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Zdraví.cz

Zubní lékař, stomatochirurg, specialista na la-
serovou a estetickou medicínu, vášnivý ob-
hájce fotonické medicíny, vysokoškolský pe-
dagog, podnikatel, moderátor a scenárista. To 
všechno jsou profese, které zvládá jediný člo-
věk – Roman Šmucler.

RoZhoVoR s MUDR. RoManeM 
ŠMUcleReM

RoZhoVoR s MUDR. liboReM MUsileM

PReVenTiVní ZDRaVoTní PRohlíDKy

Cévní mozková příhoda neboli mrtvice postih-
ne ročně jen v České republice přibližně každé-
ho 300. člověka. Významnou roli při navrace-
ní pacienta zpět do běžného života hraje čas. 
A také péče, která se postiženému dostane. 

Když jsme zdraví a plní síly, nemyslíme na ně. 
Přitom často mohou téměř zachránit život. 
Řeč je o preventivních prohlídkách. Víte na-
příklad, na jaké druhy prevence máte ze zá-
kona nárok a kde je absolvovat?
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Zdravotnická témata zůstávají v popředí zájmu médií, a tak jsme denně 
konfrontováni s řadou bulvárních zpráv, seriálovou idylkou, ale i seriózními 
informacemi na poli medicínského pokroku. Je pochopitelné, že každá tako-
vá informace v nás vzbuzuje zájem, vždyť se vlastně více či méně dotýká toho 
nejcennějšího, co máme nebo jsme měli a chtěli bychom zpět. 

Před několika dny ve zprávách zazněla informace, že se od 1. ledna 2015 
již nebudou platit regulační poplatky u lékaře. Vývoj jde po spirále, jak se říká. 
Přimělo mne to zamyslet se nad tím, jak jsme, jako komerční zdravotní pojiš-
ťovna, na změny ve zdravotnictví reagovali, jaké produkty jsme lidem nabí-
zeli a jak náš obchod tato poslední změna ovlivní. A došel jsem k závěru, že 
nám to žádnou pohromu nezpůsobí. Zdraví se dostává čím dál víc do popře-
dí zájmu a existuje celá řada odvětví, která v této oblasti velmi dobře prospe-
rují, a to celkem nezávisle na systému financování českého zdravotnictví. My 
jsme se vydali cestou zajištění a organizace následné zdravotní péče po úra-
zu či vážné nemoci, kde ve spolupráci se smluvními odbornými (a špičkový-
mi) zdravotnickými zařízeními zabezpečíme našim klientům rychlou a kom-
plexní rehabilitaci v rozsahu vysoce překračujícím limity veřejného zdravotní-
ho pojištění.

Po nějaké době opět nastal čas na další vydání našeho časopisu Zdravi.cz. 
Myslím, že i tentokrát se nám podařilo připravit několik velmi atraktivních 
článků, které pro vás budou, jak doufám, zpestřením zimního období. I v tom-
to čísle vás seznámíme s dalšími lékařskými osobnostmi a klinikami,  
se kterými spolupracujeme.

ČP Zdraví chce nadále rozvíjet nové služby ve zdravotní péči hrazené 
v rámci komerčního zdravotního pojištění. V poslední době jsem měl možnost 
porovnat naše záměry s nadnárodní strategií celé skupiny Generali a musím 
s velkým uspokojením konstatovat, že jsem takovou shodu ani nečekal. Jako 
sesterská firma máme možnost využívat znalostí neakutní zdravotní péče ko-
legů působících na rozvinutých trzích, mezi které určitě patří Švýcarsko, Ně-
mecko, Francie i Itálie. Možná ještě cennější je možnost sdílet zkušenosti při 
implementaci technologicky pokrokových postupů v oblasti prevence. Je zřej-
mé, že zdravotnictví se v celé Evropě proměňuje, a já jsem rád, že u toho 
může být i ČP Zdraví. 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, věřím, že prožijete zimní svátky podle 
svých představ a hlavně ve zdraví.
 Váš Miroslav chlumský
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rozhovor

tento příběh začíná jako desítky ji-
ných: Paní Zdenka Karlíková žije se 
svým manželem, má dva dospělé 

syny. Manžel je v zaměstnaneckém pomě-
ru, ona sama dlouho bývala OSVČ – a ne-
platila si nemocenské pojištění. V přípa-
dě ochoření bylo tedy nutné hradit veškeré 
výdaje z vlastních úspor. 

Její kamarádka pracuje jako pojišťova-
cí poradkyně. Když u ní paní Zdenka byla 
na návštěvě, přítelkyně mluvila o pojištění 
od ČP Zdraví. Šlo o pojištění Lady Plus za-
měřené speciálně pro ženy – pomáhá jim 
v případě, že onemocní rakovinou. 

Paní Zdenka si vše vyslechla. Sice se u ní 
v rodině s rakovinou nikdo neléčil, ale pro-
tože byla v dobrém rozpoložení, nechala se 
od kamarádky pojistit. 

Když přišla domů, zadala trvalý platební 
příkaz na měsíční platby a na milou pojist-
ku poté zapomněla. A vzpomněla si na ni až 
po dvou letech...

COSI nebyLO v POřáDKU

V té době byla na preventivní prohlíd-
ce u své lékařky. ,,Z jejího výrazu jsem po-
znala, že něco není v pořádku. Okamžitě 
mě poslala do nemocnice na odběr vzorku 
a ten potvrdil diagnózu na karcinom dělo-
hy,“ vzpomíná na velmi smutné a nepříjem-
né okamžiky paní Zdenka. 

Když jí lékař sdělil diagnózu, kupodivu ji 
vůbec nenapadlo, že by mohla zemřít. „Na to 
jsem moc velký optimista. Ale je pravda, že 
hlavou mi proběhlo: Z čeho budeme žít, co 
všechno měsíčně platíme, jak dlouho budu 
práce neschopná, jestli ještě vůbec budu 
moct pracovat, a jak dlouho nám úspory vy-
drží? To byly v danou chvíli mé největší oba-
vy,“ popisuje tehdejší pocity Zdenka. 

Přestože operaci, hospitalizaci a různá 
vyšetření, která je nutné absolvovat, hra-
dí zdravotní pojišťovna, něco stojí dopra-
va, potravinové doplňky a podobně. A to 
všechno je nutné zaplatit z vlastní kap-
sy. To je samo o sobě poměrně nákladné. 
A když k tomu v domácnosti chybí jeden 
příjem, jak tomu bylo v případě Zdenky, 
problém může být na světě. Navíc v situaci, 
kdy člověk potřebuje hlavně klid a prostor 
soustředit se sám na sebe, na léčbu.

,,Když jsem tak doma přemýšlela, co si 
počnu, vzpomněla jsem si, že mám jakousi 

příběh

Pro léčbu jakéhokoliv 
onemocnění, u onkologického 
onemocnění to platí 
dvojnásob, je nutná dobrá 
psychika, člověk prostě musí 
věřit a být v pohodě.

pojistku. Našla jsem ji, pořádně si ji přečet-
la a nevěřila jsem! Pojistka byla uzavřená 
přesně na zdravotní problémy, které jsem 
aktuálně měla,“ uvádí Zdenka. 

Největší pesimista byl její muž, který prohlá-
sil, že neexistuje, aby jí za pár korun pojistného 
vyplatili takové peníze. Šla tedy na nejbližší po-
bočku, aby zjistila, na co přesně má za své po-
jistné nárok. A nestačila se divit. 

„V pojišťovně se mnou vyřídili vše bě-
hem chvilky. A to i přesto, že samy pracov-
nice neměly s vyřizováním této pojistky 
ještě zkušenosti. Ale zavolaly si pro infor-
mace, nezatěžovaly mne zbytečnou byro-
kracií, ode mě stačilo pouze přinést lékař-
skou zprávu s diagnózou,“ vypráví nadše-
ně paní Zdenka. 

Peníze PRaKtICKy IhneD

Týden po návštěvě pojišťovny měla 
na účtě první část odškodného. Rázem bylo 
po existenčních starostech a Zdenka se 
mohla v klidu léčit. 

Po nějaké době prodělala operaci a z po-
jistky jí byla vyplacena druhá část odškod-

ného, současně byla vyplácena ještě měsíční 
renta po celou dobu léčení.

Pro léčbu jakéhokoliv onemocnění, u on-
kologického onemocnění to platí dvojnásob, 
je nutná dobrá psychika, člověk prostě musí 
věřit a být v pohodě.

Když se můžete soustředit jen na sebe 
a nemáte existenční starosti, je to velké plus.

z POJIŠtĚnÉ POJIŠŤOváKeM

V současné době paní Zdenka již pracuje. 
„Když mi byla nabídnuta práce pro ČP Zdra-
ví jako pojišťovací poradce, neváhala jsem. 
Samozřejmě k tomu přispěla moje osobní 
zkušenost. Chci, aby co nejvíce lidí (je dob-
ře, že toto pojištění je již i pro muže) vě-
dělo, že je na trhu produkt, který jim může 
v době nemoci pomoct tím, že je zbaví exis-
tenčních starostí,“ uzavírá svoji zkušenost 
paní Zdenka. 

 Možná něco podobného znáte z vlastní 
zkušenosti, možná z doslechu. Podobné pří-
běhy mají jedno společné: Člověk díky nim, 
chtě nechtě, přehodnotí své životní hod-
noty.

náhoda, která zachránila zdraví
Celé roky budujeme něco, čemu věříme. Kariéru, vztahy. To důležité, si často 
uvědomíme až ve chvíli, kdy opravdu o něco jde...

Začínal coby moderátor v rozhlase a televizi, pak začal studovat medicínu. Jako 
velmi mladý lékař si založil vlastní kliniku. Dnes se věnuje několika lékařským 
oborům, přednáší na univerzitě, je oceněným odborníkem za fotonickou 
medicínu. Muž mnoha tváří, Doc. MUDr. Roman Šmucler, csc.

Pokrok je pro podivíny,  
kteří se nenechají odradit

Foto: Jaroslav Jiřička

Foto: Archiv
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Máte mnoho profesí. Začněme tou hlavní, 
medicínou. Kdy vás napadlo, že budete zu-
bařem?

Nikdy. Měl jsem úspěšného příbuzného 
v této profesi, ale osobně ji nesnášel. Věděl 
jsem, že chci být čímkoli, zubním chirurgem 
ovšem určitě ne. Chtěl jsem dělat všeobec-
nou medicínu.

Proč zrovna stomatologie?
Vnutili mi ji proti mé vůli a já zvažoval, že 

raději půjdu na dva roky na vojnu. Nakonec 
jsem si řekl, že přežiju dva roky u zubařů 
a pak přestoupím. Ale silná osobnost pro-
fesora Mazánka mi ukázala, že to je po čer-
tech zajímavý obor, i chirurgicky. Za to jsem 
mu opravdu vděčný.

a jak jste se dostal od stomatologie k este-
tické medicíně?

Chtěl jsem zkoumat lasery v medicíně, 
a hlavně v onkologii. Všeobecná fakultní ne-
mocnice neměla peníze, tak jsem si je půj-
čil a dal je do nemocnice. Měl jsem ideu, že 
budu po večerech dělat zkrášlující operace 
a z toho financovat vědu a splácet úvěr. Ale 
estetická medicína mě chytla. Stáří je horší 
než rakovina. Ještě ho nikdo nepřežil.

asklepion jste založil jen pár let po ukon-
čení lékařské fakulty. To asi nebývá zvy-
kem, aby tak mladý lékař měl tak brzy svo-
ji kliniku...

Vděčím za to lidské závisti a malosti. 
Okolí nechápalo, že chci pomoci nemocnici, 
ne ji okrást. Tak jsem si musel lasery sebrat, 
zkrátit úvazek, prodloužit čekání na do-
centuru a rychle jsem založil privátní klini-
ku, abych mohl ty lasery splatit. Záviděli mi, 
že si třeba při tom vydělám pár tisíc korun. 
No a tím mě donutili založit největší kliniku 
v Evropě. Vlastně jim musím poděkovat.

Proč vás v rámci medicíny tolik zajímá laser?
Laser má výjimečné vlastnosti umožňují-

cí pracovat s obrovskými energiemi zcela cí-
leně. Nemluvě o využití různých vlnových 
délek. Navíc se využívá napříč celou medicí-
nou. A to mám rád. Dnes se všichni zabýva-
jí ultraspecializacemi. Mě baví si s laserem 
udělat výlet ze stomatologie na dermato-
logii, onkologii, urologii či gynekologii nebo 
ORL. Napříč obory děláme objev za obje-
vem. Spolupráce mezi specialisty je velkou 
rezervou pokroku. Mnozí vědci dnes pracují 
v jednom oboru na objevu, který už kolega 
ve vedlejší místnosti používá deset let. 

Věnujete se problematice použití laseru ne-
jen v estetické, ale také léčebné medicíně. 
Jsou to dva odlišné světy, nebo jeden může 
doplňovat druhý?

Samozřejmě – tělo je jen jedno. A tech-
nologie přeskakují z jedné oblasti do dru-

hé. Frakční lasery byly vyvinuty na vypína-
ní stárnoucího obličeje. Dnes s nimi dáv-
kujeme cytostatika nebo léčíme popáleni-
ny. Naopak fotodynamická terapie byla vy-
víjena pro onkologii a my s ní nyní drama-
ticky zlepšujeme vzhled pacientů. Člověk si 
nesmí vymýšlet umělé bariéry tam, kde ne-
existují.

Zabýváte se také fotonickou medicínou. co 
přesně tento pojem znamená? 
Fotonika je nauka o využití světla. Světlo 
se dá v medicíně použít leckde. To mě za-
jímalo, proto jsem před lety v Praze zalo-
žil a vybudoval Centrum fotonické medi-
cíny, nyní jsem se přesunul za tímto obo-
rem na fakultu do Plzně. Sice musím déle 
jet autem, ale místní lékaře baví bádat 
a snad i na něco přicházíme. Mám tu zku-
šenost, že pokrok vždy naráží na překáž-
ky – lidské i věcné. Tím se člověk nesmí 
nechat odradit. Pokrok je pro podivíny, 
kteří se nedají. 

na co všechno se tento typ léčby  
dá použít? 

Před pár lety jsme byli za blázny, když 
jsme zkoušeli léčit bazaliomy, na kůži nej-
častější malignitu vůbec. Dnes je to meto-
da volby, zkoušíme další nádory. Nedávno 
jsme zkusili vykurýrovat nádor na hlasivce 
a zatím to vypadá dobře. Povrchovou léčbu 
jsme vylepšili ve spolupráci s vědci z VŠCHT 
tak, že je efektivní a docela laciná, tedy pří-
stupná všem. Léčba třeba toho nádoru hla-
sivky je tak středně drahá, do dvě stě tisíc. 
Teď zkoušíme, jak to udělat učinnější a de-
setkrát levnější, jinak to nemá v širším mě-
řítku smysl. Přišli jsme na to, jak podávat 
různé léky mikrootvory přes kůži – to je úpl-
ně nový vesmír, který brzo velmi změní lé-
kařství. Poznatky jdou velmi rychle kupředu 
a my se snažíme nezůstávat stranou.

Získal jste cenu za medicínský výzkum 
za rok 2008. Za co konkrétně vám byla 
cena udělena?

rozhovor

Právě za fotonickou medicínu. Celý svět 
řešil, jak vynalézt látku, která by zasahova-
la nádory o větší tloušťce. My přišli s ,,čes-
kou fintou“. Nádor částečně odpaříme, tím 
ho ztenčíme. Pak už ho fotodynamika vylé-
čí. Od té doby náš postup vyzkoušeli různě 
po světě a potvrdili. Opravdu se to použí-
vá – a o to jde.

Zdá se, že fotonická medicína v České re-
publice je na opravdu vysoké úrovni. Vní-
máte to tak? nebo je něco, co vás v této ob-
lasti takříkajíc pálí?

Bojujeme s pojišťovnami a s jinými me-
todami. Ale to je dobře. Pokud máme prav-
du, prosadíme se. Pokud se mýlíme, bude-
me biti a vyhraje lepší metoda. Podstatné je, 
aby žádný postup neměl protekci.

Pod vaše křídla spadá také institut onkolo-
gie a rehabilitace na Pleši. Jak se zrodí spo-
jení estetická medicína – onkologie? napa-
dá mě třeba propojení rakovina prsu u ženy 
a následná plastika. byl tohle i váš záměr? 

Kdepak. Institut se ocitl na seznamu 
,,zbytečných nemocnic“, které dostanou 
šanci privatizací. Koupili ho investoři, moji 
současní společníci. Já do toho naskočil poz-
ději, protože vidím velkou šanci v rozvo-
ji nových onkologických postupů. Navíc se 
jedná o jedno z největších zařízení v zemi, 
které pečuje o těžce nemocné. Dělá nám ra-
dost, že ta péče je rok od roku lepší a doce-
la dost lidí má práci. Sesterskou nemocnici 
v Prosečnici si stát jako strategickou pone-
chal. Už není!

sanatorium získalo ocenění Ministerstva 
průmyslu a obchodu za zekologičtění ob-
jektu, konkrétně vyřešení neutěšitelné si-
tuace ohledně vytápění. nynější topení dře-
vem je ekologičtější, levnější, navíc dává-
te práci místním lidem. Jste vždycky zvyklý 
přemýšlet a jednat v souvislostech? 

To je ukázka, že ekologie má smysl. Kou-
sek od Pleše je Nový Knín, odkud je moje 
rodina, a tam šel kouř z naší mazutové ko-
telny. V tak krásném kraji Brd! Nyní topí-
me čistěji, místo dovozového mazutu čes-
kým dřevem z okolí, a laciněji! Zní to krás-
ně, ale tehdy to byl největší projekt na vý-
chod od Německa. Byla v nás malá duše. 
Teď plánujeme čističku a lesopark. Pěstuje-
me bio jablka a hrušky. Za Rakouska-Uher-
ska a První republiky si nemocnice na sebe 
vydělávala pěstováním květin. Kreativita je 
to, co potřebujete, když nemáte dotace jako 
státní a krajské nemocnice.

Další vaše profesní role patří na fakultu: 
jste vysokoškolským pedagogem. co vás 
na téhle práci nejvíc baví/nebaví?

Někdo mě zadarmo naučil medicínu 
a já z toho žiji. Snažím se to vracet dal-

doc. MUdr.  
roman Šmucler,  
CSc.

MeDailoneK

Zubní lékař, stomatochirurg, specialista 
na laserovou a estetickou medicínu, 
vysokoškolský pedagog, podnikatel, 
moderátor, scenárista.

Foto: Jaroslav Jiřička

ší generaci a oni mě nabíjejí svým nadše-
ním. Tedy někteří mladí. Nadšení jsou ale 
úplně všichni starší kolegové, kteří k nám 
chodí na kurzy. Musejí si je platit, tak cho-
dí jen ti, které to opravdu zajímá. Připravit 
zajímavý program je pak opravdová výzva, 
jako třeba v televizi. Jinak totiž nepřijdou.

Ještě v době, kdy jste studoval lékařskou 
fakultu, jste moderoval pořady v České te-
levizi. co konkrétně? 

Já začínal v Rozhlase, kde jsme mode-
rovali revoluci, jako první. Byl to adrena-
lin. Studio Kontakt pak v České televizi uka-
zovalo vše zajímavé, čím se tehdy vše ko-
lem nás startovalo. Soutěže Miss, to byl ne-
napodobitelný zážitek živě vysílaného pře-
nosu pro sedm milionů diváků! No a TABU 
na Nově, to byl vysloveně projekt pro mo-
derujícího lékaře. Ostatně jsem si to tak 
sám vymyslel.

ale nezůstalo jen u toho. Postupně se vaše 
tvář objevila na Primě a na nově, váš hlas 
zase v Českém rozhlasu. Jak se student me-
dicíny dostane k moderování? nebo mode-
rátor k medicíně? 

Já psal do novin od deseti let. Noviná-
řem jsem byl mnohem dříve než lékařem. 
A nikdy jsem neměl sílu to zcela opus-
tit. Už proto, že moderování má k výu-
ce na univerzitě velmi blízko. Přednáše-
ní je ale o hodně jednodušší. Můžete i ob-
čas nudit. Tak snadno vás nevyhodí jako 
v televizi.

nyní jste se po několikaleté odmlce k mo-
derování opět vrátil, do pořadu noční mik-
rofórum na Dvojce Českého rozhlasu. Je to 
něco jiného – moderování dnes a tehdy? 

Chvíli mi trvalo, než jsem se ,,nahodil“. 
Také jsem si musel ujasnit, proč to vlastně 
dělám a co mě na tom baví. Jako mladý jste 
rád v televizi. Teď už člověk vidí, že má jen 
nějaký čas do konce života. Tak se vám chce 
jen do věcí, které mají nějaký vyšší smy-
sl. Peníze a sláva už moc člověka netáhnou. 
Měl jsem radost třeba z Nejchytřejšího Če-
cha. Nadchnout lidi pro to, aby nenechali 
mozek zatuhnout.

běháte Jizerskou padesátku. Mám pocit, 
že všichni kolem mě běhají, na lyžích i bez 
nich. Je to móda? nutnost? Závislost? Koní-
ček? co pro vás? 

Ve 45 letech chlap buď sportuje, nebo 
zdědkovatí. Pro mě je ale vše jen přípra-
vou na běžky. Úžasně fyziologický sport za-
těžující celé tělo, neničící kolena jako dlou-
hé běhy. Příroda, krajina. Ideální. V neděli 
rád vstanu v šest, abych byl v osm na Jizer-
ce ve stopě, než začne blázinec. V poledne 
jsem klidně zase v Praze, která se tak nějak 
teprve probouzí.

na vašem oficiálním webu máte sekci no-
vinky propojené s facebookem. Vlastně 
mě překvapilo, že vůbec nesouvisí s medi-
cínou. opravdu jste byl na koncertě lady 
Gaga? :-)

Mě baví tolik věcí a rád se o zážitky dě-
lím, s lidmi se klidně i přu. Pokud nemo-
deruji v rádiu nebo neučím na škole, tak 
si tyto činnosti odbývám na Facebooku. 
Na Lady Gaga jsem byl s dcerou. Bylo mno-
ho lepších koncertů letos, ale vidět se má 
všechno, pro přehled. Jinak v poslední době 
byl nejlepší pro mě Leonard Cohen a Bob 
Dylan. A taky se moc těším na Berlínské fil-
harmoniky. 

V čem vidíte své silné stránky?
Když je potřeba prorazit hlavou zeď, ve-

směs ji prorazím…

a ty slabé?
Nejsem úředník a politik. To je třeba 

na univerzitě velký malér. 

Je něco, co byste si rád vyzkoušel, ale ještě 
jste si na to netroufl?

Netroufl není to správné slovo. Je spous-
ta věcí, které chci dělat, ale ještě jsem je ne-
stihl. 

co považujete za Váš největší úspěch? 
Logicky čekám, že to teprve přijde. A če-

kat budu až do smrti. Z jednoho kopce 
vždycky vidím ten další…

Foto: Jaroslav Jiřička
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pojiŠtění

Když se řekne nesoběstačnost
Obléknout se, najíst 
se, uvařit si. Úkony tak 
všední, že nad nimi ani 
nepřemýšlíme. Prostě 
je děláme. To se ale 
může ve chvilce změnit. 
A pomoc nemusí být 
vždycky na dosah.  
Nejen ta fyzická, ale  
ani finanční. 

S
tačí třeba jen malý úraz, na-
příklad poranění jednoho je-
diného prstu, a už jde většina 
doposud tak samozřejmých 
denních činností o pozná-
ní hůře. A co teprve, když jde 
o něco vážnějšího – co člově-

ka vyřadí z běžného provozu. Třeba i do té 
míry, že je odkázán na pomoc druhých. 

V roce 2010 stát vyplácel příspěvky  
z důvodu nesoběstačnosti přibližně 300 ti-
sícům osob, z toho byla třetina zařazena  
do III. nebo IV. stupně.

v RUKáCh záKOna

Na tzv. nesoběstačnost pamatuje zákon  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  
respektive zejména jeho novela  
č. 313/2013 Sb. 

Ta upravuje podmínky poskytování  
pomoci a podpory fyzickým osobám v ne-
příznivé sociální situaci prostřednictvím so-
ciálních služeb a podmínky přiznávání  
příspěvku na péči.

ČtyřI StUPnĚ 
závISLOStI

Pro získání určité výše 
zmíněných penežitých dávek 
je třeba naplnit zákonem sta-
novené podmínky. 

Žadatel nejprve musí být 
zařazen do jednoho ze čtyř 
stupňů tzv. závislosti na po-
moci jiné fyzické osoby. Jde 
o lehkou, středně těžkou, těž-
kou nebo úplnou závislost. 
U každého stupně je urče-
no, kolik základních životních 
potřeb není nemocný scho-
pen zvládat (od tří pro prv-
ní stupeň, až po osm či devět 
u čtvrtého stupně, tedy úplné 
závislosti).

KOLIK Stát PřISPívá  
na neSObĚStaČnOSt

Pokud je nemocný zařazen do jednoho 
ze čtyř stupňů závislosti na pomoci jiné 
osoby, má nárok na určitou výši peněžité, 
zákonem stanovené dávky. U výše příspěv-
ku se ještě rozlišuje, zda jsou peníze vyplá-
ceny dospělému člověku, nebo osobě  
do 18 let věku. Příslušná částka se pak vy-
plácí měsíčně.

Výše příspěvku pro osoby  
do 18 let věku:

a)  3000 Kč, jde-li o stupeň I  
(lehká závislost),

b)  6000 Kč, jde-li o stupeň II  
(středně těžká závislost),

c)  9000 Kč, jde-li o stupeň III  
(těžká závislost),

d)  12 000 Kč, jde-li o stupeň IV  
(úplná závislost).

Výše příspěvku pro osoby  
starší 18 let:

a)  800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b)  4000 Kč, jde-li o stupeň II  

(středně těžká závislost),
c)  8000 Kč, jde-li o stupeň III  

(těžká závislost),
d)  12 000 Kč, jde-li o stupeň IV  

(úplná závislost).

Zákon dále stanovuje případy, kdy se  
uvedené částky navyšují o další dva tisíce 
za měsíc. 

KDyž PříSPĚvKy neStaČí

Je jistě chvályhodné, že stát na tyto zne-
výhodněné osoby pamatuje. Jak je ale asi 
patrné, nejde o žádné závratné částky. Je 
třeba zaplatit nájem a musí zbýt i na další 
nezbytné potřeby. A o tom, co člověk k ži-
votu sice pro přežití nepotřebuje, ale rád 
by si tím sem tam udělal alespoň drobnou 
radost, o tom si může nechat jen zdát. 

zaDní vRátKa Se vyPLatí

Navíc péče o člověka, který se o sebe  
nedokáže sám postarat, bývá psychicky i fi-
nančně náročná. Lze sice využít sociální 
služby, ale mnohdy musí člen rodiny opus-
tit vlastní zaměstnání, aby se mohl o neso-
běstačného postarat. To může trvat měsíce, 
ale také několik let. Proto je dobré v tako-
vém případě myslet na určité zajištění po-
dobné situace. 

Pojištění nesoběstačnosti pomůže 
formou výplaty měsíční renty  
po dobu až 10 let.

info
Při posuzování stupně závislosti se 
hodnotí schopnost zvládat tyto zá-
kladní životní potřeby:
 
a) mobilita,
b) orientace,
c) komunikace,
d) stravování,
e) oblékání a obouvání,
f) tělesná hygiena,
g) výkon fyziologické potřeby,
h) péče o zdraví,
i) osobní aktivity,
j) péče o domácnost.

cesTa ZDRaVí
Víte, že si v rámci pojištění cesTa 
ZDRaVí můžete pojistit nesoběstačnost? 
Pojištění je určeno lidem ve věku  
50 až 70 let. 

V případě pojistné události - stanovení 
stupně II., III. nebo IV. závislosti 
pojištěného na pomoci jiné fyzické osoby 
(nesoběstačnosti) a přiznání příspěvku 
na péči poskytne ČP ZDRAVÍ (nad 
rámec příspěvku na péči) měsíční rentu 
(důchod) po dobu až 10 let. 

Více informací najdete na www.zdravi.cz

ČeSký Červený kříž

První pomoc přímo v mobilu
Přestože od roku 1990 stabilně klesá počet usmrcených na českých silnicích, 
počet dopravních nehod narůstá přímo úměrně, jak se zvětšuje vozový park 
v České republice. S nehodou se tak může potkat každý řidič.

důležitým faktorem při dopravní nehodě 
je včasnost případné pomoci. ne každý z nás 
si ale pamatuje pokyny, jak správně poskyt-
nout první pomoc. jako správný pomocník 
na cestách se tak může hodit nová aplikace 
Českého červeného kříže pro chytré telefony 
s operačním systémem android a apple ioS.

KaPeSní záChRana

aplikace má v přehledné grafice tři zá-
kladní záložky: naUČte Se, v noUzi a při-
pravte Se. poslouží jako příručka první po-
moci s radami ke zvládnutí různých situací 
od srdečního infarktu přes zlomeniny až po ty 
drobnější, jako je přisáté klíště. Samozřejmě ji 
ale využijete i jako praktického rádce ve chví-
lích, kdy jde o každou sekundu. navíc aplikace 
umožňuje ihned se spojit s operátorem, který 
v nouzi poskytne pár neocenitelných rad.

Součástí jsou postupy urgentní první po-
moci krok za krokem, včetně krátkých videí.

vzhledem k tomu, že každý účastník sil-
ničního provozu je povinen při nehodě po-
skytnout první pomoc, a toto neposkytnu-
tí je dokonce trestně postižitelné, je vhod-
né být na podobné situace připraven. třeba 
s aplikací v chytrém telefonu.

TiP
�   tísňovou linku lze vytáčet přímo z apli-

kace stisknutím jediného tlačítka.

�   aplikaci si můžete stáhnout v app Sto-
re nebo na Google play. více informací 
naleznete na www.cervenykriz.eu nebo 
na telefonní lince 251 104 111.

na pokračování: 
Omalovánky první 
pomoci od Českého 
červeného kříže

Milé děti, připravte si své oblíbené pastelky a pusťte se do omalovávání.

S Českým červeným křížem se bude-
te smát, a navíc dostanete cenné rady. 
Dozvíte se, co všechno se může stát, 

na co si máte dát pozor a co nikdy nedělat 
na silnici. Ať svítí sluníčko, nebo padá sníh, ať 
se vezete v autě, nebo jedete na lyžích, nauč-
te se pomoci sobě i kamarádům v nesnázích.

Foto: Jaroslav Jiřička
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Malvazinky
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M
alvazinka je jednou 
ze známých used-
lostí hlavního měs-
ta, která stojí za po-
zornost – díky své 
historii i součas-
nosti. Část Prahy 

5 – Malvazinky – si svůj název vysloužila 
podle stavby, kterou v roce 1628 vybudo-
val malostranský měšťan Tomáš Malvazín, 
někdy také zvaný Malvazy. Pod jeho taktov-
kou byla na místě tehdejších vinic vybudo-
vána barokní hospodářská usedlost. 

Budova byla v průběhu staletí několi-
krát přestavována až do dnešní novokla-
sicistní podoby s barokními prvky. Obyt-
ný dům dostal v hrubých rysech svou sou-
časnou podobu kolem roku 1800, stavební 
úpravy na něm ale probíhaly ještě v průbě-
hu 20. století. 

DRáteníCI na MaLvazInKáCh

 
V 80. letech 19. století vlastnila Malvazinku 
„matka dráteníků“ Marie Štěpánková. Zmín-
ky o této ženě najdeme i v literatuře. Napří-
klad český básník a spisovatel Jiří Karásek 
ze Lvovic ve svém díle Ztracený ráj popisu-
je, jak v zámečku paní Štěpánkové slovenští 
dráteníci nacházejí přístřeší a denně se od-
tud rozcházejí za výdělkem po celé Praze. 

MíStO PRO POSLeDní ODPOČIneK

V roce 1875 odkoupila většinu pozem-
ků náležejících k usedlosti smíchovská obec 
a zřídila tady hřbitov podle návrhu architek-
ta Antonína Barvitia. Nové místo poslední-
ho odpočinku vzniklo jako náhrada za uza-
vřený Malostranský hřbitov.

Z původní, velmi rozsáhlé usedlosti, 
ke které patřilo několik dalších hospodář-
ských budov a skleník, zbyla do dnešní doby 
jen jedna stavba. Její nynější fasáda je pozd-
ně klasicistní s novobarokními prvky. Pro 
budovu je charakteristická věžička a vikýře.

Dům prošel v posledních letech nároč-
nou rekonstrukcí a od roku 2013, pod ná-
zvem Klinika Zámeček Malvazinky, slouží 
jako zdravotnické zařízení zajišťující ambu-
lantní péči v širokém rozsahu odborností. 

Rehabilitace na zámku
Kdysi se na svazích pražských Malvazinek rozprostírala vinice jako vystřižená 
z katalogu zájezdů do Toskánska. Dnes se na tomtéž místě, v poklidné čtvrti jen 
pár zastávek autobusem od centra Smíchova, nachází areál jedné z nejlepších 
rehabilitačních klinik v Evropě. 

SanOPz
Vlastní budova Rehabilitační kliniky Malvazinky sousedí se Zámečkem. Její historie se da-

tuje od 12. dubna 1912, kdy se v budově otevřela První pražská nemocenská pokladna ob-
chodních a soukromých zřízenců. V roce 1922 zahájila První pražská pokladna jednání se 
Spolkem pro vybudování středostavovského sanatoria. To zde bylo slavnostně otevřeno 
v roce 1923 pod názvem Sanatorium poštovních zaměstnanců – SANOPZ. Od roku 1938 
existovalo zařízení jako Nemocnice doc. MUDr. Nedvěda. 

neMOCnICe PRO vyvOLenÉ

Po roce 1948 převzal nemocnici stát, který zde zřídil sanatorium pro úzký okruh vede-
ní ÚV KSČ. Po přenesení zdravotní péče o stranické špičky do nové nemocnice Na Homolce 
byl původní SANOPZ 1. prosince 1989 předán zdravotnictví. Nově tu vznikla Nemocnice ne-
odkladné péče Záchranné služby. Součástí zařízení byl na tu dobu ojedinělý centrální příjem 
a osvětlený heliport. 

RehabILItaČní SLUžby evROPSKÉhO fORMátU

V druhé polovině 90. let Záchranná služba postupně omezovala svůj provoz, až došlo 
k úplnému uzavření budovy v roce 1999. Klinika ale získala nového provozovatele a po prv-
ní náročné rekonstrukci a přestavbě byla pacientům znovu otevřena počátkem roku 2003. 
Klinika dnes poskytuje komplexní rehabilitační péči se zaměřením na intenzivní poúrazovou 
a pooperační rehabilitaci. Odbornou rehabilitační péči klinika poskytuje i pacientům s interní 
a neurologickou diagnózou. Lékaři se zde zaměřují také na prevenci chronických, bolestivých 
a degenerativních onemocnění pohybového aparátu, zejména páteře.

SPeCIaLIzOvanÉ SLUžby

Přijít sem můžete i za specializovanými službami v oblasti sportovní medicíny a také 
za preventivními programy na zlepšování fyzické kondice. K tomu se využívá úplné spektrum 
fyzikální terapie včetně vodoléčebných procedur a rehabilitačního bazénu. Součástí kliniky je 
i oddělení jednodenní chirurgie provádějící široké spektrum ortopedických operací a ortope-
dická jednotka zaměřená na implantace totálních endoprotéz kyčelního a kolenního kloubu.

Klinika dnes nabízí komplexní 
rehabilitační péči se zaměřením 
na intenzivní poúrazovou a pooperační 
rehabilitaci.

Foto: Jaroslav Jiřička
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rozhovor
zachycení cévní mozkové příhody  
včas znamená velké šance  
na úspěšnou léčbu.

Jak se pozná, že člověka právě zasáhla cév-
ní mozková příhoda? a poznám to vůbec já 
jako laik? 

Ve většině případů cévní mozkovou pří-
hodu (CMP) poznáte. 

Typická cévní mozková příhoda vzniká 
ucpáním některé z tepen mozku. Nejčastě-
ji se projevuje poruchou hybnosti končetin 
na jedné straně těla, někdy poškozením ře-
čového centra. To znamená, že pacient se 
špatně vyjadřuje, nemůže vyjádřit myšlen-
ku, není mu dobře rozumět. Sám pacient či 
rodina to pozná podle náhlé slabosti – po-
stižený nemůže pořádně zvednout ruku, 
končetina padá k zemi. Při poruše řeči zase 
není schopen nalézt patřičné slovo či jeho 
řeč nedává smysl. 

Jestliže CMP probíhá v důsledku zasaže-
ní oblasti mozkového kmene, mozečku, nej-
častěji se projeví výraznou intenzivní závra-
tí s nevolností, zvracením, někdy dvojitým vi-
děním, poruchami hybnosti očí nebo obličeje.

existují případy, kdy mrtvici neodhalí ani 
odborník? 

Ano, existuje určité malé procento pří-
padů CMP, které nedokáže diagnostiko-
vat ani lékař. A to ani v případě, že vidí po-
drobné vyšetření mozku. Druhou věcí ale je, 
že se vyskytují cévní mozkové příhody, kte-
ré spontánně odezní během několika minut. 
Říká se jim tranzitorní ischemické ataky. Při 
nich dochází k přechodnému nedokrvení ur-
čité části mozku a postižený člověk má ty-
pické příznaky cévní mozkové příhody, které 
však během pár minut odezní. 

Čím to je? 
Lidské tělo je dokonalé. Například když 

se řízneme, nastoupí jakýsi opravný mecha-
nismus. Krev se srazí a vytvoří krevní uzá-
věr, díky kterému se rána začne rychle za-
vírat. A stejně tak máme v těle mechanis-
mus, který umožní krevní sraženinu rozpus-
tit. Normálně to funguje v určité rovnováze. 
Existují ale samozřejmě faktory, které tuto 
rovnováhu mohou narušit. A pak vzniká na-
příklad i CMP, která sama jen tak neodezní. 

Když je v mozku něco špatně
30 tisíc případů mrtvice ročně – taková je statistika u nás. Čím dříve se 
člověk s cévní mozkovou příhodou dostane do rukou odborníků, tím větší 
je šance na jeho návrat zpět do běžného života. Tomu napomáhá mimo 
jiné i neurorehabilitace. O tom, jak taková péče vypadá, hovoří primář 
rehabilitačního oddělení Rehabilitační kliniky Malvazinky MUDr. Libor Musil.

Popsané příznaky ale můžou signalizovat 
i cokoli jiného...

Samozřejmě. Ony ve své podstatě pou-
ze znamenají, že došlo k poškození mozku. 
A co je příčinou, je druhá věc. Může to být 
cévní mozková příhoda, může to být třeba 
roztroušená skleróza. Příznak nerovná se 
diagnóza. Příznak, respektive soubor přízna-
ků, je pouze podezření na určitou diagnózu. 
Jestliže se projeví slabost končetin, poru-
cha mluvy, poruchy hybnosti obličeje u člo-
věka mezi padesáti a šedesáti lety, náhle ze 
dne na den, je vysoce pravděpodobné, že to 
cévní mozková příhoda je. A už tento stav 
je alarmující proto, abychom postiženého 
odvezli do nemocnice, kde ho rychle vyšet-
ří. Stále totiž platí, že když se CMP zachytí 
včas, lze ji dobře léčit. Jinými slovy kolegů ze 
zahraničí „time is brain“.

Do tří nebo čtyř hodin...
Ideálně do 4,5 hodiny jsme schopni po-

dat tzv. trombolýzu na akutní neurologic-
ké jednotce. To znamená, že se skrz tepnu 
nebo žílu dopraví do těla látka zvyšující 
schopnosti organizmu rozpustit krevní sra-
ženinu. 

Jaká by tedy měla být první pomoc? 
Pokud se objeví výše uvedené příznaky, 

je namístě o CMP uvažovat. V takovém pří-
padě ihned voláme záchrannou službu. Po-
psání těchto příznaků by mělo znamenat 
rychlý příjezd sanitky a odvezení pacienta 
na spádovou neurologii. To první, co tamní 
lékaři udělají, kromě neurologického vyšet-
ření, je grafické vyšetření mozku, tzv. CT. To 
ukáže, zda cévní mozková příhoda je způso-
bena ucpáním cévy (to se děje v 80 – 85 % 
případů), anebo jestli problém zapříčinilo 
krvácení do mozku, tzv. krvácivá cévní moz-
ková příhoda. Protože zde je léčebný po-
stup jiný. 

co se děje v nemocnici? 
Po provedení „cétéčka“ se ukazuje nor-

mální nález – to je u CMP zvláštnost – bez-
prostředně po jejím prodělání vlastně nedo-
chází k žádnému strukturálnímu poškození 
mozkové tkáně, to je vidět až za několik ho-
din. Téměř jistě tedy cévní mozková příhoda 
vznikla nedokrvením a mozková tkáň ješ-
tě neodumřela. Protože kdyby už byla v od-
umírající fázi, CT by to odhalilo. Pacient jde 

ještě na odběr krve, který slouží ke zjiště-
ní případných rizikových faktorů (užívá léky 
na ředění krve atd.). Po vyhodnocení vý-
sledků a splnění určitých kritérií následu-
je zmiňovaná trombolýza buď do žíly, nebo 
do tepny. 

Další variantou je mechanické odstranění 
sraženiny pomocí zasunutí speciálního ka-
tetru, kterým se navrtá ona sraženina a vy-
táhne se. U naprosté většiny případů se to 
kombinuje. 

Pacient je ošetřen včas a správně. Kdy je 
pak schopen normálně fungovat? 

Jedním z nejčastějších omylů je přesvěd-
čení, že trombolýza nebo mechanické od-
stranění sraženiny vede vždy k zaručené-
mu úspěchu. Praxe je ale taková, že včas-
ným zásahem se zvyšuje procento úspě-
chu. Samozřejmě se ale vyskytne určitá část 
lidí, která ani po včasném ošetření nezůsta-
ne bez následků. Proč? Protože při CMP do-
jde většinou k ucpání více menších tepen. 
Při trombolýze pak dojde jen k částečnému 
rozpuštění sraženiny. Včasné ošetření vede 
jednoznačně k tomu, že máme méně posti-
žených pacientů a více pacientů CMP přeži-
je oproti srovnání s minulostí. 

Kolik případů mrtvice se vyskytne v ČR roč-
ně? 

Přibližně 300 příhod na sto tisíc obyva-
tel. Jde o velmi vysoké číslo. A do budoucna 
to asi nebude lepší. Věková hranice popu-
lace se zvyšuje a jeden z rizikových faktorů 
cévní mozkové příhody je právě věk. Možná 
sice poklesne množství cévní mozkové pří-
hody v mladším věku, ale vzhledem k tomu, 
že lidstvo stárne, celkový počet CMP se vy-
rovná díky tomu, že mrtvic přibyde u starší-
ho obyvatelstva. 

co považujete za opravdu rizikové faktory 
pro vznik cMP? 

Určitě vysoký tlak a kouření. Nadváha 
také, ta ale souvisí s tzv. metabolickým syn-
dromem. Jde o soubor onemocnění, který 
v sobě nadváhu a vysoký krevní tlak už zahr-
nuje. Ještě se často přidává cukrovka a vyso-
ká hladina lipidů v krvi. To všechno jsou ne-
moci, které riziko vzniku CMP poměrně zvy-
šují. Metabolický syndrom má i další negativ-
ní dopady, třeba na pohybový aparát.

Dalším významným rizikovým faktorem, 
který se ale u nás vyskytuje čím dál méně, 
jsou srdeční vady. Existuje totiž skupina cév-
ních mozkových příhod, které jsou způso-
bené poruchou srdečního rytmu. V tako-
vém případě může dojít k vytvoření krev-
ní sraženiny v srdci, část se uvolní a dosta-
ne do mozku. To je dost častou příčinou cév-
ní mozkové příhody u mladých lidí. Srdeční 
vada většinou nijak nebolí, takže je pro mla-
dého, jinak třeba úplně zdravého člověka, 

velkým překvapením, že se mu ze dne na den 
přihodí mrtvice. Někdy to bývá také u dro-
gově závislých, hlavně těch, co užívají pervi-
tin či kokain. 

Může se cévní mozková příhoda objevit 
i u malých dětí?

Je to výjimečné, ale samozřejmě může. 
Třeba právě, když mají srdeční potíže nebo 
mají určitou krevní anomálii. Tzn. když mají 
nějaký faktor výrazně zvyšující srážlivost 
krve – to jsou třeba různé typy leukemií, 
které výrazně zvyšují množství červených 
krvinek nebo krevních destiček. 

Jak vypadá systém péče po mrtvici?
V České republice docela dobře fungu-

jí tzv. iktová centra a iktové jednotky, kde je 
potřebné vybavení a personál pro včasný 
a kvalifikovaný zásah u lidí postižených mrt-
vicí. V iktovém centru je ale třeba mít neu-
rologa, neuroradiologa, neurochirurga, CT 
a také zajistit akutní rehabilitaci. Je to časově, 
finančně i odborně velmi náročná záležitost. 
Dnes je tedy snahou vytvořit centralizova-
ná místa, kam by se pacienti s CMP přiváželi 
a cíleně léčili podobně, jako to mají například 
pacienti s roztroušenou sklerózou. 

a co následuje po odeznění akutní fáze? 
Čím více pacientů s CMP je léčeno, tím 

se navyšuje procento těch, kteří mozko-
vou mrtvici přežili. A čím více je těchto pře-
živších pacientů, je i více těch, kterým zůsta-
ne určité postižení. 

MUdr.  
libor Musil

MeDailoneK

Neurolog, rehabilitační lékař, v současné 
době primář rehabilitačního oddělení 
Rehabilitační kliniky Malvazinky v Praze.
Je autorem řady odborných publikací.
V roce 2007 obdržel cenu České 
neurologické společnosti za nejlepší práci 
z klinické praxe a kazuistiku.

Foto: Jaroslav Jiřička

info
První pomoc při podezření na cMP
•  Ihned volejte záchrannou službu na bez-

platnou linku 155. 
•  Jednoduše, ale jasně popište příznaky 

(postižený špatně artikuluje, má závra-
tě, nemůže ovládat končetiny atd.).

Foto: Jaroslav Jiřička
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info
cévní mozková příhoda 
(mrtvice, iktus, mozkový infarkt)
Je akutní stav poškození mozku v důsled-
ku poruchy krevního zásobení mozku.

Rozeznáváme dva druhy: 
1. ischemická cMP – vzniká nejčastě-
ji ucpáním mozkové cévy. Projevuje se 
ztrátou funkcí, které má zasažená oblast 
mozku na starosti (řeč, pohyb). Předsta-
vuje asi 80 % všech CMP.
2. hemoragická cMP – představuje zbý-
vajících 20 % ze všech mozkových příhod 
a vzniká v důsledku porušení stěny určité 
cévy v mozku. To má za následek krváce-
ní do mozku nebo mozkových obalů.

rozhovor

Výše popsaná akutní léčba se odehra-
je velmi rychle – řádově během několika ho-
din, maximálně dnů. Pak nastává období, 
kdy se pacient sleduje, zda ustupuje otok 
mozku. Díky tomu se bude jeho stav ještě 
mírně zlepšovat. 

Zároveň je ale už nutné vymyslet, co 
s ním a jeho životem dál. To je vždycky ob-
rovský problém, protože v naší zemi je 
skvěle organizovaná akutní péče pro pa-
cienty s CMP, stejně jako v případě dal-
ších onemocnění, např. srdce. Horší je to ale 
s péčí následnou, kdy se má člověk přesu-
nout zpět do normálního života. 

následný systém rehabilitace ale funguje.
Člověk po cévní mozkové příhodě má ná-

rok na tři týdny akutní rehabilitace placené 
z veřejného zdravotního pojištění. Poté čas-
to končí v léčebně dlouhodobě nemocných. 
Většinou by ale pacient potřeboval rehabi-
litovat daleko déle. Tři neděle jsou u CMP 
velmi krátká doba. Tady se rehabilitační 
efekt počítá spíš na měsíce. Tato péče však 
často není zajištěna.

a jak to tedy vypadá v praxi?
Určitá skupina pacientů, kteří přije-

li s cévní mozkovou příhodou, se vyléčí úpl-
ně a můžou jít domů. Pak je druhá skupi-
na, která má nějaké úplně lehké či lehčí po-
stižení. Ti mají eventuálně ambulantní reha-
bilitaci, logopedii atd. A konečně třetí skupi-
na, která je poměrně početná, čítá pacienty, 
kteří mají díky CMP tak veliký deficit, že ne-
jsou schopni se starat sami o sebe a zařadit 
se do normálního života. 

ale snaha co nejvíce pacientů do života vrá-
tit by měla být.

Ano. Je ale třeba, abychom se společně 

pokusili nahradit ty funkce, které díky pro-
dělané mrtvici ztratili. Nejprve tedy musí lé-
kař zjistit, co je pro nemocného nejvíce li-
mitující. Většinou je to řeč – pacient se tedy 
znovu učí mluvit, komunikovat s okolím tak, 
aby mu jeho blízcí rozuměli. Jindy může být 
největším problémem svalová slabost či ko-
ordinace pohybů. Takový člověk potřebu-
je velký objem péče. Základem péče je vždy 
zajistit maximální soběstačnost – posadit 
se, chodit. Vše ideálně postupně sám, v pří-
padě nutnosti pacienta vybavit pomůckou 
jež mu to umožní. 

Způsobů, jak člověka vrátit zpět do běž-
ného života, je celá řada, což je odvislé 
od toho, jaký život v minulosti žil, na typu 
bydlení, bariérách v domácnosti znemož-
ňujících pohyb, sociálním a rodinném zá-
zemí. Věcí, podle kterých se určuje schop-
nost a možnost návratu domů či do práce, 
je opravdu hodně a jsou u každého pacien-
ta velmi specifické.

co takové „eldéenky“?
Obecně proti těmto zařízením nic ne-

mám, jestliže umožňují člověku důstojný ži-
vot a poskytují kvalitní ošetřovatelskou péči. 
Z hlediska péče o lidi bezprostředně po CMP 
to považuji za nepříliš šťastné řešení. Člověk 
po cévní mozkové příhodě potřebuje maxi-
mální péči, investovat čas do obnovení ztra-
cených funkcí. V léčebně dlouhodobě ne-
mocných na to však prostor většinou není. 
Také proto je možnost návratu z těchto zaří-
zení dosti omezená. Snahou by přitom mělo 
být nastavení co největší soběstačnosti paci-
enta, nikoli ho odložit někam, kde bude mít 
na každé podání hrnku pomocnou ruku. 

Zařízení pro adekvátní péči je tedy důležité 
vybírat pečlivě.

Určitě. Ve chvíli, kdy najdeme nějaké mo-
derní zařízení a pacienta tam umístíme, po-
dívá se na něj rehabilitační lékař. Ten zjis-
tí, co všechno je u pacienta problematické, 
v čem je nutné se mu věnovat. Pak nastu-
puje vlastní proces rehabilitace.

Musíte se často rozhodovat, kterému z pa-
cientů dáte v péči „přednost“?

Časová a přístrojová investice do pacien-
tů s mozkovou příhodou – a je jedno, z ja-
kého důvodu k postižení došlo – je opravdu 
obrovská. Na to, aby pacient po mrtvici dě-
lal pokroky, je potřeba hodně času a péče, 
v ideálním případě péče nepřetržitá. Nejde 
jen o personál, ale také ubytování, stravu... 
Z veřejných zdravotních prostředků je plat-
ba však značně omezená. Trendem pore-
volučního zdravotnictví bylo maximalizovat 
akutní péči. Nikdo již však neřešil, co s těmi 
lidmi, které jsme zachránili, bude dál. 

Kdo se o nemocného stará konkrétně?
Kromě lékařů o pacienta po CMP peču-

je především fyzioterapeut a také ergote-
rapeut. Mohlo by se zdát, že oba dělají po-
dobnou práci, a tedy jeden u nemocného 
nemusí být. Opak je ale pravdou. V jejich 
práci je totiž ve skutečnosti velký rozdíl. 

Fyzioterapeut cvičí s člověkem určitý pohyb, 
jenž mu nejde. Například ruku dát odněkud ně-
kam – prostě procvičuje hybnost jako takovou. 
Kdežto ergoterapeut jej učí zvládat běžné den-
ní aktivity. Procvičuje s pacientem práci s den-
ními předměty, stravování, hygienu, oblékání. 
Hledá pomůcky, jež by mu to poté maximálně 
v domácnosti ulehčily. 

Další, kdo se o nemocného stará, je lo-
goped – ten mu pomáhá s obnovou řeči, vy-
jadřování. Není nic horšího, než když chce-
te vyjádřit myšlenku, ale nejde vám to. Je 
to frustrující pocit, když se najednou nejste 
schopni domluvit ani na těch nejzákladněj-
ších věcech. 

Kdo další patří do řetězce ošetřujícího per-
sonálu?

Významnou roli má určitě sanitář. To je 
u nás taková dost přehlížená funkce. A při-
tom je u těchto pacientů moc důležitá. 

Protože u těžších mozkových příhod je 
velice důležité, aby člověka někdo neustále 
posazoval, stavěl na nohy nebo třeba jenom 
otáčel na lůžku. Nejenom jako prevence 
proleženin, jde také o zajištění senzorické 
stimulace. A zkuste si několikrát za den tak-
to zvednout nebo otočit stokilového chla-
pa. Aby tohle mohlo probíhat naplno a pa-
cientovi to bylo k užitku, pak je to 24hodi-
nová služba. 

hraje v určování, komu a jaká péče půjde, 
věk pacienta? 

Určitě. To ale není nic ve srovnání 

s okolními evropskými zeměmi jako Ně-
mecko nebo Rakousko. Tam oficiálně pla-
tí, že třeba na rehabilitaci je přednostně 
přijatý člověk, který je v aktivním pracov-
ním věku, a až na druhém místě bude dů-
chodce.

Ono to není ještě moc vidět, ale Evrop-
ská unie tento systém hodně podporu-
je – jde o to, aby se člověk byl schopen vrá-
tit do svého života – včetně toho pracovní-
ho samozřejmě. 

Důležité je, že na pacienta, který 
po akutní léčbě skončí někde v ústavu, 
bude muset být vynaložena obrovská péče, 
tedy velké peníze. Proto je snaha alespoň 
o návrat domů a soběstačnost. 

nezanedbatelná je v takovém případě 
i otázka psychiky nemocného.

Přesně tak. Postarat se sám o sebe je 
jeden krok. To, že se za mnou na hodin-
ku dvě někdo přijde podívat – to samo-
zřejmě také dělá s psychickou pohodou 
své. A když se člověk zapojí znovu do prá-
ce, je to skvělé. Pro něj samotného, ale je 
to úleva i pro celý zdravotní systém. I pro-
to bychom se měli snažit tyto lidi navracet 
zpět do plnohodnotného života. Závislost 
na sociálním systému si asi nepřeje dob-
rovolně nikdo. V naší nemocnici je napří-
klad call centrum, které obsluhují postiže-
ní pacienti. Jsou ale i jiné možnosti socia-
lizace. Třeba sport pro postižené. Důležité 
prostě je, aby ti lidé neskončili ve zdravot-
ně-sociálním systému, a do konce života 
neleželi v nějakém ústavu. A je přece hez-
ké, když se vrátí domů a jsou soběstační, 
alespoň částečně. A ideální je, když se vrá-
tí domů a ještě mohou mít nějaké zaměst-
nání. Třeba menší úvazek. Nebo dělat něja-
ký koníček.

Kruh se uzavírá – prevence není jen prázd-
né slovo.

Samozřejmě, že nejlepší léčba je pre-

vence. Předejít nečemu, než to vznikne. 
Protože i většina cévních mozkových pří-
hod je způsobená aterosklerózou, tedy 
změnami povrchu tepen. A tyto potíže 
vznikají mimo jiné v důsledku špatného 
životního stylu.

Medicína a její vědecké objevy jsou úžas-
né. Ale pořád neumíme základní věci: třeba 
vyměnit páteř nebo sval. A dlouho asi ne-
budeme.

Je tedy podle vás zodpovědnost hlavně 
na každém člověku? 

To určitě také, ale ono to souvisí i s cel-
kovou náladou ve společnosti, s životním 
tempem většiny z nás. Tlak na výkon, práce 
„od nevidím do nevidím“, nutnost zabezpečit 
rodinu, splácet hypotéku. V takovém shonu 
na prevenci není jaksi čas. Ale je to samozřej-
mě nešťastný přístup, který nás dříve nebo 
později doběhne. Je to asi i ve výchově. Po-
dobná sitauce byla třeba v Americe. Tam to 
nyní dospělo do té fáze, kdy si lidé spočítali, 
že se jim placení léčby oproti prevenci oprav-
du prodraží. A že je tedy lepší udělat vše pro 
to, abych byl zdravý. 

Foto: Jaroslav Jiřička

Foto: Jaroslav Jiřička
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Screeningové 
programy

info

na preventivní prohlídky navazují tzv. 
screeningové programy. Jejich cílem je 
odhalit výskyt nádorových onemocnění 
v časném stadiu, tedy v době, kdy je lze 
ještě velmi úspěšně léčit. 

Tyto programy jsou v České republice tři:

1. screening nádorů prsu – tzv. 
mamografické vyšetření.

Kde se provádí: na akreditovaných 
pracovištích (jejich seznam najdete 
na webových stránkách zdravotních 
pojišťoven).

Kdo má na vyšetření nárok: ženy od  
45 let 1x za dva roky.

2. screening nádorů tlustého střeva 
a konečníku – tato jednoduchá, ale účinná 
metoda dokáže odhalit skryté (tzv. okultní) 
krvácení. 

Kde se provádí: test na okultní krvácení, 
který vám vydá váš praktický lékař. Vzorek 
stolice si odeberete sami doma a pak jej 
opět doručíte vašemu lékaři. Ten zajistí 
rozbor vzorku. Screeningová kolonoskopie 
se provádí na akreditovaných pracovištích.

Kdo má na vyšetření nárok: muži i ženy 
od 50 do 55 let 1x ročně; od 55 let 1x za dva 
roky nebo screeningová kolonoskopie 1x 
za 10 let.

3. screening nádorů děložního hrdla – jde 
o cytologické vyšetření stěru z děložního 
hrdla.

Kde se provádí: u vašeho gynekologa.

Kdo má na vyšetření nárok: ženy od 15 let 
1x ročně.
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j
ak moc jsme zvyklí chodit na preven-
tivní prohlídky? Velmi málo. Návště-
va lékaře ale může často zachránit 
zdraví nebo dokonce život. Tyto pro-
hlídky jsou navíc hrazeny zdravot-
ní pojišťovnou. Na co tedy máme ná-
rok a kdy? 

  Na běhání po doktorech nemám  
    čas – jedna z nejčastějších vět, které  
slýcháme na adresu zmínky o preventivních 
kontrolách u lékaře. Důležité zaměstná-
ní, nutnost zabezpečit rodinu, občas možná 
nějaký ten koníček. Dnešní životní styl vět-
šiny z nás poskytuje nepřeberné množství 
naprosto „pochopitelných“ důvodů, proč 
na prevenci zapomínáme. Přitom vymluví-
me-li se například na povinnosti kolem rodi-
ny, bude to právě manžel, manželka a děti, 
kteří by vaší pracovní neschopností v dů-
sledku nemoci trpěli nejvíce. 

Prevence má svůj význam hned v něko-
lika směrech. Jedním z nejdůležitějších je 
možnost odhalení určité nemoci v jejím ra-
ném stadiu (a tedy mnohem lépe léčitel-
nou). V neposlední řadě je zavedení preven-
tivních opatření mnohem méně finančně 
i jinak náročné, než léčba již vzniklého one-
mocnění.

UzáKOnĚná PRevenCe
Zákonnou normou, která tuto oblast 

zdravotní péče upravuje, je vyhláška  
č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlíd-
kách. 

vŠeObeCná PReventIvní 
PROhLíDKa
Provádí ji praktický lékař a můžete, resp. 
měli byste ji absolvovat 1x za dva roky.

co vás čeká:
•  doplnění anamnézy se zaměřením na její 

změny, rizikové faktory a profesní rizika; 

Rakovina prsu nebo tlustého střeva – dvě nádorová onemocnění, ve kterých 
Češi hrají evropský prim. Sice se rakoviny obecně bojíme, ale pro své zdraví 
v tomto ohledu často děláme jen velmi málo. Přitom výskyt právě třeba 
karcinomu prsu nebo střev se dá zachytit včas díky prevenci.

prevenCe

Preventivní zdravotní prohlídky 
mohou zachránit život

většina onemocnění, a to i těch 
závažných, v první fázi vůbec nemusí 
bolet. Přitom už v těle může probíhat 
boj organismu s nezvaným hostem.  
a právě prevence to může odhalit.

v rodinné anamnéze se zvláštní důraz kla-
de na výskyt onemocnění srdce a cév, vy-
soký krevní tlak, cukrovku, poruchy me-
tabolismu tuků, nádorová onemocnění 
a na výskyt závislostí,

•  kontrola očkování,
•  kompletní fyzikální vyšetření včetně 

změření krevního tlaku, zjištění tělesné 
hmotnosti a orientačního vyšetření zra-
ku a sluchu; vyšetřuje se i kůže; u mužů 
při pozitivní rodinné anamnéze nebo při 
přítomnosti jiných rizikových faktorů pak 
klinické vyšetření varlat; u žen od 25 let 
při pozitivní rodinné anamnéze na dědič-
ný nebo familiární výskyt zhoubného ná-
doru prsu nebo přítomnosti jiných riziko-
vých faktorů klinické vyšetření prsů, a to 

Foto: Jaroslav Jiřička

spolu s poučením jak provádět samovy-
šetření,

•  vyšetření moči,
•  kontrola a zhodnocení dalších prohlídek, 

například vyšetření krve v určitých inter-
valech, EKG, mamografický screeening, 
test na okultní krvácení atd...

zUbní PROhLíDKa

Provádí ji zubní lékař 2x ročně.

co vás čeká:
•  vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu 

sliznice a měkkých tkání dutiny ústní,
•  prevence zaměřená na zjišťování před-

nádorových změn i nádorových projevů 
na chrupu, parodontu, čelistech a měk-
kých tkáních obličeje a krku,

•  poučení o správné hygieně ústní dutiny.

GyneKOLOGICKá PROhLíDKa

Na tuto preventivní prohlídku mají nárok 
ženy od 15 let 1x ročně.

co vás čeká:
•  rodinná, osobní a pracovní anamnéza 

a její aktualizace se zřetelem na známé ri-
zikové faktory,

•  klinické vyšetření prsů od 25 let při vý-
skytu nádoru u jiné ženy v rodině, nebo 
při přítomnosti jiných rizikových fakto-
rů,

•  prohlídka kůže a vyšetření mízních uzlin 
v oblasti pohlavních orgánů pohmatem,

•  vyšetření v zrcadlech a kolposkopické vy-
šetření,

•  stěr z děložního čípku k cytologickému, 
případně bakteriologickému nebo virolo-
gickému vyšetření,

•  vyšetření dělohy a vaječníků pohmatem, 
případně ultrazvukem,

•  poučení o významu prohlídky z pohledu 
prevence rakoviny,

•  ukázka samovyšetření prsů,
•  u žen od 45 let doporučení k provedení 

screeningového mamografického vyšet-
ření a nezbytných doplňujících vyšetření 
ve dvouletých intervalech,

•  test okultního krvácení ve stolici speciál-
ním testem u žen od 50 let.

Když nás nic nebolí, nemáme potřebu 
chodit k lékaři. To je logické. K preventivním 
kontrolám bychom ale měli přistupovat ji-
nak. Vždyť většina onemocnění, a to i těch 
závažných, v první fázi vůbec nemusí bolet. 
Přitom už v těle může probíhat boj organis-
mu s nezvaným hostem. A právě prevence 
to může odhalit. 

Foto: Jaroslav Jiřička
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Kde v pojišťovně vznikají nápady

k
dyž se řekne oddělení pro-
duktového managementu po-
jišťovny (tzv. OPM), většině 
z nás se nejspíš vybaví, že jde 
o nějaké velké vývojové pra-
coviště, kde se rodí nápady 
a vymýšlí nové pojistné pro-

dukty. A je tomu tak, práce probíhají od ná-
mětu až po formulaci pojistných podmínek, 
od formuláře pojistných smluv pro jednotlivé 
typy pojištění až po správu informační základ-
ny o produktech sloužící pro všechny ostatní 
útvary pojišťovny.

V České pojišťovně ZDRAVÍ (ČPZ) všech-
ny tyto agendy oddělení produktového ma-
nagementu opravdu vykonává – a možná 
ještě něco navíc. V krátkosti představím čin-
nost našeho týmu a prozradím něco málo ze 
zákulisí tvorby a administrativy jednotlivých 
rizik, pojištění a pojistných produktů.

MaLý týM, veLKÉ vĚCI

Oddělení produktového managemen-
tu dohromady tvoří tým čtyř lidí, ovšem 
dva z nás vykonávají ještě další, zcela od-
lišné agendy v rámci pojišťovny, a tak re-
álný stav útvaru je aktuálně jen něco málo 
přes tři plné úvazky. Poměr mužů a žen je 
přesně vyrovnaný, stejně jako je pozitivní 
různorodé a přitom vyvážené naše věkové 
složení. Nejmladšího od nejstaršího člena 
našeho týmu dělí 30 let a z hlediska délky 
praxe máme nepoměrně kratší dobu pra-
xe, než je průměr ČPZ – od jednoho roku 
do šesti let. 

nOvý PRODUKt:  
JaK tO CeLÉ zaČíná

Činnosti související s přípravou nového 
produktu začínají již tím, že sledujeme, prů-
běžně a neustále, dění u konkurence, analy-
zujeme vývoj podmínek úhrad v rámci sys-
tému veřejného zdravotnictví, změny práv-
ních předpisů v této oblasti i průzkumy ve-
řejného mínění o názorech na poskytování 
zdravotních a sociálních služeb. Zdrojem in-
formací jsou pro nás i různé semináře, od-

OD MyŠLenKy K PRODUKtU
Pochopitelně ne každý námět je vybrán 

k realizaci. Pokud ale je rozhodnuto  
o pokračování příprav, pak už je započa-
ta další fáze procesu a tou je zpracová-
ní produktového záměru. Tento interní do-
kument už jde do podrobností; konkrétně 
popisuje podstatu jednotlivých rizik v pro-
duktu, nezbytné podmínky pro jejich reali-
zaci. Současně je zpracován harmonogram 
všech navazujících úkonů a fází procesu 
přípravy, kde jsou úkoly pro všechna pra-
coviště pojišťovny, která na vzniku nové-
ho nebo úpravě stávajícího produktu spo-
lupracují.

Oddělení produktového managementu 
pak průběžně koordinuje schválený postup 
a informuje na příslušných poradách o plně-
ní harmonogramu. Přitom samo zpracovává 
celou řadu úkonů a většinu materiálů, kte-
ré tvoří dokumentaci k produktu, podílí se 
na formulaci pojistných podmínek i grafické 
podobě formulářů.

borné články a disputace v rámci našich 
pracovních i soukromých aktivit. 

Paralelně pochopitelně probíhá disku-
se na interních produktových a obchodních 
poradách a náměty mohou být prezentová-
ny i od našeho akcionáře nebo z odborných 
pracovišť v rámci finanční skupiny Generali. 
Rovněž se aktivně účastníme tendrů, zejmé-
na v případech poptávky produktů tzv. ban-
kopojištění, kde má ČPZ již dnes rovněž vý-
znamnou pozici. 

PRODUKtOvý náMĚt  
Je na SvĚtĚ

Jakmile se reálně začíná rýsovat možnost 
pro formulaci zadání nového produktu, zpra-
cujeme tzv. produktový námět, což je prv-
ní oficiální dokument, který popisuje myšlen-
ku na vytvoření buď zcela nového, nebo vý-
znamnou úpravu stávajícího produktu. Pro-
duktový námět podléhá procesu připomín-
kování, při němž dochází ke zpřesňování 
a konkretizaci parametrů nového produktu.

Vývoj nového produktu je tak trochu alchymie, samozřejmě v dobrém slova 
smyslu. Proces tvorby má mnoho fází, zkouší se různé varianty, probíhají 
pokusy, něco se podaří, něco se nahradí realizací lepšího nápadu. V pojišťovně 
má nejen tuto práci na starosti oddělení produktového managementu. A tím 
nás provede jeho vedoucí, RnDr. lubomír netolický.

prodUktový ManaGeMent

Foto: Jaroslav Jiřička

Když je produkt dokončen a takzvaně 
předán do prodeje, pak zástupci oddělení 
školí nebo ve spolupráci s úsekem obchodu 
vytvářejí školící materiály a OPM tak slouží 
jako informační základna pro výklad pojist-
ných podmínek a dalších náležitostí produk-
tu ve vztahu k obchodníkům, klientskému 
servisu, likvidátorům.

Doba od vypracování produktového ná-
mětu do zahájení prodeje nového produk-
tu je v případě ČPZ většinou relativně krát-
ká (obvykle 3 až 6 měsíců), výjimečně však 
může jít i jen o pouhé týdny.

MULtIfUnKČní ODDĚLení

OPM také vede správu všech tarifů, ri-
zik a produktů, které byly historicky sjedná-
vány, a archivuje informace o ukončených 
produktech. 

A nejen to. Naše kolegyně jsou chodící 
encyklopedie. Kdokoli ze zaměstnanců potře-
buje jakoukoli informaci o produktech, a to 
i o těch již dávno neprodávaných, vysypou 
ji z rukávu, nebo ji obratem najdou ve svých 
archivech. Často mám ale pocit, že kolego-
vé z jiných pracovišť k nim mnohdy chodí – 
pod záminkou získání produktové informa-

ce – pro dobré slovo. I při tom množství prá-
ce, které mají, se snaží najít chvilku a probrat 
s kolegy nejrůznější témata. Musím přiznat, 
že se u toho velice často od srdce zasměje-
me, a přispívá to k dobrým vztahům nejen 
v OPM, ale i v celém týmu pojišťovny. 

ČeŠtIna POD DRObnOhLeDeM

A ještě jednu funkci v naší pojišťovně 
OPM plní: dostává na starost textové ko-
rektury. V podstatě veškeré texty, zejmé-
na pro obchodní úsek, články a marketingo-
vé materiály prochází právě přes naše kole-
gyně, které léty praxe při tvorbě a kontrole 
pojistných podmínek umí dokonale odhalit 
i ty nejmenší chybičky v interpunkci. Ostat-
ně, kontrolovat budou i tenhle text.

PRoDUKTy ČPZ
�   Multizdraví – pojištění pracovní 

neschopnosti, hospitalizace, invalidity
�   Lady Plus – pojištění rakoviny 

ženských orgánů 
�   Gentleman Plus – pojištění rakoviny 

mužských orgánů
�   Pyramida Zdraví – pojištění následné 

poúrazové péče, operací, zlomenin 
a hospitalizace

�   Cesta Zdraví – pojištění 
nesoběstačnosti a následné péče

�   Bankopojištění k platebním kartám 
a úvěrům 

�   Odborná zdravotní asistence rozšířená 
o management péče a jednotlivá rizika 
ve společných produktech s Českou 
pojišťovnou

Na stole máme ještě několik 
rozpracovaných …

Foto: Jaroslav Jiřička

RnDr. lubomír netolický
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