
pro jejíž malé pacienty obstarávají lidé 
z Crosspointu nezištně tolik potřebné 
přístrojové vybavení.

„Před patnácti lety jsme byli osloveni 
mým bratrem ke spoluúčasti na jeho 
projektu, který pomáhal dospívajícím 
dětem stojícím na životní křižovatce,“ 
vzpomíná ředitelka neziskové organiza-
ce Ester Rážová. „Podpořili jsme tehdy 
bratrovu gospelovou kapelu a spolu 
s rodiči na dálku adoptovali dívku ze 
sociálně slabé rodiny, z níž je teď vysoko-
školsky vzdělaná učitelka v Praze. To vše 
bylo pro nás jako věřící a křesťansky ori-
entované lidi natolik inspirující, že jsme 

se v podobných aktivitách rozhodli po-
kračovat. Podíleli jsme se třeba na sbírce 
UNICEFu při epidemii eboly, spolupraco-
vali s humanitární organizací ADRA či 
komunitním centrem Archa. Uspořádali 
jsme rovněž několik přednášek, jejichž 
ústředním tématem byly otázky hledání 
smyslu života. Vedli je například teolog 
Radek Jonczy, umělec Jan Bárta, mode-
rátor a politik Aleš Juchelka, vědec Pavel 
Kostečka či nedávno zesnulý profesor 
Vladimír Král,“ dodává.

Crosspoint pomáhá nemocným 
dětem. Pro FN Olomouc obstarává 
přístroje za miliony korun

Představujeme

Crosspoint Olomouc
Nezisková organizace, která podporuje rodiny dětí 

trpících cystickou fibrózou. Crosspoint je partnerem 
Fakultní nemocnici Olomouc a spolupracuje s ní dlou-
hodobě a systematicky. Díky příspěvkům dárců mohla 
organizace pro Dětskou kliniku nakoupit speciální 
přístroje usnadňující léčbu dětí nemocných cystickou 
fibrózou. Podpořila také ozdravné tábory spolku Aler-
go. Úzce spolupracuje s charitativní organizací ADRA 
a Dětským fondem OSN UNICEF, pomoc poskytla 
i komunitnímu centru pro seniory ARCHA.

Šek od Crosspointu převzal lékař Dětské kliniky FN Olomouc  
prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.

Exhalyzer D umož ňuje vyšetřit 
homogenitu dýchání u paci entů 
s cystickou fibrózou a chronickými 
plicními onemocněními.
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Dvěma stům pacientů denně se věnu-
je Oddělení urgentního příjmu Fakultní 
nemocnice Olomouc. Škála poskytova-
né péče sahá od neakutních onemoc-
nění a zranění až po primární ošetření 
a zajištění životních funkcí u bezpro-
středního ohrožení života nebo organi-
zaci a poskytování péče při hromadném 
výskytu zraněných či zasažených, a to 
v rámci mimořádné události. Často jsou 
zdravotníci na URGENTu nuceni sup-
lovat práci praktických lékařů. Přesto 
bývají terčem stížností. Ty však v drtivé 
většině případů vycházejí z neinfor-
movanosti. FN Olomouc se to snažila 
změnit při příležitosti Mezinárodního 
dne urgentní medicíny (Emergency Me-
dicine Day), který připadá na 27. května. 
Co všechno urgentní medicína obnáší 
a jak je práce na URGENTu náročná, 
přibližují fotografie světoznámého 
fotografa Jindřicha Štreita.

„Oddělení urgentního příjmu má 
pomáhat především těm, kteří nalé-
havě vyžadují lékařskou péči a náhlou 
změnu svého zdravotního stavu nemo-
hou vyřešit jinak. I přes velké množství 
pacientů se snažíme každému poskyt-
nout adekvátní péči a v optimálním 
čase. K úspěšné léčbě ale potřebujeme 
nejen čas, prostor, vzdělání, medi-
cínské myšlení, nýbrž také rozumné, 
trpělivé a informované pacienty,“ kon-
statuje primář olomouckého URGEN-
Tu MUDr. Vladislav Kutěj. Oddělení 
urgentního příjmu je v podstatě malou 
poliklinikou - jsou zde ambulance 
různých specializací, které se někdy 
doplňují, a jindy se jejich zaměření 
částečně překrývá. Jeho specifickou 
a oddělenou částí je intenzivní vyšet-
řovna zvaná Emergency Room. Probíhá 
zde diagnostika léčby nemocných 
bezprostředně ohrožených na životě, 

ale také pacientů se silnými bolestmi 
a těch, kteří utrpěli závažný úraz. Důle-
žitou součástí URGENTu jsou i takzva-
ná expektační lůžka, která slouží ke 
krátkodobému pozorování pacientů na 
Oddělení urgentního příjmu. 

Štreit: Takovou koncentraci bolesti 
jako na URGENTu jsem ještě neviděl

Lidé v nemocnici

Fotografie z cyklu „na urgent!“.
Foto: Jindřich Štreit.

Profesor Jindřich Štreit s vrchní sestrou Oddělení urgentního příjmu 
Mgr. Michaelou Gehrovou. 
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Lidé v nemocnici

Při příležitosti Mezinárodního dne 
urgentní medicíny, který připadá na 
27. května, proto Fakultní nemocnice 
Olomouc nechala veřejnost nahlédnout 
za pomyslnou zástěnu prostřednictvím 
dokumentárních fotografií, jejichž 
autorem je světoznámý fotograf Jindřich 
Štreit. „Mám bohaté zkušenosti s tíživý-
mi tématy, fotografoval jsem ve váleč-
ných zónách, bezdomovce, narkomany, 
vězně nebo nedávno činnost mobilního 
hospice. Musím ale přiznat, že jsem ještě 
nezažil tolik bolesti v tak koncentrova-
né podobě jako na URGENTu. Obdivuji 
energii, rozhodnost a profesionalitu, 
s jakými zdravotníci náročné situace 
zvládají,“ říká po měsíční intenzivní 
práci na Oddělení urgentního příjmu 
mistr dokumentárního žánru, který je 
zastoupen v nejvýznamnějších světo-
vých sbírkách, například MOMA New 
York, Národní galerie Washington, 
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze 
nebo Moravská galerie v Brně.

Soubor třiceti Štreitových fotografií 
nazvaný Na URGENT! byl premiérově 
vystaven od 27. května do 13. června 
v obchodní galerii Šantovka. Bude ale 
k vidění také v budově monobloku FN 
Olomouc a v plánu jsou i reprízy v dal-
ších obchodních centrech i nemocnicích 
v Olomouckém kraji.

„Na Oddělení urgentního příjmu 
samozřejmě lidem rádi pomůžeme 
s širokým spektrem zdravotních potíží. 
Přesto ale budeme vděční, když se 
zamyslí nad tím, jestli musejí lékařskou 
pomoc vyhledat okamžitě, nebo jejich 
problémy může zmírnit samoléčba či 
mohou vyčkat na ordinační dobu svého 
praktického lékaře. Právě praktický 
lékař představuje první a základní 
stupeň zdravotní péče v naší zemi. Zná 
osobní i rodinnou anamnézu pacienta, 
jeho sociální zázemí a má především 
k dispozici kompletní zdravotnickou 

dokumentaci,“ vysvětluje primář 
s tím, že pacienti, kteří přicházejí 
s problémy, jež by měl a mohl vyřešit 
jejich praktický lékař, často zapomínají, 
že před nimi může být řada nemocných 
s podobnými potížemi nebo opodál 
za zdmi místností zdravotníci bojují 
o něčí život. „Ti, kteří nervózně 
posedávají v čekárně nebo se o svou 
frustraci ´dělí´ s personálem, si jen 
stěží umí představit, co všechno se děje 
nebo může odehrávat jen kousek od 
nich - na dispečinku, heliportu nebo 
v Emergency Room,“ dodává lékař. Jindřich Štreit fotografoval 

na Oddělení urgentního příjmu měsíc 
ve dne i v noci.

Fotografie z cyklu „na urgent!“.
Foto: Jindřich Štreit.
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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.

Dovolujeme si touto cestou poděkovat 
týmu I. chirurgie, MUDr. Staškovi a ses-
třičkám paní Holubkové a Kvapilové za 
jejich nadstandardní profesionální práci, 
pečlivost, vstřícnost, obětavost, zkrátka 
lidský přístup se vším dobrým. Je třeba 
si uvědomit, že právě takoví lidé dělají 
dobré jméno vaší nemocnici.

 Miloš N.

Děkuji kolektivu zdravotnických 
pracovníků Oddělení geriatrie za obě-
tavou péči, kterou poskytují imobilním 
nemocným pacientům po celou dobu 
hospitalizace. Jedná se o lékaře i další 
zdravotnický personál, který pacientům 
věnuje soustavnou a celodenní po-
zornost. Vřele jim děkuji za příkladné 
jednání.

 Marta Z., Olomouc

Děkuji lékařům, sestřičkám a veške-
rému personálu oddělení Urologické 
kliniky za příkladnou a vysoce profesi-
onální péči při mé hospitalizaci. Přístup 
k pacientovi ze strany lékařů, následná 
péče sestřiček a v neposlední řadě 
velmi kvalitní a chutná strava - to vše 
bylo opravdu na špičkové úrovni. Ještě 
jednou děkuji za příkladnou péči a přeji 
hodně úspěchů ve vaši nelehké práci.

 Lubomír N., Bystřice pod Hostýnem

Chtěla bych vyslovit velkou pochvalu 
lůžkové části Oční kliniky, kde byla hos-
pitalizována moje babička. Bylo o ni úpl-
ně vzorně postaráno, sestřičky i pan dok-
tor byli velice příjemní. Babiččiny osobní 
věci ve stolečku byly vzorně poskládané, 
čistá postel, čistá noční košile... Sestřič-
ky byly velice milé jak v telefonu, tak při 
osobním setkání. To ostatně potvrdila 
i babička. A to má s čím srovnávat! Ještě 
jednou CHVÁLÍM.

 Naďa P. - vnučka, Šternberk

Byl jsem hospitalizován na Urologic-
ké klinice a rád bych touto cestou podě-
koval lékařům, sestrám a všem pra-
covníkům oddělení URO-20 za vysoce 

profesionální a současně velmi citlivý, 
vstřícný, obětavý a laskavý přístup, kte-
rého se mi po celou dobu mé hospitali-
zace na tomto pracovišti dostalo.

 Ladislav F., Zlín

Velké poděkování patří všem lékařům 
a zdravotnickému personálu Oddělení 
urgentního příjmu, kteří mne ošetři-
li poté, co jsem byla transportována 
leteckou záchrannou službou po úrazu 
ve středisku Dolní Morava. Jsou to velcí 
profesionálové a moc milí lidé. Ještě 
jednou ze srdce děkuji.

 Martina V., Šumperk

Syn Adam byl hospitalizován na 
Dětské klinice a já musím poděkovat 
za prvotřídní péči všem, kteří se o nás 
starali. Zažili jsme zde ochotu, milé 
a vstřícné chování jak ze strany lékařů, 
tak ze strany sestřiček. Sestřičkám syn 
vzkazuje, že jsou andělé :) Ještě jednou 
moc za všechno děkujeme. 

 Ivana F.

Poprvé v životě mě rozbolel zub nato-
lik, že jsem byl nucen o půlnoci vyhledat 
zubní pohotovost. K mému úžasu jsem 
zjistil, že jediná funkční pohotovost 
na celé Moravě je ve vaší nemocnici. 
Tímto bych chtěl moc poděkovat vedení 
nemocnice za to, že tuto stálou pohoto-
vost udržuje, a doufám, že nadále bude 
k dispozici pro všechny zoufalé pacienty. 
Chci ale poděkovat také lékařům za 
plně profesionální přístup k pacientům. 
Přestože jsem byl ošetřován ve dvě ráno, 
vše proběhlo s úsměvem i s pochopením 
k bolesti a k plnosti čekárny. Zvláštní po-
děkování patří MDDr. Šaškové a MDDr. 
Mozoľovi. Moc děkuji.

 Michal U., Olomouc

Chtěl bych tuto cestou poděkovat za 
profesionální a opravdu lidský přístup 
k mému nemocnému tátovi. Jezdil jsem 
s ním do fakultní nemocnice s jeho těž-
kou nemocí šest let. Vždy jsem byl pří-
jemně překvapen ochotou, pohotovostí 

a vstřícným přístupem k pacientům. 
Zvláště bych chtěl poděkovat MUDr. 
Brožovi (ORL), že zachránil skvělým roz-
hodnutím mého tátu před „slavíkem“. 
Dále velmi děkuji MUDr. Cincibuchovi 
a celému příjemnému kolektivu (odděle-
ní ozařování) za skvělé jednání a chování 
se k pacientovi a jeho doprovodu. Veliké 
poděkování patří i MUDr. Urbanové 
z Hemato-onkologické kliniky za lidské 
vysvětlení zdravotního stavu mého táty. 
A v neposlední řadě velice děkuji MUDr. 
Procházkovi a MUDr. Obrovi z ambulan-
ce Hemato-onkologické kliniky. Jejich 
přístup k těžce nemocným pacientům je 
opravdu vzorový. Zvláštní poděkování 
patří všem sestřičkám na všech oddě-
leních, která jsme za šest let navštívili. 
Jsou milé a opravdu profesionálky!

Ještě jednou všem moc děkuji.
 Petr F.

Chtěla bych velmi poděkovat za skvě-
lou práci - úspěšný zákrok a pooperační 
péči neurochirurgovi panu profesoru 
Lumíru Hrabálkovi. Výsledek operace je 
pro nás takřka zázračný. Potíže mamince 
ustoupily a životní komfort se jí velmi 
zvýšil. Pohybuje se podstatně jistěji, 
je spokojená. Poděkování patří rovněž 
lékařům, staniční sestře paní Švecové 
a celému kolektivu sester a ošetřovatelů 
za příkladnou péči a obětavé a součas-
ně profesionální chování. Měli citlivý 
přístup a ve všech ohledech se snažili 
vyhovět. Maminka ocenila i dietu, která 
jí byla stanovena na míru, jídlo bylo 
velmi chutné.

 Hana J.

Po úrazu dcery Terezky jsme byli hos-
pitalizování na oddělení 21b na Dětské 
klinice Fakultní nemocnice Olomouc. 
Chci všem ošetřujícím moc poděkovat 
za „profesionalitu a lidský přístup“, 
zvlášť přímo na oddělení jsme měli tu 
nejlepší možnou péči od všech zapoje-
ných - od lékaře, přes sestřičky po řidiče 
sanitky.

 Petra T.

Hodnocení citujeme z FB stránek Fakultní nemocnice Olomouc (@fnolomouc), Transfuzního oddělení FN Olomouc 
- 470 ml (@darciolomouc) a Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc (@porodniceolomouc).

Darina Křížková 
doporučuje Fakultní nemocnice Olomouc
12. května v 20:57
Kardiologické oddělení 4 - moc chválím, hodné sestřičky, lé-
kaři skvělí, všichni usměvaví. Bylo mi u vás dobře, ale pokud 
možno se nechci vrátit. Moc vám všem děkuji za pomoc.

Kristýna Suchá 
doporučuje 470 ml
15. dubna
Všichni tu jsou moc milí a ráda se sem vracím.

Martina Moučková 
doporučuje Fakultní nemocnice Olomouc
22. května v 18:05
Chci poděkovat panu doktorovi Genzorovi na urgentu. Super 
přístup, profesionálnost, vše se snažil vyšetřit. A druhý den mi 
volal, zda je vše v pořádku. Moc děkuji.

Zdeňka Kadlčíková
doporučuje Fakultní nemocnice Olomouc
26. března
Byla jsem na chirurgii na operaci tříselné kýly a moc děkuji 
všem, se kterými jsem se po dobu hospitalizace setkala, za 
skvělý přístup. Konkrétní zkušenost s lůžkovým oddělením 
8 a s operačním sálem. Všichni byli milí, vysvětlili, co a proč 
udělají a nikdo se netvářil, že ho svojí přítomností obtěžuji. 
DĚKUJI!!!

Monika Michálková 
doporučuje Fakultní nemocnice Olomouc
12. dubna
Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat personálu 
Urgentního příjmu, konkrétně Dr. Žemlovi, zdravotnímu 
bratrovi a sestřičce na příjmu za velmi milý a profesionální 
přístup k mému manželovi, kterého jsem dovezla po pádu do 
jímky v dost potlučeném stavu. Čekací doba vzhledem k počtu 
pacientů v čekárně naprosto adekvátní, velmi chválím.

Miroslav Hampl
doporučuje Fakultní nemocnice Olomouc
12. května v 20:25
Děkujeme sestřičkám z oddělení 28B za vstřícný přístup 
a ochotu.

Květa Dosoudilová 
doporučuje Fakultní nemocnice Olomouc
2. května v 18:24
Děkuji všem z ortopedie za skvělou péči, laskavost a ochotu, 
tak pozorné a vstřícné sestřičky se jen tak nevidí.

Irena Beňová 
doporučuje Fakultní nemocnice Olomouc
6. dubna 
Srdečně děkuji touto cestou za milý, lidsky a profesionální 
přístup celého týmu lékařů i nelékařského a pomocného 
personálu po dobu mé hospitalizace v únoru 2019 na 
klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku při 
FN Olomouc.

Mata Hari 
doporučuje Fakultní nemocnice Olomouc
20. května v 12:56
Zdravím a zároveň děkuji všemu personálu RZ, urgentu a neu-
rochirurgie (13. 5. 2019 - pád z koně), který se o mě postaral 
a měl se mnou trpělivost. Moc si vás vážím. Lenka

Lucie Krňávková
doporučuje Porodnice Fakultní nemocnice Olomouc
29. března
Toto byl druhý porod u Vás. Chtěla bych poděkovat odpolední 
směně v pondělí 25. března, kdy nám přivedli na svět naši dceru 
Lindu, paní dr. Durdová a její kolektiv, díky Vám na porod budu 
mile vzpomínat. (jako poděkování máte od nás sladkou odměnu 
u sestřiček) Nemůžu ani zapomenout poděkovat všem sestřičkám 
z šestinedělí, které se o nás taky báječně staraly. Takže za nás ano, 
jedině FN Olomouc.

Píšete námZ našeho Facebooku

Nikola Hyžová 
doporučuje Porodnice Fakultní nemocnice Olomouc
17. března
Před dvěma lety jsem u vás porodila syna. Přístup personálu 
na jedničku! 11. března 2019 jsem u vás porodila svého druhého syna. 
Musím podotknout, že za ty dva roky se přístup změnil a byl ještě lepší. 
Vážně skvělá a profesionální péče o novorozence i maminky.  
Moc vám za vše děkujeme.
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Křížovka Pro děti

Osmisměrka a sudoku
Slova k vyškrtnutí:
afrodite, afty, akara, amík, arkus, avia, cykl, dioda, eukalypty, exit, iont, jaro, kávovary, kilokalorie, klinik, kopie, krtina, krumpáč, 
leča, lenta, lože, lunty, luštiti, mačkat, míle, minotaurus, mlat, oblevy, omam, opati, opuncie, outrata, pokus, pusy, rank, řeka, 
sekyra, smeče, splav, stohy, sušárna, svatebčan, šarlat, tahat, táta, tesař, triky, uher, úlov, vlny, zaliny, znik, zvyk

Spojovačka pro děti
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