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„Široké portfolio intravenózních 
přípravků pro terapeutické potřeby 
je vyvinuto tak, aby bylo díky 
vyhovujícímu a pohodlnému 
způsobu podávání a rozředění léčiv 
vaší první volbou.“

BAXTER CZECH spol. s r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5,
Telefon: +420 225 774 111 / Telefax: +420 225 774 250 / www.baxter.cz

Polyenofinový přebal

• Vysoká biokompatibilita
• Dobrá stabilita

Rozředění léčiv

• Zvýšená kapacita
 pro přidávání aditiv
• Jednoduché ředění léčiv

Přehledné označení produktu

Podávání léčiva

• Konstantní průtoková
 rychlost
• Minimální reziduální objem

Uzavřený systém

• Bez potřeby přívodu vzduchu
• Bez rizika kontaminace
 vzduchem

Uzavíratelný port pro přidání léčiv

• Pohodlné použití
• Vnitřní membrána
• Malé riziko poranění jehlou

 Průměr v ml

 Objem aditiv 57 123 218 255

 Reziduální objem 1,0 1,1 3 9
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Roztoky šité na míru
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dostáváte do rukou nový časopis pro  
zdravotníky. Jedná se o titul, který na 
trhu s nelékařskými časopisy chybí. 

Zatímco měsíčník    lorence určený 
pro sestry a nelékaře, studenty 

a výzkumníky, spěje k zařazení mezi tolik nedostatkové 
recenzované časopisy, podávající odborné informace na vysoké 
vědecké úrovni, cílem nově vzniklého časopisu Sesterna je být 
vaším příjemným společníkem pro volné chvíle. Čtvrtletník, 
který dostáváte do ruky, by měl obsahovat trochu nadčasové 
a populární formou psané odborné články a informace, ale také 
třeba rady pro vhodný životní styl, recepty, křížovky. Je důležité 
nejen udržovat a stále zvyšovat svoji kvalifikaci získáváním 
odborných informací, ale důležité je i umět odpočívat, relaxovat. 

Doufáme, že si při své časově velmi náročné práci najdete 
chvíli právě na odpočinek a u kávy nebo čaje sáhnete po novém, 
pro vás určeném časopise.

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

prezidentka ČAS

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Sesterna očima
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S vrchní sestrou Kliniky dětské 
hematologie a onkologie,
Bc. Jitkou Wintnerovou

Vzdělávání sester na 
1. lékařské fakultě UK v Praze
SestraIN
Dotace z EU na profesionální 
vzdělávání nelékařů

Vojta Bernatský: „Mám slabost 
pro sestřičky v uniformě.“
Můj relax po práci je hudba
Zumba, nový trend, 
který hýbe světem
Relax nebo adrenalin 
nemusejí stát majlant

Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA

Bc. Michaely Tůmové
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Život se zdravotní sestrou
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Krása je v každé z vás 

více na: www.misssestra.cz
nebo na: www.sesterna.cz

Hlasujte pro svou Miss sestru 2010 na stránkách www.misssestra.cz a pošlete ji do finále!
Finálový večer soutěže Miss sestra 2010 se uskuteční 14. 1. 2011 v Obecním domě, Praha, 
v rámci 2. reprezentačního plesu Sestry na sál!

Miss sestra na Facebooku 

Miss sestra 2010

Poprvé v ČR

organizátor: 
We Make Media, s. r. o. / tel.: +420 274 003 333

e-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Miss sestra - inzerat sesterna - 210x270.indd   1 5.10.2010   16:40:43
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Nevyžádané rukopisy se nevracejí!

mám velkou radost, že mo-

hu psát úvodník k našemu 

časopisu, protože to zna-

mená, že už je skoro na 

světě. Rádi bychom vás

v něm informovali o zají-

mavostech a novinkách 

z ošetřovatelství i o mož-

nostech využití volného 

času. Poradíme vám, ja-

ké dobroty se hodí při noční službě i jak připravit rychlé 

moučníky pro hladovou rodinu. Najdeme pro vás správ-

ná místa pro relaxaci a aktivní odpočinek a těšit se může-

te také na slevové kupony různých relaxačních středisek 

po celé ČR. Najdeme vám zajímavé osobnosti ze zdravot-

nictví a představíme vám je. Nezapomeneme ani na infor-

mace, týkající se dalšího vzdělávání. Zeptáme se známých 

osobností na jejich zkušenosti se zdravotníky. 

Pozveme vás také na 2. reprezentační ples sester. Těšíme 

se na vaše názory, rady, recepty i zkušenosti, které v příš-

tím čísle rádi zveřejníme. Pište nám, co dobrého a nového 

jste při své práci objevili, co vám ji usnadnilo i co vás zlobí 

a jaké další rubriky byste si přáli v našem časopise najít.

Editorial

Vážené kolegyně, kolegové,

4

Moje e-mailová adresa je 
redakce@sesterna.cz

Za celou redakci,

Míša TůmováMíša Tůmová
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Sestra a pacient
v paliativní péči
Monika MarkováPrvní publikace na našem trhu o pro-blematice práce sestry s terminálně nemocnými lidmi, nabízející informace o důležitosti refl exe a supervize této profese. Autorka otevírá nový pohled na práci sester a ostatních pracovní-ků v paliativní péči. Zabývá se, zce-la záměrně, na prvním místě sestrou, jejími osobnostními předpoklady, zra-lostí, profesním růstem, nutností pravi-delné refl exe vlastní práce, zakotveností v týmu. Věnuje se také smyslu, úspě-chům, cílům a dobré praxi v paliativní péči.  V části zaměřené na cíle palia-tivního ošetřovatelství věnuje vedle dů-ležitých somatických témat pozornosttaké sociálním, psychologickým a du-chovním aspektům umírání.ISBN: 978-80-247-3171-1, 128 stran,prodejní cena 179 Kč.
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Kurzy snižování nadváhy společnosti STOB 
zahájeny v září ve 100 městech 
České republiky
Chcete získat psychickou i tělesnou kondici, ztratit nad-
bytečné kilogramy a chcete poradit svým pacientům, jak 
zlepšit životní styl? Základem úspěchu je dát si reálné cíle, 
netrápit se a v konečném důsledku žít naopak spokojeně-
ji a zdravěji. Kdo má pocit, že dopracovat se k novému 
způsobu hubnutí je nad jeho síly, ať se obrátí na odbor-
níky. Může vám pomoci skupinové hubnutí se vzájemnou 
výměnou zkušeností a silnější motivací. Skupinové kurzy 
snižování nadváhy pořádané společností STOB jsou od-
borníky považovány za důležitou součást komplexního 
přístupu k terapii obezity. Výzkumy ukázaly, že v kurzech 
používaná metodika má nejlepší výsledky z hlediska udr-
žení váhových úbytků. Informace najdete na adrese: 
www.stob.cz. 

Jakou jazykovou školu si vybrat?

Již tradičně je podzim obdobím, kdy 

jazykové školy otevírají kurzy pro ve-

řejnost. Pokud i vy hledáte školu, kte-

rá vám pomůže zvýšit vaši kvalifi kaci 

na poli jazyků, zaměřte se na kvalitu 

a zkušenost. Naším tipem je jazyková 

škola Skřivánek, jejíž učebny najdete 

ve více než 20 městech v republice. 

Od nového semestru nabízí jazykové 

kurzy pro veřejnost  za atraktivněj-

ší ceny než v minulých semestrech! 

Učebny se nacházejí vždy v centru 

města, vybírat si můžete ze skupino-

vých kurzů angličtiny, němčiny, italšti-

ny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny 

nebo češtiny pro cizince. Výuka vy-

užívá moderní komunikativní metody 

a nejnovější trendy a zároveň probíhá 

v malých skupinkách. Spolehnout se 

můžete na kvalitní lektory a individu-

ální přístup. Pokud vás zajímají jazy-

kové kurzy na míru, speializované na-

příklad na péči o pacienta, jazyková 

škola Skřivánek pro vás připraví fl exi-

bilní kurzy podle vašich potřeb.

Zvyšte si svou kvalifi kaci 

a přihlaste se !

Internetový portál www.osetrovatelstvi.info slouží od r. 2009 jako informační a diskusní médium pro odbornou zdravotnickou veřejnost, především pro sestry. Nabízí výměnu profesních zkušeností a osob-ních názorů a poskytuje rady související s výkonem nelékařských zdravotnických povolání. Co zajímavého na stránkách 
www.osetrovatelstvi.info najdete?1. Virtuální škola (kredity přes internet, on-line kurzy)2. Osobní účet (přehled o svých kreditech –  kreditní kalkulačka)
3. Diskusní fórum (názory na aktuální témata)4. Zprávy a novinky (profesní informace)5. Poradenství v oblasti vzdělávání a registrace  nelékařských zdravotnických povolání6. Kalendář vzdělávacích akcí (s možností slev  pro zaregistrované členy)

Novinky
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Když se řekne Klinika dětské 

hematologie a onkologie, nevy-

volává to v nás zrovna povzbu-

divé asociace. Ale právě tady 

je role zdravotní sestry jedním 

z klíčových faktorů terapie ma-

lých pacientů. Vrchní sestrou, 

která bdí nad hladkým provo-

zem této kliniky ve Fakultní ne-

mocnici v Motole, je Bc. Jitka 

Wintnerová.

Jak dlouho trvalo, 
než jste nastoupila 
na Kliniku dětské 
hematologie a onkologie?

Já jsem se už odmalička chtěla 
starat o nemocné a být zdravot-
ní sestrou. Ale na konci základní 
školy jsem se rozhodovala, zda 
budu ošetřovat zvířata nebo lidi. 
Ale protože na školu, kde vypiso-
vali obor ošetřovatel exotických 
zvířat, přijímali jen dva studenty 
z Prahy, rozhodla jsem se pro 
střední zdravotní školu. Už v prů-
běhu studia jsem na praxe a bri-
gády chodila na oddělení dětské 
hematologie v Motole. Po maturi-
tě jsem nastoupila tam, kde jsem 

to už znala a kam mě to nejvíce 
táhlo. A od té doby jsem tady 
zůstala, s výjimkou dvou let, kdy 
jsem pracovala v jeslích.

Pracovat s dětmi a ještě
v tak extrémním prostředí 
je jistě i psychicky náročné?

Určitě ano, ale je potřeba si vy-
tvořit určitou odolnost. Samozřej-
mě, ne všichni tuto zátěž vydrží 
a ti pak po nějakém čase odchá-
zejí. Neznamená to ovšem, že by 
člověk nějak otupěl. Jde spíše
o to, že zcela změní svůj žeb-
říček hodnot. A tak se často di-
vím, jaké banálnosti lidé řeší, jako 
by to byly životně důležité věci.

Rozhovor

66
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VLOŽIT ANONCI  NA ITP

77777

Máte sama porovnání, 
jaká je situace ve vašem 
oboru u nás a v zahraničí?

Bohužel osobní zkušenost ne-
mám. Jsem z generace, která 
se ve škole učila pouze rusky, a 
tak jako velká část zdravotních 
sester nejsem zrovna nejlépe ja-
zykově vybavena. To je dodnes 
obrovský handicap i současných 
zdravotních škol, že nepřipravují 
sestřičky dostatečně jazykově. 
Ale mám zkušenost s tím, že po-
kud od nás odešly některé mladé 
dívky do zahraničí, tak se téměř 
vždy výborně uplatnily. Například 
jedna naše bývalá mladá kolegy-
ně pracuje jako staniční sestra 
v Anglii. Takže to s úrovní naší 
péče a našich schopností jistě 
není špatné.

Jak se vyrovnáváte 
s psychickou zátěží 
z práce?

Na našem oddělení člověk určitě 
pozná hodně smutných příbě-
hů, ale na druhou stranu i hodně 
těch, které mají dobrý konec.                                                                                                                                           
Samozřejmě, že je potřeba někde 
energii dobít a především něco 
udělat proti syndromu vyhoření. 

Proto se zúčastňujeme dětských 
táborů, které jsou určeny pro 
naše bývalé pacienty. Právě tam 
sestřičky vidí výsledky své prá-
ce nejlépe a mají radost, že se 
uzdravené děti prakticky neliší od 
svých vrstevníků.

Zmínila jste syndrom 
vyhoření, je to takový 
problém?

Zcela jistě se objevuje i v práci 
zdravotní sestry. Snažíme se se-
střičkám nabídnout co nejpest-
řejší práci. Každá má možnost si 
čas od času vzít služby na jiném 
oddělení, než na jakém je přidě-
lena. Navíc se scházíme i mimo 
nemocnici. Pochopitelně, že ani 
tady se nevyhneme rozhovorům 
o práci, ale na druhou stranu 
mnohdy právě v tomto neformál-
ním prostředí vyřešíme problémy, 
které se denně objevují.

Tím jsme se dostali ven 
z nemocničního prostředí, 
jak relaxujete?

Pro mne je nejdůležitější vypnout 
a nemyslet na pracovní problé-
my. Pravidelnou každodenní rela-
xací je pro mne cesta autem do 

zaměstnání a zpět domů. Byd-
lím totiž na okraji Prahy a úplně 
na druhém konci města, takže 
denně ujedu okolo sta kilometrů. 
Relaxuji tedy vlastně nejvíce za 
volantem.

A co třeba sport 
nebo koníčky?

Sportovala jsem ještě ve škole 
aktivně, ale dnes už žádný sport 
aktivně pravidelně neprovozuji. 
Už delší dobu s manželem svépo-
mocí rekonstruujeme náš rodinný 
dům, a tak mám fyzické aktivity 
dostatek. A musím říci, že mne to 
i baví. Také máme dva psy. Když 
jsme měli štěňata, dokázala jsem 
celé hodiny jen sedět na zahradě 
a pozorovat je. Zvířata mám ráda 
a i u nich si velice odpočinu. Ji-
nak také ráda chodím do lesa na 
houby. Procházky přírodou jsou 
pro mne asi tím nejlepším způso-
bem dobití energie.

 Rozhovor
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www.trombocytopenie.cz

Hledáte informace 

o problematice 

ITP u dětí?R
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Odborným garantem tématu idiopatická trombocytopenická purpura (ITP) u dětí v projektu 
www.trombocytopenie.cz je Klinika dětské hematologie a onkologie při Fakultní nemocnici Motol v Praze.
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MUDr. Sabina Švestková, Ph.D.

Dermatovenerologická klinika 

FN Brno

Je celá řada zaměstnání, kdy je člověk 
celý den „na nohách“. Povolání zdravotní 
sestry k nim jednoznačně patří. Zvýše-
ná zátěž dolních končetin je zde 
umocněna při zvedání pacientů 
a pomáhání jim, nezřídka v pra-
podivných polohách, vzhledem 
k lepší přístupnosti k pacientovi. 
Zvýšené nároky na dolní konče-
tiny jsou kladeny prakticky celo-
ročně ve směnách, po celou do-
bu směny intenzivně, bez ohledu 
na roční období a počasí.
Obecně lze říci, že dolní konče-
tiny, resp. jejich cévní systémy, 
dostávají více zabrat přes léto, 
takže hlavně v teplém letním po-
časí jsou naše nohy unavenější, 
bolavější a oteklejší.
Otoky dolních končetin jsou 

příznakem mnoha patofyziolo-

gických stavů, ale člověk ne-

musí mít nutně pozitivní rodin-

nou anamnézu na přítomnost

varixů nebo lymfedému, aby

měl končetiny bolavé a una-

vené. Při pozitivní rodinné anam-
néze na výše uvedená zatížení, 
nebo při přítomnosti varixů, či 
postižení mízního systému jsou 
potíže s nohama ještě výraznější, 
otoky a tíha ještě markantnější.
Otok jako takový není onemocně-
ním samotným, ale vždy jen pří-
znakem (symptomem) nějakého 
onemocnění.

Otoky je možné dělit podle růz-
ných hledisek na otoky přechod-
né a trvalé, generalizované či lo-
kalizované, vrozené či získané, 
akutní a chronické, nebo dle sy-
metrie na bilaterální či unilaterální.
U otoků z lokálních příčin se 

nejčastěji setkáváme s:

1. fl ebedémem;
2. lymfedémem;
3. lipedémem.
Otoky při křečových žilách a žilní 
chorobě se nazývají fl ebedémy. 
Zároveň s otoky mohou být pří-
tomny fl ebektázie (corona fl e-
bectatica), mikrovarixy, retikulár-
ní a větší varixy, hemosiderinové 
pigmentace, stasis dermatitis, 
bílá atrofi e, lipodermatoskleróza 
či bércový vřed. Typické pro oto-
ky žilního původu je jejich zhorše-
ní při dlouhodobém stání, naopak 
při elevaci se symptomy zmírňují. 
Flebedémy jsou různě intenzivní, 
zpočátku bývají jen přechodné 
a po odpočinku ve spánku s kon-
četinami v horizontální poloze mi-
zejí, bývají většinou měkké. Když 
se edém stane chronickým, může 
dojít ke ztluštění kůže a ke vzni-
ku fl ebolymfedému. Velice důle-
žitým typem otoku je nepochybně 
otok mízního původu, lymfedém. 
Podle etiologie rozeznáváme 2 ty-
py mízních otoků: primární a se-
kundární. Primární lymfedém je 
způsoben chyběním mízních cév 
nebo mízních uzlin (hypoplazie, 
aplazie) v rámci vrozené vývojo-

vé vady. U sekundár-
ních lymfedémů DK 
jsou v našich podmín-
kách nejčastější příči-
nou zánět  (erysipel),
maligní onemocnění
a jeho léčba (karcinom
dělohy či ovarií u žen 
a karcinom prostaty či 
varlat u mužů, odstra-
nění regionálních míz-
ních uzlin), radiotera-

pie, traumata, popáleniny, chirur-
gický zákrok. 
Pro lymfedém jsou charakteri-

stické chlad, bledost, měkkost 

a poměrně rychle se rozvíjející 

fi brotizace kůže, je přítomno po-
zitivní Stemmerovo znamení (ne-
úspěšný pokus o vytvoření kožní 
řasy na druhém prstci dolní kon-
četiny). Z diagnostických metod 
se uplatňují především radioizo-
topová scintigrafi e a počítačová 
tomografi e. Déletrvající lymfo-
statický otok může být provázen 
celou řadou dalších komplikací. 
Nejčastěji jsou uváděny: erysipel, 
lymfangiosarkom, mykózy, ostni-
tá hyperkeratóza, lymfostatická 
papilomatóza, lymfatické vezikuly 
či lymphorrhoea. V rámci diferen-
ciální diagnostiky je třeba zmínit 
i tzv. lipedém, tedy otok pod-
kožní tukové tkáně od kyčle ke 
kotníkům s vynecháním nártu – je 
měkký, rosolovitý a nedolíčkují-
cí, na dotek může být bolestivý 
a sekundárně může vést k poško-
zení mízního systému. Lipedém je 
otok podmíněný místními depozi-
ty tukové tkáně. Postihuje hlavně 
ženy, první příznaky přicházejí 
s pubertou a projevuje se zde dě-
dičná dispozice k jejich vzniku. 
V neposlední řadě je třeba zmínit 
i otoky bez rozpoznané etiologie, 
tzv. idiopatické (pravděpodobně 
se zde uplatňují hormonální vli-
vy a hyperpermeabilita kapilár), 
či otoky artefi ciální, vzniklé např. 
strangulacemi.
Pro diferenciální diagnostiku 

otoků dolních končetin je ne-

zbytná především důkladná 

anamnéza a klinické vyšetření 

nemocného. V diferenciální dia-
gnostice, zejména u unilaterál-
ních otoků dolních končetin, by-
chom měli pomyslet především 
na trombofl ebitidu, fl ebotrombó-
zu, poúrazový otok, otok vzniklý 
po operaci, či otok v důsledku I se zdravotní pomůckou lze vypadat dobře!

Otoky dolních končetin, bolavé unavené nohy
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útlaku žíly tumorem či cystou 
(např. Bakerova cysta popliteální 
oblasti) apod. Oboustranný akut-
ní otok může být vyvolán obou-
strannou fl ebotrombózou, trom-
bózou dolní duté žíly, idiopaticky 
apod. Často se jedná o statickou 
příčinu – tedy o čistě fyzikální me-
chanismy. Lze únavě a bolestem 
dolních končetin předcházet? 
Ano. Vhodnou obuví a zdravotní-
mi elastickými punčochami, které 
působí preventivně proti otokům 
a vzniku křečových žil. Důležité 
je dopřát nohám dostatek odpo-
činku a během dne jim od zátěže 
ulevovat zvýšenou polohou kon-
četin. Vhodné je mít i v noci pod-
loženou  oblast postele v nohách 
asi o 30 cm, nebo ještě lépe, mít 
polohovací postel. Při zátěži urči-
tě uleví nošení zdravotních elas-
tických punčoch v 1. kompresivní 
třídě, které mají účinek hlavně 
podpůrný a preventivní. Jsou to 
punčochy, které lze zakoupit ve 
zdravotních potřebách (prove-
dení: podkolenky, stehenní se 
silikonovým lemem nebo punčo-
cháče). Vzhledem se velmi podo-
bají silonkám, ale mají graduova-
ný tlak, který kolem kotníků bývá 
až do 21 mm Hg.

Velmi důležitá je i správná obuv, 

hlavně v době zátěže. Je pro-
to potřeba pořídit si do zaměst-
nání zdravotní obuv, abychom 
podpořili nožní klenbu a nepři-
spívali ke vzniku dalších potíží. 
K delšímu nošení jsou naprosto 
nevhodné boty na podpatku.  
Masáže sprchou střídavě teplou 
a studenou vodou jsou výborné 
k odstranění bolesti a osvěžení 
unavených nohou. Pokud je zjiš-
těna příčina otoků dolních konče-
tin a diagnostikováno onemocně-
ní žilního či mízního systému, musí 
být léčba intenzivní, pravidelná 
a důsledná. Na začátku léčby 
dosud neléčeného onemocnění 
to platí dvojnásob. Cílem léčby 
je především odstranění příčiny, 
redukce otoku, odstranění boles-
ti, zánětlivých změn a nakonec i 
zabránění vzniku recidivy zánět-
livých komplikací. Základem je 

kompresivní léčba (bandáže, 
punčochy ve 2. kompresivní třídě; 
u posttrombotického syndromu 
v rámci prevence bércového 
vředu žilní etiologie a u mízních 
otoků pak ve 3. nebo i 4. kompre-
sivní třídě; dále krátkotažná obi-
nadla apod.), eventuálně léčba 
chirurgická u CVI. 

 

U lipedému je důležité přede-

vším snížení váhy a dietní opat-

ření. Z dalších opatření zmiňme 
prevenci kožních infekcí, pra-
videlnou péči o kůži, manuální 
lymfodrenáže či tlakovou seg-
mentální masáž (presoterapie). 
Z farmakoterapie se uplatňují 
především venofarmaka s kom-
plexním účinkem (venotonický, 
antiedematózní, kapilarotonický, 
protizánětlivý a lymfotropní). Pří-
kladem takového venofarmaka
může být např. Detralex, který
rychle, výrazně a dlouhodobě 
redukuje otoky žilní a mízní etio-
logie. Na úrovni mikrocirkulace
se uplatňuje pokles adhezivity a
aktivace leukocytů, snížené uvol-
ňování zánětlivých mediátorů, 
pokles hyperpermeability, kapi-
lární fragility, krevní viskozity a 
nakonec i zlepšení transkutánní-
ho parciálního tlaku kyslíku. 

Udržování přiměřené tělesné 

hmotnosti a dostatek fyzické 

aktivity, včetně hojnosti pro-

cházek, plavání a jízdy na kole, 

jsou velmi důležitými doplňko-

vými opatřeními, která mohou 

zmírnit tíhu, bolest a otoky dol-

ních končetin. 

Výrobky řady RELAX 150 DEN a 280 

DEN od společnosti MAXIS a.s. nabízejí 

řešení, jak předejít otokům a bolestem 

nohou při dlouhodobém sezení, stání, 

cestování. Jsou obohaceny také o další 
účinné látky. Podpůrné lýtkové punčochy 
s odstupňovanou kompresí mají odzkou-
šený gradient sestupu tlaku od kotníku 
směrem vzhůru. Vyvíjený tlak výrazně na-
pomáhá cirkulaci krve v nohou, úspěšně 
tiší bolest a potlačuje vznik otoků. Speci-
ální pletení v oblasti lýtka zajišťuje perfekt-
ní padnutí bez ohledu na tvar lýtka. Pod-
půrné podkolenky jsou velmi příjemné na 
nošení, jejich jemné žebrování připomíná 
běžné ponožky a jsou vhodné pro zdra-
votnický personál, pro ženy i muže.

Lýtková  punčocha RELAX 150 DEN je 
vyrobena z inovativního vlákna Meryl 
Skinlife. Použitý materiál má bakteriosta-
tické vlastnosti – brání množení baktérií, a 
tím zabraňuje tvorbě zápachu a podráž-
dění kůže, udržuje přirozenou rovnováhu 
kůže, bez ohledu na stupeň aktivity. Ne-

spornou výhodou punčochy 150 DEN 

oproti podobným na trhu nabízeným 

výrobkům je přítomnost bakteriosta-

tického činitele po celou dobu život-

nosti. Podpůrné podkolenky RELAX 280 
DEN s vysokým obsahem bavlny (55 %) 
obsahují MIKRO KAPSULE pro zlepšení 
mikrocirkulace kožní tkáně. Více informa-
cí naleznete na 
www.maxis-medica.cz.

Více informací o problematice otokVíce informací o problematice otoků
dolních končetindolních končetin  naleznete nanaleznete na
www.zilniporadna.czwww.zilniporadna.cz

9

Moje zdraví
R

E
D

A
K

C
E

 D
O

P
O

R
U

Č
U

J
E



10

V roce 2010 uplynulo již 50 let od zahájení vyso-
koškolského studia sester na Univerzitě Karlově, 
která se tak stala jeho kolébkou. Tato velmi vý-
znamná událost v historii česko-slovenského ošet-
řovatelství ovlivnila jeho další vývoj v obou zemích.
Ošetřovatelská profese procházela v průběhu času 
významnými změnami, a to jak v oblasti postavení 
sester ve zdravotnickém týmu, tak v postupném roz-
voji jejich činností. Zvyšovaly se nároky na jejich prá-
ci při diagnostických a léčebných výkonech. Vznikaly 
nové specializace a pracovní náplň sester se také stá-
le více diferencovala. Ústav teorie a praxe ošetřova-
telství, který je součástí 1. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze, se na vzdělávání sester dlouhodobě 
podílí. Realizoval výuku studijního oboru ošetřovatel-
ství, a to prezenční i kombinovanou formou. Program 

Vzdělávání sester na 1. lékařské fakultě UK v Praze
byl akreditovaný v letech 1992 – 2006. 
Nešlo o kvalifi kační studium, kvalifi kaci 
získali studenti oboru všeobecná sest-
ra již na středních zdravotnických ško-
lách. V roce 2002 byla zahájena výuka 
v navazujícím magisterském studijním 
programu ošetřovatelství se zamě-
řením na učitelství zdravotnických 
předmětů na střední a vyšší škole. Ten 
pokračoval v tradici vzdělávacího pro-
gramu pro sestry na Filozofi cké fakultě. 
V akademickém roce 2006/2007 akredi-
tace tohoto oboru skončila. Od akade-
mického roku 2008/2009 garantujeme 
výuku kvalifi kačního studia v oborech 
všeobecná sestra (v prezenční a kom-
binované formě) a nutriční terapeut 
(v prezenční formě). Kromě vzdělává-

ní ve zmiňovaných dvou nově otevřených oborech 
a v končícím oboru ošetřovatelství zajišťujeme výuku 
také v oborech všeobecné lékařství, zubní lékař-
ství, intenzivní péče, adiktologie, ergoterapie, 
fyzioterapie, nutriční terapeut, zdravotnická tech-
nika, General Medicine a Dentistry. V plánu máme 
realizovat navazující magisterské studium v obo-
rech intenzivní péče (již probíhá), komplexní geri-
atrická péče a psychiatrická ošetřovatelská péče.
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství se zapojuje
do různých projektů, jmenujme například Leonar-
do da Vinci, JPD 3, OPPA, Fond rozvoje vysokých 
škol, IGA MZ ČR a další. Připravujeme a nabízí-
me doplňkové formy vzdělávání, jakou je třeba 
Ošetřovatelské fórum 21, jehož náplň tvoří tematicky 
odborně zaměřené semináře. Na počátku 21. století 

má ošetřovatelství v České republice svo-
ji jasnou koncepci a zaměření zejména na 
udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a
rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení 
nevyléčitelně nemocného člověka a zajiště-
ní klidného umírání a smrti. 

Výchova a vzdělávání všeobecných 
sester na 1. LF UK v Praze probíhá
v souladu s touto koncepcí.

Mgr. Eva Marková RN
Ústav teorie a praxe
ošetřovatelství 1. LF UK
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
eva.markova@lf1.cuni.cz

http://utpo.lf1.cuni.cz
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Milé kolegyně a kolegové,

ráda bych se s vámi podělila

o dobré zkušenosti Nemocnice

Český Krumlov, a.s., které se 

podařilo získat dotaci na profesní 

vzdělávání nelékařských 

zdravotnických pracovníků. 

Všichni víme, jak se při úsporných opa-
třeních, která platí asi ve všech nemoc-
nicích, obtížně hledá každá koruna,
a proto jsme zkusili možnost zažádat 
o dotaci na vzdělávání našich zaměst-
nanců ze zdrojů Evropského sociálního 
fondu (ESF), v rámci Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
ESF je jedním ze tří strukturálních fondů 
Evropské unie. Je klíčovým fi nančním 
nástrojem pro realizování Evropské stra-
tegie zaměstnanosti. Na jeho stránkách 
http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-
-fond-v-cr najdete základní informace 
o tom, jak fond funguje, jak správně 
postupovat při podávání žádostí o do-

tace v rámci jednotlivých operačních 
programů. Naleznete zde i důležité do-
kumenty a formuláře týkající se ESF.
Nemocnice Český Krumlov, a.s. získala 
na projekt s názvem Vzdělávání nelé-
kařských zdravotnických pracovníků 
v Nemocnici Český Krumlov, a.s. část-
ku 3 360 739,10 Kč. Tuto fi nanční část-
ku můžeme v období od 1. června 2010 
do 31. května 2012 použít na zvyšování 
odborných znalostí, dovedností a kom-
petencí nelékařského zdravotnického
personálu. V rámci projektu nemoc-
nice proškolí 250 svých zaměstnanců 
v oblasti ošetřovatelské péče a v roz-
voji klíčových kompetencí. Součástí 
projektu je i vytvoření systému dalšího 
profesního vzdělávání, který navazu-
je na systém řízení a rozvoje lidských 
zdrojů a na analýzu vzdělávacích 
potřeb. Nemocnice v rámci projektu 
zajistí 8 interních odborných vzdělá-
vacích konferencí, 4 konference/kurzy 
pro sanitáře a 20 dní školení na míru. 

Dále se zaměstnanci budou moci zú-
častnit externích odborných konferen-
cí a vzdělávacích akcí. Všechny vzdě-
lávací akce budou zahrnuté do systé-
mu celoživotního vzdělávání nelékař-
ských pracovníků – budou akreditová-
ny Ministerstvem zdravotnictví, nebo 
zařazeny do kreditního systému profes-
ních organizací (ČAS, UNIFY, SRLA). 
Veškeré vzdělávací aktivity, které jsme 
do projektu zahrnuli, jsou součástí ce-
loživotního vzdělávání a současně vy-
cházejí z aktuálních potřeb nemocnice. 
Při podávání projektu jsme měli na mysli 
především zvýšení odborné kvalifi kace 
nelékařských zaměstnanců nemocnice 
a následnou aplikaci získaných znalostí 
a dovedností do praxe. Věříme, že se 
nám tak podaří zlepšit kvalitu ošetřova-
telské péče i spokojenost pacientů. 

Bc. Dana Podholová

dana.podholova@nemckr.cz, 
tel.: 380 761 301, www.nemckr.cz

Společnost SestraIN vznikla v roce 2006 jako vů-

bec první fi rma, nabízející celoživotní vzdělávání 

pro sestry, porodní asistentky a zdravotnické 

záchranáře formou e-learningu. Pro internetovou
učebnu jsme využili (a dosud využíváme) systém 
Moodle, který je jedním z e-learningových programů 
běžných zejména v akademickém prostředí. Po prvním 
roce úspěšného fungování učebny jsme se rozhodli 
věnovat se také prezenčnímu vzdělávání, a nabídnout 
tak našim klientům kombinaci obou možností. Majitelé 
společnosti jsou dvě podnikající fyzické osoby, Ing. Jiří 
Neumann (prezenční vzdělávání) 
a MUDr. Renata Neumannová (in-
ternetové učebny). Naše poslání 
a základní pravidla, kterými se 
řídíme ve své práci, jsou tato: 
1) Jsme společnost, jejíž služby a 
produkty v oblasti celoživotního vzdělávání jsou určeny 
všeobecným sestrám a ostatním nelékařským zdravot-
nickým pracovníkům. Naším cílem je, aby „sestry vzdě-
lávaly sestry“. Proto jsou našimi lektory a autory kurzů 
většinou sestry, které mají vynikající teoretické znalosti a 
dlouholeté praktické zkušenosti v oboru, o kterém před-
nášejí nebo píší. 2) Jsme si plně vědomi toho, že práce 
zejména sester je v podmínkách moderního zdravot-
nictví nenahraditelná a kvalita každého zdravotnického 
zařízení závisí na úrovni jejich znalostí a profesionalitě
v péči o pacienty. 3) Jsme si plně vědomi odpovědnosti 
ke společnosti, ve které žijeme a pracujeme, a řídíme 
se etickými pravidly práce ve zdravotnictví.

4) Chceme, aby naše služby byly kvalitní, lehce dosaži-
telné, poctivé, musejí mít vysokou odbornou úroveň, od-
povídající akreditaci a přiměřenou cenu. Musejí při-
spívat ke kvalitě práce našich klientů a následně být
přínosem pro  pacienty. Všechny naše kurzy a školící ak-
ce mají souhlas profesní organizace (ČAS) a jsou ohod-
noceny  příslušným počtem kreditů dle aktuální vyhlášky. 
5) S našimi klienty a studujícími navazujeme dlouho-
dobou spolupráci, založenou na důvěře, odpovědnosti 
a vzájemném respektu. V  současné době provozuje-
me e-learningové internetové vzdělávání pro následující 

nelékařské  specialzace: všeobec-
né sestry, porodní asistentky, zdra-
votnické záchranáře, farmaceutic-
ké asistenty, zdravotní laboranty
a radiologické asistenty.  Dále na-
bízíme prezenční vzdělávání v Pra-

ze a od září  2010 i v Brně. Jsou to  čtyř- až pětihodinové 
školící akce na nejrůznější témata z ošetřovatelské pra-
xe, které  probíhají v menší skupině do čtyřiceti účast-
níků. Velké konference pro nelékaře pořádáme hlavně 
v Praze, ale také ve Zlíně,  Brně nebo Olomouci. Konfe-
rence jsou zaměřeny tematicky a témata vybíráme vždy 
tak, aby zaujala sestry z nemocnic i ambulancí pracu-
jící v nejrůznějších oborech. Úspěšná témata byla na-
příklad „Závislosti“, „Gynekologie pro každou sestru“,  
„Urgentní medicíina“ a další. Všechny akce, přihlašovací 
systém  založený na  kalendáři akcí a vstup do interne-
tových učeben najdete na naší základní webové stránce 
www.sestra.in. 

Dotace z EU na profesionální vzdělávání nelékařů

O práci po práci



12

oo
o

Zní to možná nepravděpodobně, 
ale já už odmalička prohlašoval, 
že budu „sporťák“. Takže vlastně 
jsem si splnil svůj dětský sen. Už 
od svých 19 let jsem docházel do 
televize a začínal tady pracovat. 
Zapisoval jsem zprávy, které cho-
dily ze zahraničí.

Nikdy jsem nedělal žádný sport 
na skutečně špičkové úrovni. Ale 
byl jsem dítě nabité energií, tak 
mne rodiče ke sportu vždy vedli. 
Vyzkoušel jsem si hodně spor-
tů, ragby počínaje a kanoistikou 
konče. Ale nejvíce jsem se urči-
tě věnoval tenisu, který hraji do-
dnes. Na ostatní sporty, upřímně 
řečeno, už dnes není moc času, 
takže ty spíše pasivně.

Začal jsem studovat na VŠE. 
Nakonec jsem ale, i díky jedné 
dívce, do které jsem byl zamilo-
ván, zkusil přijímací zkoušky na 
FAMU. A nakonec jsem opustil 

ekonomiku a vystudoval fakultu 
televizní a fi lmové produkce.

Čím jste chtěl být, když jste byl ještě dítě?

Vzhledem k profesi máte asi ke sportu blízko. 
Jakému sportu se věnujete? 

Většina čtenářů asi netuší, že jste se produkci věnoval 
aktivně a máte na kontě i jeden z našich  nejúspěšněj-
ších animovaných filmů? Na škole jsem byl přidělen k Au-

relovi Klimtovi. Musím přiznat, 
že jsem o to tehdy ani moc ne-
stál, dnes ho považuji za jedno-
ho z největších talentů v oblasti 
animovaného fi lmu. Produkoval 

jsem některé jeho fi lmy. I 
když u animovaných fi lmů 
spočívá produkce praktic-
ky čistě jen ve shánění fi -

nančních prostředků. Jsem 
hrdý na to, že náš fi lm Eastern – 
Krvavý Hugo byl nominován na 
studentského Oskara. A určitě 
nesmím zapomenout taky na fi lm 
Fimfárum.

animo
j

d

Vaše vzdělání 
je ale od sportu trochu vzdáleno?

Vojtěcha Bernatského určitě všichni známe především z televizní obrazovky. Je jed-ním z našich nejznámějších sportovních komentátorů veřejnoprávní televize. Ale Vojtěch má záběr svých zájmů a aktivit mnohem širší a zabíhá i do oblastí, které byste od sportovního komentátora sku-tečně nečekali.
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Kromě moderování sportu

Zatím jste ale nezabloudili do oblasti zdravotnictví,

S kolegou Petrem Svěceným jsem čtyři roky v České 
televizi uváděl a připravoval pořad o rekordech a ku-
riozitách. Mimochodem jsem taky držitelem jednoho 
rekordu. Mám na obrazovce „odmoderováno“ už 
více jak tři a půl tisíce vydání Branek, bodů, vteřin. 
V současnosti dělám pořad Devatero řemesel, kde si 
známé osobnosti zkoušejí různá zajímavá řemesla.

On je to zatím pořad pouze o řemeslech jako tako-
vých. Zdravotní sestra je spíše profese. Právě probí-

hají jednání o natáčení další řady pořadu a určitě 
by nebylo špatné rozšířit ho také o některá po-
volání. A upřímně řečeno, aby si práci zdravotní 

sestřičky zkusil třeba Petr Kolář nebo Jirka Lábus,
 to by určitě bylo zajímavé.

V nemocnici jsem ležel jen jednou se zápalem plic. 
Trávil jsem tam své narozeniny a musím říci, že mám 
se zdravotnickým personálem, a tedy i se sestřička-
mi, ty nejlepší zkušenosti. Vždycky se ke mně chovaly 
bezvadně. A musím se taky přiznat, že já osobně jsem 
měl vždycky pro sestřičky slabost. Zvláště letní unifor-
my podtrhují krásně ženský šarm a ženskost obecně.

Také pro mne to byl nezapomenutelný zážitek. Bylo 
to vlastně moje první veřejné vystoupení s Petrou po 
televizní soutěži, kterou jsme vyhráli. Původně jsme 
byli domluveni na zazpívání jedné písničky, ale ohlas 
byl tak velký, že jsme zpívali tři. Navíc jsem poznal, 
že sestřičky se umějí opravdu skvěle bavit. No a na 
základě téhle skutečně výborné zkušenosti jsme  se 
domluvili s organizátory na další spolupráci.

V rozhovoru výše vzpomíná Vojtěch Bernatský na nezapo- menutený záži-
tek z prvního plesu sestřiček, který se konal v lednu           letošního roku.

Ano, sestřičky se opravdu umějí bavit a především si to při svém náročném 

povolání rozhodně zaslouží. Proto i jejich reprezentační ples byl vyjádřením poděková-

ní za celoroční pracovní vypětí. Není tedy divu, že bylo rozhodnuto na ples „Sestry na 

sál!“ navázat i v příštím roce a zavést tak novou tradici. O úspěchu prvního ročníku svědčí 

také skutečnost, že prostory pražského Žofína by již k dnešnímu dni nestačily uspokojit 

obrovský zájem o ples. Můžeme prozradit, že ten příští se z kapacitních důvodů 

přesune do sálů Obecního domu v Praze. Program bude probíhat ve Smetanově síni, 

Grégrově, Palackého a Sladkovského sálech. Těšit se můžete na živou i reprodukovanou hudbu, 

taneční vystoupení, tombolu. Novinkou bude velké fi nále soutěže o nejsympatičtější zdravot-

ní sestřičku České republiky spojené s korunovací vítězky Miss sestra 2010. Své hlasy pro tu 

svoji sestřičku s 5 S můžete zasílat prostřednictvím internetové adresy: www.misssestra.cz.

A datum plesu? Do diáře si můžete opět zapsat datum 14. ledna, tentokrát 2011. Věříme, 

že vás ani v příštím roce nezklameme a ples ještě předčí vaše očekávání!

jste se v České televizi představil i jako 
průvodce zábavnými pořady?

neuvažujete o tom, vyzkoušet si třeba práci
zdravotní sestry?

Jakou máte vy osobně zkušenost s prací

Na prvním plese sestřiček

jste měl velký úspěch s duety s Petrou Janů, 
takže zůstanete sestřičkám věrný?

sestřiček?

www.misssestra.cz www.sestrynasal.cz

a finálový večer soutěže

Miss sestra 2010
se koná 14. 1. 2011

v Obecním domě v Praze.

13

Když mám volno



1414

O aktivním odpočinku 

Můj relax po práci je hudba
Není mým stylem mluvit nebo psát o sobě, ani 
by to nebylo příliš zajímavé. V mém okolí je 
spousta všeobecných sestřiček, o kterých by 
se mělo psát spíše než o mně pro jejich vytr-
valou a poctivou práci a pro jejich odhodlání 
se této profesi věnovat a obětovat jí význam-
nou část svého času a své energie. Ačkoliv je 
dobře známo, že povolání všeobecné sestry 
není současnou společností dostatečně doce-
ňováno (myslím tím, že mu chybí určitá spole-
čenská prestiž či uznání), jsou na všeobecné 
sestry kladeny čím dál vyšší nároky, co se týče 
celoživotního vzdělávání, pracovního záběru a 
zvládání stresové zátěže. 

Avšak tato profese je jednou z nejsmysluplnějších a do bu-
doucna tomu bude nejinak, proto je pro mě velkou motiva-
cí, když vidím mladší kolegyně a kolegy, kteří jsou odhod-
laní se této profesi věnovat, a cítím vždy velký respekt před 
těmi, kteří pečují o nemocné již řadu let. Vždy se trochu 
zastydím, když potkám někoho, kdo byl od začátku své 
profesní kariéry přesvědčen, že chce být 
zdravotníkem, protože já jsem si vybrala 
zdravotní školu z jednoho prostého dů-
vodu, a tím bylo menší zastoupení tech-
nických předmětů v učebních osnovách. 
Neměla jsem v tomto směru žádné jiné 
ideály. Jisté ideály přinesla až výuka ošetřovatelství a ostat-
ních humanitních předmětů a následná konfrontace s tako-
vými ideály v praxi. Brzy jsem též poznala, jak důležitou roli 
v této profesi hraje projev ocenění, stejně tak jako zdravé 
sebevědomí a střízlivá sebekritika. Velmi důležité je pro tuto 
práci umět aktivně odpočívat, odreagovat se a mít se rád. 

Jestli vím jak? 

Nemám na nic z toho univerzální recept ani radu, sama 
jsem hodně let hledala a stále hledám. Určitě to zaží-
vá každý, někdy je hůře v pracovním životě, někdy zase 
v osobním a naopak. Asi je dobré mít ještě něco mezi 

tím, kam se člověk může jít alespoň na chvíli schovat 
před obojím. Může to být třeba sport nebo dobrovolničení 
v útulku, zahrada, malování, docházení do nějak zaměře-
né komunity, pro někoho i návštěva školy. Pro mě je to již 
druhým rokem zpívání ve sboru a je to přímo fantastická 
zkušenost. I když jsem ze začátku hodně pochybovala, 
jestli to vůbec zvládnu. Pěvecký soubor Gospel Limited 
jsem si našla na internetu, zavolala jsem panu sbormistrovi 
a následující týden už jsem šla na první zkoušku,  která 
byla hudebně náročná, a myslím, že jsem měla velké štěstí, 
protože v současné době se podmínky pro přijímání no-
vých členů do souboru celkem zpřísnily. Vzpomínám si ale 
přesně na to velké nadšení, jak skvělí lidé v souboru jsou a 
jak se mi ta muzika dostávala pod kůži. Zanedlouho přišel 
první koncert, na kterém jsem měla tu čest spolu s ostat-
ními zpěváky a muzikanty vystoupit. Dodnes nezapomenu 
tu trému, bylo to něco úplně nového a jiného a s chutí jsem 
vnímala každý další společný okamžik. Stejně tak je tomu 
i nyní, pokaždé se strašně těším na společné zkoušky, na 
známé lidičky v souboru a na jejich humor (uvolněné náladě 
z velké části přispívají groteskní průpovídky pana sbormis-

tra), na muziku, která přímo mluví z duše, 
a na neopakovatelnou atmosféru koncertů, 
přestože tréma stále zůstává. Pokaždé mi 
naše společné setkání dodá pozitivní ener-
gii a dobrou náladu. V poslední době mám 
sice trochu problémy s docházkou, někdy 

je obtížné skloubit termíny zkoušek, zvláště těch mimořád-
ných před koncerty, se směnami, ale tak trochu alibis-
ticky se utěšuji tím, že nejsem jediná zdravotní sestra a 
zdaleka ne jediný zdravotnický pracovník, kdo v souboru 
zpívá. Nutno říci, že soubor je věkově smíšený a kromě 
účinkujících školou povinných je zde velká skupina zpě-
váků z různých pracovních odvětví. Obecně si myslím, 
že je důležité mít vedle práce nějakého  koníčka, které-
mu se s chutí věnujete a přináší vám radost. Doufám, že 
já budu moci do budoucna v tom mém pokračovat a vám 
přeji to samé.

„Velmi důležité je pro tuto 

práci umět aktivně 

odpočívat, odreagovat se 

a mít se rád. “

Když mám volno
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a lásce k hudbě 
Gospel Limited, gospelový sbor pod vedením sbormis-

tra Václava Třísky, má za sebou řadu vystoupení a kon-
certů. Hlavní podíl repertoáru tohoto mladého smíšeného 
pěveckého sboru tvoří moderní gospel, nádherná emotivní 
duchovní hudba vycházející z černošské hudební tradice. 
Přímým předchůdcem moderního gospelu je tradiční go-
spel, hudba, kterou bylo možno slyšet v mnoha amerických 
černošských kostelech od začátku minulého století. Zcela 
nový vývoj odstartoval v šedesátých letech Edwin Howkins 
svojí úpravou původně baptistického žalmu Oh Happy Day 
a gospel se časem stal žánrem ovlivňujícím i další hudební 
proudy, jako soul, hip-hop a sám byl jimi opět zpětně ovliv-
ňován a obohacován. Tomuto proudu se dnes říká contem-
porary gospel.
Contemporary gospel je v současné době nejrychleji se 
rozvíjejícím hudebním žánrem v USA a gospel se rychle šíří 
také do Evropy, silný je především ve Skandinávii. 

Ve Švédsku působí přes 200 sborů, v Dánsku více než 100 
a v Norsku se Oslo Gospel Choir před časem stal vůbec 
nejprodávanějším hudebním tělesem.
V repertoáru Gospel Limited je řada moderních gospelů od 
světoznámých amerických i evropských gospelových au-
torů, jakými jsou Kirk Franklin, Richard Smallwood, Edwin 
Hawkins, Donald Lawrence, Willie Small, Hans Christian 
Jochimsen, Clarence Eggleton, Maria Nordenback a mno-
ho dalších.
Sbor spolupracuje s kvalitní doprovodnou kapelou, ve které 
působí vynikající jazzoví hudebníci jako Tomáš Jochmann, 
Martin Krč, Jakub Zomer, Radim Linhart na klávesy, Micha-
el Nosek, Ondřej Sluka, Ondřej Pompo Pomajsl na bicí, 
Lars Miller a Michael Krásný na baskytaru, Ondřej Malina 
na sólovou kytaru a řada dalších hostujících hudebníků.
Zájemcům o bližší informace včetně kalendáře koncertů 
doporučuji webové stránky http://www.gospellimited.cz

Představení pěveckého souboru Gospel Limited

Nebojte se odvázat  s Jumping Drums
Bubenickou kapelu Jumping Drums založil v roce 2000 

lídr souboru Ivo Batoušek. 

Z Jumping Drums, původně kroužku hraní na bubny, se 
stala téměř profesionální kapela. Přesun z Bruntálu do 
Olomouce znamenal výrazné změny v personální sklad-
bě souboru. Teď tvoří jádro kapely 4 bubeníci: Milan Do-
lák, Jindřich Jakubal, Radek Batoušek a Ivo Batoušek, 
které při větších akcích doplňují studenti „B“ teamu a 
bubenické školy. Za rok mívají kolem dvou set  vystou-
pení, včetně výchovně vzdělávacích koncertů pro zá-
kladní školy a střední školy. Od roku 2002 Ivo Batoušek 
spolupracuje s dětskými domovy, s relaxačním bubnová-
ním navštěvuje také stacionáře pro mentálně postižené. 
Díky fanouškům a posluchačům Jumping Drums může po-
máhat tam, kde je třeba, a to pouze za náklady bez ná-
roků na honoráře, případně i zcela zdarma. „Z tržeb za 
koncerty, prodaná CD, paličky či placky odkládáme až 
10%. Z takto získané částky následně fi nancujeme ná-
klady spojené s realizací naší práce se sociálně či zdra-
votně znevýhodněnými dětmi a mládeží. Jejich přístup
k životu je však velkou inspirací pro nás, pro lidi, kteří si 

často toho, co májí, prostě neváží. Naše hudba je symbi-
ózou rytmů a melodií všech světových kontinentů. Tvorbu 
Jumping Drums inspiruje sám život v jeho plné kráse re-
lativity dobra a zla. Vnímejte naši hudbu nejen ušima, ale 
celým tělem. Nechte ji promlouvat k vašim duším. Nechte ji 
burcovat vaše spící vědomí. Poslouchejte a nechávejte se 
strhnout proudem její energie. Jumping Drums jsou tu, aby 
zabouchali na vrata vašich ulit tak, že je sami zatoužíte roz-
bít, nadechnout se a ... ostatní je již na vás.“ (Ivo Batoušek)

Koncerty: 
6.10. Zlín (koncertní show 5 Elements)
13.10. Olomouc
20.10. Praha  (koncertní show 5 Elements)
29.10.  Partyzanske mesto, Slovensko

Podrobnější info na www.jumpingdrums.info

Když mám volno
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Zumba  fi tness program vznikl v roce 1999 v Kolumbii 

naprostou náhodou.  Jeho tvůrce Alberto „Beto“ Perez 

si jednou na lekci zapomněl tradiční hudbu a použil 

latinsko-americké rytmy, které zrovna poslouchal 

v autě.  

A zázrak byl na světě!

Nový druh cvičení postupně pronikl do celého 
světa, který jím dnes doslova žije. Lekce zumby 
spojuje tradiční aerobní cvičení se základními 
kroky salsy, merengue, cumbie, reggaetonu a 
dalších. To vše samozřejmě na rytmy patřičné 
hudby. Postupem času se vyvinulo několik dal-
ších typů zumby, zumbatomic – pro děti, zum-
ba gold – pro seniory, agua zumba – zumba 
ve vodě a zumba toning – posilovací lekce. Po 
hodině sice propotíte všechno oblečení, ale na 
tváři máte úsměv a nemůžete se dočkat další 
lekce.
Zumba není věkově omezena. Můžou ji aktivně 
provozovat všechny věkové kategorie od dětí 
po seniory. Na hodinách zumby se setkáte pře-
vážně se ženami. Jsou tu profesionálky i úplné 
začátečnice, které se poprvé v životě hýbou, a i 
když každý začátek je obtížný, tak na konci ho-
diny mají úsměv na tváři a mokrá trika. Když se 
vrátí na další hodinu, tak je jasné, že si zumbu 
oblíbily. 

Každá lekce je jedinečná. V průběhu hodiny 
se střídají rychlé a pomalé písně, což je hlav-
ní rozdíl mezi aerobicem a zumbou. Není jen 
jedna sestava, kterou se učíme a opakujeme. 
Každá písnička je jiná, celá hodina je tak různo-
rodá a kroky jsou jednoduché, takže je zvládne 
za chvíli každý. „Jednotlivé styly se liší rytmicky, 
takže každou chvíli hopsáme a vlníme se jinak,                                     
ale vše je koncipováno do rytmu hudby tak, aby 
během absolvování pár lekcí znali kroky všichni 
a používali je zcela přirozeně,“ upozorňuje tre-
nérka Zuzana Hostičková. 
Každopádně je zumba veselá, nabitá energií a 
na jejím konci jsou všichni zpocení, usměvaví, 
příjemně unavení a duševně nabití.

Pavel   Hanuška

Zumba je vlastně taková droga.
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O svém zajímavém zážitku vy-
práví trenér Rosťa Šrom: 
„Na hodině jsem měl jednu kli-
entku, která brala antidepresiva. 
Po pár lekcích zumby léky vysa-
dila a už se k nim nevrátila. To 
pokládám za obrovský úspěch. 
Netušil jsem, co to s člověkem 
může udělat, ale i sám na sobě 
jsem poznal, že je to způsob, 
jak si udržet kondici. Dietu držet 
nemusíte, stačí si přijít zatančit, 
zacvičit, zrelaxovat se, „vypnout 
mozek“ a jen se nechat vést a 
bavit se celou hodinu.“ 

Aquapalace Čestlice
www.aquapalace.cz

Centrum tance Praha
www.praha-zumba.cz

Studio Myself České Budějovice
www.myselfcb.cz

Sportcentrum Koloseum Plzeň
www.sportcentrum-plzen.cz

Carpe diem Karlovy Vary
carpediemvary.sweb.cz

Regen Klub Ústí nad Labem
www.regen.cz

Sport Aerobic Liberec
www.sportaerobicliberec.cz

Zumba s Ivou Hradec Králové
www.zumbaiva.cz

Sportovní centrum Svítkov 
Pardubice
www.sportpardubice.cz

Chilli Fitness Humpolec
www.chillifi tness.cz

Aerobic Centrum Brno
www.acbrno.cz

Fitcentrum Gambare Olomouc
www.gambare-aktualne.cz

Centrum orientálního tance Delia 
Zlín
www.delila.cz

Fitness Club Twister Ostrava
www.fi tkotwister.cz

Kde si zumbu zacvičit?Zumba je nabitá energií

Rostislav „Rosťa“ Šrom je ab-
solventem Taneční konzervato-
ře DUNCAN CENTRE v Praze a 
držitelem certifi kátu Zumba fi t-
ness. Je taneční pedagog, pro-
fesionální tanečník a choreograf 
s praxí také v taneční produkci a 
marketingu. Má za sebou účast
v mnoha převážně tuzemských 
tanečních projektech. Objevil se 
i na televizní obrazovce, napří-
klad v taneční soutěži Bailando. 
Spolupracoval s Černým diva-
dlem Jiřího Grossmana, Diva-
dlem komedie nebo Black Light 
Theatre.
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Zuzana „Suzan“ Hostičková je 
držitelkou certifi kací Advance 
Tae-bo instruktor, Trenér fi tness 
centra, Trenér kulturistiky, Bosu 
cardio certifi kace a Advance Port
DeBras lektor + Floor work diplo-
mu u Julia Papi, B1+B2 Zumba 
fi tness certifi kátu, Zumbatomic 
certifi kátu. Absolvovala worksho-
py Pole dance intermedium 
s Vivou Vie a další workshopy u 
Face academy: Aerobic, MTV 
dance, Cardiojazz atd. Druhým 
rokem je lektorkou největšího 
tanečního centra v ČR – Centra 
tance v Plzni a v Praze - 
www.centrumtance.cz. 
Stabilně učí v Plzni a Praze, ale
na objednání jezdí i mimo tato 
města. Podílí se také na propa-
gaci zumby v médiích a na ve-
řejných akcích (reportáž v maga-
zínu Víkend TV Nova, akce Den 
Meliny Mercury Plzeň, Plzeň tančí 
– na podporu kandidatury Plzně 
na město kultury 2015 atd.) Pořá-
dá také víkendové sportovní po-
byty a dovolené s tancem :-)

Když mám volno
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Kryštof Harant měl rád adrenalin i kulturu
Bezdružice a Polžice proslavil český válečník, spisova-
tel a cestovatel Kryštof Harant. Právě v místech, odkud 

pocházel jeho rod, můžete prožít akční víkend třeba
 i s trochou kultury na místním zámku, kde je muzeum 

skla a kde se nachází unikátní skleněný betlém.
Víkend v rekreačním areálu Bezdružice

    * ubytování na 1 noc ve dvoulůžkovém pokoji
 v penzionu s polopenzí

    * dvě dvouhodinové adrenalinové projížďky na 
čtyřkolce

    * prohlídka muzea skla
    * lanové centrum Polžice

Cena 1 700-2 000 Kč
www.arealbezdruzice.cz

Sportovní víkend v Sušici
Město známé spíše jako 
bývalé centrum výroby 
zápalek nabízí i zají-
mavé sportovní vyžití. 
Na jeho jižním okraji  
najdete sportovní
areál Offpark 
s nekuřáckým 
hotelem 
Fuferna. 
Právě tady 
můžete 
strávit 
víkend 
plný pohybu a 
adrenalinu. 
Stačí si jen vybrat.
*  ubytování na 1 noc ve dvou-                                                                                                      
 lůžkovém pokoji se snídaní
* lezecká stěna s instruktorem
*  procházka na skákacích                                                                                                                                        
 botech, let kluzákem

Cena  2 980 Kč
www.fuferna.cz

Užijte si v pivních lázních 
V Chodové Plané, kousek na jih 
od Mariánských lázní, se od 17. 
století vaří výtečné pivo. Znač-
ku Chodovar znají všichni znalci 
zlatého moku. Tady nabízejí více, 
než jen pivní degustaci. Oblíbe-
né jsou pobyty v pivních lázních, 
pivní koupele a léčebné zábaly
 z teplého sladového mláta. 

Západní Čechy snad kromě Plz-
ně, Bečova nad Teplou a našich 
nejznámějších lázeňských stře-
disek nepatří jako turistický cíl 
k nejnavštěvovanějším. Zdejší 
příhraničí bylo po desetiletí 
takřka mrtvou zónou, dnes je 
tady čistá příroda, krajina bez 
velkých průmyslových center 
a také mnoho příležitostí, jak 
aktivně trávit volný čas.

Relax nebo adrenalin nemusejí stát majlant
                                                                      

K
Bezdružice a Polž

1 500-2 000 Kc�

Balíček „Pivní lázně z lásky“
* ubytování na 2 noci ve dvoulůž-
 kovém pokoji s polopenzí
* romantická výzdoba pokoje 
 (láhev sektu, svíčky, čokoláda)
* prohlídka pivovaru   
 s ochutnávkou
* pravá Pivní lázeň pro dva 
 (pivní lázeň + relaxační zábal +                                                                                                                                                
 2×0,3 l Chodovar zlatý ležák
* masáž horkými kameny
  
Cena 3 090-3 442 Kč  
www.chodovar.cz                      

Pavel   Hanuška    

t í ííkk d S š

2 000-3 000 
Kc�

3 000-3 500 Kc
Západní Čechy

Když mám volno
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Adrenalin v Beskydech
Pustevny jsou známým lyžařským 
centrem, ale nabízejí adrenalino-
vé zážitky i v dalších ročních ob-
dobích. Ubytování v jednoduché 
Chatě pod lanovkou a široká nabíd-
ka sportů, překračující i hranice na 

Slovensku.
* ubytování na 2 noci 

ve čtyřlůžkovém pokoji
* balíček adrenalinový den (lanový 

park, horské kolo, sjezd na 
koloběžce)

* rafting mezi Lipovcem a Strečnem 
včetně oběda

Cena 2 100 Kč
www.beskydysport.cz

Vrbno pod Pradědem zná asi každý návštěv-
ník Jeseníků. A právě přímo u něj na 
úpatí Pradědu najdete Horský hotel Vidly, 
který nabízí wellness pobyty po celý rok. 
V létě tak můžete spojit procedury s vý-
lety po okolí, v zimě s krásným lyžováním 
v jedné z našich nejznámějších zimních 
oblastí.
* ubytování na 2 noci 
  ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí
* medová masáž, 
  lávovými kameny
* 2x pobyt ve 
  venkovní vířivce
* 1x pobyt
   v sauně

Cena 3 210 Kč
www.vidly.cz

Víkend na farmě
Ekoturistika není v našich krajích neznámým pojmem. 
A v důsledku krize je stále oblíbenější.  
Mezi Jeseníkem a Krnovem v Heřmanovicích najdete ekolo-  

  gickou farmu Bovine, která nabízí  pobyty včetně poznání    
 všech krás života na farmě. Pobyt je vhodný zvláště pro rodiny                                                                                                                                           
   s dětmi.

* ubytování na 2 noci ve čtyřlůžkovém apartmánu 
  s kuchyňkou
*  volný vstup na území celé farmy, krmení koz a oslíků, 
   možnost projížďky na oslících pro děti
* možnost podílet se na denní péči o farmu
* hodinová a  dvouhodinová projížďka na koních 

        Cena 1 540 Kč
          www.farmabovine.cz
  

BBeBesksk ddecechhh

2 000-3 000 Kc

VíVíkek ndnd na a faaarm

1 500-2 000 Kc

3000-3 500 Kc�

Když se řekne Moravskoslezský kraj, většina lidí si 
představí Ostravu, kouřící komíny železáren nebo 
těžní věže uhelných dolů. Ale jsou tu přece také 
Jeseníky a ani Ostrava už dávno není tím špi-
navým, zaprášeným městem. Také na severu 
Moravy najdete mnoho míst k rekreaci a 
odpočinku.
   

moravskoslezský kraj

Když mám volno
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
co by to bylo za časopis pro volné chvíle, kdyby 
nenabízel také křížovku. Najdete ji v každém čísle 
našeho, či spíše vašeho, nového časopisu Sesterna. 
A aby byla vaše snaha také odměněna, ze zaslaných 
odpovědí se správně vyluštěnou tajenkou bude vždy 
vylosováno 7 šťastných výherců, kteří obdrží dárek. 
Tentokrát se můžete těšit na: Luxusní punčochové 
kompresivní zboží od společnosti Maxis a.s.

Tajenku zasílejte do 1.11. 2010 na adresu redakce: 

We Make Media, s. r. o.

Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, nebo na elektronic-
kou adresu: souteze@sesterna.cz

Do předmětu e-mailu napište: tajenka 1/2010. 

Nezapomeňte uvést zpáteční adresu, na kterou si 
přejete zaslat dárek, pokud se na vás štěstí usměje.

Ceny pro první úspěšné luštitele věnovala fi rma MA-
XIS a. s., která je největším českým výrobcem zdra-
votního kompresivního zboží. Na trhu působí již více 
než 10 let a zákazníkům nabízí komplexní sortiment 
pro ÚSPĚŠNOU KOMPRESIVNÍ TERAPII – zdravotní 
kompresivní punčochy a pažní návleky, podpůrné 
punčochy k prevenci vzniku křečových žil, speciální 
sortiment pro péči o bércové vředy a lymf-
edémy, anti-trombo punčochy pro ležící pacienty.

Příjemné čtení i luštění přeje redakce.

Soutěžíme
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Proměny
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Život je

Pošlete svou přihlášku 
do proměn!

 změna!
 
Vážené čtenářky i čtenáři,

jednou z pravidelných rubrik, se kterou 
se budete v časopise Sesterna setkávat, 
budou Proměny. 

Většinou to řešíme návštěvou kadeřníka, či doplněním něčeho 
nového do šatníku. Prostě uděláme si radost. Ale co takhle kompletní změna vi-
záže? Svěřit se do rukou opravdových odborníků a nechat ze sebe udělat nového člo-
věka? Třeba znáte někoho, kdo už takovou proměnu podstoupil. Pokud ano, asi víte, že 
se projevila nejen na jeho vzhledu a jiném stylu oblečení. Takový zásah působí pozitivně i na 
psychiku člověka, vzroste jeho sebedůvěra. Sestry jsou ženy jako všechny jiné a chtějí se líbit. 
A  otázku – „co na sebe“ – řeší možná ještě intenzivněji než ostatní právě díky tomu, že pracovní část 
dne tráví v sesterském a ve volném čase si to chtějí vynahradit. Proto jsme se rozhodli vyjít vstříc a zá-
jemcům umožnit zcela se proměnit. Naše nabídka je určena, stejně jako celý časopis, pro všechny nelé-
kařské pracovníky ve zdravotnictví, pány nevyjímaje. Co ještě dodat? Budeme se těšit na vaše přihlášky 
a vy se naopak můžete těšit na příjemně strávený den, kdy se nebudete muset o nic starat a všichni se 
budou starat o vás a budou vás opečovávat. A samozřejmě také na výsledek této profesionální péče.
Svou přihlášku do „Proměn“ posílejtte na adresu redakce@sesterna.cz

Vaše redakce
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Vaše názory

2222222

Zdravotní sestru jsem si samozřejmě nebral proto, 
aby mě měl doma kdo ošetřovat. Nicméně zdra-
votnické zkušenosti jsem vnímal jako plus, říkal 
jsem si, že zejména u dětí mohu být klidnější, pro-
tože  si vždy bude s jejich nemocemi a zraněními 
vědět rady. To se do značné míry naplnilo a proje-
vuje se to například tím, že při cestě na dovolenou 
podstatnou část zavazadel tvoří obvazy, náplasti 
a léky, u nichž ve většině případů naprosto netu-
ším, k čemu by mohly sloužit. Předpokládám, že 
manželka ano, ovšem rozsah léků působí dojmem, 
že při cestě na Šumavu budeme projíždět rizikovými 
oblastmi s výskytem mnoha smrtelných onemocně-
ní. Zkušenosti dětské sestry mohou být ovšem někdy 
také kontraproduktivní. Jednou syn nechtěl moc jíst, 
což je u něj překvapivé, manželka mu dala jeho oblí-
benou sušenku, kterou vrátil i s trochou krve. Kdybych 
u toho bych sám, nic zlého netuše bych s ním odešel 
k doktorovi a nechal ho vyšetřit. Ne tak zkušená zdra-
votní sestra. Jí okamžitě projel hlavou rejstřík všech 
možných onemocnění a dospěla k závěru, že se jistě 
jedná o závažné onkologické onemocnění, a začala 
se psychicky hroutit. Ve skutečnosti měl syn angínu a 

sušenka ho škrábla do nateklých mandlí. 
Manželka také podstatně korigovala svo-
je představy, kolik času jí zabere péče 
o děti. Z nemocnice byla zvyklá, že se 
hladce postarala o 10-20 dětí, takže měla 
představu, že vlastní dítě bude hračka a 
nijak zvlášť ji to neomezí. 

Pravda, když jsme zjistili, že se 
nám narodí dvojčata, připustila, 
že to bude asi trošku náročnější, 
nicméně pořád si nemyslela, že 

Život se zdravotní sestrou
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

Foto: Tomki Němec

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tato rubrika je určena všem, kteří se budou s ostat-
ními chtít podělit o své názory, napsat o tom, co je 
zajímá, líbí se jim, či je naopak trápí. Seznamte i 
ostatní s úspěchy svého pracoviště, se zavedenými 
novinkami i osvědčenou praxí, pořádanými akcemi. 
Nemusíte se omezovat pouze na pracovní záležitos-
ti, časopis je určen pro volný čas, prozraďte svoje 
relaxační metody, váš návod na aktivní odpočinek, 
doporučte, co si přečíst, na co jít do kina či divadla.

Držíte v rukou první číslo časopisu. Napište nám, co 
byste si rádi přečetli, jaká témata vás zajímají.  Uví-
táme samozřejmě jak další náměty na obsah nového 
časopisu, tak vaše názory na již publikované člán-
ky. Budeme se těšit na vaše dopisy. A vy se zase 
můžete těšit na naše dárečky pro autory zajímavých 
příspěvků.
Vaše redakce
Kontakt:redakce@sesterna.cz

by ji dvě děti mohly nějak rozhodit.  
Jak asi každá zdravotní sestra a zároveň matka ví, 
péče o děti v nemocnici a doma je velmi rozdílná. 
Když tak o tom přemýšlím, tak asi nejpodstatnější 
rozdíl je v tom, že v nemocnici má zdravotní sestra u 
dětí daleko větší autoritu než doma. Je to zkrátka jiné 
a prosté počty zde neplatí. Můj odhad je, že dvě děti 
doma vydají za dvacet dětí v nemocnici. Rozhodně 
vlastní dítě má daleko větší šanci rozvrátit jakýkoli řád 
v domácnosti. Jsou také situace, kdy k vlastnímu 
dítěti přistupuje zdravotní sestra tvrději. Kdyby na-
příklad upadlo dítě v nemocnici a stěžovalo si na bo-
lesti ruky, předpokládám, že každá zdravotní sestra 
ho nechá vyšetřit, popřípadě nechá udělat rentgen. 
Ne tak zdravotní sestra – matka. Když syn spadl ze 
stromu a narazil si ruku, manželka s argumentem, 
že syn přece není žádná padavka, odjela s dětmi na 
Šumavu. Po dvou dnech, kdy syn ruce pořád ulevo-
val, leč jinak se choval statečně, ho manželka přece 
jen vzala na rentgen: hezká spirálová zlomeninka. 
Život se zdravotní sestrou mi dal a dává mnoho, ale 
tady bych podtrhl jednu věc. Prohloubil se můj ob-
div k práci zdravotních sester. Jejich práce vlastně 
nikdy nekončí, i když skončí v práci, poradí a pomo-
hou nejen široké rodině, ale také rozsáhlému okruhu 
známých a jejich známých.
Není mnoho povolání, která by byla zároveň poslá-
ním. U zdravotních sester tomu tak je a svoji práci by 
nemohly dělat, kdyby ji nedělaly také srdcem. 

Díky. Zdeněk Tůma 
 
(Poznámka redakce: autor je významným ekonomem, ban-
kéřem a bývalým guvernérem ČNB v období 2000-2010.)  
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 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

      

        
27. 1. 2011 se bude v rámci kolokvia konat sesterská sekce a 28. 1. 2011 paliativní seminář. 
 
Registrujte se včas na www.pragueonco.cz. 
Účast na kolokviu bude ohodnocena kredity. 

Sesterská sekce

Generální partner:

1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

27. - 28. leden 2011
Clarion Congress Hotel Prague**** 
Praha 9, Česká republika

    Povolání SESTRA, JEDNA
z našich rolí, nikoliv JEDINÁ
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Líbí se vám časopis Sesterna? Jste nelékařka/nelékař a chcete mít zaručeno, 

že se k vám dostane každé číslo? 
Objednejte si Sesternu na své jméno. Časopis vám zašleme zdarma na zvolenou adresu, pouze za 

úhradu poštovného, které činí celkem 100 Kč ročně za 4 čísla.

      Ano, objednávám si časopis Sesterna za roční úhradu poštovného ve výši 100 Kč za 4 čísla.

Titul                                          Jméno                                                   Příjmení

Telefon                                     e-mail

Adresa, na kterou chci Sesternu zasílat:

Ulice + č.p.

Město/obec                                                                                           PSČ

Způsob platby:
      poštovní poukázkou
      fakturou IČ/DIČ
      převodem na účet vydavatele Sesterny:  357929590267/0100

Vyplněný formulář zašlete na adresu:
We Make Media, s. r. o. – objednávka
Jeseniova 55, 130 00 Praha 3

Svou objednávkou poskytuji společnosti We Make Media, s. r. o. souhlas se zpracováním uvedených údajů k marketingovým účelům a prohlašuji, že jsem se seznámil s poučením 
o ochraně osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.  Poskytnutí údajů je dobrovolné.

Datum                                      Podpis
                                                 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V PŘÍŠTÍM ČÍSLE?
ROZHOVOR S KAPELOU NO NAME

CO MÁM JÍST PŘI NOČNÍ SLUŽBĚ?
Nevíte, čím se posilnit na noční službě? Přemýšlíte o správném 
jídelníčku a hledáte dobré a zdravé tipy? 2. číslo Sesterny vám 
hledání ulehčí. Jídelníček vám naservíruje odborník, který také 
poradí, jak si jej můžete sestavit příště sami.

PO ROCE VÁNOCE, 
Vánoce přicházejí!
Nakupujete dárky už od října? Lámete si hlavu s tím, co komu 
dát? Víte, co by udělalo radost pod stromečkem vám? 
Inspirovat vás mohou tipy v rubrice Novinky.

ZIMNÍ VÍKEND V ČECHÁCH 
Provětrejme si plíce, ne peněženky

24

OBJEDNACÍ  FORMULÁŘ



Sestry na sál !
2. reprezentacní ples sester

Zahájení plesu od 19.30 hodin.

Celým večerem vás budou provázet moderátoři Petr Rychlý a Iva Pazderková 
a vystoupí řada vzácných a zajímavých hostů.

Více informací o programu a cenách vstupenek naleznete na www.sestrynasal.cz

Česká asociace sester si vás dovoluje pozvat na

14. 1. 2011     Praha, Obecní dum

www.wemakemedia.cz
tel.: +420 274 003 333 / e-mail: info@wemakemedia.cz



Časopis
  1. volnočasový čtvrtletník pro sestry, o sestrách, 
      určený sestrám i dalším nelékařům v ČR

  
   … najdete v sesternách po celé ČR

Líbí se vám časopis Sesterna 
a chcete dostat každé číslo?

Kontakt:
We Make Media, s. r. o. / Jeseniova 55, 130 00 Praha 3
tel.: +420 274 003 333 / fax: +420 274 003 330 / e-mail: redakce@wemakemedia.cz

• rozhovory se zajímavými osobnostmi   
 ze zdravotnictví, světa showbusinessu  
 a kultury

• novinky, které vám, sestrám, 
 zpříjemní a usnadní práci

• něco málo z oblasti vzdělávání, 
 ekonomiky či legislativy,    
 týkající se vašeho povolání

Co v žádném čísle Sesterny
nebude chybět?

Kdy se můžete těšit na další číslo?
    Již v prosinci!

Objednejte si Sesternu k zasílání přímo na své jméno a adresu. 
Objednací formulář naleznete uvnitř tohoto čísla. 

Hradíte pouze poštovné 100 Kč za 4 čísla časopisu.




