
doc. Martin Huser jmenován profesorem  7    doc. Petr Štourač je zástupcem ČR v Radě ESA  8    prof. Tomáš Kašpárek: Myšlení nás utváří  12    

MUDr. Svatava Snopková, Ph.D.: HIV není kontraindikací pro žádný způsob léčby  18   

3

AREÁL BOHUNICE DĚTSKÁ NEMOCNICE PORODNICE NA OBILNÍM TRHU  

ČÍSLO 3 / ZÁŘÍ 2017 / ROČNÍK XVIII



Obnova přístrojové techniky ve 
Fakultní nemocnici Brno pokra-
čuje. Také v letošním horkém létu 
jsme uskutečnili instalaci čtvrté 
magnetické rezonance v areálu 
Bohunic, která je umístěna v pří-
zemí pavilonu L. Tento přístroj 
je jistě velkým pomocníkem pro 
Kliniku radiologie a nukleární me-
dicíny, ale zejména pro pacienty, 
kteří na vyšetření čekají mnohdy několik týdnů či měsíců. 
Čekací doby se jistě v mnoha případech zkrátí. Pokud si 
chceme lehce připomenout nedávnou historii v omlazo-
vání naší medicínské techniky, pak se ale musíme vrátit 
do loňského roku, kdy jsme v Dětské nemocnici rovněž 
zprovoznili zbrusu nové pracoviště s novou magnetickou 
rezonancí, kde byl umístěn přístroj o síle pole 1,5 T. Dět-
ští pacienti a zejména jejich rodiče už tak nemusí ne-
ustále přejíždět mezi oběma našimi nemocnicemi. Přeji 
všem krásné čtení našich Nemocničních listů.

Mgr. Pavel Žára, M.A.
vedoucí Centra komunikace FN Brno 
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FN Brno je také na Facebooku: 
www.facebook.com/FNBrno

FN Brno sledujte i na YouTube:    
www.youtube.com

FN Brno na Twitteru: 
www.twitter.com/FNBrno

FN Brno je certifikovaná nemocnice
FN Brno je jediným zdravotnickým zařízením 
v České republice, které má certifikovány 
všechny útvary a které je od ledna roku 2007 
současně certifikováno jako celek. V rámci 
naplňování podmínek pro akreditaci DIAS 
(Det Norske Veritas Acreditation Standard) 
probíhá kontrolní návštěva zahraničních au-
ditorů každoročně. Fakultní nemocnice Brno 
je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 a ISO 
14001:2004 a mezinárodní akreditace pro 
organizace poskytující zdravotní péči DIAS.

V září 2017 proběhne na Interní kardiologické 
klinice již 3. ročník dne otevřených dveří – Kar-
dioDen. Je to akce určená pro širokou veřejnost, 
při které účastníky provádíme po prostorách naší 
kliniky, vykonáváme základní preventivní vyšetření 
a seznamujeme je s našimi léčebnými a preventivní-
mi programy.  Pro letošní rok jsme zvolili datum 24. září 
2017, což je neděle vyhlášená jako Světový den srdce, a podobné akce 
tedy probíhají celosvětově.
Jsme hrdí na úspěchy v moderní kardiologické léčbě, na kterých se podílí 
i naše pracoviště, ale jsme si také vědomi, že k celkové prognóze a spoko-
jenosti pacientů nedílně patří jejich další edukace a sekundární prevence. 
Rádi bychom zde tedy prezentovali programy, které jsou na naší klinice 
rozvíjeny a podporovány. 
Srdečně všechny zveme k návštěvě IKK FN Brno 24. září 2017.
      

Prim. MUDr. Ondřej Toman, Ph.D., MHA

na IKK FN Brno2017
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STAROVĚKÁ MILITARIA NA KLINICE RADIOLOGIE 
A NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
Na Klinice radiologie a nukleární medicíny 
FN Brno bylo ve středu 21. června 2017 
zrentgenováno několik starověkých militarií 
(meče, kopí, sekáč a zbroj) z Muzea regio-
nu Boskovicka, Muzea jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně a Ústavu archeologické památkové 
péče Brno. Rentgen má dopomoci k přes-
nější dataci těchto předmětů, jejichž stáří 

se pohybuje v rozmezí od 2. st. př. n. l. do 
7. st. n. l. Nebylo to poprvé, kdy Klinika ra-
diologie a nukleární medicíny pomohla při 
vědeckém výzkumu. 25. února letošního 
roku se na této klinice uskutečnilo CT vy-
šetření mumie barona Trencka, slavného 
vojevůdce pandurů Marie Terezie.

PRVNÍ TĚHOTENSTVÍ V ČR POMOCÍ PŘÍPRAVKU BEMFOLA
Další významný mezník se podařil lé-
kařům Centra asistované reprodukce 
(CAR 01) Fakultní nemocnice Brno. Po-
mocí v současnosti nového preparátu 
na stimulaci Bemfola se v srpnu 2017 
podařilo dosáhnout prvního klinického 
těhotenství v České republice. Preparát 
Bemfola je přípravek obsahující léčivou 
látku folitropin alfa, která je téměř iden-
tická s přirozeným hormonem produko-

vaným tělem ženy, tzv. hormon sti-
mulující folikuly (FSH). Tento úspěch 
navazuje na celou řadu úspěšných 
událostí, z nichž ta nejdůležitější se 
stala v roce 1982, kdy se pracovníci 
Centra podíleli na prvním asistova-
ném těhotenství v tehdejší Českoslo-
venské republice a bývalé východní 
Evropě. 

REKORDNÍ LÉTO NA GYNEKOLOGICKO- PORODNICKÉ KLINICE 
V letních měsících se na Gynekologicko-porodnic-
ké klinice LF MU FN Brno odehrával doslova baby 
boom. Červenec byl absolutně rekordní za poslední 
léta, narodilo se 578 dětí (560 porodů), což předsta-
vuje 14% nárůst ve srovnání s červencem loňského 
roku. V srpnu pak tento trend pokračoval a narodilo 
se 583 dětí (576 porodů). Od začátku roku do konce 
srpna se narodilo 4 138 dětí (4 079 porodů). Dě-
kujeme zaměstnancům Gynekologicko-porodnické 
kliniky LF MU a FN Brno, kteří se na tomto skvělém 
„rekordu“ svou náročnou prací podíleli.

NÁVŠTĚVA EUROKOMISAŘE VYTENISE ANDRIUKAITISE V DĚTSKÉ 
NEMOCNICI

V pondělí 24. července 2017 na-
vštívil Dětskou nemocnici euro-
komisař pro zdraví a bezpečnost 
potravin Vytenis Andriukaitis. Za-
vítal do Centra pro vzácná kožní 
onemocnění a EB Centra Dětské-
ho kožního oddělení Pediatrické 
kliniky FN Brno, která byla v pro-
sinci 2016 přijata do Evropské 

referenční sítě (European Reference 
Network) pro vzácná kožní onemocnění 
ERN-Skin. Velkou zásluhu na přijetí do 
této prestižní referenční sítě má přede-
vším primářka Dětského kožního oddě-
lení Pediatrické kliniky FN Brno MUDr. 
Hana Bučková, Ph.D., pro kterou jde 
o obrovské profesní ocenění. 

NOVÝM PŘEDNOSTOU INTERNÍ  
GASTROENTEROLOGICKÉ KLINIKY SE STAL 
MUDR. JIŘÍ DOLINA
Novým přednostou Interní gastroenterolo-
gické kliniky FN Brno je od června letošní-
ho roku MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. V součas-
né době považuje za klíčový úkol podporu 
provozu kliniky, kterou chce do budoucna 
směřovat jako moderní klinické pracoviště 

s širokým portfoliem interních dovedností 
skýtajících nefrologii, endokrinologii, dia-
betologii, alergologii a samozřejmě gastro-
enterologii. Ve své funkci chce podporovat 
také rozvoj nutriční péče a zaměřovat se 
na miniinvazivní terapie.

FN BRNO ZAKOUPILA VESELÉ ZÁSTĚRKY PRO ZDRAVOTNICKÉ 
PRACOVNÍKY 

Ve středu 26. července 2017 se v Teyschlově hale 
v Dětské nemocnici uskutečnilo slavnostní předání 
zástěr pro zdravotní sestry s dětskými kreslenými 
motivy, které navrhla módní návrhářka Marie Ze-
lená. Toto veselé oblečení se 17 druhy obrázků 
dopomůže zdravotnickému personálu vytvořit přá-
telské prostředí během léčby a hospitalizace dět-
ských pacientů. 

MEZI 12 FINALISTEK SOUTĚŽE  
BATIST NEJ SESTŘIČKA 2017 JE  
MGR. MICHAELA MALÁ Z FN BRNO
Staniční sestra Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno 
Mgr. Michaela Malá se dostala mezi dvanáct finalistek soutěže BATIST Nej 
sestřička 2017. Velké finále se uskuteční na podzim tohoto roku. V nejbliž-
ších dnech bude na stránkách www.nejsestricka.cz uveřejněno hlasování 
veřejnosti.

PŘEDSEDA VLÁDY ČR BOHUSLAV  
SOBOTKA NAVŠTÍVIL FN BRNO
Fakultní nemocnici Brno navštívil v úterý 25. července 2017 předseda vlá-
dy České republiky Bohuslav Sobotka spolu s ministrem zdravotnictví ČR 
JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA. Premiér se zde seznámil s cho-
dem nemocnice a zároveň jednal s vedením FN Brno v čele s ředitelem 
nemocnice MUDr. Romanem Krausem, MBA. Součástí návštěvy premiéra 
byla rovněž diskuze se zaměstnanci FN Brno v kinosále. 
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Co pro Vás jmenování profeso-
rem znamená? 

Je to pro mě velká čest a záro-
veň významné ocenění mé čin-
nosti za posledních patnáct let. 
Není to jenom moje zásluha, ale 
především zásluha celého pra-
coviště a týmu kolegů z Gyne-
kologicko-porodnické kliniky LF 
MU a FN Brno (GPK), kteří mě 
podporovali a učili, především 
bych chtěl zmínit pana profeso-
ra Ventrubu, řadu dalších kolegů 
z Centra asistované reprodukce 
GPK, spolupracovníky z Perina-
tologického útvaru GPK, zejmé-
na pana asistenta Janků, kolegy 
z Urogynekologického centra 
GPK, jmenovitě pana asistenta 
Belkova. Toto ocenění patří všem 
mým spolupracovníkům stejně 
jako mně. 

Významně jste se zasadil 
o vznik Centra ochrany repro-
dukce při Gynekologicko-po-
rodnické klinice LF MU a FN 
Brno, v čem je jedinečné? 

Centrum vznikalo postupně zhru-
ba od počátků nového tisíciletí 
a v té době nemělo v  České re-
publice alternativu. Nejprve jsme 
tyto služby nabízeli v rámci Cent-

ra asistované reprodukce, postu-
pem času jsme je specifikovali 
a vyvíjeli nové metody, které mo-
hou pomoci ženám, které pod-
stupují náročnou onkologickou 
léčbu, zachovat jejich reproduk-
ční funkce. V současnosti posky-
tujeme komplexní péči a patříme 
ke špičce nejen v České repub-
lice, ale i ve střední a východní 
Evropě. Za dobu existence cen-
tra jsme byli schopni nabídnout 
konzultaci a léčbu nebo prevenci 
ochrany ovariálních funkcí stov-
kám pacientek. 

Jakým způsobem pomáháte 
zajistit ochranu reprodukčních 
funkcí u onkologicky nemoc-
ných pacientů? 

Pacient, který má podstoupit ná-
ročnou onkologickou nebo imu-
nologickou léčbu je svým ošet-
řujícím lékařem odeslán na naše 
pracoviště, kde mu nabídneme 
konzultaci s některým ze specia-
listů z Centra ochrany reproduk-
ce GPK a navrhneme možnosti, 
jak zachovat reprodukční funkce 
ještě před zahájením onkologic-
ké léčby. Našimi pacienty jsou 
ženy i muži, dokonce u mužů 
má tento postup na našem pra-
covišti ještě delší tradici, v rámci 
Andrologického centra nabízíme 

možnost vyšetřování spermiogramu a kryokonzervace 
spermatu již od 90. let minulého století. V České repub-
lice jsme byli první, kteří nabídli pacientkám techniky 
farmakologické protekce gonád a dále kryokonzerva-
ce gamet a ovariální tkáně pro zachování reproduk-
ční funkce u onkologické léčby. Zároveň jsme schop-
ni pomoci také ženám, u nichž už došlo k poškození 
reprodukční funkce, zde nabízíme program dárcovství 
embryí, oocytů, ale ideální samozřejmě je, když přijdou 
ještě před samotnou léčbou. 

V protekci reprodukční schopnosti u žen jste velice 
úspěšní, spolupracujete s centry v Americe, Izraeli… 

Ano, zde si dovolím vyzdvihnout i naše publikační úspě-
chy. Tomuto tématu se věnuje jedna z nejdůležitějších 
studií, které se nám podařily na pracovišti realizovat 
a publikovat. Tato studie byla publikována v roce 2008 
v prestižním časopise Human Reproduction a nám se 
podařilo na základě souboru pacientek, kterým jsme 
buď podávali, nebo nepodávali analoga gonadoliberi-
nu, prokázat, že tyto léky mají určitý protektivní vliv na 
funkci vaječníků a reprodukční funkci u žen obecně. 
Tato studie byla výsledkem mnohaleté práce týmu na-
šich odborníků a byla financovaná z Interní grantové 
agentury Ministerstva zdravotnictví. Na tuto práci po-
stupně navázaly další publikace v roce 2012 a 2015, 
kdy vznikla rovněž monografie s názvem Onkofertilita – 
nová oblast reprodukční medicíny, která vyšla v České 
republice ve spolupráci s nakladatelstvím Mladá fronta. 
Tato publikace by měla vyjít letos nebo v příštím roce 
také v angličtině. 

Fakultní nemocnici Brno se podařilo rozšířit řady profeso-
rů. Špičkových odborníků, kteří se mohou pyšnit tímto nej-
vyšším akademickým titulem, v naší nemocnici působí již 
padesát a nově mezi ně patří také dvaačtyřicetiletý docent 
Martin Huser, primář Gynekologicko-porodnické kliniky LF 
MU a FN Brno. Jeho jmenování proběhlo 23. června 2017 
v pražském Klementinu. Profesor Huser má za sebou již 
řadu významných úspěchů jak na poli české medicíny, tak 
i v rámci mezinárodní spolupráce a výzkumu. Specializuje 
se především na oblast onkoferitility, urogynekologie a za-
jímají jej možnosti využití IT systémů v klinické medicíně. 
Od roku 2005 se rovněž věnuje pedagogické práci – vzdě-
lává mediky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. 

DOC. MARTIN 
HUSER JMENOVÁN 
PROFESOREM 

prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D.

Druhá magnetická rezonance byla předána 
v květnu 2017 a provoz zahájila začátkem 
července. Cena přístroje od firmy Philips Čes-
ká republika, s.r.o., je 37,3 mil. Kč vč. DPH.  
Jedná se o nejmodernější přístroj o síle mag-
netického pole 1,5 T. Nákup byl financován 
z dotace, a to 80 % z Integrovaného regionál-
ního operačního programu a 20 % ze státního 
rozpočtu. 
Slavnostní spuštění nové magnetické rezo-
nance se uskutečnilo za účasti ředitele FN 
Brno MUDr. Romana Krause, MBA, lékařské-
ho náměstka a přednosty KRNM prof. MUDr. 
Vlastimila Válka, CSc.,MBA, EBIR, a projekto-
vého manažera firmy Philips Česká republika, 
s.r.o., Ing. Petra Svobody v úterý 11. července 
2017. 
„Po uvedení do provozu nové tříteslové mag-
netické rezonance v pavilonu Q v Bohunicích 
v loňském roce, která nahradila již přes dva-
cet let dosluhující přístroj o síle 1,5 T a nedáv-
ném zprovoznění moderního angiografického 
pracoviště včetně nové angiolinky zajišťující 
širokou škálu radiologických vaskulárních in-
tervenčních výkonů a novém přístroji magne-
tické rezonance pro děti v Dětské nemocnici, 
zahajuje svůj provoz také nová magnetická re-
zonance v Bohunicích. Za poslední dva roky 
jsme významně posunuli úroveň zdravotnické 
techniky v naší nemocnici,“ uvedl ředitel FN 
Brno MUDr. Roman Kraus, MBA.
„Naším cílem je nabídnout hospitalizovaným 
pacientům co nejkvalitnější MR vyšetření v co 
nejkratší době. Magnetická rezonance se 
dneska stala základní metodou při vyšetře-
ní mozku, páteře, kloubů, jater, ale i dalších 
orgánů a oblastí lidského těla. Řada nemoc-
ných, léčených ve specializovaných centrech 

FN Brno velmi drahou léčbou, musí 
být pomocí této metody vyšetřena 
a efekt léčby je pak sledován opět po-
mocí magnetické rezonance. Obrov-
ský význam má ale také magnetická 
rezonance v kardiologii, kdy je MR 
srdce metodou, jejíž význam raketově 
narůstá. Samozřejmě počítáme s tím, 
že zbývající volná kapacita bude vy-
užita pro vyšetření ambulantních ne-
mocných. Zárukou špičkové kvality 

prováděných vyšetření je nejen vlast-
ní přístroj, ale především tým radio-
logických asistentů a lékařů v čele 
s MUDr. Šprlákovou, vedoucí lékař-
kou MR a PET-MR pracoviště a prim. 
doc. MUDr. Mechlem, zakladatelem 
a předsedou MR sekce Radiologické 
společnosti ČLS JEP,“ řekl přednosta 
Kliniky radiologie a nukleární medicí-
ny a náměstek ředitele prof. MUDr. 
Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR. 

Fakultní nemocnice Brno spustila v areálu Bohunice novou magnetickou rezonanci, 
ta je umístěna v přízemí pavilonu L. Celkem jde již o čtvrtou magnetickou rezonanci, 
kterou má naše nemocnice k dispozici, dvě jsou v areálu Bohunice a dvě v Dětské 
nemocnici Brno. Mimo to disponuje FN Brno také novou PET-MR, tedy přístrojem, 
který je vhodný pro pacienty s nádorovým onemocněním a postižením centrálního 
nervového systému. 

FN BRNO 
SPUSTILA 
NOVOU 
MAGNETICKOU 
REZONANCI

Rozšířenou verzi rozhovoru naleznete na 
www.fnbrno.cz/aktuality.



8 9

Pane docente, můžete Vaši kliniku ve 
stručnosti představit, v čem je unikát-
ní? 

Naše pracoviště letos slaví 50 let od své-
ho založení, má tedy v Dětské nemocnici 
opravdu dlouhou tradici. Je unikátní hned 
z několika hledisek. Např. už tím, že ve 
svém názvu obsahuje slovo dětské, pro-
tože žádná jiná taková anesteziologicko-
-resuscitační klinika v České republice 
neexistuje. Srovnatelné pracoviště je 
pouze ve Fakultní nemocnici v Motole, 
kde jde o část velkého ARO pracoviště, 
která je zaměřena na dětské pacienty. 
V rámci resuscitační péče se zabývá-
me závažnými stavy, které potencionál-
ně nebo přímo ohrožují život dětí. Toto 
je další specifikum, protože musíme být 
připraveni na široké spektrum pacientů – 
od nezralých novorozenců až po takřka 
19leté dospělé. Nedílnou součástí naší 
kliniky je část anesteziologická, dětským 
pacientům podáme přibližně 10 000 ane-
stezií ročně, což je také v rámci České 
republiky unikum. Na našem pracovišti se 
nachází urgentní příjem, který je součás-
tí dětského traumacentra, a máme jednu 
z mála ambulancí léčby bolesti, která je 
zaměřena jen na dětské pacienty. Naše 
spádová oblast je kromě Jihomoravské-
ho kraje velká část kraje Vysočina, část 
Pardubického, Zlínského a Olomouckého 
kraje a v globále pro některé stavy téměř 
celá Morava. Jedná se o necelé dva mili-
ony dospělých, z nichž je cca 20 % dětí. 

Jaké je spektrum pacientů a v kolika 
případech dochází k úmrtím? 

Spektrum pacientů je poměrně široké. Na 
první pohled by si člověk myslel, že domi-
nantní budou dětské úrazy, ale není tomu 
tak. Nicméně máme samozřejmě i úrazy, 
ale vzpomínáme spíše na ty raritní – 

jako např. kopnutí koněm nebo těžký 
úraz na bobové dráze. Děti na ARO 
pracovišti umírají méně, než si myslí 
většina laiků. Hrubá mortalita je na-
štěstí nízká, přibližně 5 %. Úrazový 
dětský pacient, přežije-li samotný 
úraz, tak umírá málo, jeho schopnost 
rekonvalescence je výrazně vyšší 
než u dospělého. Nejčastější úmrtí 
na naší klinice jsou spojena s vro-
zenými vývojovými vadami – např. 
geneticky podmíněné metabolické 
vady, které nejsou slučitelné se živo-
tem. Tito pacienti umírají na kompli-
kující onemocnění, např. infekce. Na 
klinice zajišťujeme také péči o nej-
těžší onkologické pacienty, jejichž 
zdravotní stav se v krátkém časovém 
úseku dramaticky zhoršil, a potřebu-
jí např. dialýzu nebo umělou plicní 
ventilaci.

Jste zástupcem ČR v Radě Evropské 
anesteziologické společnosti na období 
2017–2020. Můžete prozradit, co Vašemu 
jmenování předcházelo? Jaká jsou pro 
výběr kandidátů kritéria? 

V prvé řadě musíte být členem Evropské 
anesteziologické společnosti, jako Česká re-
publika máme členů bohužel poměrně málo. 
Z těchto členů vznikají nominace na členy 
rady a dalších volených orgánů ESA. Volba 
je jednokolová, dojde k nominaci a nejvíce 
hlasů vítězí, současně je ale neveřejná, tak-
že nevíte, kolik lidí bylo nominováno a kolik 
kdo dostal hlasů. Rada, tzv. board, je nej-
vyšším orgánem, který připravuje podklady 
pro rozhodování generálního shromáždění, 
tedy potencionálně všech členů ESA, udává 
určité směry výzkumu a má vždy zástupce 
za každou jednotlivou zemi, která je součás-
tí ESA. Jedním z našich prvních úspěchů je 

také fakt, že v nově vznikající sekci mladých 
anesteziologů ESA (Trainee Committee) je 
zástupcem České republiky doktorka Martina 
Klincová z naší kliniky. Na kliniku, která patří 
mezi menší „árové“ kliniky, je to velký úspěch. 
Fakultní nemocnice Brno nás v těchto aktivi-
tách významně podporuje. Kongresů ESA se 
účastním pravidelně od roku 2010 a vždy vy-
stoupím s nějakým příspěvkem. Drtivou vět-
šinu příspěvků v rámci České republiky tvoří 
poslední roky právě Fakultní nemocnice Brno.

Jaký je význam ESA ve Vašem oboru? 

ESA je největší evropskou odbornou společ-
ností, která sdružuje evropské anesteziology 
a intenzivisty. V současné době patří spolu 
s Americkou anesteziologickou společností 
(ASA) mezi nejvýznamnější anesteziologické 
společnosti na světě, a to jak počtem svých 
členů, tak velikostí každoročních kongresů. 

Svým dopadem na každodenní anesteziolo-
gickou rutinu jsou tyto dvě společnosti důle-
žitější než Světová anesteziologická organi-
zace. Diplom anesteziologie a intenzivní péče 
ESA, tzv. EDAIC, patří k velmi prestižním certi-
fikátům, které by měly být postupně implemen-
továny také do našich národních postgraduál-
ních zkoušek atestačního systému. 

Na XXIV. kongresu České společnosti ane-
steziologie, resuscitace a intenzivní medi-
cíny (ČSARIM) jste obdržel čestné uznání, 
co pro Vás toto ocenění znamená?

Dostat ve 40 letech čestné uznání za rozvoj 
tohoto oboru je pro mě obrovská čest. Záro-
veň si velice vážím toho, že náš výzkumný 
tým obdržel za článek z problematiky anes-
tezie císařského řezu Dvořáčkovu cenu za 
nejlepší publikaci. Tento článek, který vychá-
zí z našeho pětiletého výzkumu, byl publiko-
ván v nejstarším anesteziologickém časopise 
Anaesthesia and Analgesia (ten vychází od 
roku 1922 a dlouhodobě patří mezi 5 nejlep-
ších anesteziologických žurnálů na světě) 
a na Evropském anesteziologickém kongresu 
byl vybrán mezi top 10 článků v oblasti porod-
nické anestezie. V oblasti anesteziologie cí-
sařského řezu jde dokonce o nejlepší článek 

za rok 2016 na světě! Myšlenku z to-
hoto výzkumu rozvíjí článek doktorky 
Martiny Kosinové, který hodnotí vliv 
anestezie na poporodní adaptaci no-
vorozence, protože v anestezii u císař-
ského řezu není ane stetikům expono-
vaná jenom matka, ale logicky i plod. 
Za svůj článek obdrží v listopadu Cenu 
Jiřího Macha za nejlepší publikaci pro 
mladé autory do 35 let.

Jaké jsou v oblasti anesteziologie 
trendy? Jsou v tomto směru rozdíly 
mezi ČR a ostatními zeměmi?  

Kongresy mají hlavní témata, která 
jsou totožná s tím, co řeší odborná li-
teratura v uplynulém období, tzv. hot 
topics. Zásadní rozdíl mezi Českou 
republikou a ostatními zeměmi v tomto 
směru není z jednoho prostého důvo-

du – hodnotná literatura, která vzniká 
v této oblasti, je celosvětová a je celo-
světově dostupná, trendy jsme schopni 
zachytit všichni. 
Formální trend je směřován na pa-
cientskou bezpečnost, to se řeší zejmé-
na v anestezii, ročně je v ČR podáno 
800 000 anestezií. Jedním z hot topics 
posledních let v oblasti dětské anes-
teziologie je tzv. neurotoxicita aneste-
zie – tedy vliv anestezie a anestetik na 
vyvíjející se mozek, přičemž hranice je 
stanovena na tři roky stáří dítěte. Ve vý-
zkumu na krysách a potkanech se zdá-
lo, že expozice opakovaným anestezi-
ím vede ke zhoršení jejich kognitivních 
funkcí. Nejprve se uvažovalo, že by to 
tak mohlo být, ale později vznikla řada 
zpochybnění – opravdu za to můžou 
konkrétní anestetika? Není to tím, že 
dítě je nemocné, má stres, a proto se 
vyvíjí jinak? V posledních studiích se na 
kohortách set tisíc pacientů ukazuje, že 
tato obava je, zdá se, lichá. Anestezie 
je tedy bezpečná. My se do této oblasti 
zapojujeme jednak v širším výzkumném 
celku dlouholetým výzkumným projek-
tem na kohortách dětských pacientů, 
který sleduje jejich vývoj. Dále se zamě-

řujeme na jednu část anestezie, která 
se jmenuje svalová relaxace – uvolnění 
svalů, které je potřebné jak pro zajištění 
dýchacích cest, tak pro operaci v dutině 
břišní. V tomto směru máme evropské 
úspěchy.

Můžete představit projekt simulační 
nemocnice Masarykovy univerzity, 
jehož jste odborným garantem?

Projekt tzv. simulační nemocnice je 
komplexní, samotná stavba nemoc-
nice je pouze jeden z bodů, který je 
nezbytný. Pro změnu výuky potřebu-
jeme prostředí, které podporuje tuto 
změnu a které umožňuje tuto změnu. 
V momentě, kdy se bude stavba si-
mulační nemocnice realizovat, což by 
mělo být do roku 2020, to bude jedno 
z největších simulačních center na 
světě s třemi patry plně vybavenými 
jako nemocniční prostředí. Ale zatímco 
většina simulačních center ve světě je 
zaměřena na postgraduální výuku, my 
budeme zaměřeni na pregraduální kli-
nickou výuku, ta se na lékařských fa-
kultách musí změnit. Je nutné sledovat 
moderní trendy a odstranit limity, které 
klinická výuka v současnosti má. To, co 
bude dominantní, nejsou překvapivě fi-
guríny, ale přístup k výuce. Částečně 
také ulevíme nemocnici – samozřejmě 
ne všichni pacienti jsou rádi, když je 
denně vyšetřuje dvacet studentů, ne 
všichni vyučující jsou didaktičtí. Práce 
v týmu se doteď neučila. Moderní for-
my výuky obsahují mimo jiné i figuríny 
a jiné podpůrné prostředky jako počí-
tačový program (tzv. virtuální pacient), 
který podporuje rozhodovací procesy. 
Jsem také hrdý na to, že naše fotogra-
fie pokročilého pacientského simuláto-
ru na námi pořádaném simulačním se-
mináři se stala titulní stranou European 
Journal of Anaesthesiology č. 8/2016  
s hlavním tématem vzdělávání, simu-
lace a resuscitace. 

Máte nějaký profesionální nebo 
lidský vzor?

Vzorů mám více – počínaje svými ro-
diči, kteří jsou poctiví, slušní a šikovní 
lidé, přes učitele na základní, střední 
a vysoké škole. Důvod, proč jsem se 
rozhodl pro anestezii, ale nebyl ovliv-
něn žádným vzorem, jsem prostě ak-
tivní člověk a tato forma medicíny je mi 
naturelem nejbližší. Během své profes-
ní praxe jsem potkal spoustu úžasných 
a inspirativních lidí, jakými byli primář 
Němec a primář Smrček v Třebíči nebo 
profesor Ševčík ve FN Brno, kteří mě 
také zásadně ovlivnili. 

Přednosta Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace (KDAR) LF MU 
a FN Brno doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., má ve svém oboru velké 
úspěchy. Začátkem tohoto roku byl zvolen zástupcem České republiky 
do Rady Evropské anesteziologické společnosti (ESA) a nedávno také 
obdržel čestné uznání za rozvoj oboru na kongresu České společnosti 
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Článek jeho výzkum-
ného týmu ohledně problematiky anestezie u císařského řezu, na 
kterém se podílel, byl ve své oblasti vyhodnocen jako celosvětově nej-
lepší publikovaný článek v roce 2016. Doc. Štourač je také odborným 
garantem projektu tzv. simulační nemocnice, od něhož si slibuje zejmé-
na změnu a modernizaci studia mediků. Před deseti lety stál u zrodu 
výukového portálu pro mladé lékaře a studenty www.akutne.cz, který 
má dodnes velký dopad na anesteziologickou komunitu nejen v České 
republice, ale i v zahraničí – o portálu referoval např. prestižní Journal 
of Medical Internet Research. Ve volném čase rád sportuje, věnuje se 
zejména lyžování, stolnímu tenisu a golfu. Jeho životní oporou je rodi-
na, jak říká, bez podpory manželky a dětí by nebyl tam, kde je. 

doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

Rozšířenou verzi rozhovoru naleznete na 
www.fnbrno.cz/aktuality.

DOC. PETR ŠTOURAČ 
JE ZÁSTUPCEM 
ČESKÉ REPUBLIKY 
V RADĚ EVROPSKÉ 
ANESTEZIOLOGICKÉ 
SPOLEČNOSTI (ESA)
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Proč jste se rozhodla zvolit si právě 
profesi zdravotní sestry? 

Původně jsem chtěla být baletka, babič-
ka to ale nedovolila, pak jsem jezdila za 
tetou a strýcem. Měli doma lékárny plné 
nástrojů a stříkaček – strýc byl totiž lékař 
– nejprve chirurg a pak obvodní lékař. 
Chirurgie mi byla daná asi právě tím. 
Měla jsem v plánu odmaturovat a jít na 
medicínu. Když jsem ale byla ještě dítě, 
umřel mi tatínek, maminka by mě na vy-
soké škole neuživila, neměla tady žád-
né příbuzné a byli jsme dva sourozenci. 
V té době nebylo tolik možností si na stu-
dium přivydělávat. Tak jsem se rozhodla 
být zdravotní sestrou. 

Co Vás na této práci nejvíc baví? 

Těším se na ty děti – jsou tak úžasná 
věková kategorie, kontakt s nimi je ne-
smírně dobíjející! Když vám sem dove-
zou nějaké dítě celé bolavé, zakrvácené, 
polámané a ono pak jde po svých domů 
a poděkuje – to je tak úžasné – není nic, 
co by vám udělalo takovou radost. Fakt 
to strašně těší! Každé dítě vám vnese 
něco nového do života, od každého se 
něco dozvím. Jsou zde děti od kojenec-
kého věku až po 18 let. Není jich zde 
moc, protože jejich stav vyžaduje hodně 
péče. Pacienti se střídají velmi rychle 
a celkově je to velice různorodá práce, 
tady nemáte čas vyhořet, to prostě ne-
jde, děcka vás nenechají. Na našem od-
dělení je stabilní kolektiv, je tady dobře. 
Všichni se známe a vycházíme si vstříc, 
víme, proč tuto práci děláme. Úžasné 
oddělení!

Jak se za dobu Vaší praxe změnil 
tento obor? 

Pokrok medicíny a lékařské péče je 
obrovský. Když jsem nastoupila, umřel 
skoro každý dětský úraz, protože ne-

byly takové léky a vybavení. Děti vět-
šinou umíraly na otok mozku. Umíralo 
hodně dětí, které bychom dnes neměli 
problém zachránit. Naši práci nám také 
hodně usnadňují moderní přístroje, 
díky kterým máte přehled o celém od-
dělení. Dřív jsme za každým dítětem 
museli běžet a teď se můžu v noci po-
dívat na monitor a vidím, jestli tam mu-
sím jít hned, nebo až za chviličku, je to 
velká pomoc.  

Je současná generace dětí jiná, než 
byly ty předchozí? Co si myslíte o po-
užívání počítačů a tabletů? 

Děti se víc prosazují, víc prosazu-
jí svoje názory, to je dobře, pořád se 
s nimi ale dá spolupracovat. Ohledně 
počítačů – člověk musí být informo-
vaný, čím víc informací, tím lépe, jen 
je umět zpracovat. Když tady děti leží 
dlouho po operaci a jsou jako „lazaři“, 
jakmile dostanou mobil do ruky, to je 
půlka zdraví, a počítač – to už je téměř 
celé zdraví. Děti jsou s technikou velmi 
spjaté, jsou na ni zvyklé. 

Byl status zdravotní sestry v minu-
losti vyšší?

Myslím, že naše profese měla větší 
prestiž. Dnes jsou tak široké možnos-
ti, které dřív nebývaly. Teď děti mohou 

cokoli – taková spousta škol a oborů 
a taková možnost vycestovat, tak proč 
by toho nevyužily, je to úplně jiný svět 
než za našeho mládí. 

Vzpomínáte si na nějaký případ, 
který Vám utkvěl v paměti?

V prvním roce, kdy jsem nastoupila, 
přivezli chlapečka v bezvědomí, které-
ho porazilo auto. Byl napojený na umě-
lou plicní ventilaci, což byl tehdy takový 
velký a těžko manipulovatelný stroj, na 
který byl tento chlapec připojen asi mě-
síc. Tehdy tam nechodili rodiče, takže 
my jsme ho učili znovu chodit, všech-
no totiž zapomněl. Když byl propuštěn 
a přišel na kontrolu, donesl sestřičkám 
kytičku, a když se ho maminka zeptala, 
komu ji dá, řekl, že mně. Na to dodnes 
nemohu zapomenout. 

Od počátku jste pracovala v Dětské 
nemocnici? 

Ano, sice se tato budova jmenovala růz-
ně, ale vždycky jsem pracovala tady. 
Dětskou nemocnici mám hluboko pod 
kůží. 

Zdravotní sestra Blanka Themlová oslaví v letošním roce dvě úcty-
hodná výročí – jedno životní a druhé profesní – jako zdravotní sestra 
pracuje v Dětské nemocnici již 50 let. V současnosti působí na oddě-
lení 11 JIP Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie. Paní 
Themlová má spoustu energie a je vidět, že svou profesi dělá se 
skutečným zájmem, jak říká: „Nadšení mi zůstalo. Do práce chodím 
pořád ráda a těším se.“ Je to i díky dobré fyzické kondici, kterou si 
udržela z mládí, kdy se závodně věnovala sportu. 

Blanka Themlová

DĚTSKOU 
NEMOCNICI 
MÁM HLUBOKO 
POD KŮŽÍ 
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Rozšířenou verzi rozhovoru naleznete na 
www.fnbrno.cz/aktuality.
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Pane profesore, jaká je škála diagnóz, 
kterými se na Psychiatrické klinice 
zabýváte? 

Staráme se o plné spektrum pacientů 
s duševními poruchami ve všech vě-
kových kategoriích, od dětství do stáří, 
v celé šíři záběru psychiatrie a v celé tíži 
těchto poruch. Od hyperkinetické poruchy 
v dětství přes úzkosti, deprese, schizofre-
nie až po různé poruchy příjmu potravy, 
poruchy osobnosti, závislosti, demence. 

Klasická medicína pracuje převážně 
s fyzickým tělem a jeho funkcemi, něco 
vyoperuje, zašije a problém je vyřešen, 
kdežto vy pracujete v prostoru, který 
nevidíte, je to složitější?

No, já myslím, že vidíme… Akorát 
máme jiné způsoby. V našem oboru ne-

jdou věci rychle – člověk se nezmění na 
základě toho, že uděláme nějakou ma-
gickou operaci nebo hypnózu a vyřeší-
me všechny jeho potíže. Když mluvíme 
o léčbě duševních nemocí, je to otázka 
roků, desetiletí. Vypadá to, že se nic ne-
děje, ale člověk se utváří dlouhodobě, 
jestliže se má měnit, řešit nějaký pro-
blém a ještě ve stavu nějakého deficitu, 
tak to prostě trvá dlouho. Druhé speci-
fikum je to, že nemáme žádné přístroje, 
které řeknou: ano, jste duševně nemoc-
ný a tímhle způsobem. Naše diagnóza 
je na základě toho, že s člověkem mlu-
víme, sledujeme a posuzujeme to, jak 
se projevují jeho jednotlivé psychické 
funkce, ale nemáme na to žádný obrá-
zek, který bychom mu ukázali a řekli: 
„Vidíte tady tu skvrnu? To je ta depre-
se…“  O to důležitější je pro nás vztah 
s pacientem.

Jste jedno ze tří specializovaných cen-
ter na léčbu mentální anorexie v České 
republice, narůstá incidence tohoto 
onemocnění? 

Společně s Psychiatrickou klinikou ve 
Fakultní nemocnici v Motole a Všeobec-
né fakultní nemocnici v Praze jsme jedno 
ze tří takto specializovaných center v re-
publice. Naše centrum oproti pražským 
vyniká zejména komplexností péče, která 
zahrnuje případy od dětského věku až po 
dospělé pacienty, a také tím, že zajišťu-
jeme psychoterapii i somatickou léčbu 
a realimentaci. Pokrýváme celou Moravu, 
ale máme pacienty i z přilehlých českých 
krajů. Mentální anorexie je stále častá 
a zasahuje i mladší věkové skupiny, než 
by člověk čekal, opakovaně se setkává-
me s pacientkami či pacienty, kterým je 
od 11 do 13 let. 

Existuje vysvětlení, proč k tomu dochází 
v tak raném věku? Jedná se o vliv společ-
nosti, prostředí? 

To je složitý problém, nelze najít jednu zjev-
nou příčinu. Nějaký způsob reakce na tlaky 
a procesy ve společnosti ale zřejmě hraje 
svoji roli. Dívky se chovají jako ženy v čím 
dál ranějším věku – tlak na ženskost dřív 
může být problém, ale to je jen můj pocit. 
Nemusí to být ani tlak na štíhlost, ale pře-
devším tlak na výkon, tlak na to neselhat, 
být dokonalý. Když se perfekcionismus spojí 
s určitou rodinnou atmosférou, kde je ztíže-
ná komunikace o tom, co člověk potřebuje 
a prožívá, tak nejedení a zaměření se na tě-
lesný zjev může být jedna z mála cest, jak 
mít pocit, že má člověk nad něčím kontrolu, 
což v tomto případě může hrát daleko větší 
roli než nějaký kult krásy.

Jako jediná Psychiatrická klinika v re-
publice máte jednotku intenzivní péče, 
pro které případy ji využíváte?  

Díky tomu, že máme tzv. jednotku intenzivní 
psychiatrické péče, fungujeme jako nadre-
gionální centrum, kde se shromažďují ty 
nejzávažnější případy z celé Moravy. Uni-
kátnost této JIPky je také v tom, že dokáže-
me provázat péči o stav tělesný i duševní, 
což je např. u léčby mentální anorexie veli-
ce potřebné. Všude jinde v republice paci-
ent, který se dostane do závažného stavu 
podvýživy, odchází na somatické oddělení, 
kde je živený a až je vyživený, odchází na 
psychiatrii, což ale není úplně ideální. Pra-
covníci klasické JIPky, kteří alimentaci dě-
lají, nerozumí úplně problematice mentální 
anorexie a mají za to, že stačí zkorigovat 
nějaké parametry v krvi pár infuzemi, ale 
my víme, že je to komplexní problém, který 
ovlivňuje schopnost mozku reagovat pružně 
a profitovat z psychoterapie. Realimentace 
musí mít nějaký průběh a dlouhodobost.

Psychiatrická klinika je také známá 
programem pro léčbu prvních epizod 
psychotických poruch, můžete jej blíže 
představit? 

Jde o program na Oddělení pro léčbu psy-
chotických poruch. Začátek léčby je u nej-
závažnějších duševních nemocí (jako např. 
schizofrenie) velice důležitý. Čím dříve 
budeme první epizody léčit, tím lepší bude 
další průběh nemoci. Naše úsilí se zde 
potkává s připravovanou reformou psychi-
atrie, která se zabývá také tím, jak změnit 
přístup k léčbě dlouhodobě nemocných 
a nejzávažnějších duševně nemocných, 
kteří bez podpory vypadávají ze schopnos-
ti žít samostatně a končí na dlouhodobých 
hospitalizacích v léčebnách. Reforma se 
zaměřuje na to, aby pa cienti mohli být co 
nejvíce ve svém přirozeném prostředí, ale 
protože mají deficity, odborná péče dochází 
za nimi. Jde o to nahradit život v léčebně 
životem v komunitě.  

V příštích letech čeká areál Psychiat-
rické kliniky rozsáhlá rekonstrukce, 
součástí bude také Centrum duševní-
ho zdraví. 

Jedna z hlavních částí reformy psy-
chiatrie je zejména humanizace podmí-
nek psychiatrických hospitalizací – to má 
svůj význam, protože i akutní hospitali-
zace stále trvají, ve srovnání s ostatní-
mi medicínskými obory, relativně dlou-
ho, v řádu několika týdnů. Naše klinika 
projde rekonstrukcí, jejíž součástí bude 
i přístavba pro komunitní služby. Služby 
Centra duševního zdraví na naší klinice 
již existují, ale v rámci rekonstrukce pro 
něj vytvoříme nové prostředí. Centrum 
duševního zdraví je založeno na intenziv-
nější spolupráci mezi psychiatrií a sociál-
ní sférou – pacienty budeme podporovat 
dlouhodobě a posílat za nimi zdravotní 
sestry a sociální pracovníky, díky tomu 
se bude zlepšovat spolupráce při léčbě, 
zmenšovat stres z nejrůznějších život-
ních situací, který vede k tomu, že se 
zhorší jejich stav, což je příčinou hospi-
talizace. Očekáváme, že takto snížíme 
počet hospitalizací. 

Zabýváte se nějakou specifickou 
léčebnou metodou?

Specializujeme se na léčbu pomocí 
neurostimulačních metod a využívání 
zobrazovacích metod, tyto dva přístu-
py se dnes významně propojují.  Kro-
mě elektrokonvulzivní léčby, která je 
tradiční a pořád se bez ní neobejdeme, 
se zaměřujeme na transkraniální mag-
netickou stimulaci. K mozku se přiloží 
cívka, která generuje magnetické pole 
a následně elektrické proudy v mozku, 
což aktivuje nebo inhibuje tu část moz-
ku, na kterou zacílíte. Jedná se o malé 
části mozku o rozsahu přibližně 2 cm², 
a proto jsou tak důležité zobrazovací 
metody, hlavně funkční magnetická re-
zonance, abychom přesně věděli, kde 
najdeme místo v mozku, které souvi-
sí s nějakou psychickou funkcí a za-
cílili tam léčbu. Zaměřujeme se takto 
např. na léčbu schizofrenie, deprese 
a máme teď velký výzkumný projekt na 
léčbu tzv. impulzivního chování u něko-
lika diagnóz.

V čem spatřujete výhody zobrazova-
cích metod ve svém oboru? 

Ze zobrazení mozku nedokážeme po-
znat, že pacient má duševní nemoc, 
ale dokážeme zobrazit aktivitu moz-
ku v době nějaké reakce a pozná-
me, v čem ta reakce není stejná jako 
u zdravých. Díky jedné naší postgra-
duální studentce Pavle Linhartové a ve 
spolupráci s CEITECem jsme rozběh-
li tzv. real-time fMRI neurofeedback. 
Podstatou této metody je, že se něja-
kým způsobem snažíte ovlivnit aktivi-

tu svého mozku, proto abyste zvýšili 
výkon v nějaké psychické funkci nebo 
ovlivnili to, když se necítíte dobře. Za-
tím to probíhalo pomocí EEG, ale díky 
funkční magnetické rezonanci jsme 
schopni zobrazit, které oblasti jsou ak-
tivní při řešení určitého úkolu. Např. 
vyvoláme nějaký duševní stav a díky 
rezonanci hned vidíme, a jsme schopni 
to tomu člověku také promítat, jaké ob-
lasti mozku jsou aktivní a říct paciento-
vi: tato oblast je hodně aktivní, naším 
cílem ale je, aby byla míň aktivní…. 
Aby se snažil to nějak udělat… 

Jak to ovlivní? 

V našem případě, kdy se snažíme v prů-
běhu neurofeedbacku vyvolávat emoční 
reakce, toho docílí tím, že nějakým způ-
sobem zreguluje svoje emoce. Např. při 
úzkosti máte hodně aktivní amygdalu, 
jsou různé strategie, jak zmírnit stres, 
resp. úzkost. Řekneme mu např., aby 
odklonil svou pozornost od podnětu, 
který úzkost vyvolal, začal třeba myslet 
na něco příjemného, nebo aby o pod-
nětu přemýšlel jiným způsobem a tím, 
že mu v ten okamžik promítáme aktivitu 
amygdaly, tak mu zároveň ukazujeme, 
jak se mu daří emoci v tu chvíli opravdu 
regulovat. Jádro mnoha duševních ne-
mocí totiž spočívá v přehlcení emoce-
mi, které pacienti nezvládají uregulovat. 
Toto je nový nástroj, jak se naučit zvlá-
dat své emoce. 

Změním-li své myšlení, změním také 
reakce mozku… Takže myšlenka má 
takovou moc? 

Jistě, např. úspěšná psychoterapie – 
„povídání si“ s pacientem – vede k úpl-
ně stejným změnám na mozku jako 
podání antidepresiv nebo jako třeba 
léčba elektrokonvulzí. Mozek se do-
stane do nějakého stavu, který zvládá 
ty věci uregulovat, ať je to jakýmkoliv 
přístupem, takže slovo má velkou sílu. 

Slovo nás může naučit myšlenkám 
a myšlenky pak vyvolávají určité 
fyzické reakce, o to větší roli má pak 
výchova a vzdělávání, které nás učí 
myslet, že?

Ve škole se dozvíme pouze ty vědomos-
ti, ale už ne to, jak sami se sebou pra-
covat, což je ale velmi důležité. O tom 
je právě výchova – to získáváme v in-
terakci s našimi nejbližšími v průběhu 
vývoje. Jde o to, jakým způsobem pře-
mýšlíme, jak jsme schopni sami sebe 
regulovat, vnímat to, co se kolem nás 
děje, jak tomu rozumíme, jak s tím pra-
cujeme… Myšlení nás utváří.  

Přednosta Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno a náměstek Fakultní ne-
mocnice Brno pro vědu, výzkum a vzdělávání prof. MUDr. Tomáš Kašpá-
rek, Ph.D., vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, kde jej vý-
razně ovlivnila osobnost prof. Cyrila Höschla a prof. Jana Libigera, právě 
ti v něm probudili touhu studovat psychiatrii – obor, který se dynamicky 
rozvíjí a je pro mladé absolventy stále více atraktivní. V rámci své vědec-
kovýzkumné činnosti se prof. Kašpárek věnuje zobrazovacím metodám 
ve výzkumu schizofrenie, zejména morfologie mozku nebo problematice 
neurofyziologických korelátů emocí ve zdraví a nemoci. Psychiatrická 
klinika FN Brno je pracoviště využívající nejmodernějších vědeckých 
a medicínských postupů, v nejbližších letech ji čeká rozsáhlá rekonstruk-
ce, která přispěje k naplňování principů reformy psychiatrické péče.

MYŠLENÍ 
NÁS 
UTVÁŘÍ

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Rozšířenou verzi rozhovoru naleznete na 
www.fnbrno.cz/aktuality.
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Hodonínský talíř – pečené kuřecí stehno s opečeným plátkem 
uzeného bůčku, podávané s dušeným kysaným zelím a karlovarským 
knedlíkem.

Hovězí po Burbunsku – hovězí zadní špikované slaninou 
dušené na zeleninovém základu s protlakem a červeným vínem, do hotové 
omáčky se přidávají dušené žampiony a sterilovaná cibulka, vhodná příloha 
rýže, těstoviny i knedlíky. 

Vepřový řízek Korzika – do kapsy z vepřové kotlety přidáme 
sušené rajče naložené v oleji a strouhaný parmezán, okraje zklepneme 
a obalíme jako řízek, smažíme v rozpáleném oleji do zlatova, podáváme 
s vařenými bramborami nebo bramborovou kaší. 

Malostranská vepřová kotleta
Suroviny na 5 porcí: 5 ks vepřové kotlety bez kosti (por-
ce/150g), 400 g kysaného zelí, 1 ks cibule nebo pórku, 250 g 
slaniny (může být i anglická), 150 g žampionů (čerstvé nebo 
steril), olej, máslo, sůl, pepř, hladká mouka.
Postup: plátky kotlet si naklepeme po obou stranách, osolíme, opepříme 
a lehce obalíme v hladké mouce. Takto připravené maso vkládáme do 
rozpáleného oleje na pánev, opékáme po jedné straně asi 3 minuty, pak 
otočíme, zmírníme plamen a opečeme na druhé straně také asi 3 minuty. 
Před dokončením přidáme cca lžíci másla a necháme krátce prohřát, až 
se máslo rozpustí a spojí se s výpekem. 
Slaninu si nakrájíme na kostičky, orestujeme na pánvi do zlatova a při-
dáme nakrájenou cibuli nebo pórek, žampiony a nakrájené kysané zelí. 
Směs jen cca 5 min. prohřejeme a odstavíme.
Jako přílohu můžeme podávat různě připravené brambory, vařené, opé-
kané, smažené hranolky, krokety, americké brambory atd.    

Hovězí svíčková na smetaně
Suroviny na 10 porcí: 120–150 dkg hovězího 
zadního masa (z býka), 15 dkg slaniny bez kůže, 
15 dkg oleje, 30 dkg kořenové zeleniny (celer, 
mrkev, petržel), 15 dkg cibule, 15 dkg hladké 
mouky, celý pepř, nové koření, bobkový list, 
1 ks citronu, ocet, cukr, sůl, hořčici, 100 ml bílé-
ho vína, 200 ml zakysané smetany, 200 ml mléka, 
180 g rozmixovaného meruňkového kompotu. 
Postup: opláchnutý díl hovězího masa protkneme polovič-
ní dávkou slaniny a osolíme. Očištěnou zeleninu a cibuli 
nakrájíme nebo nastrouháme. Na rozpálený tuk nejprve 
vložíme nakrájenou mrkev, krátce orestujeme, aby mrkev 
pustila barvu, a přidáme ostatní zeleninu. Do orestované 
zeleniny přidáme koření a oloupaný, na plátky nakrájený 
citron (kúra citronu způsobuje hořkost omáčky). Tento 
základ jemně zastříkneme octem, přidáme maso a dusí-
me do měkka. Během dušení maso otáčíme a přiléváme 
vodu, můžeme přidat kostku masoxu a dvě lžíce hořčice. 
Měkké maso vyjmeme, mouku rozšleháme v mléku a za-
kysané smetaně a omáčku zahustíme. Zvolna vaříme 20 
minut, přidáme meruňkový džem a pomocí ručního mixéru 
omáčku přímo v hrnci rozmixujeme.  
Přecedíme přes jemné síto do druhého hrnce, přidáme 
na kostičky krájenou druhou polovinu opražené slaniny, 
dochutíme solí, octem, cukrem, bílým vínem a opět krátce 
povaříme. Sražení této omáčky můžeme zamezit přidá-
ním kávové lžičky solamylu do mouky při zahušťování. 
Omáčku podáváme s houskovými nebo karlovarskými 
knedlíky. Na talíři můžeme zdobit řezem citronu, brusin-
kami a pusinkou šlehačky. Porce masa krájíme zásadně 
přes vlákna.   

Historie stravovacího provozu sahá do roku 1988. 
Tehdy ale výroba jídel pokrývala pouze potřeby bo-
hunické nemocnice. V průběhu let došlo k mnoha 
změnám, které se týkaly např. přístrojového vyba-
vení, prostorových dispozic a samozřejmě i perso-
nálu. K jedné z nejpodstatnějších změn došlo v roce 
2000, kdy byly centralizovány stravovací provozy 
v rámci Fakultní nemocnice Brno na jediné místo. 
Výroba veškeré stravy byla převedena do bohunic-
kého pracoviště, kuchyně v porodnici a Dětské ne-
mocnici byly zrušeny. Tímto opatřením se dosáhlo 
poměrně vysokých úspor na provozních a personál-
ních nákladech.   
Současný stravovací provoz zajišťuje výrobu a dis-
tribuci stravy pro hospitalizované pacienty a obědy 
pro zaměstnance. Jídlo pro pacienty v bohunickém 
areálu nemocnice je distribuováno v tabletech, do 
Dětské nemocnice, porodnice a závodních jídelen 
je zaváženo v gastronádobách a termoportech. 
Celkový počet připravených jídel je úctyhodný – až 
1 800 porcí pacientské stravy a 2 400 obědů do závod-
ních jídelen. Množství spotřebovaných potravin denně 
je přibližně 1 800 kg, měsíčně zhruba 50 900 kg.
Podklady k výrobě stravy dodávají a průběžně ak-
tualizují nutriční terapeutky z Oddělení léčebné vý-
živy Fakultní nemocnice Brno, které jsou garanty 
vyvážené stravy a nutričních hodnot každé diety. 
Nutriční terapeutky denně sestaví až čtyřicet druhů 
jednotlivých pacientských diet a pět druhů obědů do 
závodních jídelen. 
Na přípravě jídel se denně podílí přes sto zaměst-
nanců stravovacího provozu (kuchaři, pomocné síly, 
skladníci, výdejci obědů a technicko-hospodářští 
pracovníci) – ti začínají svou práci v brzkých ranních 
hodinách, protože již po čtvrté hodině ranní smluvní 
dodavatelé navážejí pečivo. Provozní zaměstnanci 
výroby nastupují postupně od páté hodiny a ihned 
se zapojují do výroby snídaní, obědů atd. Není jed-

noduché zajistit výrobu a expedici tak 
velkého počtu jídel pro pacienty i do 
třech závodních jídelen. Stravovací 
provoz končí po výdeji večeří svozem 
a umytím použitého nádobí až ve 
20 hod.
Provozní vybavení stravovacího pro-
vozu zahrnuje konvektomaty na pří-
pravu jídel v režimu vaření, pečení 
i dušení, nerezové varné parní kotle, 
smažící pánve a fritézy, sporáky, led-
nice, chladící a mrazicí boxy, velkoka-
pacitní myčky nádobí, stroje a roboty 
na přípravu masa, zeleniny, těsta, 
míchací pánve na přípravu základů 
pod masa a na omáčky, další drobné 
vybavení stravovacího provozu jako 
jsou nerezové stoly, regály, manipu-

lační vozíky, vybavení tabletu – pře-
vozní nádoby, výdejní vozíky, výdejní 
pásy. 
Nejoblíbenější jídla v našem stravo-
vacím provozu jsou nezdravá sma-
žená jídla: smažené řízky, smažená 
kuřata, smažený sýr nebo květák. 
Zaměstnanci v závodní jídelně samo-
zřejmě ocení i dobré omáčky jako je 
svíčková, rajská, na paprice aj. 
Ze specialit oceňují naši zaměstnan-
ci pečené vepřové koleno, Hodonín-
ský talíř, pečenou kachnu nebo plně-
né bramborové knedlíky. V sladkých 
jídlech vedou plněné bramborové 
šišky s mákem a povidly, dukátové 
buchtičky s krémem a kynuté plněné 
knedlíky.

Pracovníci Stravovacího provozu Fa-
kultní nemocnice Brno nemají zrovna 
lehký úkol. Denně totiž musí připra-
vit jídlo pro zaměstnance i pacienty 
v bohunickém areálu, porodnici na 
Obilním trhu a Dětské nemocnici. 

STRAVOVACÍ PROVOZ 
FN BRNO DENNĚ 
ZAJISTÍ PŘES 4 000 
PORCÍ JÍDLA 

Mgr. Lubomír Oškrdal
vedoucí Stravovacího provozu FN Brno 

Recepty
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Jak poznáme skutečnou 
hranici mezi „normální“ 
starostí o zdravou výživu 
a psychickou poruchou? 
Mají k ní někteří jedinci 
silnější dispozice? Kteří?

Ortorexii řadíme mezi 
poruchy příjmu potravy 
a podobně jako u mentální 
anorexie či bulimie jí čas-
těji trpí vyšší socioekono-
mické vrstvy, ve většině 
případů osoby s vyšší in-
teligencí. Tito lidé se za-
bývají intenzivním zkou-
máním jednotlivých druhů 
potravin a úzkostně se za-
měřují na zdravou výživu, 
informace získávají pře-
vážně z internetu a z nej-
různějších filozofických 
směrů, komunikují spolu 
prostřednictvím blogů a ji-
ných specializovaných in-
ternetových stránek a vzá-
jemně se posilují ve svém 
odhodlání ve „zdravé“ 
výživě vydržet. Jedná se 
převážně o vysokoškoláky 
nebo středoškoláky s vel-
kým kulturním a všeobec-
ným přehledem, zatímco 
ve druhé skupině obyvatel 
se základním vzděláním 
se vyskytuje spíše tenden-
ce k obezitě.  
Lidé s mentální anorexií 
trpí primárně psychickou 
poruchou na rozdíl od fi-
losoficky a eticky zaměře-
né části populace na tzv. 
„zdravou“ výživu. Nemocní 
s mentální anorexií či buli-
mií se však velmi často na 
tzv. „zdravou“ výživu odvo-

žování by značně přesáhl rámec tohoto 
článku. Člověk se tak stává posedlý do-
držováním všech pravidel „zdravé“ výživy 
– hovoříme tedy o jistém druhu stravova-
cího terorismu a obsedantním přístupu ke 
stravování. Touha zdravě jíst tak ustupuje 
do pozadí před posedlostí, která může 
vyústit v psychickou poruchu, stejně tak 
jako u jiných poruch příjmu potravy. Po-
stihuje jedince s touhou být dokonalí, tzv. 
perfekcionisty, s nutkavou myšlenkou, že 
stravování dovedou k dokonalosti, čímž 
dochází k postupné exhausci (vyčerpá-
ní) vlastního těla, která může vést až ke 
smrti.

Myslíte si, že ortorexie může být reakcí 
na tlak společnosti? 

Tzv. „zdravá výživa“ je podporována sou-
časnou společností, kde vzniká nepřeber-
ná řada různých tzv. „poradců“ ve výživě, 
prezentujících se v médiích a především 
na internetu, zakládající nejrůznější „spe-
cializovaná“ zařízení pro výživu a vydělá-
vající značné finance, aniž by měli lékař-
ské nebo jakékoliv jiné seriózní vzdělání 
v oboru metabolismu a výživy. Příkladem 
mohou být diety podle krevních skupin, 
podle rychlosti metabolismu, podle cele-
brit, podle kávové sedliny, dělená strava, 
veganství, dieta bez cukrů, bez soli, bez 
masa, bez mléčných výrobků, bez potra-
vin s jakýmkoliv zpracováním, „stravo-
vání“ z kosmické energie, barrandovská 
dieta, paleostrava, frutariánství (striktní 
forma veganství, kde je povolena pouze 
konzumace ovoce, ořechů a semen, je 
zakázáno jíst brambory i luštěniny),  vi-
tariánství. Někteří vitariáni mohou jíst 
i syrové živočišné produkty, například 
syrové maso, nemusí se tak vždy jednat 
o vegetariány v pravém smyslu. Základ-
ním filozofickým směrem frutariánství 
je uznání rostlin jako živých organismů, 
nikoli „pouhých polověcí“, při sběru ne-
smí být zraněna rostlina, jelikož se jedná 
o živý organismus, naproti tomu vegetari-
áni a vegani preferují pro výběr své stravy 
environmentální a etická hlediska.
Tyto a jiné diety jen prohlubují u nejšir-
ší veřejnosti obavy z jídla, až hovoříme 
o tzv. „stravovacím terorismu“. Tak je 
v současné době „odborníkem“ na výživu 
téměř každý v duchu „každý přece musí 
jíst, a tak tedy tomu rozumí“ a ve společ-
nosti koluje řada stravovacích přesvědče-
ní a mýtů, které si jednotlivé skupiny mezi 
sebou předávají a snaží se navíc ovlivňo-
vat co nejširší okruh dalších lidí, což se 
v současné době umocňuje prostřednic-
tvím internetu. Neuvědomují si však, že si 
mohou při jejich dlouhodobém neuváže-
ném praktikování velmi vážně narušit své 
zdraví. Tělo se začíná na nedostatek ži-
vin adaptovat řadou metabolických změn, 
které mohou vyústit až ve smrt. K tomu 
přistupuje fyzická aktivita v rámci „zdra-

vého životního stylu“, a tak tělo, které má 
narušeno vnitřní prostředí (exhaustované 
tkáně a orgány) a probíhá v něm tak jistý 
způsob „autokanibalismu“, k tomu navíc 
zatěžují pohybem. 
Tak dochází k dalšímu prohlubování ne-
gativních změn uvnitř těla, tělo spotřebo-
vává své vlastní bílkoviny, u žen dochází 
k zástavě menstruace, která se promptně 
substituuje hormonálními preparáty, a tak 
vlastně zastíní závažnost onemocnění, 
dochází k postupnému vyplavování váp-
níku z kostí a následně k jejich prořídnutí 
i patologickým zlomeninám, k narušení 
termoregulace, poruše trofiky kůže, po-
ruchám funkce orgánů, k redukci až zá-
stavě hormonální i imunitní činnosti. Pa-
radoxem v závažných případech může 
být to, že čím je na tom organismus hůře 
po stránce tělesné, tím méně to vnímá po 
stránce psychické a o to více se utvrzuje 
ve svém správném „zdravém“ počínání. 
Přitom bylo v historii opakovaně prokázá-
no, že hladovění je smrtelné. 
Stručně řečeno – v současné době je 
moderní nejíst nebo jíst velmi málo. Ne-
bezpečí si uvědomují jen skuteční spe-
cialisté v oboru – lékaři a nutriční speci-
alisté s vysokoškolským vzděláním. Tito 
jsou bohužel vyhledáni (pokud vůbec) až 
po nástupu některých z výše uvedených 
zdravotních komplikací.

Jak jsou na tom Češi? Existují nějaké 
případy, kdy byla řešena ortorexie? 
Jak se léčí? Mají nějaký smysl detoxi-
kační kúry a diety podle celebrit?

Ano, stejně tak jako v zahraničí, i lidé 
u nás experimentují se zdravou výživou, 

existuje řada případů, ale k tomu by byl 
zapotřebí další článek. Příznivci ortorexie 
však k lékařům bohužel docházejí, až jim 
„poradci“ nedokážou s jejich zdravotními 
problémy pomoci. Léčba pak patří do ru-
kou skutečných odborníků. Léčba je kom-
plikovaná o to více, o co více kolem nás 
burcují nejrůznější média, včetně inter-
netu, jak zhubnout, kde každodenně na-
cházíme řady zaručených diet, kolik kilo-
gramů zhubly nejrůznější celebrity, která 
z celebrit zhubla z velikosti 34 do velikosti 
32 (např. Victoria Beckham aj.). K tomu 
si také můžeme přečíst, jak je dobré re-
dukční dietu prostřídat s očisťovací kúrou. 
Jako lékař s 28letou praxí v oboru klinic-
ké výživy neuznávám detoxikační kúry, 
zdravý organismus má svoje mechanis-
my, které jsou dokonalejší než jakékoliv 
detoxikační kúry. Bohužel tyto kúry, kde 
chybí absolutně dodávka kvalitních bíl-
kovin, propagují naše i zahraniční me-
diálně známé osobnosti – např. zpěvačka 
Byoncé, herečka Demi Moore, modelka 
Heidi Klum. Dochází sice k redukci hmot-
nosti, ale na úkor vlastních bílkovin, což 
je velmi nebezpečné! Stačí jen kliknout, 
být příznivcem ortorexie není přece tak 
složité, navíc je člověk IN. Mimochodem 
světoznámá Marilyn Monroe se oblékala 
do velikosti 42, což odpovídá současné 
velikosti 46, tak by v dnešní době, kdy 
mají ženy dokonce tak malé velikosti jako 
32 až 34, měla vlastně nadváhu, resp. 
byla téměř obézní! A hádanka na závěr: 
v každém ženském či dívčím časopise 
najdeme zaručeně nějakou redukční die-
tu. Kolik jich najdeme v časopisech typu 
Modelářství, Letectví, Rybářství, event. 
ve Světě motorů? 

Ortorexii poprvé definoval lékař Steven Bratman z Colorada v roce 1997 a popsal ve své knize 
Healthfood Junkies – Fanatici zdravé výživy. Název je odvozen z řečtiny a vznikl spojením dvou 
starořeckých slov – „orthós” – správný – a „orexis” – žádostivost, chuť, apetit. Tento lékař, 
praktikující alternativní (především celostní), ale i konvenční medicínu, byl zprvu přesvědčen 
o novém, správném směru ve výživě, a tedy propagátor myšlenky zdravého, přírodního stravo-
vání. Později založil společenství, které se zabývalo realizací jeho ideologie zdravé výživy, toto 
však sám opustil proto, že jeho členové tento směr značně zradikalizovali až na patologickou 
posedlost zdravou výživou. Zastánci ortorexie jsou radikálními odpůrci uměle hnojených, gene-
ticky upravovaných potravin bez použití chemických konzervantů a barviv, zaměřují se zásadně 
a bez výjimky na bio potraviny ze specializovaných obchodů s tím, že odmítají jakékoliv jiné 
způsoby stravování.  Samotná myšlenka, že by mělo být jídlo maximálně přírodní, a tedy zdra-
vější, není patologií, patologií se stává obsese ohledně jídla a stravování. Seznam povolených 
potravin se však dále časem zužuje, zastánci ortorexie začínají dále vyčleňovat i z bio potra-
vin ty bezpečné a méně bezpečné, podle toho, kdo je výrobcem a jaké k tomu použil postupy 
při výrobě, jestli potraviny „nekontaminoval znečištěný vzduch“, jestli všechny postupy byly 
správné, zda se dodržela správně sklizeň apod., tak totiž může podle jejich přesvědčení hrozit 
nebezpečí z otrávených potravin a jejich škodlivosti. O posedlosti zdravou výživou jsme hovoři-
li s MUDr. Miroslavou Navrátilovou, Ph.D. – vedoucí lékařkou z Poradny pro poruchy metabolis-
mu a výživy Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno. 

lávají. Odborně popsanou ortorexii od anorexie 
dělí dlouhých 18 století – projevy onemocnění, 
z nichž byla později diagnostikována mentální 
anorexie, byly popsány již Galénem ve 2. století.

Je vlastně podle českých specialistů úzkost-
livá starost o zdravou výživu psychickým 
onemocněním? 

V iniciálních fázích se příznivci navzájem ujiš-
ťují o oprávněnosti tohoto počínání, neboť mezi 
zásady ortorexie patří obecně správné přístupy, 
např. nepožívat alkohol, nepít kávu s kofeinem, 
nesmí se jíst potraviny, které obsahují umělé pří-
sady nebo přišly do styku s pesticidy, herbicidy 
apod. Později k tomu přistupují další výjimky ze 
stravování – nejíst výrobky z pšenice, výrobky 
obsahující lepek, cukr, vyvarovat se soli, nepo-
užívat k přípravě stravy kvasnice, sóju, kukuřici, 
a dokonce ani mléčné výrobky (!). Stravování, 
zpočátku v rámci zdravého životního stylu, se tak 

mění v posedlost, kdy je nemocný přesvědčen, 
že nemá právo jíst „zakázané“ potraviny, tomuto 
úsilí pak obětuje veškerý svůj volný čas a dochá-
zí jak k limitaci jeho duševních, tak i tělesných sil 
a podobně jako u mentální anorexie si nemocný 
plně neuvědomuje důsledky svého počínání. Po-
kud tito lidé nad stravováním nemají plnou kon-
trolu, začínají trpět výčitkami a depresemi. Mezi 
zdravá jídla v duchu ortorexie tak patří jen jídla 
syrová, viz např. v rámci vitariánství raw strava, 
kde je povoleno jen máčení, klíčení, odšťavňo-
vání, kvašení a sušení max. do 42 °C. Strava se 
tak skládá převážně z naklíčeného obilí, ovoce, 
zeleniny a ořechů. Nesporně zde můžeme za-
řadit také stravu v rámci makrobiotiky (harmo-
nie mužského a ženského principu, základního 
životního principu vesmíru, energií jin a jang) 
a vegetariánství, ovovegetariánství (bez masa, 
mléčných výrobků, ryb, v jídelníčku jsou zařaze-
na jen vejce) a veganství, či naopak paleostrava 
atd. Výčet „zdravých“ jídel a způsobů jejich dodr-

VYJÁDŘENÍ PSYCHIATRA:
Ortorexie je jeden z mnoha nových termínů týkajících se nových způsobů stra-
vování a zatím není pod tímto názvem klasifikována jako psychiatrické onemoc-
nění. Jde o společenský fenomén, který má svoje rizika, která jsou v článku 
dobře popsaná. Pokud se projeví ve své extrémní formě, jde již zjevně o duševní 
poruchu, pro kterou ale zatím nemáme přesné zařazení. Patří jistě mezi poru-
chy příjmu potravy (podobně jako mentální anorexie a mentální bulimie), ale 
obsahuje i psychopatologii z okruhu obsedantně kompulzivních poruch – trvalé 
myšlenky související s jídlem a jeho přípravou, které navozují úzkost, a ritualizo-
vané jídelní návyky. Patologické je pak to, že jakékoli jídlo vyvolává nepříjemné, 
obvykle úzkostné pocity, představuje pro postiženého stres a zabývání se jídlem 
a způsoby jeho přípravy a konzumace narušují každodenní život. Také mezilid-
ské vztahy neustálá potřeba „správného“ jídla výrazně narušuje. Zdravá míra 
zájmu o správné stravování je zcela žádoucí. Patologická ortorexie je psychické 
onemocnění, které se léčí především psychoterapií, kdy se hledají důvody, které 
ji udržují i přes nepříznivé dopady na zdraví, hledá se také význam nadměrné 
kontroly v životě postiženého jedince. Léčba bude velmi obtížná, motivace ke 
změně je často nízká, neboť tento způsob stravování se opírá o určitý společen-
ský ideál, který je však v daném případě velmi pokroucený. Samotné poučení 
odborníkem nemůže být dostatečné. Dá se rovněž uvažovat o současné léčbě 
antidepresivy SSRI, které zlepšují výskyt vtíravých myšlenek a zlepšují i nutkavé 
chování. Důkazy o účinnosti jednotlivých metod zatím neexistují.

CO PŘESNĚ 
ZNAMENÁ 
ORTOREXIE?

MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.
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Jakou cestou se virus 
převážně šíří?    

Infekce se přenáší tro-
jím možným způsobem: 
nechráněným sexuálním 
stykem, krví a možný je 
také přenos z HIV pozitivní 
matky na dítě. Dominantní 
způsob přenosu v ekono-
micky vyspělých zemích, 
mezi které patří i Česká 
republika, je nechráněný 
pohlavní styk mezi homo-
sexuály.  

Jakým způsobem se 
vyvíjí počet nakažených 
v České republice? 

V České republice máme 
k dispozici statistiky od 
roku 1986, kdy začalo tes-
tování, od té doby počet 
nakažených stále stoupá. 
K 30. červnu 2017 byl vi-
rus HIV diagnostikován 
u 3041 občanů České 
republiky, u 566 z nich se 
rozvinula nemoc AIDS.  

Kopíruje rostoucí křivka nakažených 
v ČR celosvětový trend? 

Ano. Podle oficiálních statistických dat 
Světové zdravotnické organizace žilo 
v roce 2016 asi 37,6 milionů HIV pozitiv-
ních. Neoficiálně toto číslo bude ale samo-
zřejmě ještě vyšší. 

Co doporučujete v oblasti prevence?    

Největší riziko představuje nechráněný 
sex s neznámým nebo málo známým part-
nerem. Dnes je ale prevence značně upo-
zaděná. Lidé mají pocit, že jim se to nikdy 
stát nemůže, přitom incidence tohoto one-
mocnění stále narůstá a infikovat se může 
skutečně každý, není to nic bizarního, co 
by bylo výlučně vázáno na nějaké extrava-
gantní chování.

Musí takový pacient o svém onemocně-
ní informovat ošetřující zdravotnický 
personál? 

Ano. Podle zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví, § 53 je nosič 
HIV povinen o svém nosičství informovat 
lékaře před vyšetřovacím nebo léčebným 
výkonem a při přijetí do ústavní péče. Stej-
ně tak je povinen informovat svého prak-
tického lékaře a stomatologa.

Jaká preventivní opatření by měli dodr-
žovat zdravotníci, kteří pacienta s HIV 
vyšetřují či léčí? 

HIV je velmi citlivý a ve vnějším prostře-
dí ihned zahyne. Jeho životnost je přísně 
vázána na prostředí vitální krve, sperma-
tu, vaginálního sekretu nebo omezeně na 
prostředí vitálních slin a slz, které se ale 
pro podprahové množství viru v přenosu 
infekce neuplatní. HIV nedokáže přežít 
ve zmíněných tělesných tekutinách, které 
jsou zaschlé. V jakémkoli jiném prostředí 
není schopen ani omezené existence. 
Vzhledem k tomu, že virulence HIV je vel-
mi nízká, je mnohonásobně méně virulent-
ní než virus hepatitidy B i C, vychází z toho 
i skutečnost, že bezpečnostní pravidla při 
styku s HIV-pozitivním člověkem či HIV 
kontaminovaným materiálem nevyžadují 
žádná zvláštní opatření. Je ale třeba řádně 
dodržovat základní bezpečnostní pravidla 
hygienicko-epidemiologického režimu, 
která jsou obecně doporučena ve zdravot-
nických zařízeních.
Při běžném kontaktu, např. při fyzikálním 
vyšetření, nemusí ošetřující personál pou-
žívat žádné ochranné pomůcky. Pouze při 
kontaktu s pacientem, který současně trpí 
tuberkulózou, je třeba ústní roušky. Od-
běr biologického materiálu, včetně odběru 
krve, se provádí v rukavicích. Při invaziv-
ním zákroku a rovněž intubaci se používají 
vedle gumových rukavic i rouška se štítem 
k ochraně očí, ev. igelitová zástěra. Při in-
vazivních výkonech je doporučováno ob-
lékat si dvoje rukavice. Nejlépe je používat 
jednorázové pomůcky.

Kontaminované nástroje se dezinfikují 
či sterilizují běžným způsobem, povrchy 
znečištěné biologickým materiálem se 
dekontaminují desinfekčními prostředky 
a mechanicky očišťují tak, jak je obecně 
doporučeno ve zdravotnických zařízeních.
Při práci zdravotnického personálu může 
dojít ke zranění kontaminovanou injekční 
jehlou nebo jiným nástrojem. Kontami-
nované poranění zdravotníků a podobné 
expozice HIV infikované krvi jsou za jis-
tých okolností důvodem k podání postex-
poziční profylaxe infekce HIV. Pravdě-
podobnost přenosu HIV souvisí s typem 
expozice a množstvím viru přítomného 
v inokulu. Kontaminace spojivkového vaku 
nebo dutiny ústní vyžaduje okamžité řád-
né vypláchnutí a dezinfekci, je to však ne-
pravděpodobná cesta nákazy. Podle dat 
amerického Centra pro kontrolu nemocí je 
odhadováno, že průměrné riziko přenosu 
HIV po profesionální perkutánní expozici 
je 0,3 %. V naší republice k přenosu infek-
ce na personál dosud nikdy nedošlo a i jin-
de ve světě je to mimořádně výjimečné. 
V případě takového poranění je třeba co 
nejdříve nasadit tzv. postexpoziční profy-
laxi kombinací antiretrovirových léčiv na 
jeden měsíc.

Představuje pro zdravotnický personál 
tento pacient riziko?

Léčený pacient nepředstavuje prakticky 
žádné riziko. Možnost přenosu infekce od 
pacienta, který má nulovou virovou nálož, 
je takřka nepravděpodobná. Určité riziko 
může představovat pacient neléčený, ale 
při dodržování výše zmíněných bezpeč-
nostních opatření, je i to málo pravděpo-
dobné. Ani k takovému případu u nás ni-
kdy nedošlo.

Jsou lidé přenašeči, aniž by to věděli?

Ano, to je většina. Pokud nebude naka-
žený člověk léčený, bude vždy přenaše-
čem. Málokdy se totiž podaří diagnostiko-
vat tuto nemoc hned v prvních měsících. 
Takže nakažený neléčený člověk dál virus 
přenáší, aniž by o tom ale měl sebemenší 
tušení… Zvláště, když někdo příliš střídá 
partnery… 

Jaké příznaky na sobě nakažení pozo-
rují?

Někteří lidé se nechávají testovat, aniž by 
měli nějaké příznaky, protože vědí, že měli 
styk, který by mohl být rizikový. Celá řada 
pacientů ale přichází až v průběhu času, 
kdy imunita klesá a projevuje se nějaká 
insuficience imunitního systému – lidé mo-
hou mít častější zápaly plic, pásový opar, 
plíseň na nohou, nehtech rukou i nohou, 
zvětšené uzliny…
Projevy HIV jsou nesmírně polymorfní 
a nespecifické, např. lehké snížení krev-
ních destiček, lehké snížení bílých krvinek 
atd. a řada lidí chodí poměrně dlouho po 
různých ambulancích, kde podstupují slo-

žitá vyšetření, která nic neodhalí. Jako 
u každé nemoci, i zde platí, že čím dříve 
onemocnění zachytíme, tím dříve ho mů-
žeme začít léčit a ideálně se má začít léčit 
hned. Je důležité, aby se lékaři nebáli včas 
testovat pacienty na přítomnost protilátek 
proti viru HIV a nenechávali to až jako kraj-
ní možnost řešení pacientovy bezvýchod-
né situace.  

Změnila se za poslední roky léčba tohoto 
onemocnění? 

Vyléčit infekci HIV nelze, ale stabilizovat 
ano. Přestože je to poměrně nová infek-
ce, podařil se obrovský pokrok v léčbě. 
Ještě před 20 lety to bylo jednoznačně 
smrtelné onemocnění, které mělo jasnou 
progresi a jasný konec. Vývoj antiretrovi-
rové terapie je jeden z nejdynamičtějších 
evolučních procesů v historii medicíny. 
Po zavedení antiretrovirové léčby došlo 
k dramatickému snížení morbidity a mor-
tality HIV infikovaných. Infekce HIV je dnes 
považována za typicky chronické onemoc-
nění, při němž je možné udržet vysokou 
kvalitu života s očekávanou délkou, která 
se podstatně neliší od kvality a délky živo-
ta u obecné populace. Klíčovou podmín-
kou úspěšné léčby je konstantní hluboká 
virová suprese, která je navozena kombi-
nací antiretrovirových léčiv. Pokud pacienti 
dodržují léčebný režim a užívají pravidelně 
medikamenty, žijí naprosto stejně kvalitní 
život jako HIV negativní – pracují, sportu-
jí, cestují, věnují se různorodým aktivitám 
a rozhodně nejsou sužováni chorobami, 
pracovní neschopností nebo invalidním 
důchodem. Virová nálož je u dobře léče-
ných pacientů, což je 95 % z nich, pod 
hladinou detekovatelnosti. Tito lidé jsou 
naprosto fyzicky i duševně plnohodnotní. 

Jak konkrétně léčba probíhá?

Léčebný antiretrovirový režim spočívá 
v kombinaci nejméně tří virostatik s růz-
nými mechanismy účinku. V posledních 
10 letech se režimy významně zjedno-
dušily. Dříve museli pacienti užívat bě-
hem dne velké množství tablet v různých 
časových intervalech. Dnes se efektivní 
režimy zjednodušily do jedné, maximál-
ně dvou dávek denně. A včas diagnosti-
kovaný a řádně léčený pacient by vůbec 
neměl dospět do nejrozvinutějšího stá-
dia AIDS. To je také globální cíl preven-
ce šíření infekce HIV, která je největší 
pandemií v historii lidstva. Podle Světo-
vé zdravotnické organizace je efektivní 
antiretrovirová terapie chápána nejen 
jako strategie terapeutická, ale také jako 
strategie prevence přenosu infekce HIV. 
V případě, že je léčený, perfektně stabili-
zovaný a nemá potíže, chodí na kontroly 
jednou za tři měsíce. 

Zatímco v 90. letech se na HIV umíralo, dnes je možné zajistit optimálně léčeným pacientům plnohodnotný 
život. Léčbě tohoto onemocnění se s více než dvacetiletou praxí věnuje lékařka HIV centra Kliniky infekčních 
chorob FN Brno MUDr. Svatava Snopková, Ph.D., která říká: „Pokud pacienti dodržují léčebný režim a užívají 
pravidelně léky, jejich virová nálož (plazmatická virémie) je pod hladinou detekovatelnsti, což je u 95 % léče ných 
pacientů, riziko nákazy jiného člověka je velmi nepravděpodobné. Nepředstavují tedy ohrožení ani pro zdravot-
nický personál, který je ošetřuje.“ Důležité je objevit infekci co nejdříve a ihned ji začít léčit: „Klinické projevy 
progredující insuficience imunitní soustavy jsou velmi polymorfní a jejich kauzální příčina může dlouho unikat. 
Vzhledem k narůstajícímu počtu HIV-pozitivních jedinců i v ČR by sérologická diagnostika protilátek anti-HIV 
měla být samozřejmou součástí diferenciálně diagnostických rozvah na všech pracovištích.“ HIV centrum, které 
v současnosti koncentruje přibližně 230 pacientů, bylo na Klinice infekčních chorob FN Brno založeno jako dru-
hé v České republice již v roce 1991 a patří do sítě sedmi HIV center, které v ČR fungují. 

HIV NENÍ KONTRAINDIKACÍ 
PRO ŽÁDNÝ 
ZPŮSOB LÉČBY 

MUDr. Svatava Snopková, Ph.D.

HIV+ celkem z toho AIDS
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Po opatrných začátcích se kar-
diovaskulární rehabilitace ve FN 
Brno postupně proměnila, trénink 
je v současnosti delší, intenziv-
nější a bezpečnější. Tento fakt 
souvisí se značným medicínským 
pokrokem v diagnostice i léčbě 
srdečních chorob. Od roku 1993 
do konce roku 2016 absolvovalo 
tréninkový cyklus přes 1500 kar-
diaků po akutním infarktu myo-
kardu, s chronickým srdečním 
selháním nejčastěji ischemické 
etiologie, po kardiochirurgických 
intervencích (standardně aor-
to-koronární bypass a náhrady 
chlo pní) a také nemocných, kteří 
podstoupili perkutánní koronární 
intervenci z důvodu hemodyna-
micky významné stenózy koro-
nárního řečiště, aniž by prodělali 
akutní infarkt myokardu. 
Od roku 2000 poskytujeme na 
našem pracovišti také III. fázi 
kardiovaskulární rehabilitace ur-
čenou pro pacienty, jež absolvo-
vali II. fázi plně hrazenou z veřej-
ného zdravotního pojištění. Naše 
pracoviště tedy standardně na-
bízí všem kardiakům rehabilitaci 
od akutního lůžka až po celoži-
votní udržovací fázi. Intervenční 
tréninkový kardiovaskulární re-

habilitační program je součás-
tí II. fáze KR, která je klíčovým 
bodem v celém sekundárně 
a terciárně preventivním procesu 
u nemocných s kardiovaskulár-
ním onemocněním. Dochází zde 
k hemodynamické adaptaci pa-
cienta na běžnou fyzickou zátěž, 
k postupnému zvyšování aerobní 
kapacity a k osvojování principů 
pravidelného aerobně-odporového 
tréninku. Hlavním přínosem pro 
pacienta je tedy zvýšení kvality 
života, redukce rizikových fak-
torů ischemické choroby srdeč-
ní (ICHS) a odstranění strachu 
z provádění pravidelné pohybové 
aktivity. Metodiku tréninku včetně 
nastavení progrese intenzity pro-
vádí na našem pracovišti erudo-
vaný fyzioterapeut – specialista 
v kardiovaskulární rehabilitaci. 
Samozřejmostí je také dlouhodo-
bé monitorování reakce hemody-
namických parametrů na zátěž, 
ale také konzultace s kardiolo-
gem stran nastavené farmakolo-
gické léčby a jejího vlivu na pro-
váděný trénink. 
Několikaleté výsledky studií na-
šeho pracoviště poukazují na 
signifikantní zlepšení kardiore-
spiračních ukazatelů a ukazatelů 

tolerance zátěže po absolvování tréninku podob-
ně jako v jiných studiích. Prospěšnost kardiovas-
kulární rehabilitace byla za poslední tři dekády 
prokázána stovkami studií. Lze tedy oprávněně 
předpokládat, že také u pacientů rehabilitova-
ných ve FN Brno dojde po absolvování KR k vý-
znamnému zlepšení jejich prognózy, ale pouze 
za předpokladu, že si budou i nadále udržovat 
aerobní zdatnost získanou v II. fázi KR.  
Nesmíme opomenout důležitou úlohu kardiovas-
kulární rehabilitace také u nemocných po ope-
raci chlopenních vad, kde jsou výstupy řízené 
tréninkové aktivity mírně odlišné od nemocných 
s ICHS. Primárním cílem není ovlivnění riziko-
vých faktorů ICHS, ale kardiorespirační adaptace 
na zátěž po operaci, celková rekonvalescence 
organismu a psychologický start do aktivního ži-
vota jedince, kterému byla odstraněna hemody-
namicky významná limitace kardiovaskulárního 
systému.  
Cílem našeho pracoviště není jen vytváření tré-
ninkových plánů pro naše pacienty, rovněž vy-
chováme budoucí erudované fyzioterapeuty jako 
odborníky na kardiovaskulární rehabilitaci, rozši-
řujeme povědomí o KR u lékařů i mimo naše pra-
coviště, ale také pracujeme na zavádění nových 
rehabilitačních postupů do běžné klinické praxe, 
jež jsou v zahraničí považovány za zcela stan-
dardní. Na našem pracovišti si uvědomujeme, že 
bez KR nebude léčba akutních koronárních syn-
dromů nikdy komplexní.

Kardiovaskulární rehabilitace (KR) má ve Fakultní ne-
mocnici Brno dlouholetou tradici. V rámci České republi-
ky byla naše nemocnice jedním z prvních pracovišť, které 
začalo systematicky a standardně provádět ambulantně řízený 
trénink jako součást léčby kardiaků. Počátky kardiovaskulární 
rehabilitace sahají do roku 1993 a jsou spojeny se jmény doc. 
MUDr. Václava Chaloupky, CSc., posledního přednosty Odděle-
ní funkčního vyšetřování FN Brno, a jeho manželky – fyziotera-
peutky Šárky Chaloupkové. V současnosti naše pracoviště fun-
guje v rámci detašovaného pracoviště Rehabilitačního oddělení 
na Interní kardiologické klinice Fakultní nemocnice Brno. 

TÉMĚŘ ČTVRT STOLETÍ 
KARDIOVASKULÁRNÍ 
REHABILITACE 
VE FN BRNO

Mgr. Robert Vysoký, Ph.D., Mgr. Filip Dosbaba, Mgr. Ladislav Baťalík
Rehabilitační oddělení FN Brno 

V roce 2015 se Interní kardiologická klinika 
(IKK) FN Brno zapojila do pilotního edukač-
ního programu Contract4Life – Pro život po 
infarktu myokardu (C4L), jehož součástí jsou 
pracoviště z České republiky, Portugalska, 
Španělska a Řecka. Jde o pilotní projekt 
iniciativy Stent For Life, který se zaměřuje 
na edukaci pacientů po proběhlém akutním 
infarktu myokardu sestrou a jehož snahou 
je snížit 30denní rehospitalizaci pacientů po 
primární perkutánní koronární intervenci. 

Hlavním cílem programu C4L je:
 n zmapovat existující programy sekundár-

ní prevence
 n vytvořit edukační materiály pro zdravot-

nický personál s cílem zlepšit předávání 
informací sekundární prevence v akutní 
hospitalizační fázi

 n umožnit pacientovi lépe rozumět riziko-
vým faktorům infarktu myokardu a pře-
vzít zodpovědnost v jeho léčbě a rekon-
valescenci podepsáním smlouvy „Pro 
život po infarktu myokardu“

Mezi klinické cílové parametry programu 
C4L patří: rehospitalizace (z důvodu akut-
ního koronárního syndromu, srdečního sel-
hávání, krvácivých komplikací), úmrtnost, 
nefatální infarkt myokardu, jakákoliv další 
revaskularizace, cévní mozková příhoda, 
kouření, krevní tlak, hodnota LDL choleste-
rolu a kvalita života po infarktu myokardu. 
Na našem pracovišti bylo do projektu v ob-
dobí od ledna 2016 do března 2016 zařaze-

no celkem 32 pacientů. V současné 
době bylo dokončeno roční sledová-
ní pacientů, výsledky budou prezen-
továny v rámci celého projektu.
Naším plánem je v edukaci pacien-
tů po srdečním infarktu na IKK FN 
Brno systematicky pokračovat ne-
jen v rámci např. navazující části 
projektu C4L, ale i v běžné klinické 
praxi. Spolupracujeme přitom s na-

šimi fyzioterapeuty, kteří úspěšně 
vedou specializovaný Program kar-
diovaskulární rehabilitace, rozvíjí se 
spolupráce s Poradnou pro odvykání 
kouření, Nutriční poradnou, je třeba 
prohlubovat i spolupráci s ambulant-
ní sférou. Ve většině případů totiž 
platí: poučený pacient = spokojený 
pacient.

Edukace (z latinského  educo, educare – vychovávat, vypěs-
tovat) představuje výchovu a vzdělávání jedince. Edukace 
pacientů a jejich blízkých ve zdravotnictví přináší jejich lepší 
účast na zdravotní péči, přebrání větší části odpovědnosti za 
vlastní zdraví. Zároveň pomáhá ve spolupráci a komunikaci 
mezi pacientem a zdravotnickým personálem. Edukace je 
i v ošetřovatelství považována za jeden ze základních pilířů 
efektivní léčby. Sestra na základě svých vědomostí pomáhá 
pacientovi při nutné realizaci změn životního stylu a je tak ne-
zbytnou součástí ošetřovatelského i terapeutického procesu. 
S dramatickým poklesem mortality při akutních koronárních 
příhodách v éře moderní intervenční léčby se význam včasné 
sekundární prevence, edukace po akutním infarktu myokardu 
(AIM) ještě zvyšuje. 

Bc. Katarína Marcinechová, DiS., Jana Polášková 
Interní kardiologická klinika FN Brno, Koronární jednotka

EDUKACE PACIENTA 
PO AKUTNÍM 
INFARKTU MYOKARDU 
NA KORONÁRNÍ 
JEDNOTCE FN BRNO
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V České republice je aktuálně 3 200 až 
3 500 dětí s diagnózou diabetes mellitus. 
Dle údajů České diabetologické společ-
nosti je hodnota průměrného glykované-
ho hemoglobinu dětí v České republice 
63,5 mmol/l, což nás řadí mezi světovou 
špičku. Doporučená hodnota výborné 
kompenzace je < 59 mmol/l, špatná kom-
penzace je >75 mmol/l. Vzhledem k době, 
kterou děti prožijí s tímto onemocněním, 
je u nich riziko vzniku nejrůznějších kom-
plikací v časném věku nepochybně vyšší 
než při stanovení diagnózy v dospělosti. 
Proto potřebují dětští diabetici specifický 
přístup edukační i léčebný. 
Dětem s diabetem se v České republi-
ce věnuje osm specializovaných center, 
mezi která patří i Fakultní nemocnice 
Brno. V roce 2016 jsme na Pediatrické 
klinice FN Brno evidovali 244 dětí s dia-
gnózou diabetes I. typu. O dětské diabe-
tiky pečují čtyři pediatři se zaměřením na 
diabetologii, jedenáct sester v nepřetrži-
tém provozu se specializací v ošetřování 
dětského diabetika, dvě nutriční terapeut-
ky a dvě fyzioterapeutky se zaměřením 
na diabetes.  
Diabetes mellitus je chronická porucha 
metabolismu sacharidů, která je způsobe-
na buď nedostatkem inzulínu, nebo jeho 
nedostatečnou účinností, onemocnění 
typicky provází zvýšená glykémie. Méně 
často mohou být vysoké hodnoty glyké-
mie také při podávání některých léků (nej-
častěji kortikoidů), u endokrinologických 
onemocnění, vrozených nebo získaných 
syndromů inzulínové rezistence. U dětí se 
setkáváme nejčastěji s diabetem I. typu. 
Projevuje se trvalou žízní, častým moče-

ním a hubnutím. U dětí může patřit k prv-
ním příznakům nemoci také pomočování, 
zvláště pak v noci. Později se v průběhu 
choroby objevuje v moči a dechu aceton, 
nemocní bývají podráždění a unavení. 
Pokud jsou uvedené příznaky přehlédnu-
ty a nemoc se dále rozvíjí, dostavuje se 
zvracení a bolesti břicha. Neléčený stav 
končí rozvojem ketoacidózy.

LÉČBA 
Léčba dítěte s diabetem zahrnuje pra-
videlnou aplikaci inzulínu, dodržování 
pravidel zdravého stravování, pravidelné 
sledování hladiny cukru v krvi – selfmo-
nitoring a fyzickou aktivitu. Hlavní účel 
léčby je předcházet pozdním komplika-
cím diabetu (nefropatie, neuropatie, re-
tinopatie, diabetická noha). Cílem léčby 
je udržet glykémii v rozmezí 4–10 mmol/l 
a docílit stejné kvality života jakou má ne-
diabetik.
Proto je třeba pravidelně kontrolovat hod-
noty glykémií. Dítě s tímto onemocněním 
si musí provádět kontrolní odběr minimál-
ně čtyřikrát denně, tj. před hlavními jíd-
ly a před spaním. Při prvních příznacích 
onemocnění, ale také při změně denní-
ho režimu je třeba přidat kontrolu glyké-
mie ještě dvě hodiny po jídle a jedenkrát 
v noci. Tento režim musí nový diabetik 
dodržovat denně. Každé stanovení gly-
kémie je sice pouze jedna kapka krve, 
ale připočteme-li k tomu aplikaci inzulínu, 
píchne se denně malý diabetik 8–12x. 
Psychická zátěž dítěte je veliká. Proto 
je důležitým prvkem v ošetřování dítěte 
podpora z jeho okolí.

KROMĚ LÉČBY JE NE-
ZBYTNÉ ZAČÍT S EDUKACÍ
Stanovení diagnózy diabetu většinou 
provází šok nejen dítěte, ale i jeho rodi-
čů, přesto je však nezbytné začít vedle 
léčby onemocnění i příslušnou edukaci. 
Pro všechny zúčastněné je velice těžké 
vstřebat mnoho nových informací a ma-
nuálních dovedností, bez kterých nemůže 
dítě odejít domů. Nových a zcela nezná-
mých pojmů (např. glykémie, ketolátky, 
výměnné jednotky, selfmonitoring) je pro 
diabetika i jeho rodiče zpočátku hodně.
Prvním poznatkem pro nemocného i jeho 
rodiče je NUTNOST APLIKACE INZULÍ-
NU. Nejen, že musí znát množství, kte-
ré si bude aplikovat, ale rychle se musí 
naučit reagovat i na hodnoty glykémií 
a změny denního režimu a přizpůsobit 
množství inzulínu těmto změnám. Naučit 
se využívat místa, ve kterých se inzulín 
rychleji či pomalu vstřebává, promyslet 
denní aktivity, zda bude sportovat či sedět 
v lavici nebo u počítače. To vše ovlivňuje 
hladinu glykémie. Důležité je pravidelné 
střídání jednotlivých míst vpichů a kont-
rola místa, kam je inzulín aplikován. Děti 
mají často snahu se píchat do míst lehce 
přístupných, tj. stále stejných. Po čase se 
zde vytvoří zatvrdlá místa, ze kterých se 
inzulín špatně vstřebává. Dále se musí 
u dětí sledovat délka aplikace, jehlu pod 
kůží je třeba nechat alespoň 6 sekund. 
Aby takovou dobu dítě alespoň odhadlo, 
počítáme s ním pomalu do desíti.
Druhou znalostí, bez které se dítě a jeho 
rodina doma neobejde, je SLOŽENÍ 
STRAVY. Musí znát potraviny, které ob-

sahují cukry a ovlivňují glykémii. Kdo se 
do této chvíle zajímal, jestli snědl půl kra-
jíce chleba, nebo celý? Zda pečivo ob-
sahuje cukr a kolik? Co přílohy, omáčky, 
ovoce, toto všechno se musí sledovat? 
Mohou se jíst sladkosti, jako jsou bonbó-
ny a čokoláda? 
Ke zvládnutí tohoto problému je třeba 
znát množství cukru v jednotlivých po-
travinách. Na pomoc sice máme tabulky, 
kde je převod cukrů vypracován do tzv. 
výměnných jednotek. Ale je toho tolik! 
Jedna výměnná jednotka odpovídá 10 g 
sacharidů. Pro usnadnění byly jednotlivé 
potraviny rozděleny do skupin. Potraviny 
obsahující sacharidy se dále dělí na škro-
bové (sem patří pečivo, těstoviny, knedlí-
ky, rýže, brambory, polévky, omáčky, luš-
těniny), mléčné (mléko, bílý jogurt, kakao, 
káva, ne máslo (čistý tuk), ne sýry a tva-
roh) a ovocné – ovoce, ovocné šťávy. Po-
traviny, které neobsahují sacharidy, jsou 
masné produkty (drůbež, ryby, uzeniny), 
vejce, tvaroh, sýry, olej, máslo, čisté tuky 
a zelenina, ta obsahuje minimum škrobu 
a hodně vlákniny, ta vstřebávaní cukru 
brzdí. Důležitou zásadou stravování je 
pravidelnost. Jestliže píchneme inzulín, 
musí se dítě najíst. To znamená jíst pravi-
delně tři hlavní jídla – snídani, oběd a ve-
čeři, dále pak dvě svačiny a nezapomínat 
na druhou večeři pro riziko noční hypogly-
kémie. Důležitý je i dostatek neslazených 
tekutin, které pomáhají udržovat hladinu 
cukru v krvi. U dětí počítáme 30 ml teku-
tin na kilogram jejich váhy na den. To je 
souvislost mezi inzulínem a stravou, ale 
co třeba venku nebo v tělocviku? Fyzická 
zátěž přece také ovlivňuje glykémii. 
FYZICKÁ AKTIVITA má podobný efekt 
jako inzulín a je tak jedním ze základních 
kamenů ovlivňování glykémie. Tělesný 
pohyb zvyšuje látkovou výměnu, krevní 
cukr se rychleji „spaluje“, čímž je snižo-
vána glykémie. U zdravého člověka se při 
fyzické zátěži sníží  tvorba inzulínu, ale 
jednou aplikovaný inzulín se dále vstře-

bává. Může tedy dítě při vysoké glykémii 
neomezeně cvičit? Odpověď není tak jed-
noduchá. Jestliže má dítě vysokou gly-
kémii, tělo nemá dostatek inzulínu na její 
spalování. Pohybem se dostane zásobní 
glukóza z jater do krve a hladina glykémie 
se ještě zvýší, mohou se objevit ketolát-
ky. Proto při vysoké glykémii nemůže dítě 
cvičit. Pokud je hladina glykémie v pořád-
ku, musí diabetik při fyzické aktivitě pro-
vést preventivní opatření. Při plánované 
pohybové aktivitě se musí dítě více najíst 
nebo si snížit inzulín. Při neplánované při-
dat rychlé cukry.

CO SE STANE, POKUD 
NEJSOU HODNOTY GLY-
KÉMIE V POŘÁDKU? 
HYPOGLYKÉMIE je nerovnováha mezi 
nedostatkem glukózy a nadbytkem inzu-
línu. Nedostatek glukózy nezpůsobuje 
jen nedostatečný příjem glukózy v potra-
vinách, ale také zvýšený výdej energie 
při pohybu. Setká se s ní každý diabetik 
léčený inzulínem. Příznaky hypoglykémie 
mívá diabetik i v případě náhlého pokle-
su hladiny glykémie, přestože hodnota 
na glukometru se pohybuje nad 4 mmol/l. 
První příznaky poklesu glykémie bývají 
zblednutí, pocení, třes rukou, bušení srd-
ce, pocit úzkosti, neklidu, vzteku, dravého 
hladu. V této fázi je třeba rychle zarea-
govat. Sníst 10 g rychlých cukrů (nejlépe 
v tekuté formě) a 10 g pomalých cukrů. 
Pokud se hypoglykémie objevila před plá-
novaným jídlem, sníme ho dříve a inzulín 
aplikujeme až po zvládnutí hypoglykémie. 
V případě hypoglykémie v době pravidel-
né aplikace inzulínu podáme nejdříve 
jídlo a inzulín aplikujeme až při glykémii 
6 mmol/l. 
Takto napsané to zní jednoduše. Ale jsou 
tu další otázky starostlivých rodičů, ze-
jména maminek – Co když příznaky ne-
poznáme? Poznám je u tak malého dítěte 

jako je batole? Je dítě mrzuté a protivné, 
protože je jen unavené, nebo má hypo-
glykémii? Nemůžeme přece dítě při kaž-
dé náznaku hypoglykémie píchat ke kont-
role hladiny krevního cukru!
HYPERGLYKÉMIE je nerovnováha mezi 
nadbytkem glukózy a nedostatkem inzulí-
nu. Projevuje se častým močením, velkou 
žízní, nechutenstvím, bolestí břicha, zvra-
cením. Kde je chyba? Byl správně apliko-
ván inzulín, jídla bylo více než stanovená 
dávka, necítí se dítě unavené, nemocné? 
Při hyperglykémii snížíme porce jídla (ale 
jíst 6x denně), zvýšíme pohyb – pokud 
nejsou v moči ketolátky a glykémie vyš-
ší jak 15–17 mmol/l. Podáváme hodně 
tekutin (minerálky), prodloužíme interval 
mezi injekcemi inzulínu a jídlem, aplikuje-
me do „rychlých“ míst (břicho nebo paže) 
a průběžně sledujeme glykémii a ketolát-
ky v moči.

JAK BUDEME POSTUPO-
VAT PŘI NEMOCI, ZMĚNÍ 
SE HLADINA CUKRU?
Ano, změní. Proto se musí průběžně sle-
dovat glykémie i aceton v moči. Je třeba 
dodržovat pitný režim, pít hodně nesla-
zených tekutin. Při horečce nebo glyké-
mii nad 12 mmol/l je třeba pít každou půl 
hodinu alespoň 1 dcl neslazené tekutiny 
pro vylučovaní nadbytečné glukózy a ke-
tolátek.
Pokud dítě nesní obvyklé jídlo, musíme 
doplnit cukry. Sníst alespoň polévku, 
bramborovou kaši nebo piškoty. Nezvlád-
ne-li dítě ani toto jídlo, musí pít alespoň 
tekutiny obsahující sacharidy, a to každé 
3 hodiny tekutinu obsahující 50 g sacha-
ridů. Pokud neudrží dítě v žaludku ani te-
kutiny po dobu 6 hodin, musí tento stav 
včas konzultovat s diabetologem. Důleži-
tá je také kontrola obsahu cukrů v podá-
vaných lécích. 
Poslední kapkou pro vystresované rodi-
če je poučení o pozdních komplikacích 
diabetu, jako je neuropatie, retinopatie 
a nefropatie. Při dlouhodobému poškozo-
vání tkáně nervů a cév, ke kterému do-
chází při hyperglykémii, se váže cukr na 
stavební kameny lidského těla, tj. bílko-
viny. Ty se postupně stále více „zanáší“, 
a tím se mění jejich vlastnosti a dochází 
k poškození citlivých orgánů. Při špatné 
kompenzaci diabetu se rozvíjí tyto kom-
plikace za méně než 10 let. Proto jsou 
důležité dlouhodobě dobré a vyrovnané 
hodnoty hladin krevního cukru. 
Všechny z uvedených informací musí 
vstřebat dítě a jeho rodiče během čtrnác-
tidenního pobytu v nemocnici, aby zvládli 
běžný denní režim v domácích podmín-
kách. Tento náročný maraton jim pomáhá 
zvládnout personál Pediatrické kliniky FN 
Brno, na který se mohou obracet i při po-
bytu doma.

Diabetes mellitus je metabolické onemocnění různé etiologie charakterizované 
chronickou hyperglykémií v důsledku poruchy tvorby nebo účinku inzulínu, nebo 
také kombinací obou. Specifika péče o takto nemocné děti rozebírá ve svém článku 
Bc. Stanislava Holemá – staniční sestra Pediatrické kliniky FN Brno. 
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Mnoho lidí asi stále netuší, co vlastně 
děláme. Protože jsme kodérky, kóduje-
me. To znamená, že složitou cestou hle-
dáme, jakou měl pacient při hospitalizaci 
hlavní diagnózu, tedy tu, která čerpala 
nejvíce prostředků. Řeknete, že diagnó-
zu určuje lékař, to ano, ale ne vždy přijde 
pacient s jednou diagnózou. My pak hle-
dáme tu, která je nejvíce zodpovědná za 
poskytnutou péči a převádíme ji do kódu 
mezinárodní klasifikace nemocí MKN 10. 
Tato data jsou následně zaslána zdra-
votním pojišťovnám přes Oddělení zdra-
votních pojišťoven naší nemocnice. 
Obzvlášť složité jsou pro nás tzv. multi 
případy, tj. pacienti, kteří vystřídají něko-
lik pracovišť po dobu své hospitalizace. 
To se pak z jednotlivých zpráv dozvíte, 
že pacient přišel na urologii s pálením 
při močení, pak byl přeložen na infekční, 
protože dostal průjem. Následně dostal 
zápal plic, proto byl přeložen na plicní. 
Těsně před doléčením dostal mozkovou 
příhodu, a byl tedy přeložen na neurolo-
gii. Každá klinika si na svou propouštěcí 
zprávu jako hlavní diagnózu uvede prá-

vě tu svou, pro kterou je na jejich klinice. 
Naším úkolem je ale převést do kódu tu, 
která byla nejvíce zodpovědná za péči 
a nevznikla za pobytu. 
Velice důležité je také vykázat zdravot-
ním pojišťovnám případné komplika-
ce péče. K tomu je potřeba především 
správně napsaná propouštěcí zpráva 
lékaře. Někdy v ní ale nejsou všechny 
aspekty pacientovy hospitalizace zcela 
jednoznačně popsány, týká se to např. 
pacientů, u nichž byla nařízena izolace. 
V tu chvíli pro nás nastane složitý úkol, 
kdy v dokumentaci hledáme oporu pro 
vykázání této komplikace, která mnoh-
dy péči navýší i o několik desítek tisíc. 
V takových případech pak procházíme 
celou dokumentaci a dohledáváme ra-

zítka, případně slovně popsanou izolaci. 
Složitě kontrolujeme také každou hodinu 
u pacientů, kteří byli napojeni na umělou 
plicní ventilaci, jedna špatně spočítaná 
hodina totiž může nemocnici stát až půl 
milionu. Jsme samozřejmě moc vděčné 
za vzorně napsané propouštěcí zprávy, 
ve kterých se shodují všechny momenty 
hospitalizace.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat 
našemu vedení a jeho blízkým interním 
i externím spolupracovníkům za důvěru, 
podporu a příjemné pracovní podmínky. 
Velmi se omlouvám všem, že jsem je ne-
napsala jmenovitě. Věřím, že ti, kterých 
se poděkování týká, se v tomto článku 
najdou. 

Kodérské oddělení ve Fakultní nemocnici Brno vzniklo v prosinci 
2014, tvoří jej deset zaměstnanců a externích spolupracovníků. Ak-
tuálně zpracovává propouštěcí zprávy ze všech klinik bohunického 
areálu Fakultní nemocnice Brno kromě Gynekologicko-porodnické 
kliniky, kterou převezme až v další vlně společně s klinikami sídlícími 
v porodnici na Obilním trhu a v Dětské nemocnici. 

Mléko a mléčné výrobky tvoří součást lidské výživy již od nepaměti. 
Hrají důležitou roli ve všech fázích života, od narození až po stáří. Spo-
lečnost si však v posledních letech stále častěji pokládá otázku, zda 
mléko pít, či nepít. Názory na výživu se různí a často vedou i k vážným 
omylům, které matou veřejnost. Jak to tedy doopravdy je?

V České republice byla spotřeba mléka 
a mléčných výrobků v roce 2015 přibliž-
ně 242 kg na osobu za rok a samotné-
ho mléka 60,5 l na osobu za rok. Mlé-
ko a mléčné výrobky mají stejně jako 
ostatní potraviny živočišného původu 
vysokou výživovou hodnotu. Obsahují 
všechny základní živiny (bílkoviny, tuky, 
sacharidy) pro pokrytí energeticko-biolo-
gických potřeb lidského organizmu, ale 
také vodu (až 87,5 %). 
Bílkoviny v mléce patří k plnohodnot-
ným, protože obsahují všechny nezbytné 
aminokyseliny a jsou velmi dobře stravi-
telné. Bílkoviny jsou pro náš organizmus 
nenahraditelné a plní celou řadu funkcí: 
jsou součástí hormonů, enzymů, buněč-
ných struktur, zajišťují transport látek 
a mají významnou roli v imunitním systé-
mu. Množství bílkovin se v různých pro-
duktech liší, od 3 % u jogurtů a mléka až 
po přibližně 30 % u tvarůžků. 
Přibližně 4 % složení mléka tvoří tuk, 
který má významnou energetickou funk-
ci pro člověka. Mléčný tuk je dobře stra-
vitelný a je nositelem vitaminů rozpust-
ných v tucích. Trh s mléčnými výrobky 
nabízí široké spektrum produktů s růz-
ným obsahem tuku. Množství může být 
od 0,5 % u odstředěného mléka až po 
82–83 % u másla a 100 % u nyní oblíbe-
ného přepuštěného másla Ghí. U sýrů je 
uveden tuk v sušině, který vyjadřuje, jaký 
podíl ze sušiny připadá právě na tuk. Pro 
ty, kteří se domnívají, že mléko je tučné 
a má moc kalorií bude možná překvape-
ním, že energetický obsah sklenice polo-
tučného mléka odpovídá energetickému 
obsahu menšího jablka.
Ze sacharidů je nejvíce zastoupena lak-
tóza neboli mléčný cukr. Jeho obsah je 
přibližně 4,7 %. Po zpracování mléka na 
mléčné výrobky se obsah laktózy větši-
nou snižuje. Například v sýrech je kon-
centrace laktózy zanedbatelná. K rozště-
pení laktózy je zapotřebí enzym laktáza, 
který má nejvyšší aktivitu v počátečních 
fázích života a s věkem může klesat. Po-
kud je aktivita laktázy snížena, mluvíme 
o tzv. laktózové intoleranci. Lépe jsou ob-
vykle snášeny zakysané mléčné výrobky 
např. jogurt, kefír, podmáslí. Laktóza je 
významným prebiotikem, podporuje růst 
žádoucích mikroorganismů a pozitivně 
ovlivňuje střevní peristaltiku.
Z minerálních látek a stopových prvků je 
důležitý především vápník, ale také fos-
for, draslík, jód a selen. Mléko a mléčné 
výrobky jsou významným zdrojem vi-
taminu A, vitaminu B2, B12  a kyseliny 
pantotenové.
VÁPNÍK JE ZÁSADNÍ PRVEK PRO 
LIDSKÝ ORGANIZMUS. Až 99 % vápní-
ku je uloženo v zubech a kostech, proto 
je dostatečný příjem vápníku důležitý pro 
vývoj a dobrý stav zubů a kostí. Potře-
ba vápníku se zvyšuje především u dětí 
a v období adolescence, kdy dochází 
k růstu a vývoji kostí. Dále u těhotných 

a kojících žen a starších osob, viz tabulka 
č. 1. Pravidelnou konzumací mléka a mléč-
ných výrobků od dětského věku dochází ke 
správnému vývoji kostí a zubů, snižuje se ri-
ziko vzniku zubního kazu a osteopenie u dětí. 
U žen po menopauze a seniorů je nutné dbát 
na vyšší příjem mléka a mléčných výrobků, 
protože se zvyšuje riziko vzniku osteoporózy. 
Tělo si neumí vápník samo syntetizovat, pro-
to ho musíme přijímat v potravě. Různé po-
traviny ho sice obsahují velké množství, ale 
náš organismus je schopen vstřebat jen ma-
lou část. Navíc v dětství a dospívání se zužit-
kuje přibližně 50 % celkově přijatého vápní-
ku, v dospělosti je to však už pouze 20 %. Až 
70 % denní potřeby získáváme konzumací 
mléka a mléčných výrobků, jejich příjem je 
z hlediska příjmu vápníku zcela nezastupi-
telný. Nejvyšší množství vápníku z mléčných 
výrobků obsahují sýry. Celková využitelnost 
vápníku z mléčných výrobků je asi 30 %, pod-
porují ji aminokyseliny a vitamin D. Platí tedy 
úměra, že čím je vyšší podíl bílkovin, tím vyš-
ší je obsah vápníku. Mnohdy se spotřebitelé 
mylně domnívají, že úměra je v návaznosti 
s obsahem tuku!
Vápník můžeme získávat také z rostlinných 
zdrojů. Některé druhy zeleniny jako brokoli-
ce nebo kapusta mají vysoký obsah vápníku 
a také vysokou vstřebatelnost. Dalšími zdroji 
jsou mák, ořechy nebo další druhy zeleniny, 
jejichž vstřebatelnost je nižší než u mléčných 

výrobků z důvodu obsahu specific-
kých látek oxalátů a fytátů.
Vápník, jehož vstřebatelnost je po-
dobná jako u mléčných výrobků, 
se nachází i v pitné vodě a mine-
rálních vodách. Množství vápníku 
v jednotlivých potravinách nalez-
nete v tabulce č. 2.
Všichni jsme se setkali s tvrzením, 
že mléko zahleňuje. Ano, mléko 
opravdu vytváří na sliznici trávicího 
traktu ochranný film, ale ten se po 
krátké době rozkládá na základní 
živiny. Další velkou obavou je ob-
sah antibiotik a růstových hormo-
nů v mléce. V tomto případě je vše 
velmi přísně regulováno EU. U zví-
řat je zakázáno používání růsto-
vých hormonů a obsah antibiotik je 
přísně kontrolován. Dle legislativy 
se do mléka žádné látky prodlu-
žující trvanlivost přidávat nesmějí. 
Dlouhá doba trvanlivosti je zajiš-
těna tepelnou úpravou a zničením 
patogenních mikroorganizmů. Je-
dinou povolenou změnou na mléce 
jsou jednotlivé stupně odstředění, 
popřípadě fortifikace vitaminem D 
či rozložení laktózy. Mléko nesmí 
být ředěno vodou. 
Nutriční hodnota se téměř neliší 
v mléku „přímo od krávy“ a v mlé-
ku, které si zakoupíte v obchodě. 
Tepelným ošetřením se totiž z mlé-
ka ztrácí max. 10 % výživných lá-
tek. Tepelně neošetřené mléko 
může obsahovat choroboplodné 
zárodky, které mohou způsobit 
závažné zdravotní potíže. Záleží 
na podmínkách jeho získávání, pr-
votním ošetření, odpovídají hygie-
nické úrovni a uchování. Čerstvé 
mléko a mléko z automatu je nutné 
vždy tepelně ošetřit. 
Co říct závěrem? Snad jen to, co 
zaznělo na začátku. Věříme, že 
po tomto sdělení budou mléko 
a mléčné výrobky nadále nena-
hraditelnou součástí jídelníčku 
moderní populace a to jak dětí, tak 
i dospělých a seniorů.
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NEMOCNICE BRNO 

Mgr. Marcela Micohlavová 
vedoucí Kodérského oddělení FN Brno

Mgr. Kateřina Ondrušová

MLÉČNÉ VÝROBKY A JEJICH VLIV NA NAŠE 
ZDRAVÍ V DĚTSKÉM I DOSPĚLÉM VĚKU

Věk Vápník
mg/den

Kojenci
0–3 měsíce 220
4–11 měsíců 400
Děti
1–3 roky 600
7–9 let 900
13–14 let 1200
Dospívající a dospělí
15–18 let 1200
20–25 let 1000
≥65 let 1000
Těhotné 1000–1200
Kojící 1000–1200

Zdroj: Referenční hodnoty pro příjem živin. 
V ČR 1. vyd. Praha: Společnost pro výživu, 
2011. ISBN 9788025469873. 

Zdroj: nutridatabaze.cz

Potravina 100 g, vápník (mg)
Mák 1262
Sušené mléko polotučné 1256
Madeland 45 % 887
Eidam 30 % 773
Čedar 761
Sezamová semena 670
Veselá kráva 610
Niva 553
Apetito light 489
Hermelín 389
Pribina smetanový 315
Mandle 240
Mléčné mražené krémy 
smetanové 10 % tuku

157

Smetana 33 % 83
Lučina s pažitkou 73
Podmáslí 1,6 % 72
Gervais natur 56
Hlávkové zelí 47
Čínské zelí 39
Mrkev 36
Růžičková kapusta 
vařená

36

Brokolice vařená 36
Máslo 22,4
Chřest vařený 18
Květák vařený 17

Tvaroh tvrdý Clever 150
Lísková jádra 140
Kapusta vařená 138
Mléko kozí 133
Kefírové mléko 132
Mléko kravské 124
Jogurt bílý 3 % Activia 120
Jogurt smetanový 
10 % t.v.s.

120

Kysaná smetana 
12–18 %

113

Tvaroh měkký jemný 110
Smetana 12 % 109
Tvaroh tučný 105

TABULKA Č. 1: DOPORUČENÉ DENNÍ 
DÁVKY VÁPNÍKU

TABULKA Č. 2: OBSAH VÁPNÍKU V POTRAVINÁCH

O d d ě l e n í  l é č e b n é  v ý ž i v y  F N  B r n o  d o p o r u č u j e

Určitě jste již slyšeli alespoň jeden z uve-
dených mýtů a sice: mléko zahleňuje, ob-
sahuje antibiotika, mléko je ředěná voda, 
když mléko, tak pouze „přímo od krávy“, 
nikoli trvanlivé apod. Na tyto otázky se 
budeme snažit poskytnout objektivní, 

odborně podložené odpovědi. Nicméně 
mléko jako významná komodita v našem 
stravování a v našich jídelníčcích si za-
slouží svůj prostor i pro zcela „obyčejný“ 
popis jeho významu a složení.
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KLINIKA, KTERÁ POMÁHÁ VAŠIM OČÍM

SPLNIT SI SVÉ 
ESTETICKÉ 

POŽADAVKY
CHCETE ZVÝŠIT SVOU 
PRACOVNÍ 
NEBO 
SPORTOVNÍ 
AKTIVITU

PRÁVĚ VÁM PRACOVIŠTĚ OČNÍHO LASERU V DĚTSKÉ NEMOCNICI NABÍZÍ:
  Komplexní oční vyšetření dospělých i dětí pomocí nejmodernějších technologií.

  Ambulantní bezbolestnou a trvalou léčbu dioptrických vad očním laserem.
  Přijatelnou cenu zákroku zahrnující veškeré léčebné prostředky pro pooperační  období.

  Provedení výkonu odborníky s dlouholetými zkušenostmi, 
ošetření v příjemném prostředí, kvalitní zdravotnickou technikou.

OSVOBODIT SE OD BRÝLÍ? ?

?

Oční laser, areál Dětské nemocnice
Brno, Černopolní 9 – pavilon E
pondělí–pátek: 7.00–15.00 hod
tel.: +420 532 234 334
e-mail: ocnilaserbrno@fnbrno.cz

w w w. o c n i l a s e r b r n o . c z
w w w. f a c e b o o k . c o m / F N B r n o



KDY JSTE NAPOSLEDY BYLA 
NA MAMOGRAFICKÉM VYŠETŘENÍ?
Objednejte se co nejdříve. Je to důležité.

·  k vy�etření je třeba přinést žádank� od �ynekolo�a nebo prak�cké�o lékaře.

·  objednat se lze po internetu prostřednictvím stránky www.fnbrno.cz 

  > kliniky a oddělení > Porodnice > Radiologická klinika > on-line objednávání

·  objednat se můžete také osobně 

  (na Obilním trhu v evidenci objednávání – přízemí RDK) 

·  nebo telefonicky na tel. čísle 532 238 433 (7.00–15.00 hod. každý pracovní den).

Mamografické pracoviště Fakultní nemocnice Brno se nachází v areálu Porodnice na Obilním trhu. 
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Mamografické vyšetření dokáže odhalit zhoubný nádor prsu již tehdy, 
nemá�li žena žádné po�že a nic podezřelého si v prsech nenahmatá. 
V tomto případě je obrovská šance na úplné uzdravení nebo alespoň 
mnohaleté přeži�. Čas je nejúčinnější zbraní v boji s rakovinou.

V České republice má na mamografické vyšetření nárok každá žena 
od 45. roku života. Provádí se jednou za dva roky. Vyšetření 
prsu je třeba podstupovat pravidelně, nestačí jen jednou za život.
Ženy mladší 45 let se rovněž mohou nechat vyšetřit, avšak za úhradu.

ZAJDĚTE NA VYŠETŘENÍ RADĚJI DŘÍVE NEŽ POZDĚJI.
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