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Úvodník
Vážený pane Háčko, milí čtenáři,

Lukáš Velev
ředitel Nemocnice Jihlava

přešel rok a je tu první číslo Háčkovin, tentokrát roku 2013. Ačkoli
časopis vychází nepravidelně, je očekávaný a čtený především zaměstnanci nemocnice. Je to dobře, neboť tím vytváří prostor pro společné
sdílení zážitků a informací. Jsme všichni, předpokládám dobrovolně,
zaměstnanci nemocnice, měli bychom umět společně sdílet to, co je pro
ni klíčové. Pro náhodné čtenáře jsou pak Háčkoviny informací o dění
v nemocnici a také o tom, že máme dobrý způsob, jak tyto informace
nabízet. Dovolím si tedy využít této příležitosti, abych se ohlédl za právě
uběhlým rokem.
Z pohledu nemocnice, to byl rok mimořádně úspěšný. Osobně jsem
velmi rád, že se nám daří stabilizovat a doplňovat personál nemocnice a
to i na odděleních, kde to dlouhá léta „nešlo“. Vzpomenu zde jen infekční oddělení, patologii, ale také interní či dětské. Považuji to za dobrý
trend, neboť nemocnice je složitý organismus, který se musí rozvíjet jako
celek. Prostředí, v němž jedni žijí na úkor druhých, i těmito obdobími
jsme prošli, kumulují v konečném důsledku jen vážné problémy. Jestli
chceme uspět, je nezbytné, abychom uměli spolupracovat, navzájem se
podporovat. Úspěch každého z nás je úspěchem všech, společné jsou však
i neúspěchy.
Nesporně nejvýraznější událostí roku 2012 bylo zahájení provozu pavilonu PUIP. Převzali jsme stavbu dokončenou v rekordním čase a dokázali
ji ve stejně rekordním čase naplnit smyslem a obsahem. Nové a nesporně
krásné i užitečné prostory nejsou ničím, pokud je nenaplní a neužívají
lidé, kteří mají chuť i zájem je užívat a využívat. Prostor nám skýtá nové
možnosti, jak pečovat o nemocné. Byť nám v roce 2013 způsobí nemalé
ekonomické problémy, je nesporně dobrým vkladem do budoucna.
Domnívám se, že jak prezentace pavilonu, tak technologií, které nemocnice získala směrem do medií, byla dobrá a v roce 2013 v ní rozhodně
budeme pokračovat. Jsem přesvědčen, že odvádíme zdravotní péči na
velmi dobré úrovni. Jen ji musíme také správně prezentovat. A nekazit si
jméno zbytečnými konflikty. Je pravda, že jeden „potížista“ dokáže pokazit dobré jméno oddělení i nemocnice. A je to škoda. Závěrem dovolte,
abych Vám, milý pane Háčko, popřál mnoho dalších a zajímavých čísel.
Doufejme i v pravidelnějších nebo snad dokonce v pravidelných intervalech? Vám milí čtenáři pevné zdraví, dobrou mysl a moudrou správu
Vašich věcí.
Pěkný a úspěšný rok 2013 Vám všem ze srdce přeje




Lukáš Velev
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Téma

Pomoc ODN vyvrcholila
Tančírnou bez receptu
Na vybavení oddělení
dlouhodobě nemocných
se podařilo vybrat
téměř dvě stě tisíc
korun. Sbírku podpořili
také návštěvníci
Tančírny, kterou
tentokrát uspořádal
Petr Píša v doktorském
stylu.

Kniha přání je zbarvená do červena. Na podzim jsme se rozhodli,
že vytvoříme seznam věcí, které
jsou potřeba na oddělení dlouhodobě nemocných a na které zatím
nejsou peníze. Seznam, podobný
tomu svatebnímu pro novomanžele, jsme poslali do světa. Sehnat
se nakonec do konce roku podařilo
189 910 korun.
Seznam obsahoval položky za
několik stokorun, ale i desetitisíce. Radost jsme měli z každého
telefonátu nebo e-mailu. Ozvali se
lidé, kteří chtěli přispět penězi, ale
i slovem. Zavolali nám z rekvalifikačních kurzů, že nám pomohou

jejich účastníci. Sehnat se podařilo
peníze na matrace, stolky, opravy i
volnočasové aktivity pro pacienty.
Každému dárci do jednoho patří
velké dík.
Vyvrcholením akce byla Tančírna
bez receptu, která se konala v sobotu 8. prosince v Třešti. Frontman
Petr Píša a jeho Zatrestband udělali
celý večer v doktorském stylu. Někteří tak přišli v oblečení zdravotních sestřiček a doktorů. Účinkující
byli oblečeni do bílých plášťů a na
hlavě měli stetoskop. Na akci se
podařilo vybrat 6 500 korun.
Doufáme, že se příští rok podaří
podobnou akci zopakovat.
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Položky z knihy přání,
na které se podařilo sehnat sponzory
-

pečovatelské polohovací lůžko Beta
11 910 Kč 
zamluveno pro obec Stará Říše
aktivní antidekubitní matrace
6 900 Kč 
zamluveno vedením Nemocnice Jihlava
aktivní antidekubitní matrace
6 900 Kč 
zamluveno ředitelem nemocnice Lukášem Velevem
aktivní antidekubitní matrace
6 900 Kč 
zamluveno firmou Coloplast
aktivní antidekubitní matrace
6 900 Kč 
zamluveno společností A.M.I. s.r.o.
ochrana bočnic lůžka
1 399 Kč 
zamluveno společností STAPRO s.r.o.
ochrana bočnic lůžka
1 399 Kč 
zamluveno pro pana Milana, Jihlava
ochrana bočnic lůžka
1 399 Kč 
zamluveno pro pana Milana, Jihlava
jídelní deska do lůžka
2 750 Kč 
zamluveno pro obec Suchá
jídelní deska do lůžka
2 750 Kč 
zamluveno společností STAPRO s.r.o.
válec had perličková pomůcka
879 Kč 
paní Simona, Jihlava
válec had perličková pomůcka
879 Kč 
Pavel Semrád, Jihlava
podložka pod patu
349 Kč 
zamluveno Jiřím Rokoským, Humpolec
podložka pod patu
349 Kč 
zamluveno Dagmar Mackovou, Třešť
podložka pod patu
349 Kč 
zamluveno Petrem Navrátilem, Jihlava
podložka pod patu
349 Kč 
zamluveno pro obec Suchá
podložka pod patu
349 Kč 
zamluveno pro Roberta Kohna, Střítež u Jihlavy
stavební práce
50 000 Kč 
zamluveno společností PSJ
nátěry
30 000 Kč 
zamluveno firmou JAVAB, Jihlava
malby
40 000 Kč 
zamluveno firmou JAVAB, Jihlava
částka
7 000 Kč 
přispěje Chrištof s.r.o.
sady nůžek pro volnočasové aktivity	
zamluveno Kristýnou Šeflovou, Jihlava
částka
2 000 Kč 
Ivana Němečková
částka
800 Kč 
Lenka Němcová, Jihlava
plenky
500 Kč 
zamluveno pro manžele Strakovi, Jihlava
částka
6 500 Kč 
Café Etage Jihlava
výmalba chodeb na oddělení
zamluveno rekvalifikačním kurzem Malá řemesla Jihlava

Celkem

189 910 Kč
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Krátce
Prvním jihlavským
miminkem roku
2013 je Pavel Pecha
Dovolte nám představit první
miminko roku 2013 narozené v jihlavské nemocnici. Jmenuje se Pavel
Pecha, narodil se 1. ledna 2013
v 5 hodin a 54 minut, při narození
měřil 50 centimetrů a vážil 3,66
kilogramu. Oba dva s maminkou
Helenou jsou v pořádku. Ve chvíli,
kdy jsme je s fotoaparátem zastihli,
obývali pokoj s chlapečkem, který
byl posledním miminkem roku
2012. Matouš Jabůrek se narodil ve
23 hodin a 48 minut. Jeho maminka říkala, že ho na svět přivítal
hřmot petard.

Řetězec Žabka
otevřel v nemocnici
svou pobočku

Před Vánocemi spustila provoz v
nemocnici prodejna Žabka. Najdete ji nad hlavním vchodem, ostrý
start spustila 19. prosince. Otevírací doba je 6-23 hodin. V prodejně
nakoupíte nejen potraviny, ale také
drogistické zboží.

Děti rozdaly pacientům
na ODN adventní kalendáře a přání

Pacienty na ODN přišly v prosince potěšit děti z Gymnázia Otokara Březiny v Telči. Přinesly s sebou adventní kalendáře a vánoční přání a přišly jim
popřát hezké Vánoce. Příští rok děti chtějí přijet znovu.
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Pacienti se v jihlavské
nemocnici snadno zorientují
Dobrá zpráva

Díky novému značení najdou pacienti
i návštěvníci nemocnice snadno místo,
které hledají. Například na pavilonech
budou z dálky viditelná písmena
značící jednotlivé budovy.
V jihlavské nemocnici už pacienti nebudou bloudit. Na
přelomu roku se totiž začal uvnitř areálu i ve venkovních prostorech instalovat nový navigační systém.
Cedule jsou jednoduché, přehledné a barevně odlišují
jednotlivé pavilony. Vše bude dokončené během letošního roku.
Díky novému značení by pacienti měli snadno najít
místo, které hledají. Z budovy tak zmizí všechny
papírové nalepené cedule, které nahradí moderní a
přehledné tabule.
„Každý pavilon jsme označili jinou barvou, která se
promítá na navigačních cedulích. Samotné cedule jsou
šedo-hnědé, takže výrazné, ale přesto barevně nekřiklavé. Pacienty už před příchodem do budovy budou
směrovat cedule do jednotlivých pavilonů. Uvnitř je
potom budou navádět na příslušná místa,“ upřesňu-

je autor projektu a vedoucí ICT jihlavské nemocnice
David Zažímal.
Inspirace na nový navigační systém přišla z německých nemocnic. Stejný systém by u nás vyšel na stovky
tisíc korun, proto jsme se do díla pustili sami: „Sehnali
jsme materiál, polepy, závěsná lanka a venkovní sloupky a cedule si nechali vyrobit. Celé nás to vyjde několikanásobně levněji,“ vysvětluje David Zažímal.
Venkovní navigační systém stojí na zabudovaných
sloupcích a vnitřní je zavěšený na ocelových lankách. Na
tabulích jsou kromě oddělení, budov a ambulancí označené také toalety, vchody a východy z budov. Orientace
by měla být snazší i pro přicházející pacienty a návštěvy.
Už z dálky budou na pavilonech viditelná písmena značící jednotlivé budovy. Už teď je takto označený gynekologicko-porodnický pavilon písmenem „G“.

Rozhovor
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Plicní lékař Zdeněk Doležel varuje

Závislost
na nikotinu vzniká
rychleji než na heroinu
V jihlavské nemocnici se pustí do boje s kouřením. Už od ledna je na plicním
oddělení v provozu ambulance, kde budou odnaučovat kuřáky jejich zlozvyku.
Vyhledat by ji mohly stovky a možná tisíce lidí. V Česku totiž kouří zhruba
každý třetí člověk. „Jen asi jedno procento kuřáků zvládne svůj boj se závislostí samo,“ udává statistiku plicní lékař jihlavské nemocnice Zdeněk Doležel.
V jihlavské nemocnici se pustí
do boje s kouřením. Už od ledna
je na plicním oddělení v provozu
ambulance, kde budou odnaučovat
kuřáky jejich zlozvyku. Vyhledat by
ji mohly stovky a možná tisíce lidí.
V Česku totiž kouří zhruba každý třetí člověk. „Jenom asi jedno
procento kuřáků zvládne svůj boj
se závislostí samo,“ udává statistiku plicní lékař jihlavské nemocnice
Zdeněk Doležel.
Podle odhadů kouří až třetina
lidí. Kolik z nich by podle Vás
chtělo s tímto zlozvykem
skoncovat?
Myslím, že zhruba třetina kuřáků
by ráda přestala. Kuřáky trápí kardiovaskulární choroby, nádory plic
a další nádorová onemocnění. Když
jsou nemocní, uvědomí si, jak jim
jejich zlozvyk škodí. Někteří by rádi
přestali kouřit také kvůli neustálému zdražování cigaret.

Když za Vámi přijdu a řeknu,
že kouřím skoro dvě krabičky
denně deset let a chci přestat –
co mi poradíte?
Nejdřív spolu vyplníme dotazník,
podle kterého zjistíme míru závislosti. Uděláme také vstupní pohovor, kde zjistíme, jestli se pacient
s něčím léčí, bere léky a podobně.
Zájemce čeká také lékařská prohlídka. Dále si promluvíme o tom,
proč chce přestat, jaké má motivace. Může chtít kvůli rodině nebo
zaměstnavateli nebo přijde, že
chce přestat sám. Až toto všechno
projdeme, tak si povíme, jak by
měla vypadat cesta k tomu přestat
kouřit, a vymezíme onen den D,
kdy zahodí cigarety. Řekneme si
také, jak mu můžeme pomoci, aby
ho abstinenční příznaky znovu
nedonutily sáhnout po krabičce.

Jiné je to u občasného kuřáka,
kde může být závislost minimální
a stačí mu jenom naše psychická
podpora a poradna. Těžší cestu
má kuřák, který je zvyklý na svoje
dvě krabičky denně třeba dvacet
let. Takovému závislému kuřákovi dáme léky, které mu pomůžou
bojovat s abstinenčními příznaky.
Léky může brát ještě předtím, než
odloží poslední cigaretu. Musíme
mu říct, jaké nástrahy ho čekají:
přibírání na váze, stavy deprese,
chuť všeho nechat a zapálit si. Až
tyto fáze projdeme, řekneme si
přesný den, kdy pacient přestane
kouřit. Cigarety by měl všechny
vyhodit a neschovávat. Naplánujeme si také kontroly, kdy zjišťujeme,
jak pacient abstinenci zvládá a opět
se snažíme pomoci po psychické
stránce.

Jak vypadá právě ta cesta ke
dni D, kdy odložíme cigarety?

Mnoha kuřákům chybí cigareta při ranní kávě nebo naopak
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večer u piva. Jakou radu máte
pro ně?
Musíte si najít nějakou náhražku,
berličku. Místo ranní cigarety si
dejte žvýkačku. Další nástrahou
je sezení večer v restauraci. Tam
doporučujeme rozhodně nenahrazovat cigaretu jídlem. S každým
individuálně vyřešíme, co je pro něj
nejlepší. Třeba jestli si dát místo
piva limonádu. Každý zná sám sebe
nejlépe a společně přijdeme například na to, že mu pomůže místo
cigarety chroupat mrkev.
Jakou úspěšnost mají ti, kteří
chtějí s kouřením přestat?
Pokud chce člověk přestat úplně
sám bez pomoci, tak je úspěšnost
velice nízká, kolem dvou až tří
procent. Ti, kteří přestávají pomocí
psychologických rad odborníků, už
mají úspěšnost kolem 10 procent. S
pomocí medikamentů se procento
zvyšuje na 20 až 30 procent, ale
pořád to není tak vysoké číslo, jaké
bychom si přáli.
Mluvili jsme o tom, že jinak se
léčí závislost u člověka, který
vykouří denně dvě krabičky
cigaret denně, a odlišné je to
u občasného kuřáka. Kdy už
mluvíme o závislosti na cigaretách?
Je to individuální, ale udává se, že
závislost je kolem 10 až 15 cigaret
denně. V testu závislosti záleží ale
i na dalších věcech – jak dlouho po
probuzení si zapálíte, jestli do hodiny, nebo později. Důležité je také,
jak dlouho kouříte. Po vyhodnocení
všech odpovědí se dostaneme k
míře závislosti.
Jakou úspěšnost mají ti, kteří
přijdou, protože po nich někdo
jiný chce, aby přestali kouřit?
Vždycky je samozřejmě lepší,
když si člověk sám řekne: Teď chci
přestat kouřit, než když ho přivede třeba manželka. Pro kuřáka to
může být motivace, ale nakonec
si sám musí v hlavě srovnat, že to
dělá především kvůli sobě.

Udává se, že přibývá kouřících
žen a dětí. Máte stejný pocit?
Určitě a můžeme to dokladovat
třeba incidencí bronchogenního
karcinomu u žen. Před dvaceti
lety to bylo onemocnění, které se
vyskytovalo hlavně u mužů. Teď
se začíná incidence u mužů i u žen
vyrovnávat. Do budoucna se očekává, že žen ještě přibude, protože
právě prudce přibylo kuřaček. Co
se týká věku, tak se k nám dostali i
pacienti, kteří začali kouřit třeba už
v sedmi letech.

Pokud chce člověk
přestat kouřit úplně
sám bez pomoci, tak
je úspěšnost velice
nízká, kolem dvou
až tří procent.
Jaký názor máte
na elektronickou cigaretu?
Elektronická cigareta je menší zlo
než obyčejná cigareta. Kouřením
obyčejné cigarety vzniká až tisíc
různých látek, ze kterých desítky
až stovky jsou potencionálně karcinogenní. A přitom účinná látka je
jenom nikotin. Oproti tomu
v elektronické cigaretě je nikotin
očištěný. Elektronickou cigaretu
tedy vidíme radši, ale stejně nejlepší je samozřejmě nekouřit. Kouřit
zdravě zkrátka nelze.
Pomáhají podpůrné
prostředky jako náplasti?
Jsou účinné a pomáhají při odvykání kouření. Obsahují nikotin
a při správném užívání snižují

abstinenční příznaky. Nejsou ale
všespasitelné. Rozhodně to není
tak, že si nalepíte náplast, zažvýkáte si a do týdne bez problému
nekouříte. Při správném užívání ale
zvyšují pravděpodobnost, že kouřit
přestanete.
Jakou má člověk, který
přestane kouřit, jistotu, že
už nikdy nesáhne po cigaretě?
Člověk, který byl závislý na cigaretách, už jenom doživotně abstinuje.
Je to stejné jako závislost na alkoholu nebo na drogách. Už doživotně musí mít sebekontrolu. A je
potom už na něm, jestli se nechá
strhnout stresovou situací nebo
jenom chutí na cigaretu. Pokud
ale člověk znovu začne kouřit, je
cesta k abstinenci stejně těžká jako
ta předchozí. Je to hodně o pevné
vůli. Udává se, že nikotin je návykovější než heroin.
Na internetu jsem se dočetla,
že kouření oddaluje příchod
Parkinsonovy a Alzheimerovy
choroby. Má tedy kouření
i pozitivní účinky?
Nikotin je látka působící na psychiku, takže pozitivní účinky má, po
vykouření cigarety se člověk lépe
soustředí. To je také důvod, proč
spousta lidí kouří a proč kouří třeba i lidé v nemocnici na stresových
pracovištích, jako je JIP nebo ARO.
Po cigaretě se uklidní a lépe se soustředí. A jestli kouření může oddálit možný příchod nějaké choroby?
Je na zvážení, jestli je lepší, když
se o nějaké procento sníží možnost příchodu třeba Parkinsonovy
choroby v sedmdesáti nebo zemřít
v padesáti na infarkt. Myslím, že
dokouřit se ke zdraví vážně nejde
(smích).

Ambulance pro odvykání kouření
v jihlavské nemocnici
každé úterý 13 – 15 hodin
Ambulance je v provozu od 15.ledna 2013.
Klienti se mohou objednávat na telefonním čísle: 567 157 733
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Pacienti mohou
využívat
tablety
Od nového roku jsou v jihlavské
nemocnici k zapůjčení tablety iPad
2. Malé přenosné počítače se budou
nejvíce využívat na dětském oddělení a ODN. Tam poslouží především pro spojení pacientů
s rodinami.
V nemocnici bude celkem 24
tabletů. Předpokládá se, že je ocení
pacienti a jejich příbuzní na oddělení dlouhodobě nemocných. Pacienti
jsou totiž často ze vzdálenějších

měst a rodina za nimi nemá možnost dojíždět. Tablet je ideální pro
využití v případě, že pacient není
mobilní. Spojit se s rodinou tak
může i z postele a nemusí chodit
k pevnému počítači.
Díky přístroji se také mohou
pacienti zlepšovat v motorice:
„Stáhneme aplikace, díky kterým
si budou moci pacienti procvičovat
prsty pomocí dotekové obrazovky.
Je to pro ně skvělá věc. Pacienti se

Na dětském oddělení
opraví letos vyšetřovnu
Pro nejmenší pacienty bude v jihlavské nemocnici lepší zázemí. Na
dětském oddělení opraví vyšetřovnu. Peníze se podařilo získat díky
sponzorovi.
Dětem se snažíme poskytovat ta-

Vyšetřovna bude moci být opravena
díky charitativní akci v Clubu XANADU
a díky štědrosti sponzorů.

kové zázemí, aby se cítili se svými
rodiči během hospitalizace u nás co
nejlépe. Stěny zdobí veselé obrázky,
chodby jsou vybarveny a na celém
oddělení nechybí hračky. Teď se
podařilo získat peníze na novou
vyšetřovnu. Část peněz se pro děti
doslova vytančilo. V jihlavském
Clubu XANADU proběhl v pátek
14. prosince charitativní večer,
během něhož lidé přispívali na dětské oddělení jihlavské nemocnice.
Celkem se tam vybralo 24 700 korun. Dalších 50 000 korun přidala
společnost Mokov. V noci na místě
proběhlo předání šeku. Projekt pokoje je hotový a v nejbližších dnech
se řemeslníci pustí do práce.

budou zkrátka trénovat formou
hry, což dělají již dnes na klasickém PC. Využít mohou i aplikace
zaměřené na procvičení paměti.
Další tablety budou na dětském
oddělení, kde je využijí také rodiče,“
upřesňuje vedoucí ICT oddělení jihlavské nemocnice David Zažímal.
Bližší informace o možnosti zapůjčení
tabletů jsou uvedeny na webu:
www.nemji.cz.

Fotbalisté
rozdali dětem dárky

Na dětské oddělení dorazili před Vánoci fotbalisté FC Vysočina. Přinesli
s sebou spoustu dárků, které koupili
za vlastní peníze. Kromě hraček
přinesli také televize, které budou
sloužit dětskému oddělení. Mladí
sportovci slíbili, že příští Vánoce do
nemocnice dorazí znovu. Z jejich
prosincových návštěv se stala již tradice. Letos si s sebou vzali na pomoc
moderátora a herce Petra Svobodu.

