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Milé čtenářky, 
milí čtenáři,

Míša Tům

přesto, že svátky jsou příslibem klidu a míru, tak pro většinu z nás 
je měsíc prosinec spíše hektickým obdobím. Kromě stresu v práci, 
kterého nikdy není málo, je potřeba ještě stihnout všechny přípra-
vy, aby svátky mohly být opravdu poklidné – nakoupit dárky, upéct 
cukroví, umýt okna, doma poklidit, sehnat vánoční stromek… Ono 
ani samotné vymýšlení vhodných dárků není jednoduchá záležitost, 
možná dokonce složitější než pak jejich vlastní shánění. Inspiraci, jak 
na to, abyste pod stromečkem své blízké potěšili, vám třeba pomůže 
najít jeden z našich článků. 

Nestihli jste upéct – nevadí, podívejte se na naše recepty na nepe-
čené cukroví, opravdu doporučujeme, je výborné a hlavně rychle 
hotové. Okna nemyjte, stejně vám je děti a psi o svátcích zašmudlají, 
místo toho si na ně nalepte dětské ozdoby, dejte si za ně svícen a 
uvidíte, že si nějaké šmouhy nikdo nevšimne.
Já osobně ale zimu miluji, je to moje neoblíbenější období. Když se 
řekne zima, představím si krajinu pokrytou sněhem – jakoby spala 
zachumlaná pod peřinou. V centru města cítím vůni skořice a červe-
ného vína, jak se line z nádob se svařákem, který nabízejí prodejci ve 
stáncích na vánočních trzích. Do uší mi zní hudba koled, již od dětství 
neodmyslitelně spojených s atmosférou Vánoc. A vím, že o svátcích 
mě opět čeká krásný příběh o Popelce. 

Doufám, že i vy budete letošní zimu považovat za krásné roční období, 
nebudete nadávat, že mráz zalézá za nehty, a užijete si ji se vším všudy. 

Krásné prožití svátků, šťastný nový rok
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Helena Zeťová

Rozhovor

      Své dětství prožila v Beskydech a jako 
správná horalka usoudila již v patnácti 
letech, že je zralá na osamostatnění 
se a odešla z domova za svou životní 
láskou – muzikou. V letech 1996-1998 
koncertovala s rockovou kapelou, poté 
odjela na španělský ostrov Lanzarote, 
kde zpívala s americkou skupinou. 
V roce 2011 nazpívala postavu 
"Dívka sen" v prvním českém 
3D fi lmu V peřině, kterou hraje 
Nikol Moravcová, takže Helenu 
v tomto muzikálu pouze 
slyšíme. Vánoce se rozhodně 
chystá oslavit po česku, 
ať již to bude v České 
republice, nebo 
v Řecku.

Rozhovor
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Po svých začátcích s rockovou 
kapelou jste vyrazila zpívat 
na Lanzarote a do Čech 

si jen odskočila kvůli pořadu 
DO-RE-MI. Nějak se to protáhlo, 
nenapadlo Vás někdy se tam 
zase podívat, třeba aspoň 
na dovolenou?
Napadlo mne to mockrát a mockrát 
jsem tam chtěla jet, hlavně první roky. 
Pak jsem postupně zjistila, že kamarádi 
už tam nejsou a že zrušili i ten bar, kde jsem 
zpívala. A hlavně jsem si také pořídila pejsky, které 
nepřepravuji letadlem, tak jsem tam přestala létat. Za-
čala jsem jezdit autem do Řecka, kam mohu s sebou 
brát i své pejsky.

Vánoce za dveřmi, jak budete trávit svátky – 
najdete si čas na klasickou vánoční pohodu, 
nebo se budete věnovat práci?

Vánoce budu trávit podle nálady. Když bude chuť, tak 
budou svátky pracovní. A když nebude, tak přijedu 
třeba do Čech, na Moravu, nebo zůstanu v Řecku. 
Rozhodnu se třeba až týden před. Klasickou vánoční 
pohodu mám určitě ráda.

Jak by vypadaly Vaše ideální svátky a podařilo 
se Vám někdy prožít je podle svých představ?
Ano, když jsem byla kdysi sama, tak jsem 

je prožívala dle svých představ, dělala jsem si, co 
jsem chtěla, jak jsem chtěla, zdobila stromeček, kdy 
jsem chtěla, a dívala se v televizi, na co chtěla. Ale 
i v současné době mám v Řecku televizi s českými 
programy a ráda se koukám na pohádky i s přítelem, 
který se takto zase snaží učit česky. Moc se vlastně 
nezměnilo a Vánoce dělám ráda po česku.

Jaký dárek jste si letos přála od Ježíška?
Já si ani nic nepřeji, ale pejskové Samík a Beník 
na dárečky čekají. Vždy dostanou nějaké ty dob-

roty, kostičky a hračky. 

S příchodem nového roku si obvykle dávají 
lidé předsevzetí, máte nějaké? A umíte své 
předsevzetí dodržet?

Předsevzetí si nedávám, neumím ho dodržet. Jsem 
soudná.

13. února vystoupíte v Praze na Žofíně 
na plesu sester s názvem Sestry na sál! 
Umíte si představit sestřičky jinak než 

v sesterském a co pro ně na ples chystáte?
Mám v rodině zdravotní sestru a porodní bábu, tak si 

je dovedu představit i jinak, normálně. 
Vím, co jejich práce obnáší a jak těž-
ké to mají. Na vystoupení se těším 
a doufám, že to se mnou pěkně 
rozjedou.

Ve slavné éře kapely Black 
Milk jste kromě jiného 
vystupovaly v průběhu 

fi nálového večera volby Miss 
Slovensko 2003. V rámci plesu sester 

proběhne fi nálové kolo soutěže Miss sestra, 
již známe 20 fi nalistek, máte nějakou favoritku? 
Pokud ještě ne, můžete se s nimi seznámit 
na internetových stránkách: www.misssestra.cz.
Všechny jsou krásné a žádnou bych nechtěla pre-
ferovat. Uvidíme, jak to dopadne. Přeji všem hodně 
štěstí.

Jaký je váš  vztah k práci zdravotních sester?
Velmi kladný, obdivuji je. Práce zdravotních 
sester je neocenitelná.

Čím překvapíte své posluchače v příštím 
roce?
Určitě novou deskou, která bude něco úplně 

jiného, než jsem dělávala doposud. Budou to úplně 
nové, krásné písně, soulový žánr. Dokonce se 
na desce i autorsky podílím, společně třeba s Ondře-
jem Brzobohatým a dalšími autory.

Ke které ze svých písní máte nejblíže a jakou 
máte nejraději od jiných interpretů?
Z mých písní mám ráda třeba „Everyday“ 

z první desky a „Love me again“ z druhé, ale moc 
je nezpívám, protože jsou pomalé a lidi chtějí spíše 
svižnější tempo.
Od jiných interpretů mám ráda spoustu písní a byl 
by to asi dlouhý seznam. Ale k mým oblíbencům 
patří např. Aretha Franklin, Joe Cocker, Stevie 
Wonder, Chaka Khan, Mary J. Blidge, Eric Clapton, 
Pink Floyd a mnoho dalších.

Vzpomínáte si, co jste si prozpěvovala 
v dětství?
Ano, určitě Michaela Jacksona, Mariah Carey.

Děkuji za rozhovor a přeji krásné Vánoce 
a splněná přání.

Za redakci Tereza Veselá

Rozhovor



6

Dárky

Každý rok urputně přemýšlím, jaké dárky pořídím 
svým blízkým. I když většinou se sháněním dárků 
začínám již na podzim, stejně vždy musím vyrazit 
poslední víkend před Vánoci do přeplněných ulic a 
obchodních center sehnat posledních pár zbývají-
cích. Vždy si u toho zanadávám, jak jsou lidi šílení, 
kam se hrnou a spěchají, když jsou Vánoce přece 
svátky klidu a míru. Nakonec se musím uklidnit 
tím, že jsem stejná jako oni, protože vše řeším ve 
stresu.

Ale zpět k dárkům, kéž by byli všichni jako moje 
maminka! Už od léta od ní mám seznam, který 
by vystačil na několik let. I když, není to tak úplně 
seznam, jako spíše tipy. Maminka totiž umí hezky 
naznačit, co se jí líbí a kdykoli někam jdeme a něco 
ji zaujme, začne mně již dobře známé divadlo. „Jé, 
podívej se na tuhle kabelku (šátek, šperk, krém, 
rtěnku, prostě si dosaďte dle libosti)". Pro jistotu 
ještě několikrát zopakuje, jak se jí to líbí, ale že si to 
kupovat nebude, protože to vlastně ani tolik nepo-
třebuje, ale jako dárek by jí to radost udělalo. Vždy 
se musím před Vánoci se sourozenci a tatínkem 
domluvit, co kdo koupí, protože maminka všem hlá-
sí stejné dárky a jednou se nám stalo, že dostala tři 
rýžovary. Maminka se v první chvíli lekla, že budeme 
doma hostit čínskou delegaci.

S tatínkem už je to těžší. Ten můj miluje elektro-
niku všeho druhu, zjednodušeně řečeno, co jde 
strčit do zásuvky, nebo, do čeho strčíte baterky, 
to je trefa do černého. Jenže jak postupuje čas, 
ubývá možností, co ještě pořídit. Doma už 
jsou všechny zásuvky plné, rozdvojky, kam se 
podíváte, a všude to bliká a svítí jako vánoční 

stromeček na Staromáku. A navíc má vše doma 
bezdotykové..., už při příchodu do bytu vás uvítá 
světlo reagující na pohyb, k umytí rukou samo-
zřejmě poslouží bezdotykový dávkovač mýdla a 
baterie na vodu a minulé Vánoce dostal bezdoty-
kový koš na odpadky. Dárek to byl výborný, tatínka 
zabavil na dobré tři hodiny, jen seděl a mával 
neustále rukou nad košem. Snad mě ještě do Vá-
noc cvrnkne do nosu nějaký výkřik moderní 
techniky, který by tatínka potěšil.

Pokud je to s tatínkem těžké, 
s prarodiči je to pravý horor. 
Všechno mají, nic nepotře-
bují, nic nechtějí, ale na 
všechno, co dostanou, 
se tváří jako kdyby 
cumlali citron. Uvažo-
vala jsem i o tom, že 
jim skutečně splním 
přání a nic nedo-
stanou. Nakonec 
jsem to ale za-
vrhla, protože 
Ježíšek by 
měl ob-
darovat 
všech-

Co kCo k VánocůmVánocům
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Dárky

ny. Jako každý rok jim sestavím dárkový koš 
s různými dobrotami. Z minulých let jsem se pouči-
la, že je důležité dát všem to samé, aby si nezávi-
děli jako malé děti. Před pár lety se totiž dědeček 
urazil, protože v jeho dárkovém koši nebyla konzer-
va s tresčími játry a on na ně měl zrovna takovou 
chuť, jako by se o ně s babičkou nemohli podělit. 
Velkou chybou se také ukázalo obdarovat dědečka 
trekingovými holemi. Velmi rád chodí na procházky 
a troufne si i na delší túry. Tak mě napadlo, že bych 
mu pořídila trekingové hole, se kterými se mu bude 
lépe chodit. Špatně jsem pochodila a málem jsem 
holí dostala, protože se dědeček jako obvykle ura-
zil, že není žádný mrzák, že nic takového nepotře-
buje, na nohou se přeci udrží. 

Na závěr si nechám to nejlepší. Nákup dárku 
pro manžela. Tipů by sice bylo dost, jenže nic 
není takové, jak to na první pohled vypadá. Můj 
manžel je totiž vždy s něčím nespokojený. Když 
něco nakupuje on, dvě hodiny se rozhoduje, 
která varianta je lepší, a ať si vybere cokoli, na-
konec si vždy stěžuje, že si vybral špatně. Stejné 
je to s dárky ode mne. Nikdy nemůžu vybrat 
správně. Elektroniku jsem už předem vyřadila ze 
svého výběru, protože tu já vybírám zásadně podle 
barvy, nikoli podle vlastností a parametrů. Když 
dostal jednou mp3 přehrávač a skuhral, že to není 
úplně ono, v duchu jsem se jen smála a říkala si, 
že má pravdu, protože, aby byl dokonalý, musel 
by být růžový. Naštěstí můžu vždy dárek vyřešit 
nějakým tím kouskem oblečení. Tričko s límeč-
kem nikdy nezklame a když si přece jen na něco 
stěžuje, řeknu mu, že největším dárkem jsem já a 
na to ještě nenašel odpověď. Vždy se jen hrozně 
zakucká a rozkašle.

Letos už mám naštěstí vše vyřešené a Vánoce 
strávím opravdu v klidu se svými nejbližšími 

– dvěma pejsky. Dostanou nejrůznější hračky a 
pamlsky včetně velkého pytle svých nejoblíbeněj-

Hledáte-li  tip na skvělý dárek na poslední 
chvíli, už nehledejte. Dopřejte svým blízkým 
vysoce pěsticí přírodní biokosmetiku, která 
potěší nejen pokožku, ale i duši. Je vyrobena 
výhradně z nejkvalitnějších rostlinných bio olejů 
lisovaných za studena, unikátního bio bambuc-
kého másla a 100% přírodních esenciálních 
olejů. O pokožku pečuje jemně a šetrně bez 
zbytečného zatížení.

V dárkové kazetě „pro každodenní péči o tělo“,  
např. Granátové jablko, najdete luxusní Tělový 
a masážní bio olej a revitalizující Bio Karité bal-
zám  s hydratačním bio bambuckým máslem 
a vzácným olejem ze semínek omlazujícího 
granátového jablka. Olej i balzám vyživují po-
kožku, zvyšují její pevnost, dodávají jí sameto-
vou hebkost a zpomalují její stárnutí. Výživný 
Bio Karite balzám na rty s hojivým rakytníkem 
řešetlákovým, s vanilkou a  růží, je pro rty sku-
tečným pohlazením. Vysušené a popraskané 
rty zklidňuje a zároveň zvláčňuje.

Vybírat můžete i z dalších dárkových kazet, 
např. Citrus, Erotika, Relax, Růže, Pro děti aj.

Více na: www.saloos.cz

Biokosmetika Saloos
Nejoblíbenější česká 
aromaterapeutická 
biokosmetika Saloos. 

ších granulí. Ale těmi vegetariánskými, které jsem 
ke svému překvapení také našla v nabídce, bych 
jim asi radost neudělala.

A když bude manžel hodný, tak možná strávím 
Vánoce i s ním.

Přeji Vám všem šťastné a veselé! Ing. Alena Hrušková
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Cestování

Krkonošské vábení
Chata s příznačným názvem Poutník leží v srdci 
Krkonoš mezi Malou Úpou, Pecí pod Sněžkou 
a Horním Maršovem. Je ideálním místem pro mi-
lovníky běžek, protože značené trasy vedou přímo 
před chalupou. Ani sjezdaři nepřijdou zkrátka, jsou 
tu k dispozici dva krátké vleky, nebo je možné dojet 
do blízké Úpy (3 km). Chata nabízí ubytování v útul-
ných jednoduchých pokojích. Je možné si objednat 
i pobyt s polopenzí, který se jistě vyplatí. Chata 
Poutník totiž leží mimo hlavní turistická střediska 
a v zimě je dokonce nedostupná autem. Hosté 
si v Horních Albeřicích zaparkují auto a dojdou 
do chaty pěšky, nebo na lyžích. Odvoz zavazadel 
je zajištěn sněžnými skútry, které mohou využít i ti, 
kteří by cestu pěšky nezvládli.

Ceny ubytování:
 • Dospělí 330 Kč/den (410 Kč s polopenzí)
 • Děti 3-10 let 250 Kč/den (330 Kč s polopenzí)

www.chatapoutnik.cz

Šumava nikdy nezklame
Když na Šumavu, proč ne přímo do chaty Šumava? 
Vlastně jsou to chaty dvě, jedna poskytuje apartmány 
a druhá jednoduché pokoje. WC a koupelny jsou 
v každém ze tří pater společné. Chaty leží v tiché 
části známé obce Hojsova Stráž. Oplocený po-
zemek nabízí parkoviště a možnost pro skotačení 
dětí. K dispozici je wifi  připojení zdarma, spole-
čenská místnost a kuchyň. Apartmány jsou samo-
zřejmě vybaveny každý svým sociálním zařízením 
a kuchyní. Stravování je možné i v pět minut pěší 

chůzí vzdáleném centru obce. Pro sjezdové lyžaře 
je nejvýhodnější zajet do sedm km vzdáleného 
střediska Špičák. Dostanete se tam vlastním au-
tem, autobusem, nebo vlakem. Pro méně náročné 
je přímo v okolí chat několik mírných svahů s vleky. 
Skutečným rájem je to tady ale pro běžkaře. Šuma-
va obecně je známá svými nádhernými a kvalitními 
tratěmi. Upravovaných tras je tu mnoho, a tak stačí 
jen vyběhnout před chatu a vydat se tou správnou.

Ceny ubytování:
 • Apartmán
  4 osoby 850-1 300 Kč/den
  Balíček RODINA (2 dospělí+3děti) 
  1 550-2 250 Kč/2 noci
 • Pokoj 
  Dospělí 200-300 Kč/noc
  Děti 3-15 let a senioři nad 65 let 160-250 Kč/noc
  Balíček RODINA (2 dospělí+3děti)
  1 350-1 750 Kč/2 noci

www.chatasumava.cz

Klasika pro sjezdaře
Nízké Tatry – Chopok – je nutné ještě něco dodá-
vat? Snad každý zná asi nejproslulejší lyžařské 
centrum Slovenska. A přímo upro-
střed sjezdovek tohoto sjezdařského 
ráje leží chata Kosodrevina. Jak 
už z názvu vyplývá, leží ve výšce 
nad pásmem normálního lesa. 
Pochopitelně proto není 
autem přístupná. Je nutné 
vlastní dopravní prostře-

ne zcela tradičně
dovolená



Cestování

dek zanechat u hotelu Srdiečko a pokračovat dále 
lanovkou. Tyto dopravní komplikace se ale stokrát 
vyplatí. Při pobytu totiž máte sjezdovky přímo přede 
dveřmi. A je jich tu celkem takřka 30 km na obou 
stranách hory. Ubytování je v jednoduchých 
pokojích s vlastním nebo společným sociálním 
zařízením. Protože tady jste odříznuti od civilizace, 
je polopenze automaticky v ceně ubytování. Pro 
milovníky nočního života má Kosodrevina denně 
otevřený bar s hudbou a tancem.

Ceny ubytování:
 • Dospělý ve 2lůžkovém pokoji bez sociálního 
  zařízení, s polopenzí 21 EUR/noc
 • Dospělý ve 2lůžkovém pokoji se sociálním 
  zařízením s polopenzí 31 EUR/noc
 • Dítě 5-10 let s polopenzí 14 EUR/noc

www.chatakosodrevina.sk

Val di Fiemme – lyže a pochoutky
Italské Alpy jsou vyhlášené nejen kvalitním lyžová-
ním, ale také výtečnou kuchyní. V trentinském údolí 
Val di Fiemme v městě Predazzo najdete statek Col 
Verde. Je v okrajové části města, uprostřed pastvin 
a v zimě právě na nich vedou výtečně upravené 
běžkařské stopy. Právě tady, kolem statku se jezdí 
jeden z nejznámějších závodů – 70 km dlouhá 
Marcialonga. Statek nabízí ubytování v luxusních 
pokojích v tradičním selském stylu. V ceně je sní-

daně, složená převážně z domácích 
produktů. Přímo u domu je parkovi-
ště a cesta je sjízdná bez problémů 
i v zimě. Běžkaři se tu mohou rovnou 
napojit na trasy, které vedou údolím 
s krásnými výhledy na panorama Alp. 
Vyznavači sjezdovek mají na výběr 
několik známých středisek v nejbližším 
okolí – Latemar, Cermis nebo Alpe 
Lusia Bellamonte. Funguje tu síť ski-
busů, ale není problém používat vlastní 
vůz, parkovacích míst je u lanovek vždy 
dost. Tajný tip – přímo přes pláň u silnice 
je místní sýrárna, kde stojí zato ochutnat 
výborné místní sýry, včetně toho nejznáměj-
šího – Puzzone di Moena.

Výhodou statku je, že lze dostat 
veškeré informace a objednávat 
ubytování v češtině. Na vlastním 
statku se domluvíte italsky, němec-
ky a anglicky.

Ceny ubytování:
 • Dospělý 36-44 EUR/noc
 • Dítě 3-14 let 40% sleva

www.agriturcolverde.cz

Pavel Hanuška



Recepty

Převzato:
www.www.spoonfulofsugarfree.com/2010/12/21/
raw-christmas-cookies

Převzato:
www.healthyblenderrecipes.com/recipes/
raw_vegan_chocolate_fruit_balls

 Nepečené cukroví

Perníčky: 
 • 5 datlí
 • 1 hrníček mandlí
 • 1/4 lžičky mletého zázvoru 
 • 1/4 lžičky skořice
 • 1/8 lžičky muškátového oříšku
 • špetka soli

Postup: Všechny ingredience rozmixovat 
dohladka v robotu. Dle chuti přidat skořici 
nebo zázvor. Těsto dát na cca 30 min do
ledničky a poté libovolnými vykrajovátky 
tvořit perníčky.

Čokoládové kuličky:
 • 1 hrníček oříšků 
  (mandle, kešu, vlašské ořechy)
 • 1/2 hrníčku datlí
 • 1/2 hrníčku sušených švestek
 • 1/2 hrníčku rozinek
 • 2 lžíce kakaa 
 • 1 lžíce pomerančové šťávy
 • 1/2 lžičky skořice
 • 1/4 hrníčku nastrouhaného kokosu

Postup: Promíchat kokos se skořicí v misce 
(na obalení). Vložit všechny ostatní ingre-
dience do robotu. ze vzniklé hmoty tvořit 
kuličky a obalit je v kokosu se skořicí.

u 

Čo
•

  
•
•
•
•

Kniha vznikla během realizace projektu spolufi nancovaného Evropským sociálním fondem ŽIVOT BEZ 
OMEZENÍ – LIFE WITHOUT LIMITES. Jejím cílem je informovat o životě lidí s vývodem v České republice 
a Slovenské republice. Ukázat, že se stomií žije mnoho lidí, kteří dokázali zvládnout onemocnění avrátit se 
zpět doživota i dozaměstnání. Knížka má psychicky podpořit ty, kteří již stomii mají. Dodat jim odvahu 
a nabídnout pomoc, kterou najdou ve sdruženích stomiků.

U zrodu knihy stála Nadace T-SOFT ETERNITY aČeské ILCO.

Ať žijí stomici!

Běžná cena knihy je 195 Kč
Kniha je určena pacientům, stomasestrám i lékařům.
Je možno ji zakoupit ve většině kamenných i internetových knihkupectví.

Od roku 2010 podpořila Nadace T-SOFT ETERNITY vznik následujících knížek pro pacienty:
 • Hovory R
 • Praktické rady pro onkologické pacienty
 • Nemoc jako výzva
 • Mluv se mnou

V roce 2012 vydala nadace první knížku pacientských příběhů s názvem „Budu živ tři sta let“. Následně 
ve spolupráci s organizací České ILCO vzniklo pokračování této knihy, ovšem pouze s příběhy stomiků. 
Věříme, že uvedená kniha pomůže mnoha pacientům v překonání jejich těžké životní situace.



Sesterská sekce

Generální partner:Organizátor:

Program sesterské sekce

09:00  Slavnostní zahájení

 I. blok

 P edsednictvo: Zde ka Dlouhá, 
 PhDr. Karolina Moravcová, PhDr. Dana Stachurová

09:00 – 09:20 PhDr. Dana Stachurová
 Historické aspekty starostlivosti o onkologických 
 pacientov z poh adu ošetrovate stva

09:20 – 09:40 PhDr. Karolina Moravcová
 Fascinace švýcarským ošet ovatelstvím 

09:40 – 10:00 P estávka s kávou

 II. blok

 P edsednictvo: Zde ka Dlouhá;
 doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.; 
 Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.; MUDr. Lenka Nováková; 
 MUDr. Roman Tichý; MUDr. Michal Vo ka; 
 doc. MUDr. Ji í Vokurka, CSc.

Nové možnosti v onkologii
10:00 – 10:15 MUDr. Lenka Vášová
 Nové možnosti anti HER2 neu lé by

10:15 – 10:30 MUDr. Michal Vo ka 
 Anti EGFR terapie a její nežádoucí ú inky 
 v lé b  kolorektálního karcinomu

10:30 – 10:45 MUDr. Lenka Nováková
 Nové možnosti v lé b  neresekovatelného nebo 
 metastazujícího melanomu s pozitivitou BRAF V 600

10:45 – 11:15 doc. MUDr. Ji í Vokurka, CSc.; MUDr. Roman Tichý 
 Pr vodce onemocn ním mukozitidou 
 p i onkologické lé b

11:15 – 11:45 doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.
 Sestra a závislost na tabáku

11:45 – 12:00 Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. 
 Mezinárodní projekt – možnosti grant  
 a mezinárodní spolupráce

12:00 – 13:00 Ob d 

 III. blok

 P edsednictvo: Zde ka Dlouhá; 
 JUDr. Milada Džupinková, MBA

13:00 – 13:10 Informace pro pacienty prost ednictvím Onkoportálu

13:10 – 15:10 JUDr. Milada Džupinková, MBA
 Právní problematika v sesterské praxi

15:10 Ukon ení

222.. 1.. 2001155
Sály Tyyccho a KKKepleer, CClariioonn Connggreess Hottelu Prague****

Freeyooovva 33, Praaahhaa 9, eeskká reepuublika

1. LF UK a Onkologická klinika VFN po ádají ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

6. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Diamantový partner:

ONCO15 - inzerce - sesterska sekce - 210x270.indd   1 16.12.2014   17:02:33
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Přínos pro zdravotníky
 • Nové složení rozpouštědla umožňující rychlejší 
  a snazší naředění a aplikaci
 • Jednodušší příprava roztoku – lahvičkou lze třepat
 • Adaptér umožňující pohodlnější přípravu roztoku
 • Bezpečnostní jehla 

Přínos pro pacienty
 • O 25 % menší objem injekčního roztoku 
  (2 ml oproti původním 2,5 ml)
 • Možnost použití nejmenšího dostupného průměru 
  jehly (20 G) pro podání analog somatostatinu

Instrukce pro přípravu a podání přípravku 
Sandostatin® LAR®

1. Vyjměte Sandostatin® LAR® injekční set 
  z chladničky a nechte jej temperovat na 
  pokojovou teplotu (přibližně 30 až 60 minut, 
  ne více než 24 hodin).
2. Umístěte balení na čistou a rovnou podložku. 
  Sejměte fólii z blistru s injekčním setem.
3. Sejměte snímatelné víčko z lahvičky s práškem 
  Sandostatin® LAR®.
4. Vydezinfi kujte gumovou zátku lahvičky tamponem 
  namočeným v alkoholu.

Poznámka:
Po vydezinfi kování se již gumové zátky nedotýkejte.

KROK 1
1. Sejměte krycí fólii z blistru s adaptérem lahvičky. 

NEVYJÍMEJTE adaptér lahvičky z blistru.
2. Uchopte blistr, umístěte adaptér na hrdlo lahvičky 
  a zatlačte ho dolů. Tím dojde k pevnému 

  přichycení na hrdlo lahvičky, což se 
  projeví slyšitelným „cvaknutím“.
3. Uchopte vršek blistru. Pohybem 
  směrem vzhůru sejměte blistr 
  z adaptéru lahvičky.

KROK 2
1. Sejměte kryt z předplněné 
  injekční stříkačky a našroubujte 
  stříkačku na adaptér lahvičky.
2. Pomalu stlačujte píst až dolů, aby došlo 
  k přemístění rozpouštědla do lahvičky.
3. Nechte lahvičku stát, dokud 
  rozpouštědlo nezvlhčí prášek 
  (2 až 5 minut); připravte 
  pacienta k podání 
  injekce.

Poznámka:
Pokud se píst zvedá, 
jde o normální jev 
způsobený mírným 
přetlakem v lahvičce.

KROK 3
1. Po zvlhčení prášku 
  stlačte celý píst zpět 
  do injekční stříkačky.
2. Za stálého přitlačování 
  pístu mírně protřepávejte 
  lahvičku ve vodorovném 
  směru přibližně po dobu 
  30 vteřin.
3. Pohledem zkontrolujte, zda 
  se prášek zcela rozpustil 

PRÍPRAVEK
SANDOSTATIN® LAR® 
       V NOVÉM PROVEDENÍ

(nové složení rozpouštědla – nová injekční lahvička s adaptérem 
– menší objem injekčního roztoku)
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  v rozpouštědle (homogenní mléčná suspenze). 
  Pokud není prášek zcela rozpuštěný, znovu 
  protřepávejte dalších 30 vteřin.

KROK 4
1. Otočte injekční stříkačku a lahvičku dnem vzhůru.
2. Pomalu vytahujte píst a natáhněte celý obsah 
  lahvičky do stříkačky.
3. Odšroubujte injekční stříkačku od adaptéru 
  lahvičky.

KROK 5
1. Našroubujte na stříkačku bezpečnostní 
  injekční jehlu.
2. Odstraňte ochranný kryt z jehly a opatrně obraťte 
  stříkačku, aby se zachovala homogenita suspenze.
3. Jemným poklepáním na stříkačku odstraňte  
  všechny viditelné bublinky a vytlačte je ze 
  stříkačky. Rekonstituovaný Sandostatin® LAR® 
  je nyní připraven k okamžitému podání.

Poznámka:
Aplikace se musí provést ihned po rekonstituci.

KROK 6

Poznámka:
Sandostatin® LAR® se smí podávat pouze jako 
hluboká intragluteální injekce, nikdy ne intravenózně.

1. Vydezinfi kujte místo 
  vpichu tamponem namočeným 
  v alkoholu a zaveďte jehlu hluboko do pravého 
  nebo levého hýžďového svalu.
2. Pomalu povytáhněte píst stříkačky a ujistěte se, 
  že nebyla zasažena žádná céva. V opačném 
  případě změňte polohu jehly.
3. Pomocí stabilního tlaku pomalu stlačujte píst 
  a injikujte celou dávku.
4. Vyjměte jehlu z místa vpichu.

KROK 7
1. Jednou rukou aktivujte bezpečnostní kryt jehly:
  a) přitlačte sklopnou část bezpečnostního krytu 
  směrem dolů proti pevné podložce (např. stolu);
  b) stlačte ukazovákem sklopnou část krytu 
  směrem dopředu a ostatní prsty přitom držte 
  za hrotem jehly.
2. Slyšitelné „cvaknutí“ potvzuje správnou aktivaci 
  bezpečnostního mechanismu.
3. Ihned vyhoďte lahvičku a stříkačku s jehlou 
  do odpadní nádoby na ostré předměty, nebo 
  do jiné pevné uzavřené nádoby na odpad.

Přečtěte si, prosím, úplnou preskripční informaci.

ZKRÁCENÁ INFORMACE

Sandostatin® LAR 20 mg, Sandostatin® LAR 30 mg
prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

Složení: Léčivá látka: octreotidum 20 mg nebo 30 mg. Indikace: Léčba pacientů s akromegalií, kteří adekvátně reagovali na léčbu Sandostatinem. Léčba pacientů s akro-
megalií, u kterých je chirurgická léčba nebo radioterapie nevhodná nebo neúčinná nebo v mezidobí, než nastoupí plný účinek radioterapie. Potlačení symptomů souvise-
jících s funkčními gastro-entero-pankreatickými endokrinními nádory: karcinoidy vyvolávajícími karcinoidní syndrom, VIPomy, glukagonomy, gastrinomy/Zollinger-Ellisonův 
syndrom, inzulinomy, GRFomy. Pokročilé neuroendokrinní nádory středního střeva nebo neznámé lokalizace primárního nádoru. Dávkování: 20 mg nebo 30 mg každé 4 
týdny formou i.m. injekce hluboko do gluteálního svalu. U pacientů s akromegalií může být při nedostatečné odpovědi na léčbu dávka zvýšena až na 40 mg každé 4 týdny. 
Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.Zvláštní upozornění/opatření: Ženy s akromegalií ve fertilním věku by 
měly během léčby oktreotidem užívat adekvátní antikoncepci. Během léčby oktreotidem musí být sledovány funkce jater. U pacientů dlouhodobě léčených oktreotidem by 
měla být sledována funkce štítné žlázy. Byly hlášeny méně časté případy bradykardie. Může být nutná úprava dávkování léčivých přípravků jako jsou např. beta-blokátory, 
blokátory kalciového kanálu nebo látky kontrolující rovnováhu tekutin a elektrolytů. Před zahájením léčby a dále pak v 6měsíčních intervalech se doporučuje provádět UZ vy-
šetření žlučníku na přítomnost žlučových kamenů. Oktreotid může ovlivňovat regulaci glykemie. Doporučuje se pečlivé monitorování pacientů s diabetem mellitus I. i II. typu 
a pacientů s inzulinomy. Oktreotid může u některých pacientů měnit absorpci tuků. U některých pacientů léčených oktreotidem byly pozorovány snížené hladiny vitaminu 
B12 a abnormální Schillingův test. Interakce: Zhoršené vstřebávání cyklosporinu, cimetidinu; zvýšená biologická dostupnost bromokriptinu. Oktreotid může snižovat meta-
bolickou clearance látek metabolizovaných enzymy cytochromu P450. Těhotenství a kojení: U těhotných a kojících žen smí být oktreotid podáván jen v krajně naléhavých 
případech. Nežádoucí účinky: Velmi časté: průjem, bolesti břicha, nauzea, zácpa, nadýmání, bolesti hlavy, cholelitiáza, hyperglykemie, lokální bolest v místě injekce. Časté: 
dyspepsie, zvracení, nadmutí břicha, steatorea, únik stolice, změna barvy stolice, závratě, hypotyreóza, porucha funkce štítné žlázy (např. pokles TSH, pokles celkového 
T4 a pokles volného T4), cholecystitis, žlučový písek, hyperbilirubinemie, hypoglykemie, porušená glukózová tolerance, anorexie, zvýšené hladiny transamináz, svědění, 
vyrážka, alopecie, dyspnoe, bradykardie. Podmínky uchovávání: Při teplotě 2 až 8°C (v chladničce), v původním obalu, chráněný před světlem. V den aplikace lze přípravek 
uchovávat při teplotě pod 25°C v původním obalu, suspenze musí být připravena bezprostředně před podáním. Dostupné lékové formy/balení: 1x 20 mg a 1x 30 mg 
(1 lahvička s lyofi lizátem + 1 předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem). Poznámka: Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě úplnou informaci o přípravku. Reg.č.: 
Sandostatin LAR 20 mg: 56/125/00-C, Sandostatin LAR 30 mg: 56/126/00-C. Datum registrace/prodloužení registrace: 1.3.2000/9.10.2013. Datum poslední revize textu 
SPC: 23.10.2014. Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis s.r.o., Praha, ČR.

Přípravek je pouze na lékařský předpis, hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úhrada přípravku z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro indikaci 
„Pokročilé neuroendokrinní nádory středního střeva nebo neznámou lokalizací primárního nádoru“ dosud nebyla stanovena.
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Leidenskou mutací trpí v České republice dle 
odhadů 5-10 % obyvatel. Z této poruchy srážli-
vosti krve dělá jeden z velmi nebezpečných pro-
blémů současnosti to, že na uvedenou nemoc 
se většinou přijde náhodně, což už může být 
pozdě. Dlouhotrvající cesty a lety a především 
antikoncepce tak mohou způsobit vážné zdra-
votní komplikace, ba dokonce i smrt.

Poměrně často se v tisku či v televizi objeví zprá-
vy o lidech, kteří zemřeli přímo na palubě letadla, 
nebo následně brzy po letu, a množí se i případy 
totožných následků po dlouhé jízdě autobusem. Je 
to proto, že lidé dlouho sedí na místě bez pohybu, 
dolní končetiny se tak nemohou dostatečně prokr-
vovat a následkem může být embolie.

Leidenská mutace spočívá v blokaci jednoho z fak-
torů, jež ovlivňují srážlivost krve, důsledkem je pak 
zvýšený sklon ke vzniku krevních sraženin (trom-
bů). Nemoc je dědičná jak po otci, tak i po matce. 
Přestože především v Evropě patří k velmi častým 
onemocněním krve, není tak známá jako hemofi lie.

Krevní sraženina – tichý zabiják
Pacienti s diagnózou leidenské mutace se často 
ptají, jak vysoké je u nich nebezpečí vzniku trombu. 
Odpověď na tuto otázku není úplně jednoduchá. 
Je nutné vědět, že choroba postihuje jak muže, tak 
ženy a vyskytuje se ve dvou formách: lehčí (5-15 % 
populace) a méně častá těžší forma (0,04 % popu-
lace). Toto dělení je důležité právě z hlediska mož-
nosti vzniku krevních sraženin. U lehčí formy (tzv. 
heterozygotické) je riziko zvýšeno 5-10krát. Těžší 
forma (tzv. homozygotická) představuje 20krát 
vyšší nebezpečí vzniku hluboké žilní trombózy bez 
jiného rizikového faktoru, ve spojení s kombinova-

nou hormonální antikoncepcí je pak toto riziko až 
30krát vyšší.

Máte-li podezření, nechte si udělat testy!
Onemocnění se projevuje opakovanými problémy 
s trombózami, obzvláště na dolních končetinách, 
ale tromby mohou ucpat řečiště také jiné žíly. 
Jednou z nejvážnějších komplikací může být plicní 
embolie s fatálními následky.
Máte-li podezření, nebo víte, že touto poruchou 
trpí někdo z vašich blízkých příbuzných, upozorně-
te na danou skutečnost svého lékaře a nechte si 
udělat testy. Nemoc potvrdí až důkladné genetické 
molekulární vyšetření.

Pozor na antikoncepci!
Ženy a dívky trpící touto nemocí by měly po pora-
dě se svým lékařem a gynekologem velmi pečlivě 
zvážit užívání hormonální antikoncepce. Ta totiž již 
sama o sobě zvyšuje riziko vzniku krevních sraže-
nin, u žen s leidenskou mutací se toto nebezpečí 
ještě mnohokrát znásobí.
Varující čísla statistik: žen s touto mutací je v ČR 
zhruba 10 %, přitom těch, které berou antikoncep-
ci, je 50 %, z toho dívek mezi 15. až 18. rokem je 
podle průzkumů dokonce 80 %!

Nevěřte tedy tvrzení, že hormonální antikoncepce 
je vhodná pro všechny a je zcela bezpečná. Při 
kombinaci antikoncepce s leidenskou mutací jsou 
komplikace velmi pravděpodobné, výrazně roste 
riziko trombózy. Proto dívky, které požadují svou první 
antikoncepci a mají v rodinné anamnéze potvrzený 
výskyt trombóz, by tuto skutečnost určitě měly 
oznámit svému gynekologovi. U lehké 
formy není antikoncepce přímo 
kontraindikována, nicméně 

Vrozená porucha
       srážlivosti krve čili

    leidenská mutace



Zdraví

většina angiologů doporučuje se 
hormonální antikoncepci zcela 

vyhnout, a pokud ji chtějí mladé ženy 
využívat, tak pouze tzv. nízkohormonální 

antikoncepci. U těžší formy je používání 
antikoncepce zcela zakázáno! 

Takže, pokud si půjdete pro první antikoncepci 
a máte poruchy srážlivosti krve v rodinné anamné-
ze, nechte si nabrat krev na speciální testy, chrání-
te tím sama sebe!

Prevence na prvním místě!
Prevence je u leidenské mutace velmi důležitá, ale ne 
vždy ji lze plně zabezpečit. Zásadní formou prevence 
je dostatečný pohyb, zdravý životní styl a také strava 
včetně dostatečného příjmu tekutin. Pokud musejí 
pacienti s touto poruchou podstoupit dlouhé cesty, 
je vždy potřeba se čas od času protáhnout, projít se, 
nebo alespoň změnit polohu a také dodržovat pitný 
režim. Před plánovanými dlouhými cestami by se 
měli všichni (ženy i muži) s touto diagnózou poradit 
s lékařem na případném preventivním braní příprav-
ků zabraňujících vzniku trombů. Jako další opatření 
lze jistě doporučit také kompresi dolních končetin. 
Současná nabídka kompresivního punčochového 

zboží je velmi široká a jeho použití jistě přispěje jak 
k prevenci problémů, tak k pocitu pohodlí během 
cestování.

Jak se tato choroba léčí?
Jde o dědičné nevyléčitelné onemocnění, u něhož lze 
pouze mírnit jeho příznaky a komplikace. Důležité je, 
aby osoby trpící leidenskou mutací o ní věděly a sna-
žily se vyvarovat pro ně riskantních situací, aby braly 
léky předepsané na ředění krve, snižující její srážlivost 
a popřípadě rozpouštějící již vzniklý trombus.

O tom, že trpíte leidenskou mutací, je nutné vždy 
informovat lékaře, ať už se jedná o předepisování 
antikoncepce u gynekologa, či jiných léků u dalších 
specialistů a rozhodně vždy před 
plánovanými operacemi!

O hrozbě žilní trombózy 
i dalších onemocnění žil 
najdete informace na 
internetových stránkách 
www.zilniporadna.cz, kde 
můžete také konzultovat 
své problémy s předními 
odborníky.

Praha:
  Trombotické centrum VFN Praha
  Kontakt: Karlovo náměstí 32, Praha 2, 121 11

Královehradecký kraj:
  Trombotické centrum FN Hradec Králové
  Kontakt: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Plzeňský kraj:
  Trombotické centrum FN Plzeň
  Kontakt: alej Svobody 80, 304 60 Plzeň-Lochotín

Jihomoravský kraj:
  Trombotické centrum FN Brno-Bohunice
  Kontakt: Pekařská 53, 656 91 Brno

Moravskoslezský kraj:
  Trombotické centrum FN Ostrava
  Kontakt: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

Olomoucký kraj:
  Trombotické centrum FN Olomouc
  Kontakt: I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

TROMBOTICKÁ CENTRA
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Zima a psi

Každý majitel čtyřno-
hého přítele ví, že pes 
přináší člověku hodně 

radosti, ale i starosti 
při péči o něj, která se dá 

přirovnat k péči o lidské členy 
rodiny. V zimním období přibývají 

k celoročnímu pravidelnému venčení, 
krmení, umývání tlapek, občasné-
mu koupání, česání, čištění zubů, 
odčervování, odblešování, očkování 
a samozřejmě mazlení ještě další 
úkoly.

U majitelů malých a krátkosrstých psů 
to znamená nakoupit oblečky všech 
možných i nemožných materiálů a ba-
rev. Paničky a páníčkové, kteří si potrpí 

na módu, řeší ještě problém, aby obleč-
ky ladily s obojky, vodítky a drápky (jak 

majitele, tak často i samotného hafana). 
Vůbec není potřeba se stydět za pejska 

oblečeného již při 8 °C v oblečku, zvlášť, 
když se jedná o krátkosrstou čivavu 

bojující s bolestmi zad. Obleček si 
dokáží užívat i hafani, kteří sice mají 
o pár kil více, ale i přesto jsou zvyklí 

na pohodlí bytového sofa stojícího u krbu. Přesu-
nout se totiž z krásně vyhřátého pelíšku do mrazu, 
když nemáte pořádný kožich, není nic příjemného. 
U plemen, která žijí venku, je nutností postarat se 
o vhodné obydlí. V drtivé většině případů to zname-
ná pořídit zateplenou boudu, do které se může pes 
schovat před zimou, sněhem, deštěm a větrem. 
Pro páníčky venkovních psů to ovšem znamená, že 

místo klidného odpoledne stráveného u kafe s kníž-
kou budou trávit svůj volný čas kontrolováním stavu 
příbytku svého miláčka. Další zapeklitostí u ven-
kovních psů je boj se zamrzající vodou v miskách, 
kdy páníček musí několikrát denně trpělivě (častěji 
však již mírně netrpělivě) vyměňovat vodu, anebo 
vysekávat do misky o velikosti malého bazénu 
díru – to se týká především majitelů bernardýnů 
a podobných stvoření. U městských psů je potřeba 
věnovat zvýšenou péči tlapkám a čenichu (pokud 
máte věčného čmuchala či norníka). Není potřeba, 
aby majitel zaplatil značnou část výplaty za speci-
ální krémy určené na tyto partie, úplně stejně dobře 
poslouží na ochranu před mrazem a solí klasická 
modrá indulona nebo bílá vazelína bez přidaných 
vůní. Aby majitel neměl otisky svého miláčka 
po celém bytě, je potřeba tlapky mazat těsně před 
vycházkou. Pokud páníček patří mezi ty šťastné, 
kteří dokáží po každé procházce svého chlupáče 
přemluvit k umývání končetin, bude muset kou-
pit více balení a tlapky ještě jednou jemně přetřít 
po procházce.

U všech psích plemen si majitel v zimě musí dát 
pozor i na poměrně obvyklé omrzliny. Velmi často 
dochází k omrzlinám na srstí nepokrytých místech, 
jako jsou uši, špička ocasu, tlapky a břicho. 
U samců se ještě navíc přidává starost o nekrytý 
šourek. Hafan, který bude vzorně a bez hnutí sedět 
a čekat na páníčka před obchodem, jistě již po pár 
minutách ucítí určitý dyskomfort v místech, kam ani 
nejlepší obleček nezasahuje.

Po úspěšném zvládnutí „zimních" rituálů v péči 
o psa nastává pro pejskaře jeden z nejhorších 

Težký život
 pejskaře



Zima a psi

dnů v roce. Silvestr. O něco snazší situaci mají 
majitelé psů, kteří si z rachejtlí a petard nic 
nedělají, avšak ani oni nemohou být úplně v kli-
du. My, a je nás většina, již od Mikuláše trpíme. 
Při každém venčení je potřeba počítat s možností 
odpálení nějakého toho dělobuchu, proto je dobré 
v těchto dnech mít svého miláčka co nejvíce na vo-
dítku. Možná je lepší se místům, kde hrozí nebez-
pečí kontaktu s pyrotechnikou, při venčení vyhnout. 
I vychovaný a poslušný pes s mnoha zkouškami 
se může leknout. Před začátkem „lekacího období" 
je dobré zkontrolovat psí známku na obojku, ještě 
lepší je však přidat adresu a telefon majitele a po-
řídit refl exní/svítící obojek. Na Silvestra by bylo nej-
lepší nevenčit, ale zatím nebyl bohužel vyšlechtěn 
pes s tak velkým močovým měchýřem. Nejvhod-
nější je vyrazit ještě před propuknutím oslav, a to 
i za cenu posledního venčení okolo devíti hodin ve-
čer. Pak se velká část majitelů psů zavře do pokoje 
bez oken, pustí televizi a rádio a se svým chlupa-
tým kamarádem rozmlouvá, či mu zpívá. Těm, kteří 

nemají možnost úkrytu ve zvukotěsné 
místnosti, či nemají hudební talent, často 
nezbývá nic jiného než zajít za veteriná-
řem, který poradí přírodní nebo syntetic-

ký preparát na překonání tohoto období. 
Většina přípravků na přírodní bázi začíná působit 
až za 3-5 dní od začátku podávání a nemá vedlejší 
účinek ani při dlouhodobém používání, takže je lze 
podávat celý prosinec. 

Pokud tedy páníček ví, že zrovna jeho pes nepatří 
k těm málo vyvoleným, kteří milují petardy, měl by 
se poradit se svým zvěrolékařem, zda a jaký pří-
pravek nasadit tak, aby celé zimní 
období bylo šťastné a veselé 
pro majitele i celou jeho 
smečku.

MVDr. Michaela Doubková



NEKUPUJ KDYŽ:NEKUPUJ KDYŽ:
• dotyčný inzeruje po celý rok neomezený počet štěňat, na internetu, v novinách atd.

• vás prodávající nepus   do bytu/domu, kde štěně vyrůstá, opakovaně na návštěvu, což potřebuje k tomu, 
  aby si na vás zvyklo. Prodávající bude z různých důvodů nabízet odběr na zastávce, benzínce nebo nádraží.

• je štěně příliš maličké. Pokud chovatel nabízí štěně mladší 50 dní (něco přes 7 týdnů) je to nezákonné! 
  Mléčné zuby se začínají prořezávat teprve ve 3 týdnech, pokud je nemá, je jisté, že je štěně příliš malé! 
  Lze ověřit u veterináře.

• má prodávající mnoho psů a nikde nemá matku štěněte, nebo tvrdí, že je to fena, která se o štěně 
  nestará. Všude je nepořádek a zápach.

• štěně není viditelně zdravé – má blechy (černé tečky v srs  ), špinavé uši, rýmu, kašel, průjem, 
  má viditelné  defekty na těle – fontanelu (nesrostlé kos   lebky, lebka není hladká, propadne se prst), 
  kýlu (boule na pupíku nebo v tříslech), krátkou horní nebo dolní čelist, chybí varle či konče  ny.

• má štěně ještě sací refl ex (když strčíte prst k tlamě, štěně se přisaje) – je staré maximálně 3 týdny.

• prodávající nedokáže odpovědět na vaše dotazy týkající se zdraví štěněte, jeho rodičů a péče o štěně, 
  ani čím bylo krmeno.

• jste se impulzivně rozhodli bez rozmýšlení – pak se snadno stanete obě   podvodu.

• je cena nápadně nižší než cena obvyklá.

• nemá kupující platnou smlouvu a doklady ke štěně   (očkovací průkaz/pas) a to není čipované. 
  Chybí záznamy o odčervení a očkování včetně dat a razítek veterinárních lékařů.



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

pod záštitou:

Známe semi  nalistky sout že Miss Sestra 2014. Sledujte nás na 
webových stránkách www.misssestra.cz, i na facebooku!

SMS hlasování v semi  nálovém kole 
prob hne od 2. ledna 2015 do 1. února 2015. 

SMS servis poskytuje Erika a.s., Na P íkop  9 - 11, Praha 1, 110 00. Cena SMS je 10 K  v etn  DPH. www.platmobilem.cz. Z jednoho telefonního ísla m že být odeslán libovolný po et SMS.

mediální partne i:partne i:

MS14 - inzerce sesterna - 2 2014 - 210x270.indd   1 17.12.2014   12:19:07



Vzdělávání

Vzdělávejte se chytře
  Vzdělávejte se elektronicky s LINETem

E-learningové kurzy představují stále oblí-
benější nástroj profesního vzdělávání. Proti 
prezenčním formám výuky nabízí řadu výhod 
– absolvujete je i v pohodlí domova, přizpů-

sobí se vašemu tempu, jsou zábavné díky 
interaktivním materiálům a do závěrečného testu 

se můžete pustit až ve chvíli, kdy máte jistotu, že 
látku zcela chápete. 

Moderní způsob výuky si navíc našel svou cestu 
i do akreditovaného systému celoživotního vzdělávání 
nelékařských zdravotních pracovníků. Certifi kované 
e-learningové kurzy nabízí například společnost 
LINET. Přední výrobce zdravotnických lůžek při 
jejich vývoji spolupracoval s Českou asociací sester, 
Městskou nemocnicí v Litoměřicích a také několika 
zahraničními partnery. 

E-learning provozuje odborné školicí středisko 
LINET Scholaris. Aktuálně nabízí devět kurzů 
určených primárně zdravotním sestrám. Zaměřují 
se na různé ošetřovatelské oblasti v rámci lůžko-
vé péče, například prevenci dekubitů, polohování 
a manipulaci s pacienty či efektivní využití někte-
rých pokročilých funkcí současných moderních 

lůžek. Jeden z kurzů je výhradně vě-
nován problematice domácí péče. 
Certifi kaci České asociace sester 
pak mají všechny kurzy. 

Kurzy v podobě herní on-line aplika-
ce dostupné na internetové adrese 
www.elearning.linetscholaris.com. 
Aplikaci lze ale získat i na CD nosi-
či. Po přihlášení do e-learningu se 
účastníci ocitnou ve virtuální 
budově moderní nemocni-
ce, přičemž každé její patro 
představuje jeden kurz. 
Aktuálně je e-learning 
dostupný ve čtyřech 
jazykových varian-
tách.

Zajímaly by vás další 
informace o vzděláva-
cích aktivitách LINET 
Scholaris?  Naleznete je 
na internetových stránkách 
www.linetscholaris.cz. 

děkujeme za všechny vaše odpovědi s vyluštěnou tajenkou z čísla 1/2014. Ze správně vyluštěných 
zaslaných tajenek byly vylosovány a odměněny knihou tyto výherkyně, kterým gratulujeme! 
Lenka Brulikova, Jana Moravcová, Marie Seifertová, Bc. Leona Dragounová, Miroslava Šimková

I v tomto čísle pro vás máme připravenou soutěž, tentokrát fotografi ckou. Zašlete nám fotografi i 
zachycující vánoční výzdobu vaší sesterny. O těch nejlepších pak můžete hlasovat v průběhu celého ledna. 
Na 3 autorky vybraných fotografi í čeká dárkový balíček.

Fotografi e, prosím, zasílejte na elektronickou adresu: redakce@sesterna.cz. 
Zasláním fotografi e souhlasíte s jejím uveřejněním a umístěním na facebookové stránky časopisu Sesterna.
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
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www.cnna.cz
tel.: +420 222 523 818 / e-mail: kancelar@cnna.cz

www.wemakemedia.cz
tel.: +420 778 476 475 / e-mail: info@wemakemedia.cz

Prodej vstupenek zahájen!

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

Ve erem vás budou provázet moderáto i Petr Rychlý a Vojt ch Bernatský.

Informace o vstupenkách a programu plesu naleznete na webových stránkách
www.sestrynasal.cz.
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