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Editorial
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mám pocit, že o co pomaleji přicházela letošní zima, o to rychleji utekl letoš-
ní jubilejní „valentýnský“ ‒ již pátý reprezentační ples Sestry na sál!, který 
se uskutečnil na pražském Žofíně. Těm z vás, kteří se jej kvůli pracovnímu či 
jinému vytížení nemohli zúčastnit, nabízíme možnost pokochat se alespoň foto-
grafi emi v tomto čísle Sesterny. Novou Miss sestrou 2013 byla na plese zvolena 
sestřička z Fakultní nemocnice Motol, Zdeňka Poláčková, a jak si soutěž užila, 
si můžete přečíst na straně 22. Já osobně už se těším na další ročník plesu i sou-
těže a také na překvapení, kterou kapelou nás organizátor překvapí tentokrát.

Léto přímo svádí ke grilování, ke kterému nepochybně patří sladká tečka na zá-
věr, proto se nechte inspirovat několika tipy na lehké dezerty. V nové Sesterně 
naleznete také náměty, čím v létě obohatit svůj šatník, nebo čím si zútulnit byt.

Vždy mě zajímalo, jak vypadá svět vnímaný okem plastického chirurga, proto 
jsem si ráda přečetla rozhovor s přednostou Kliniky plastické chirurgie, 
doc. MUDr. Janem Měšťákem, CSc. Určitě si jej nenechte ujít ani vy, najdete jej 
na straně 14.

Někteří se možná v minulém čísle Sesterny inspirovali nabídkou aktivní zimní 
dovolené, tentokrát vám poradíme, kam vyrazit na kole nebo na in-line bruslích, 
či na který hudební festival zavítat.

Jak řekl můj oblíbený prezident: „Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen 
žít“, a proto vám přeji krásné prožití léta.

Milé čtenářky, 
milí čtenáři,
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5. reprezentační ples Sestry na sál!
Ani v letošním roce neporušil reprezentační ples sester tradici a za 

přítomnosti významných hostů se konal opět na pražském Žofíně. Již 
pátý ročník plesu rozhodně nezůstal pozadu za slavnostní atmosférou 

předchozích čtyř ročníků a důstojně se za ně zařadil.

Také letošní bohatý program uspokojil všechny účastníky plesu, a tak byly parkety všech tanečních sálů 
neustále plné. Slušelo to nejen fi nalistkám soutěže Miss sestra, neoddělitelně spjaté s reprezentačním 

plesem sester, ale všem přítomným dámám. Není bez zajímavosti, že korunku Miss sestra získala po 
tříleté nadvládě blondýnek historicky první brunetka.

Rádi bychom vám následujícími fotografi emi připomněli sváteční atmosféru letošního plesu 
a současně bychom rádi poděkovali Magistrátu hlavního města Prahy za udělení záštity i všem 

partnerům za jejich podporu. Budeme se těšit na vaši účast na 6. reprezentačním plese sester, již dnes 
si můžete zapsat do diáře jeho datum - 13. února.

Organizační tým We Make Media, s. r. o.
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Ples sester

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA 
a MUDr. Martin Holcát, MBA 
noblesně zahájili letošní  5. reprezentační ples 

Předtančení v podání taneční školy Astra Praha
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Vyprodané vstupenky a plné sály svědčí o obrovském 

zájmu o tuto společenskou událost

JIž tradičně přijal roli porotce i pan 
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., ve volné 
chvilce s manželkou

Jednou z cen tomboly bylo i kolo od společnosti
Author Bicycles 

Celým večerem provázel moderátor Pavel Kříž

Barevně nasvícený sál jen podtrhoval romantickou 

atmosféru valentýnského večera

Hlavní cenou tomboly byl 7denní zájezd od cestovní 

kanceláře Vítkovice Tours, s. r. o.

Ples sester
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Volba miss

Nová Miss sestra je brunetka!
Čtvrtý ročník soutěže Miss sestra má svou vítězku. Tříletou nadvládu 

blondýnek z předchozích ročníků ukončila historicky první brunetka, 
Zdeňka Poláčková.

 V pátek 14. února 2014 se ve vyprodaném paláci Žofín uskutečnil dlouho očekávaný 
5. reprezentační ples Sestry na sál!. Jeho první kulaté jubileum zpestřil již tradičně další ročník soutěže 

Miss sestra. V pořadí čtvrtou vítězkou soutěže o nejsympatičtější zdravotní sestřičku se stala brunetka 
Zdeňka Poláčková z FN Motol. „Přihlášku do soutěže jsme probíraly s kamarádkou v práci. 
Řekly jsme si, že už bylo blondýnek dost a že by to chtělo změnu," prohlásila s úsměvem na tváři 

nová Miss sestra pár minut po vyhlášení vítězek. Titul 1. vicemiss získala Kristýna Nachtmannová 
ze společnosti B. Braun Avitum s.r.o. v Plzni, titul 2. vicemiss si odnesla Petra Urychová z téže 

společnosti v Praze a titul Miss sestra sympatie přiřkli účastníci plesu Pavlíně Migotové z oddělení 
ARO – NIP ve Zlíně.

 Svátek sv. Valentýna návštěvníkům plesu Sestry na sál! zpříjemnilo mimo jiné vystoupení 
hudebních skupin Olympic a Bek Ofi s. Večerem hosty provedl herec Pavel Kříž a ze stanice 

komentátorů XXII. zimních olympijských her na Žofín dorazil i druhý moderátor Vojtěch Bernatský.

V letošní porotě usedli také prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. a doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. Mezi bohatým programem se našel čas i na povídání



Třešničkou na dortu bylo vystoupení  nestárnoucí 

skupiny Olympic

Pavel Kříž měl na pomoc moderátora 
Vojtu Bernatského, který se opět ujal soutěže 
Miss sestra 2013

Finalistky 1. soutěžního kola ve zdravotnických 
šatech od společnosti d&j STYL

Vystoupení skupiny Bek Ofi s se těšilo velkému 

zájmu a i zde byl plný taneční parket

Zdeňka Poláčková - 
Miss sestra 2013

Korunku symbolicky předala 
Miss sestra 2012 -

 Markéta Jirásková

Letošní půvabné vítězky 
společně s Vojtou Bernatským

7

Volba miss
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Výzkum

Koncem srpna 2013 
byla v Evropské unii 
registrována nová forma 
Herceptinu, kterou lze 
podávat v podkožní 
injekci, což ušetří 
pacientkám i sestrám 
hodně času. Pojďme 

se spolu vydat na cestu, 
která vedla k objevení 

receptoru HER2, k vývoji 
trastuzumabu, který tento receptor 

blokuje, a konečně i k zavedení léku, který je možno 
podávat podkožně. Trastuzumab (Herceptin®) je 
jedním z významných protinádorových léků, který 
je standardem péče u pacientek s HER2 pozitivním 
karcinomem prsu. Až dosud byl k dispozici přípra-
vek, který bylo nutno podávat v infuzi trvající 30 až 90 
minut.

Mnoho vědců se zabývalo otázkou, proč vůbec 
nádory vznikají. Jedním z nich byl i profesor Rous, 
který při pokusech se sarkomem drůbeže proká-
zal, že tento nádor lze přenést z jednoho zvířete 
na druhé bezbuněčným extraktem nádoru, tedy 
že nádor je šířen virem. Tehdy samozřejmě ni-
kdo nic nevěděl o DNA, a tak objasnění přišlo až 
v sedmdesátých letech minulého století, kdy Bishop 
a Varmus prokázali, že retrovir způsobující pta-
čí sarkom si „nádorový“ gen „půjčil“ v buňkách, 
ve kterých se množí. Další výzkum pak prokázal, že 
za vznik nádorů mohou geny, které jsou přítomny 
v každé buňce. Tyto geny řídí růst a dělení nebo 
smrt buněk, a pokud nefungují normálně, např. při 
nadměrné aktivitě nebo při mutaci, může vznik-
nout nádor. Souhrnně se tyto geny označují jako 
onkogeny. Do dnešních dní bylo popsáno mnoho 
onkogenů a jedním z nich je právě HER2. 

I na začátku jeho objevu je výzkum u ptáků. Grad 
a Beug se zabývali ptačími viry. Jeden z nich nesl 
gen způsobující erytroblastózu – nazvali jej „erb-B“. 
Jiný tým sledoval neuroblastom u krys a gen, který 
stál za jeho vznikem, nazvali „neu“ – tento gen byl 
homologem ptačího erb-B. V roce 1985 pak nezá-
visle dva týmy identifi kovaly lidský gen – jeden tým 
jej nazval vzhledem k podobnosti s již známým HER 
(EGFR) „HER2“ a druhý tým „erb-B-2“. Pokud se 
tedy někde setkáte s označením HER2 nebo HER2/
neu nebo erb-B-2, jedná se o stejný gen a receptor.

Další výzkum genu HER2 a jeho produktu – tedy 
bílkoviny (receptoru) nacházející se na povrchu bu-
něk – probíhal jak ve výzkumných laboratořích, tak 
na klinickém pracovišti. V laboratořích byla vyvinuta 
myší protilátka proti bílkovině HER2. Tato protilátka 
se váže na receptor HER2 na povrchu nádorových 
buněk, a tím blokuje jeho signalizaci do nitra 
buňky. Blokáda receptoru protilátkou tlumí růst 
experimentálního nádoru. Tato protilátka se vá-
zala i na HER2 na lidských buňkách. Souběžně 
se profesor Slamon věnoval klinickému výzku-
mu. Prokázal, že u pacientek s amplifi kací 
(zmnožením) genu HER2 v nádoru dochází 
dříve a častěji k relapsu karcinomu a že tyto 
ženy i dříve umírají. 

Zmíněné výsledky vedly k myšlence využít 
protilátku proti HER2 k léčbě pacientek 
s karcinomem prsu. To by ale nebylo 
možné bez dalších objevů. Výzkumné 
laboratorní práce probíhaly s myší 
protilátkou, tu ovšem nelze použít 
k léčbě pacientů, protože by 
vyvolala reakci na cizorodou 
bílkovinu. Tento problém vy-
řešil sir Winter, který popsal 

Z historie 

protinádorových léků

jednoho z nejvýznamějších 
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postup, jak zkombinovat lidskou 
protilátku s protilátkou zvířecí 
(s částí rozpoznávající anti-
gen). Při vyšším podílu zvířecí 
bílkoviny jde o protilátku chimé-
rickou, při nižším podílu o pro-
tilátku humanizovanou. Druhým 
problémem je výroba protilátky. 
Biochemici (zatím) neumějí synteti-
zovat bílkoviny, to umějí jen živé buňky. 
Buňky produkující v těle protilátku ovšem nelze 
dlouhodobě kultivovat. Köhler a Milstein popsali po-
stup, jak tvz. fúzí „naučit“ produkovat požadovanou 
protilátku buňky, které lze dlouhodobě kultivovat. 
Tyto protilátky produkované jedním klonem buněk 
a zaměřené na jeden specifi cký antigen se proto 
nazývají monoklonální (na rozdíl od směsi různých 
protilátek, které obsahuje např. „gamaglobulin“). 

Po humanizaci protilátky a zahájení její výroby bylo 
možno zahájit klinický výzkum protilátky, která byla 
nazvána Herceptin. Toho se opět ujal profesor Sla-
mon. Výsledkem byl průkaz, že přidání Herceptinu 
k chemoterapii prodlužuje život pacientkám s me-
tastatickým karcinomem prsu, a to pokud je jejich 
nádor HER2 pozitivní (tedy pokud je na povrchu 
nádorových buněk zmnožen receptor HER2, nebo 
pokud je zmnožen gen pro tento receptor). Výzkum 
Herceptinu se stal i námětem pro fi lm Živoucí důkaz 
(Living proof), který poněkud zidealizovanou až naiv-
ní formou popisuje práci profesora Slamona. Další 
výzkumy ukázaly, že Herceptin je účinný i v případě, 
že se podává nemocným po operaci prsu (adju-
vantní léčba), kde výrazně snižuje procento nemoc-
ných, u kterých dojde k relapsu nemoci, a zvyšuje 
tak procento vyléčených pacientek. 

Tím ovšem výzkum Herceptinu neskončil. Lék se 
podává v nitrožilní infuzi, která trvá minimálně 30 
minut (první infuze 90 minut) a dávkuje se v závislosti 
na hmotnosti pacienta. Jsou tedy nutné příprava v lé-
kárně, žilní přístup u pacienta i sledování infuze. Byly 
proto hledány jiné možnosti, jak lék aplikovat. Jednou 
z možností by bylo i podkožní podání, to je však při 
větším objemu podané látky problematické – stav-
ba podkožní tkáně neumožňuje „rozlití“ podané 
tekutiny do většího prostoru, aplikace je bolestivá, 
tvoří se zduřenina, lék se pomalu vstřebává. 

Mezibuněčné prostory podkožní tkáně jsou 
tvořeny mimo jiné hyaluronanem (kyselinou 
hyaluronovou, kterou dámy znají z někte-
rých kosmetických přípravků). Hyaluronan je 

průběžně přestavován – je štěpen hyalu-
ronidázou a znovu syntetizován. Pokud se 

do podkoží před podáním léku aplikuje hya-
luronidáza, dojde k rozštěpení hyaluronanu, a tím 
k rozvolnění podkožní tkáně. Tak lze podat velké 
množství tekutiny, která se pak v podkoží „rozlévá“ 
(netvoří se zduřenina) a snadno vstřebává. Tento 
postup dovoluje podání infuze například i v případě, 
kdy není možné nitrožilní podání, v takových přípa-
dech se aplikuje nejprve hyaluronidáza a v odstupu 
pak vlastní infuze. Hyaluronidáza se používá i k léčbě 
některých onemocnění. Uvedené vlastnosti vedly 
k myšlence zkombinovat Herceptin s hyaluronidázou 
a klinické výzkumy potvrdily, že takový lék lze podat 
podkožně. Protože nový lék je směsí hyaluronidázy 
a Herceptinu, je nutná pomalá aplikace po dobu 2-5 
minut, aby došlo k rozvolnění podkoží a aplikace 
nebyla bolestivá. Nový lék tak nejen zkracuje dobu, 
kterou nemocní tráví u lékaře (ve studii, ve které měli 
pacienti možnost srovnat podkožní a nitrožilní podání, 
více než 90 % pacientů preferovalo podkožní podání, 
úspora času patřila k hlavním důvodům), ale šetří čas 
také zdravotníkům – odpadá výpočet dávky, protože 
se podává fi xní dávka bez ohledu na hmotnost pa-
cienta, odpadá příprava infuze v lékárně, není nutný 
žilní přístup a hlídání infuze.

V ČR je každý rok diagnostikován karcinom prsu 
u více než 6 000 žen. U většiny z nich je součástí 
léčby chemoterapie, která se podává před operací 
(neoadjuvantní léčba) a/nebo po operaci (adjuvantní 
léčba), a při pozitivitě hormonálních receptorů též 
hormonální léčba. Asi ve 13 % vykazuje nádor HER2 
pozitivitu, v takovém případě se podává po dobu 
jednoho roku též Herceptin. Každý rok je takto léčeno 
více než 700 žen, každá z nich stráví více než 10 
hodin na infuzi Herceptinu. Podkožní podání zkrátí 
tuto dobu na méně než 90 minut. Dalších asi 150 
žen je každý rok léčeno Herceptinem při 
relapsu onemocnění, v některých pří-
padech i po dobu několika let. I jim 
podkožní Herceptin umožní, aby 
více času strávily mezi svými 
blízkými.

Redakce časopisu Sesterna

Obrázek: Předloktí bezprostředně 
po podání roztoku imunoglobulinu. 
Vlevo bez hyaluronidázy, vpravo 
s hyaluronidázou

Výzkum
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Rozhovor

se zdravotní sestrou

Jaká je Vaše specializace a kde pracujete? 

Jsem všeobecná sestra se specializací v oše-
třovatelstvé péči v chirurgii a geriatrii, mám kurz 
externího i interního auditora a v současné době 
studuji management ve zdravotnictví 21. stole-
tí. Ve zdravotnictví pracuji již 28 let. Na onkologii 
v MOÚ Brno na oddělení stacionáře již 11 let, z toho 
jsem 4 roky ve funkci staniční sestry. 

Máte zkušenosti s aplikací s.c. Herceptinu? 
V rámci studie?

Moje zkušenosti se datují od června roku 2012, kdy 
začala studie SafeHER, která byla zaměřena právě 
na podkožní aplikaci Herceptinu. Do této studie bylo 
zařazeno 56 pacientek. 

Studie měla 2 ramena. V jednom jsme pacientům 
aplikovali Herceptin stříkačkou a jehlou a ve dru-
hém rameni si pacienti aplikovali Herceptin pomocí 
samoaplikátoru. Herceptin jsme prozatím aplikovali 
pouze v rámci klinické studie. 

Můžete porovnat výhody x nevýhody 
i.v. a s.c. aplikace Herceptinu nejen 
z pohledu zdravotní sestry, ale 

i z pohledu reakcí pacientek? Kolik minut trvala 
příprava a aplikace s.c. Herceptinu a kolik 
Herceptinu i.v. (včetně přípravy, podání, atd.)? 

Na téma podkožní aplikace trastuzumabu (Herceptinu) bylo 
napsáno mnoho odborných článků. Nás zajímaly zkušenosti sester 
s touto formou podání Herceptinu, vyzpovídali jsme proto zdravotní 
sestru Evu Vykoukalovou z Masarykova onkologického ústavu 
v Brně a zeptali se jí na názor její i názory pacientů.

Rozhovor

Výhod aplikace s.c. Herceptinu oproti i.v. je několik: 

1. ekonomická stránka 
Pokud podáváme Herceptin i.v., používáme k apli-
kaci buď fl exilu nebo port. Použitý materiál k aplikaci 
fl exilou stojí asi 50 Kč, portem 100 Kč a materiál 
k aplikaci s.c. nás vyjde asi na 4 Kč. 

K přípravě Herceptinu i.v. potřebujete roztok, infuzní 
set, stříkačky a jehly, dezinfekce... asi v hodnotě 
50 Kč. K s.c. aplikaci potřebujeme materiál za 10 Kč.

2. čas 
Aplikace i.v. Herceptinu závisí od počtu podání. 
První aplikace trvá 90 minut. Pokud ji pa-
cient dobře toleruje, je další aplikace 
zkrácena na 30 minut. Aplikace s.c. 
Herceptinu trvá asi 2-5 minut. 

Příprava probíhá v ústavní 
lékárně za přísných aseptických 
podmínek zhruba 10 minut. 
Musí se vypočítat dávka (pro 
každého pacienta zvlášť), 
naředit a natáhnout vypočíta-
ný počet ml, který se vstříkne 
do vaku s fyziologickým roz-
tokem. Po zavedení infuzního 
setu se může vyexpedovat 
k aplikaci. 



Při přípravě s.c. 
Herceptinu nám postačí asi 

1 minuta. Tento Herceptin výrobce dodává 
již naředěn v dávce 600 mg. Dávka je pro všechny 
pacienty jednotná. 

V našem ústavu aplikujeme Herceptin asi 25krát 
denně. Při 30minutových podáních to je celkem 
12,5 hodiny. Pokud bychom  tento lék aplikovali s.c., 
trvalo by nám to 50 minut. Takto ušetřený čas by při-
vítali nejen pacienti s s.c. Herceptinem, ale i všichni 
ostatní pacienti, kteří čekají na volné lůžko k aplikaci 
léčby. 

3. snížení psychické zátěže 
Pacienti před léčbou Herceptinem podstupují léčbu 
cytostatiky, a to antracykliny nebo taxany. Tyto léky 
patří do skupiny vezikantů, které velmi zatěžují žíly, 
způsobují záněty a nezřídka dochází i k trvalému 
poškození žil. Pacienti mají z každé aplikace strach 
a obavy. Vidina toho, že budou docházet každé 3 
týdny po dobu jednoho roku, je děsí. 

Zavedení žilního vstupu je obtížné a nese s sebou 
riziko extravazace. Implantací portu se sice riziko 
extravazace snižuje, ale po ukončení léčby musí 
pacient docházet na pravidelné proplachy po 4-6 
týdnech a zvyšuje se riziko trombózy. 

Působilo s.c. podání Herceptinu, dle Vašeho 
názoru, pacientkám obavy? Pokud ano, 
jaké nejčastěji? Co je nejvíce obtěžovalo?

Myslím, že před první aplikací pacienti netušili, jaké 
to bude: bude-li to bolet, štípat, bude-li tam boule... 
A když zjistili, že je to ve srovnání s napíchnutím žíly 
„pohoda", ztratili veškeré obavy a strach. Na další 
aplikaci přišli veselí s úsměvem na tváři. Strach pomi-
nul a vystřídal ho klid a vnitřní vyrovnalost. 
Jak jsem již zmínila dříve, pacienti po léčbě cytosta-
tiky mají problém se žílami, a tak by byli rádi, kdyby 
léčba Herceptinem mohla probíhat podkožně. 

Po zvážení Vašich zkušeností, jakou metodu 
aplikace budou preferovat pacientky 
a jakou středně zdravotnický personál? 

Za sestry mohu jednoznačně říct, že preferujeme 
podkožní aplikaci. Je rychlá, jednoduchá, praktická 
a komfortní. 
A dle našich pacientů odpadá stres z aplikace 
do žíly, je šetrná a zabere méně času. 

Jaký je podle Vás hlavní důvod preference 
(dle Vašich zkušeností, ze studie 
SafeHER)? 

Práce při přípravě a aplikaci je rychlá, snadná, bez-
pečná a levná a pro pacienty komfortní.

Redakce časopisu Sesterna

Rozhovor
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s doc. MUDr. Janem Měšťákem, CSc.

Pod jeho vedením se staly Klinika 
plastické chirurgie 1. LF UK a ne-
mocnice Na Bulovce, stejně jako 

soukromá klinika Esthé, jedněmi 
z nejvyhledávanějších pracovišť 
plastické a estetické chirurgie v ČR.

Plastická chirurgie 
je širokým 
medicínským 

oborem, kterým 
zákrokům se věnujete 
nejčastěji? A existují 
zákroky, které nemáte 
rád?

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., 
je přednostou Kliniky plastické 
chirurgie 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v nemocnici 
v Praze Na Bulovce a vedoucím 
Centra komplexní chirurgické péče 
o ženy s onemocněním prsů téže 
nemocnice. Je rovněž vedoucím 
lékařem soukromé kliniky Esthé 
a ve vzdělávací oblasti zaměřené 
na výchovu budoucích plastických 
chirurgů zastává funkci vedoucího 

Subkatedry plastické chirurgie 
Institutu postgraduálního 

vzdělávání ve 
zdravotnictví.

Rozhovor
V minulosti, kdy jsem pracoval na Klinice plastické 
chirurgie 3. LF UK a FNKV, to byly operace různých 
vrozených vad obličeje, trupu a končetin, ale samo-
zřejmě i rekonstrukční výkony u úrazů, poúrazových 
stavů, kožních či jiných nádorů, popálenin a dalších 
problematik souvisejících s plastickou a rekon-
strukční chirurgií. Rád vzpomínám také na operace 
obličejových rozštěpů, a to nejen co do jejich čet-
nosti, ale také proto, že tvořily základ mé vědecko-
-výzkumné činnosti.

Na Klinice plastické chirurgie 1. LF UK a NB se vě-
nuji nejvíce všem stavům spojeným s rakovinou prsů 
u žen, resp. rekonstrukcím prsů po jejich odstranění, 
kdy úspěšně provedenou operací napomáháme tak-
to postiženým ženám navrátit se opět do plnohod-
notného osobního i profesního života. Díky této naší 
prospěšné činnosti byla naše klinika také zařazena 
do Komplexního onkologického centra (KOC).

V estetické chirurgii z celé pestré škály mnou 
operovaných kosmetických vad vystupují asi 
do popředí operace kosmetických vad nosů, které 
patří k nejobtížnějším zákrokům estetické chirur-
gie. Vyžadují vždy precizní provedení a nepovažuji 
za morální a etické, když plastičtí chirurgové, kteří 
nemají dostatečnou erudici v operování nosů, 
provedou špatně rinoplastiku s vidinou snadného 
zisku. Snad právě proto je téměř každá čtvrtá moje 
operace nosu reoperací rinoplastiky nedobře pro-
vedené jiným plastickým chirurgem.

Jaké povzbuzující psychologické metody 
máte pro ženy/dívky, které bojují 
s rakovinou?

Domnívám se, že pro každou ženu, která navští-
ví plastického chirurga, je lidský přístup mnohdy 
neméně tak důležitý jako samotný operační výkon. 
A to platí pro ženy s rakovinou prsu dvojnásob-

Rozhovor
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ně. Je i pro mě pohlazením na duši, 
když žena, která mě navštívila v ordi-

naci za účelem možné rekonstrukce prsu 
po ablaci, odchází s úsměvem a se slovy, jak 

moc se na operaci těší.

Víme o Vás, že jste milovníkem volejbalu. 
Nemáte při tomto sportu strach ze zranění 
rukou?

Volejbal hraji již přes padesát let a vždy jsem tvrdil, 
že když to někdo „umí“, tak se mu nic stát nemůže. 
Ale mýlil jsem se. Je to asi 4-5 let, kdy při smeči 
„ulétl“ protihráči míč trochu někam jinam, než jsem 
předpokládal, a sice směrem do obličeje, který jsem 
si ochránil levou rukou. Naraženému prostředníčku 
jsem nevěnoval příliš pozornosti, trochu při dalších 
zápasech z počátku pobolíval, ale hrát šlo. Bylo mi 
však divné, že při některých operacích jsem o prstu 
občas „věděl“, a nedalo mně to a asi po roce jsem 
si ho nechal zrentgenovat. K mému překvapení jsem 
měl menší zlomeninu záprstní kosti, samozřejmě již 
zhojenou. Tak bych asi měl s volejbalem již pomalu 
končit. Ale to se nejspíš nestane.

Jste třínásobný otec. Syn Ondřej absolvoval 
3. lékařskou fakultu UK a jde v otcových 
šlépějích. Myslíte, že se medicíně bude 

věnovat i Vaše nejmladší dcera?
Po rozvodu prvního manželství jsem po většinu času 
vychovával děti sám. Nikdy jsem Ondrovi neřekl, 
aby šel na medicínu, později na chirurgii a nako-
nec na plastickou chirurgii. Vybral si to sám. Jsem 
přesvědčen, že kdybych ho do něčeho nutil, asi 
by udělal pravý opak. Pokud jde o nejmladší dceru 
Terezku, která nyní studuje první ročník gymnázia, 
budu postupovat stejně. Domnívám se, že pokud 
budu pro ni určitým dobrým příkladem a zcela nená-

silně ji zasvětím do jednoho z nekrásnějších oborů, 
které si může zvolit, tak možná…

Absolvoval jste studijní pobyty a stáže 
v Německu, Švédsku, Brazílii, USA, 
Norsku, Argentině, Švýcarsku a jiných 

zemích. Byla destinace, kde jste během stáže 
nechal srdce?

Každá země má pro Středoevropana své krásy. 
Z hlediska disciplíny a profesionality mně velice im-
ponovala medicína v Německu, velice přátelským 
jednáním a jakousi čistotou ducha a přírodními 
krásami Norsko. Z měst potom Rio de Janeiro.

Doporučil byste sestřičkám absolvovat 
zahraniční stáž?

Rozhodně. Širší poznání oboru, ve kterém sestřičky 
pracují, je velkým obohacením pro vlastní praxi, 
nehledě na zdokonalení jazykových znalostí. V tomto 
smyslu není rozdílu mezi lékaři a sestrami.

Redakce časopisu Sesterna

Rozhovor
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Článek

Povolání zdravotní sestry je velmi náročné a jsou 
na něj kladeny velmi specifi cké nároky. Úspěšný 
absolvent musí být ve velmi dobré fyzické i psy-
chické kondici. Dnes bychom se podrobněji 
zabývali fyzickou stránkou této profese a dů-
sledky, které z toho plynou.

Představíme-li si práci zdravotní sestry, za-
jisté si každý z nás vybaví něco jiného a naše 
představy se do jisté míry budou výrazně lišit 
od skutečnosti. Pacient vidí ve většině přípa-
dů usměvavou tvář, která mu v každé těžkosti 
pomůže, lékař si zase vybaví pomocnou pra-
vou ruku, na kterou je vždy spolehnutí. A jaká 

je skutečnost? Co tahle profese vyžaduje?

Sestra je štít mezi lékařem a pacientem. Často 
se jí dostane výtek ať z jedné, či z druhé strany. 
Musí být edukačně na vysoké úrovni, vzdělává-

ní je jejím věčným posláním. Měla by mít pořád 
dobrou náladu a šířit ji kolem sebe. Měla by být 
pomocnou rukou jak pacientovi, tak lékaři. Práce 
na směny včetně sobot, nedělí a svátků je celkem 
samozřejmostí. Pravidelnost spánku i životní styl 
celkově jsou touto profesí značně ovlivňovány.

Životní styl je velmi důležitý pro každého z nás, 
dostatek relaxace, spánku, prospěšného 
pohybu, zdravá výživa a stravování, dosta-
tečný příjem tekutin. To vše úzce souvisí 

Povolání...

zdravotní
   sestra
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Článek

s tím, abychom byli schopni 
dobře vykonávat své povinnosti 
a uspokojovat své základní 
životní potřeby. Pokud tomu tak 
není, můžeme si přivodit vážné 
zdravotní potíže. 

V případě zdravotní sestry lítáme z práce do práce, 
zaskakujeme za kolegy, máme noční směny dle po-
třeby kliniky, nepravidelně spíme, jíme, u operačních 
sester je dlouhé, strnulé, několikahodinové stání 
celkem na denním pořádku. Dále je velmi běžná 
manipulace s pacientem, který v mnoha případech 
váží jednou tolik než sestra samotná. Nedostatek 
zdravotního personálu v dnešní době je velmi dobře 
znám, tedy pokud se zamyslíme nad tím, že by mohl 
být k ruce další člověk, nejlépe muž, který by sestře 
pomáhal. Je tedy vůbec možné v takovém případě 
dodržovat zdravý životní styl a prospěšný pohyb?

Nejčastější zdravotní komplikace, které sestry 
udávají jako negativní důsledek své profese, jsou 
bolesti zad, oteklé nohy a bolesti hlavy. Pojďme se 
blíže podívat na fyzickou náročnost povolání sestry 
a jejích důsledků a hledat možná řešení.

Poruchy páteře a pohybového aparátu vznikají z  ně-
kolika důvodů. Mezi hlavní příčiny patří manipulace 
s pacientem na lůžku, zvedání břemen, přenášení, 
polohování a mobilizace pacienta, u sester na ope-
račním sále pak výrazně převažující dlouhé stání 
ve strnulé poloze, ale i další fyzicky náročné úkony. 
Výsledkem každodenní fyzické námahy jsou pora-
nění zad, blokace a deformace páteře. Tedy one-
mocnění, která jsou dlouhodobá, obtížně léčitelná, 
často s trvalými následky. Vertebrogenní bolest je 
charakterizovaná epizodickým výskytem, v průbě-
hu dní anebo týdnů spíše ustupuje. Příčina bolesti 
může být v ploténce, intervertebrálních kloubech, 
ve svalstvu páteře a ve vazivovém aparátu. 
Fyzická náročnost je závažnější také z toho důvo-
du, že povolání sestry vykonávají většinou ženy. 
Muži, kteří jsou obecně lépe fyzicky vybaveni, tvoří 
v sesterské profesi menšinu. Z běžné praxe musí-
me také pomyslet na to, že maximální každodenní 
fyzická zátěž je spjatá s ještě stejně „devastující“ 
zátěží psychickou. Při zvýšeném psychickém napětí 
se automaticky zvyšuje svalové napětí a nastupuje 
rychleji únava.

Postoj člověka v dobré fyzické i psychické kondici 
se podobá správnému držení těla. Stoj za psychic-
ké či fyzické únavy je charakterizován zvýšeným 

napětím šíjových svalů, které se 
při dlouho trvajících stresech 
zkracují. Následkem toho je 

hlava v záklonu, kulatá záda a vy-
strčené břicho. V napětí šíjového 

svalstva se odráží napětí psychické.

Uvedená fakta naznačují, že nejlepším opatřením 
by byla prevence v podobě dostatku dobře fyzicky 
vybaveného personálu, dostatku zdravotních pomů-
cek pro ulehčení práce a odpovídající odpočinek.

Paradox je, že sestra má v prevenci bolesti zad pa-
cientovi doporučovat takzvanou „školu zad“. Cílem 
této školy je seznámit nemocné s pohybovou terapií 
ke snížení bolestí páteře, posílení zádových svalů, 
udržování pružnosti páteře, zlepšení držení těla, 
zvýšení tělesné kondice, výuka relaxačních prvků. 
V praxi to znamená úpravu správného postoje, ná-
cvik vhodného vykonávání denních činností, cvičení 
na uvolnění páteře a posílení zádového svalstva, 
dále eliminaci nesprávných pohybových návyků, 
například zvedání břemen včetně pacientů. Je 
velmi důležité zvedat břemena s narovnanou páteří 
a koleny mírně od sebe, aby nedocházelo k tzv. 
neekonomickému pohybu. Patří sem také poučení 
o vhodném výběru lůžka na spaní, úpravě výšky 
židle u pracovního stolu atd. Pravdou ale je, že 
po několika odpracovaných letech by sama zdravot-
ní sestra tuto školu potřebovala.

Rozhodující význam pro prevenci a léčbu bolesti 
zad má úprava životního stylu v tom nejširším 
slova smyslu. Každý musí začít sám u sebe 
a vytrvat. To nejlepší, co pro svoje zdraví 
můžeme udělat, je to, že začneme fyzicky 
i psychicky relaxovat, začneme dodr-
žovat zdravou, pestrou a přimě-
řenou výživu a v neposlední řadě 
pohybovou aktivitu.

Pohyb je základním 
projevem života. 
Druh a množ-
ství našeho 
pohybu jsou 
rozhodujícím 
činitelem, na kte-
rém závisí náš zdravot-
ní stav. Pomocí pohybu se dá 
rozvíjet mnoho orgánů a funkčních 
okruhů těla a uchovávat je aktivními 
na dlouhou dobu. 



16

Je potřebné hledat takové druhy pohybu, které 
jsou příjemné, nenásilné, nezabírající mnoho času, 
vysoce účinné a vedoucí k dostatku motivujících 
podnětů. Je to např. jóga. Je důležité kombinovat 
aerobní trénink jako běh, plavání, veslování apod. 
a anaerobní trénink typu hathajógy nebo posilo-
vacích cvičení. Důležité a ideální je vyvarovat se 
jednostrannosti. 

Správné dýchání je velmi důležité
Omezený přísun kyslíku se projevuje poklesem vý-
konnosti, únavou, neschopností se soustředit a vy-
čerpáním. Správné dýchání je důležité jako zdravá 
strava nebo pravidelný fyzický pohyb. Dýchání vám 
pomůže lépe vnímat své tělo. Můžeme si uvědomit 
části našeho těla a rozdíl mezi zatnutými a uvolně-
nými svaly. Při dýchání by měla pracovat bránice ja-
kožto hlavní nádechový sval. Je to svalová přepážka 
mezi hrudní a břišní dutinou. Pokud budeme správ-
ně dýchat a naučíme se zapojovat nejen bránici, ale 
i pánevní dno a hluboké břišní svaly, 
budeme lépe udržovat naši páteř 
ve správném postavení, ovlivníme 
postavení pánve, možná uvolníme 
zablokovaná záda, masírujeme 
neustále vnitřní orgány, čímž ovliv-
níme i jejich činnost.

Dýcháním můžeme do jisté míry 
ovlivnit také stres. Nedostatečné dýchá-
ní a tím způsobené nedostatečné 
prokrvení pánevní oblasti může 
mít na svědomí potíže jako 
bolesti beder a kyčlí, otoky 
nohou, gyno-urinální záně-
ty, poruchy menstruačního 
cyklu, hemoroidy, ochab-
lost svalů pánevního dna, 
oboustrannou neplodnost, či 
problémy na úrovni psychiky. 

Správné dýchání spočívá 
v tom, že s každým nádechem 
vyklenujeme břicho, pak se rozšiřuje 
hrudník a nakonec se zvedá ob-
last u klíčních kostí. Vydechujeme 
vzduch v opačném pořadí. Pomalý, 
uvědomělý, hluboký nádech na-
bere až osmkrát více vzduchu než 
normální mělký nádech. Když bu-
deme zhluboka dýchat do břicha, 
zmizí stres z pracovního dne, či 
nadcházejícího obávaného úkolu. 

Jak bychom měli správně dýchat do břicha 
a pánevního dna?

1. Lehněte si na zem a zvedněte nohy. Položte je 
na míč, či na židli. Hlavu vytáhněte co možná nej-
více do dálky, ramena stáhněte dolů a bedra mějte 
přitisknutá k podložce. Prsty si položte ze stran 
na břicho. Provedeme nádech zhluboka nosem 
a vydechneme do břicha tak, abychom prsty vytlačili 
směrem ven. Tento cvik opakujte dvakrát nebo tři-
krát. Soustředíme se na oblast břicha, kam směřuje 
dýchání, a také na to, abychom při nádechu zame-
zili zvedání ramen, vyklenutí dolních žeber a prohý-
bání zad mezi bedry a hrudníkem. Uvedený nácvik 
musí probíhat v klidu. 

2. U druhého cviku při dýchání do pánevního dna zů-
staneme ve výchozí poloze, vleže na zádech, pouze 
si chodidla opřeme o zem a mírně rozkročíme na úro-
veň ramen. Důležité je uvědomit si svaly pánevního 
dna. Provedeme nádech a při výdechu zatneme 
svaly pánevního dna. Bedra přitiskneme co nejvíce 
k podložce. Ostatní svaly na celém těle se pokusíme 
uvolnit, což je jednodušší při výdechu. Několikrát 
opakujeme. Dýchejte pomalu a uvolněně. Pokuste 
se vnímat, co se ve vašem těle od pasu dolů děje, 
zda-li nejsou při stahování svalů pánevního dna za-
tnuté ještě i jiné svaly. Pokud tomu tak je, pokuste 
se je při dalším opakování uvolňovat. 

Chceme-li uvolnit zablokovaná 
záda, je důležité ovládat dech 
a směřovat ho do míst, kde 
je problém. Dechová vlna je 
výborná na protažení ztuhlých 
svalů mezi lopatkami, dýchá-
ní do zad je účinné v oblasti 
beder v poloze na boku se 
skrčenýma nohama, rukama 
a hlavou v mírném předklonu, 

takzvaná poloha dítěte.

Kromě dechových cvičení 
jsou důležité také:

• cviky, které uvolňují, rozvíjejí 
  a posilují páteř: „škola zad“
• aerobní cvičení: například chůze, 

  běh, plavání

Článek
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U protahování je výdech až 
5x delší než nádech z důvo-
du maximálního uvolnění svalu. 
Napětí nahromaděné ve svalech má 
tak daleko větší možnost uvolnění.

Obecné pokyny pro cvičení:

 • cvičení má být přirozené a uvolněné
 • důležité je zachovávat správnou 
  výchozí polohu těla se vzpřímenou páteří 
 • sjednotíme naši mysl s dýcháním
 • cvičíme přiměřeně, nepřemáháme výdrže 
  ani opakování
 • účinné je pravidelné opakování
 • cvičíme s chutí a pozitivně naladěni
 • nepokoušíme se překonávat bolest
 • zásadně necvičíme, pokud trpíme náhlým 
  infekčním onemocněním

Typy cvičení:

Dechová cvičení 
Dýchání se účastní jak prostor hrudníku, břicha, tak 
malé pánve. Dechová cvičení napomáhají normál-
nímu fungování vnitřních orgánů a psychickému 
i tělesnému uvolnění. Díky nim dochází ke snížení te-
pové frekvence. Mají dobrý vliv na usínání a spánek. 
Dýchání nesmí namáhat, má být plynulé, rytmické 
a přizpůsobené zátěži. 

Uvolňovací cvičení
Uvolňovací cvičení umožňuje udržet pružnost vazů, 
uvolnění svalů a větší rozsah kloubů. Slouží jako 
příprava na jiná cvičení, pomáhá uvolnit se, akti-
vuje tělo i psychiku a zbavuje únavy. Existují různé 
sestavy, které slouží k protažení a uvolnění. Zahrnují 
např. kroužení hlavou, paží, trupem, různá kmitání, 
předklony a úklony.

Vytrvalostní pohyb
Vytrvalostní pohyb zlepšuje tělesnou i duševní vytr-
valost. Dochází k okysličení tepenné krve, zlepšení 
srdečního oběhu, cévního systému a napětí koster-
ního svalstva. Kyslík je v orgánech lépe vstřebáván, 
zvyšuje se i tvorba enzymů. Nejlepší formou vytrva-
lostního pohybu je běh, plavání, chůze, běh na ly-
žích, jízda na kole nebo kolečkových bruslích apod.

Kondiční posilování
Kondiční posilování slouží k posílení ochablých sva-
lů. Je nutné pro nejkritičtější oblast - tj. týl, ramena 

a záda, aby nedocházelo k nerovnoměr-
nému držení těla a později k potížím 
s páteří. Oslabení týlních svalů bývá 

i příčinou bolesti hlavy. Oslabení břišních 
svalů má nepříjemný vliv na funkci bráni-

ce a dýchání a zároveň na držení těla a později 
potíže s páteří. 

Hathajóga
Cvičení spojené s tělem a lidskou psychikou. Cviče-
ní reguluje dýchání, vede k masáži vnitřních orgá-
nů, posiluje látkovou výměnu žláz s vnitřní sekrecí 
a uvolňuje klouby a páteř. Hathajóga představuje 
pomalé, plynulé pohyby a výdrž v pozicích. Je 
protipólem dynamických cvičení aerobních, jakými 
jsou běh, gymnastika a sportovní hry. Její vliv je pre-
ventivně protistresový a s aerobním cvičením tvoří 
vyváženou zátěž. 

Při volbě cvičení a sportovních aktivit je nutné dbát 
na jejich pestrost, pravidelnost a hlavně přiměřenost 
vzhledem k věku, kondici a zdravotnímu stavu. Pro 
lidi trpící bolestmi zad jsou vhodné především cviky 
protahující a relaxující zádové svaly: např. kalaneti-
ka, jógová cvičení, plavání, rekreační běh na lyžích 
apod. Nevhodné jsou naopak aktivity, které mohou 
zádové partie nepřiměřeně přetěžovat, spojené 
s velkými nárazy, zvedání břemen či náhlými změna-
mi směru jako např. tenis, squash, aerobik apod.

Nejpodstatnější však je, aby pohybová aktivita 
přinášela pocit psychické a fyzické relaxace, aby byl 
pohyb provozován správně a pro radost a ne pro 
výkon, jedině tak je provozovaný sport přirozeným 
lidským pohybem. Ve vztahu s profesí zdravotní 
sestry je důležité uvolnit se, protáhnout zkrácené 
svaly, vštěpovat si nácvik správného postoje při 
přenášení břemen a relaxace. Je nutné začít sám 
u sebe, jelikož pomocnou ruku najdeme nejčastěji 
na konci svého ramene! Zásadní ovlivnění bolesti je 
nejčastěji v našich silách a nikoli v síle či množství 
prášků a tabletek proti bolestem. I když po mnohých 
medikamentech bolest dočasně pomine, špatné 
zatěžování a chybné pohybové návyky se tím neod-
straní. A bolest přichází znovu. 

Jana Valdmanová

Článek
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METALFEST OPEN AIR 2014
30. 5. 2014 - 1. 6. 2014 
Plzeň - Amfi teátr Lochotín

Kdo vystoupí: Alice Cooper, 
Powerwolf, Doro, Sepultura, 

Rage, The 69 Eyes, Tiamat, 
Brainstorm, Mayhem, 

Die Apokalyptischen Reiter, Kissin' 
Dynamite, Xandria, Flotsam And Jetsam, 
Blues Pills a další

VOTVÍRÁK 2014
13. - 15. 6. 2014

Milovice - Votvírák

Kdo vystoupí: Chinaski, Tata Bojs, No Name, 
Mandrage, Věra Špinarová, Desmod, Škwor, 
Skyline, Dymytry, Sto Zvířat, Vypsaná Fixa, 
Krucipüsk, Visací Zámek, Arakain, 
Adam Mišík, Prago Union, Ektor a další

Leto
Rozhodli jste se prožít léto 
v rytmu hudby a ve 
společnosti přátel? Pak 
musíte navštívit některý 

z připravovaných festivalů. 
Vybrali jsme z široké 

nabídky několik z nich.

ROCK FOR PEOPLE 2014
3. - 5. 7. 2014 
Hradec Králové - Festivalpark

Kdo vystoupí: Biffi  Clyro, The Afghan Whings, 
Asia Dub Foundation, Tom Odell, Molotov Jukebox, 
We Came As Romans, Emmure, Lucie a další

COLOURS OF OSTRAVA 2014
17. - 20. 7. 2014 
Ostrava - Dolní Vítkovice

Kdo vystoupí: The National, Zaz, Mgmt, Bastille, 
John Newman, John Butler Trio, Seasick Steve, Chet 
Faker, Jamie Woon, Shaka Ponk a další 

SÁZAVAFEST 2014
31. 7. 2014 - 2. 8. 2014 
Světlá nad Sázavou - lesopark

Kdo vystoupí: Bart & Baker, Fuck Art, Let's Dance!, 
Johna, Klischée, M.a.d. Band, Mr Žarko, The Beth 
Edges, Adam Mišík, Cartonnage, Chinaski, 
Dan Bárta & Illustratosphere, Dying Passion, Eddie 
Stoilow, Jelen, Keks a další

MÁCHÁČ 2014
22. - 23. 8. 2014
Doksy - pláž Klůček

Kdo vystoupí: Showtek, Jordy Dazz, Nervo, Carnage, 
Michael Burian, Lucca, John Culter, Brian, Enrico a 
další

  v hudebním
a sportovním rytmu!



Sport

Propadněte vášni in-line bruslení

Jaro už je dávno tady a in-line brusle představují 
příjemnou a efektivní pohybovou aktivitu, která 
je stále populárnější. Je to sport ideální jak 
pro zamilované páry, přátele, tak pro maminky 
s kočárkem. Jeho nespornou výhodou je 
i fi nanční nenáročnost. Po první vstupní investici 
do kolečkových bruslí, ve kterých budete 
jako v bavlnce, vám pak už nic nebrání užívat 
si upravené stezky zcela zdarma. Nasaďte 
tedy brusle a vyražte! Vybrali jsme pro vás 2 
nejoblíbenější stezky:

Nymburk – Poděbrady
Stezka vedoucí kolem břehů Labe nabízí romantic-
kou projížďku v přírodě. Je částečně chráněna alejí 
stromů, tedy vhodná i pro teplé letní počasí. Stezka 
je udržovaná, jen místy beton narušují kořeny 
stromů. Vše vám však vynahradí uklidňující pohled 

Inspirací pro tento článek byl jednoznačně rozhovor s novou Miss sestra. 
Nejkrásnější sestřička roku 2013 Zdeňka Poláčková mimo jiné řekla: „Až doteď 
jsem neměla žádnou zkušenost s produkty MAXIS, poznala jsem je až jako partnera 
4. ročníku soutěže Miss sestra. V práci někdy trpím únavou nohou, to zná asi každá 
z nás. Nejvíce mi v takovém případě vyhovují punčochy mediven elegance. Jsou 
příjemné, pohodlné a hodí se pro každou příležitost.“

Pozitivní je, že vlastně pochválila punčochy, které v České republice prodává 
společnost MAXIS v úzké spolupráci s jejich výrobcem, německou fi rmou medi 
Bayreuth. Mimochodem – v současnosti jsou punčochy mediven elegance 
k dispozici v 17 barvách a třech motivech zdobení kamínky Swarovski. 

Nejen pro sestřičky, ale především pro ně, je určen další speciální výrobek 
společnosti MAXIS, zdravotní bílé podkolenky s žebrovaným designem a vysokým 
obsahem bavlny RELAX 280 DEN. Díky anatomicky rozložené kompresi 20–22 mm Hg
pomáhají předcházet otokům a bolestem nohou při dlouhodobém sezení, stání 
a namáhavé práci. 

Seznamte se s našimi výrobky. 
Jsme MAXIS a myslíme na vaše zdraví, pohodlí, krásu a eleganci. 

www.maxis-medica.cz

Seznamte se:

na vodu a šumění stromů. Celá trasa z Nymburka 
do Poděbrad a zpět měří okolo 15, 5 km. Pokud bu-
dete mít zájem stezku pojmout jako okruh, je možné 
se přes řeku dostat na obou koncích. V Nymburce 
vodu překonáte přes jez se zdymadlem nad vodní 
elektrárnou. V Poděbradech se pak vracíte přes řeku 
cestou po mostě pro pěší.

Otrokovice – Veselí nad Moravou
Tento úsek stezky měří úctyhodných 35 km. 
Je tedy vhodný i pro zdatnější a více 
náročné bruslaře. Cestou vás však 
nepřekvapí žádné kopce. Vzdálenost 
je v klidném tempu zvládnutelná i bez 
většího tréninku. Trať vedoucí kolem 
Baťova kanálu nabízí 
občerstvení v některé 
z malebných hospů-
dek v přístavištích.

Jsme MAXIS®
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Cestování

Římskou silnicí až do lázní
Jaro v Alpách je nádherné a jak ho lépe vychutnat 
než ze sedla bicyklu. Trasa staré římské silnice Via 
Claudia Augusta se proměnila v moderní době 
na perfektně značenou a udržovanou cyklostezku, 
která vede jihotyrolským údolím Vinschgau.

Kolo si můžete zapůjčit velice jednoduše. Stačí za-
koupit tzv. BikemobilCard, což je jízdenka na všech-
ny regionální vlaky a autobusy v jižním Tyrolsku. 
Navíc s kartou v partnerských půjčovnách, které 
jsou umístěny přímo na vlakových zastávkách, si 
můžete zdarma zapůjčit kolo. Vlakem se dostanete 
až do Malsu, kde můžete ještě pokračovat i s kolem 
speciálním taxíkem do Reschenu. To už je poslední 
obec u rakouských hranic. Odtud pak trasa cyklo-
stezky podél Reschenského jezera začíná. Výhodou 
této trasy je, že vede podél toku řeky Etsch (česky 

Adiže), takže stále z kopce nebo po rovině. 
Je tak vhodná i pro méně zdatné cyklisty 
nebo rodiny s dětmi.

Hned na začátku se můžete podívat 
na raritu – kostelní věž, čnící z jezera. 
Jedná se o zatopený kostel původní 
obce Graun. Dalším bodem trasy by 
mělo být město Glurns. Jedná se 
o jedno z nejmenších měst v Evropě 
s plně zachovalými středověkými 
hradbami a vjezdovými branami 
do města. „Mramorová“ obec Laas 
by také neměla v itineráři chybět. 
Místní sněhobílý mramor je světově 
proslulý. Z obce Latsch vede lanov-
ka do obce St. Martin im Kofel. La-
novka vás vyveze i s bicyklem a pak 
je možné sjet zpět dolů po krásné 

trase se spoustou panoramatických výhledů na údolí. 
U obce Naturns se na skále tyčí hrad Juval, který patří 
Reinhardu Messnerovi a kde jsou krásné sbírky umě-
leckých předmětů, včetně kolekce tibetského umění. 
Forst je obec známá svým pivovarem, kde můžete 
ochutnat zlatavý mok ve stylové pivovarské restauraci. 
Konečnou stanicí je lázeňské centrum Meran (italsky 
Merano). V místních lázních nabízejí, kromě jiného, 
i proslulou syrovátkovou koupel, za kterou sem jezdila 
císařovna Sisi.

Celou trasu samozřejmě lemují selské statky, kde 
v mnohých je možné se občerstvit a ochutnat nefal-
šovanou, autentickou, místní domácí kuchyni, nebo 
si koupit vyhlášené speciality, jakými jsou jihotyrol-
ský speck, jablečné mošty, grappy nebo výtečné 
sýry. Celá trasa z Reschenu do Meranu je dlouhá 
okolo 80 km.

BikemobilCard na 3 dny 
• 30 EUR, do 14 let věku 15 EUR (www.mobilcard.info)

Zapůjčení kola s kartou 
• zdarma, za typy vyšších tříd a elektrokola 

  se připlácí 1-13 EUR/den 
Ubytování
• využjte systém Roter Hahn pro

  ubytování na statcích (www.roterhahn.it), 
  ceny od 15 EUR/osobu/noc

Na kole za moravskými a rakouskými víny
Vydat se na kole jihomoravským příhraničím, to 
nemůže znamenat nic jiného, než se projet vinicemi, 
ochutnat víno a navštívit kulturní a historické památky, 
kterých tady je na každém kroku spousta. Mezi Val-
ticemi, Mikulovem a rakouským Poysbrunnem vede 
celá síť cyklostezek s jedním hlavním tématem – víno 
a vinařství. Je možné využít buďto 49 km dlouhý okruh 

víkendy na kole
Jarní 
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Valtice-Schrattenberg-Herrnbaumgar-
ten, Poysbrunn-Mikulov-Valtice, nebo 
se vydat některou z kratších tras, které 
jednotlivá místa spojují.
Ve Valticích stojí zcela jistě za ná-
vštěvu Národní vinařské centrum 
a vinařská naučná stezka s možností 
ochutnávky vína. Další zastávkou je 

Schrattenberg (nezapomeňte si doklad 
totožnosti, protože jedete přes hranice do Rakous-

ka), který je centrem sice malé, ale o to významnější 
oblasti pěstování a produkce červených vín. Takřka 
polovina červených rakouských vín pochází právě 
odsud. Další významnou obcí na cestě je Herrn-
baumgarten, kde najdete klasickou Kellergasse, 
tedy ulici, lemovanou pouze vinnými sklepy a sklípky. 
V Poysbrunnu můžete navštívit pěkný zámecký park 
a hned kousek dále Falkenstein, kde kromě tradiční 
uličky se sklepy je také sklepní muzeum a naučná 
vinná stezka, takže můžete hned porovnat tu morav-
skou valtickou s rakouskou falkensteinskou. V obci 
Drasenhofen, kde býval známý hraniční přechod, je 
pro milovníky strojů velice pěkné muzeum traktorů 
a také sbírka celnických a policejních uniforem, jak 
se na obec na hranicích sluší a patří. Mikulov ani 
není třeba dlouze představovat. Jako tip snad stačí 
jen zmínit vinařskou expozici Regionálního muzea, 

kde kromě obřího sudu ze 17. století můžete vidět 
také expozici historických lisů na víno. Cestou do cí-
lového bodu okruhu, tedy zpět do Valtic, lze navštívit 
několik objektů a zařízení bývalé hranice a železné 
opony (www.zeleznaopona.com).

Prakticky v každé obci po cestě lze ochutnávat 
vína a místní speciality v bezpočtu sklípků a malých 
restaurací. V Rakousku se vždy ptejte po „Heurigen“, 
což jsou právě vinařské sklepy, které většinou mají 
i malý lokál, kde jsou připraveny kromě vín i domácí 
pochoutky jako salámy, klobásy, sýry, pečená masa 
apod. Ubytování nabízejí někteří vinaři na Moravě 
i v Rakousku také v jednoduchém stylu a za dobrou 
cenu. Jinak jsou podél trasy stezek k dispozici kla-
sické penziony, nebo pro delší pobyty apartmány.

Zapůjčení kola
 • od 200 Kč/den
Ubytování
 • od 300 Kč/osobu/noc, resp. od 25 EUR/osobu/noc

Další informace nejlépe na:
www.valtice.eu, www.mikulov.cz, www.poysbrunn.at
a www.schrattenberg.at

Pavel Hanuška

Cestování
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Sportovní podprsenka: Victoria's Secret
Sukně: ZARA
Boty: Adidas

Jaro je tady a čím dál 
intenzivnější sluneční paprsky 
lákají vyrazit do přírody. Ať 
už patříte mezi milovníky 
basketbalu, tenisu, jógy 
nebo třeba Nordic walkingu, 
nabízí se jedinečná příležitost 
přesunout své volnočasové 
aktivity ven. Aktuální módní 
inspiraci si pro vás připravil 
portál Check Czech Fashion 
ve spolupráci s fotografem 
Tomášem Černým a 
make-up artistkou Lindou 
Chudomelovou.

Foto: Tomáš Černý
Modelka: Aneta Kaderková
Make-Up: Linda Chudomelová

Móda    

Pro
volný čas
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Total look: Adidas

Móda    
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Bunda: Gaudí
Plavky: PRIMARK
Šortky: Adidas
Boty: Deichmann

Móda    



Krása je v každé z vás.
Sta te se Miss sestrou 2014!

Registrace do sout že bude
 spušt na 1. 6. 2014 na stránkách

www.misssestra.cz

Kouzlo osobnosti bude
hodnotit ve ejnost i odborná porota.

Miss sestra 2014 bude vyhlášena
13. února 2015 na Žofín  p i p íležitosti

6. reprezenta ního plesu Sestry na sál!

organizátor: 
We Make Media, s. r. o. / tel.: +420 775 449 389
e-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

pod záštitou:

MS14 - inzerce sesterna - 210x135.indd   1 24.4.2014   15:46:18

Také v roce 2015 naváže šestý ro ník na 
úsp šnou tradici p ti p edchozích ro ník

Krom  bohatého programu se
m žete t šit op t na  nále sout že 
o nejsympati t jší sest i ku -
Miss sestra 2014. Registrace do 
sout že za ne v ervnu 2014

Program plesu bude pr b žn  zve ej ován 
na stránkách plesu www.sestrynasal.cz

SNS06 - inzerce - 210x135.indd   1 24.4.2014   16:08:51
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Domácnost

Patříte mezi příznivce minimalismu, 
nebo dáváte přednost útulným 
interiérům se spoustou doplňků? Pro 
oba případy jsme připravili několik tipů 
na dekorace, které vašemu domovu 
dodají ten správný šmrnc. 

Foto: Ivica Surová

Jarní
bytové doplňky

Béžový polštář s chlupem: Butlers 599 Kč
Bílý polštář úpletový: F&F 299 Kč
Černobílý polštář (napravo): IKEA 199 Kč

Keramická dekorace:
Selbrekka 170 Kč

Prostírání velké:
Selbrekka 290 Kč

Plechovka na kolíčky: 
Naoko 295 Kč

Knižní zarážky 2ks:
Naoko 495 Kč

Polštář s aztéckým vzorem: H&M 399 Kč
Červená písmena: Typoland od 610 Kč
(www.typoland.cz)



s Vojtou Bernatským
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Co Vás napadne jako první, když se 
řekne „zdravotní sestra“?

Po čtyřech ročnících moderování soutěže Miss 
sestra se přede mnou jednoznačně objeví doslo-
va ženská múza plná krásy, energie a té nejryzejší 
lidské kvality. Možná jsem měl jen štěstí, ale každá 
z těch žen, které se fi nálových večerů zúčastnily, to 
v sobě měla. Už teď se těším na únor 2015. 

Co pro Vás znamená práce zdravotních 
sestřiček? Máte nějakou osobní 
zkušenost s péčí v roli pacienta?

K práci zdravotních sestřiček mám hlubokou úctu. 
Jedna moc milá a chytrá paní mi jednou řekla, že 
bych byl skvělým ošetřovatelem v domově seniorů. 
Možná je to tím, že mám velmi kladný vztah ke sta-
rým lidem. Čerpám z nich jejich životní zkušenost 
a moudro. A také jsme měli doma nějakou dobu 
naši babičku, o kterou jsme se museli starat. 
Sumasumárum chci říct, že tak trochu vím, jak je 
ta práce náročná, ale také vím, že přináší spoustu 
krásných zážitků a pocitů, které Vám už nikdo nikdy 
nevezme… Jsem přesvědčen o tom, že české zdra-
votní sestry by byly na pomyslné olympiádě sestři-
ček tutově na bedně. 

Jaká by měla být správná 
zdravotní sestra?

Milá, ale zároveň trošku od rány. 
Tolerantní a se srdcem na správném 
místě. Měla by mít smysl pro humor 
a občas se řídit vlastní hlavou, tedy 

Od moderátora Vojtěcha Bernatského jsme vyzvídali 
informace o tom, jak by měla vypadat správná zdravotní sestra. 

Rozhovor

pověstným selským rozumem. Měla by se umět 
vcítit do pacienta a být mu tu a tam vrbou. 
Prostě fajn ženská do nepohody. 

Jakou náplň volného času 
byste zdravotním sestrám 
doporučil?

Relaxace je hodně důležitá. 
Mluvím z vlastní zkušenosti. 
Takže sport, občas nějaká ta 
masáž nebo sauna, dobré 
a kvalitní jídlo a pití, rodina 
a cestování. A pokud jim bude 
někdy smutno nebo prostě 
na ně padne nepříjemná 
deka, ať se mi ozvou. 
Něco už spolu 
vymyslíme. 

Rozhovor



s Miss sestrou

Zdeňko, stala jste se 
v pořadí již čtvrtou 
vítězkou soutěže Miss 

sestra. Jaký to byl pocit, když 
na podiu zaznělo Vaše jméno?

Příjemnější šok jsem nikdy nezažila.

Odrazila se „nová 
popularita“ ve Vašem 
pracovním prostředí?

Ne, ve svém pracovním 
prostředí nepociťuji žádné 

změny, ale díky titulu 
Miss sestra jsem 
měla možnost se-

známit se s některými 
známými osobnostmi.

Co Vám soutěž 
přinesla nového, 
příjemného?

Soutěž mi přinesla novou 
životní zkušenost a velmi pří-
jemné zážitky, na které se jen 
tak nezapomíná. 

Zdeňka Poláčková, která se stala letošní Miss sestrou 2013, 
pracuje na Kardiologické klinice 2. LF UK ve Fakultní 
nemocnici Motol. Jako správná sestřička vyzařuje optimismus 
a dobrou náladu. Jak soutěž změnila její život a jakou 
zkušeností pro ni byla? Na to vše nám Zdeňka odpovídala

v našem rozhovoru.

Rozhovor

Hlavní výhrou byl pobytový zájezd k moři. 
Už víte, kdy se na něj vypravíte a s kým?

Zájezd je plánovaný na červenec a jedu se svým 
přítelem.

Přihlásila jste se do soutěže sama? Proč?

Do soutěže Miss sestra jsem se přihlásila 
sama, ale až po konzultaci se svojí kolegyní z práce. 
Když jsme to řešily a probíraly, zavtipkovaly jsme, 
že vítězných blondýnek bylo už dost a chtělo by to 
taky nějakou změnu. Nikdo z nás nečekal, že se to 
nakonec stane skutečností.

Doporučila byste soutěž Miss sestra svým 
kolegyním? Proč?

Určitě bych ji doporučila. Věřte, že je moc krásný 
pocit být vítězkou, nebo jen zúčastněnou v samot-
ném fi nálovém večeru. Ano, je tam určité zklamání, 
když se člověk dostane tak daleko a nevyhraje, 
ale prožijete nádherné, mnohdy nezapomenutelné 
chvíle.

Redakce časopisu Sesterna
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Rozhovor



Organizátor:
We Make Media, s. r. o. / tel.: +420 778 476 475
e-mail: info@wemakemedia.cz / www.PragueONCO.cz

21. -- 23. lleden 220155
CClarion Conngressss Hotell Praaggue *****

Frreyovaa 33, PPrahhaaa 9, esská rreeeppublika

Sesterská sekce

6. pražské mezioborové onkologické kolokvium
1. LF UK a Onkologická klinika VFN po ádají ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Informace budou pr b žn  zve ej ovány na www.PragueONCO.cz.

22. 1. 2015 se bude v rámci kolokvia konat sesterská sekce 
a 23. 1. 2015 paliativní seminá . 

ONCO 2015 - sesterna - 210x270.indd   1 28.4.2014   14:13:28



Recepty

Avokádový krém
• 1 zralé avokádo
• 2 zralé banány
• 1 hruška
• 1 lžíce citronu
• 1 lžíce sirupu z agáve (lze nahradit medem)

Vše rozmixovat a případně dochutit podle vlastní chuti.

Poznámka: Můžete přidat více hrušek a krém bude 
lehčí, banány vytvoří krémovější texturu.

Banánové muffi ny
• 60 g kokosového oleje

  (lze nahradit máslem)
• 70 g hnědého cukru Muscovado
• 2 vejce
• 4 zralé banány
• 85 ml vody 
• šťáva z 1/2 citronu
• 150 g mletých mandlí
• 100 g špaldové mouky
• lžička jedlé sody

Nejdříve vyšleháme kokosový olej (příp. máslo) 
s cukrem, přidáme vejce, rozmačkané banány 
(můžeme rozmixovat na pyré), vodu, citronovou 
šťávou a promícháme. Do této směsi přidáme 
mouku, mandle a jedlou sodu.

Pečeme ve formě na muffi ny nebo ve formě na 
chlebíček při 180 ºC cca 45 min.

Hruškové brownies
 • 100 g datlí
 • 1 hrnek horké vody
 • 4 hrušky
• 2 banány
• 2 lžíce citronové šťávy
• 1/4 hrnku kokosového oleje 

  (lze nahradit olejem nebo máslem)
• 7 lžic sirupu z agáve 

  (lze nahradit medem nebo třtinovým cukrem)
• 1 hrnek mletých mandlí
• 1 hrnek špaldové mouky
• lžička skořice
• lžička jedlé sody
• 1/3 hrnku kakaa

Nejprve v míse zalijeme hrnkem horké vody datle 
a necháme hodinu odstát. Do mísy nakrájíme 
na kousky hrušky a dva banány a rozmixujeme 
na pyré, přidáme kokosový olej, sirup z agáve 
a citronovou šťávu. Poté přidáme hrnek mletých 
mandlí, mouku, skořici, jedlou sodu a kakao 
a promícháme. 

Pečeme ve formě na chlebíček při 180 ºC cca 45 min.

Doufám, že vám bude chutnat!
Petra Závodná

Vážené čtenářky,
připravila jsem si pro vás své tři 
nejoblíbenější recepty. Všechny tři jsou 
sladké, ale protože do nich přidávám 
sladké ovoce, není již třeba mnoho 
doslazovat.
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Grada Publishing

Zcela přepracovaná kniha podle soudobých poznatků je doplněna 
o praktickou část - kapitolu věnovanou ošetřovatelství a doporučeným 
ošetřovatelským postupům při jednotlivých ošetřovatelských 
diagnózách. Doporučení mají za cíl obeznámit čtenáře s přípravou 
(ošetřovatelskou péčí) před specializovaným výkonem, v průběhu 
a po jeho ukončení při specifi ckých kardiologických vyšetřovacích 
metodách nebo odborných výkonech a mají vést v péči o nemocné
ke zvyšování kvality péče a být nápomocny při plánování 
ošetřovatelské péče.

Kardiologie pro obor ošetřovatelství 
- 2., rozšířené a doplněné vydání 
Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv. 

264 stran, 399 Kč

www.grada.cz

Praktické rady pro onkologické pacienty
Praktická příručka, která je určena zejména pro čtenáře, kteří mají ve své blízkosti nemocného s nádorovým 
onemocněním a rádi by se lépe seznámili s touto problematikou tak, aby mu mohli být pevnou oporou po 
dobu protinádorové léčby. Publikace by ráda pomohla blízkým a přátelům nemocného, kteří často tápají, zda 
mají při kontaktu s nemocným o jeho nemoci hovořit, jak se k němu chovat atd. Stejně tak může být vhodnou 
pomůckou i pro pacienty, kteří se bohužel osobně utkávají s nádorovým onemocněním a hledají odpovědi na 
různé otázky přicházející během léčby a po jejím ukončení… Jde tedy o pečlivě připraveného rádce, který by 
měl pomoci nemocnému v situaci, kdy se na některé informace zapomněl zeptat svého ošetřujícího lékaře 
nebo se zeptat neodvážil.

Hovory R
Tak trochu jiná kniha o rakovině... Téma, které je stále často tabu, lidé se ho bojí nebo se stydí o něm mluvit. První 
částí knihy je nemocniční deník pacienta, který onemocněl rakovinou štítné žlázy. Jeho pocity a postřehy při 
léčbě zachycuje s humornou nadsázkou, která, v kombinaci s kresbami Pavla Kantorka, jako by se ani nehodila 
k popisovaným situacím, ve svém jádru vlastně smutným. Ale právě tento kontrast podstaty tématu a formy jeho 
uchopení přináší zcela nový pohled. Druhou část knihy tvoří unikátní a velmi otevřené rozhovory lékaře a pacienta, 
a to nejen o rakovině, ale i o jejich různých rolích ve vzájemných vztazích a o pohledu na život vůbec. Rozhovory 
jsou odlehčovány úsměvnými povídkami z lékařského prostředí. Jako celek je tato kniha ojedinělým dílem plným 
humoru, ale i inspirujících momentů a nadějí pro všechny, kdo se ocitli v podobně těžké životní situaci.

Publikace, na nichž se podílela

Nadace T-SOFT ETERNITY

www.nadaceeternity.cz



Křížovka

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
velmi děkujeme za všechny došlé odpovědi s vyluštěnou tajenkou z čísla 2/2013. Gratulujeme výherkyním!
Výherkyně: Marie Seifertová, Markéta Valentová, Světlana Janušová, Radana Kajabová

V tomto čísel Sesterny máme pro vás, luštitele, další překvapení v podobě zajímavých knížek od společnosti 
Grada Publishing, a.s. Knihy s logem GRADA vycházejí v České republice již od roku 1991. GRADA si za dobu své existence 
vybudovala pozici největšího tuzemského nakladatelství odborné literatury co do objemu tržeb, počtu vydávaných nových 
titulů i šíří oborů své působnosti, a to jak v České, tak i ve Slovenské republice. Nabídka společnosti GRADA pokrývá široké 
spektrum odborné literatury z nejrůznějších oblastí lidské činnosti.
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Tajenku zasílejte do 1. 8. 2014 na elektronickou adresu: redakce@sesterna.cz.
Na 5 úspěšných luštitelů čekají zajímavé knihy.
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Chorvatsko
Černá Hora

Albánie
Itálie

Česká jednička na Jadranu

www.ckvt.cz,  800 567 567


