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     Co mě napadne, když se řekne sesterna, sestřičky, sesterský tým

Řídící centrála, koordinační centrum, zdroj informací, zdroj humoru i útěchy, zdroj 
skvělých nápadů a nejen medicínských, centrum invence a inovace, v případě potřeby 
i dokonalé improvizace, nejlepší zdroj informací o pacientovi, zdroj zpětné vazby lékař-
ské práce, zdroj nápadů co uvařit k večeři, jaký dárek koupit manželovi k narozeni-
nám, jak řešit problémy s dětmi…

Za 23 let každodenní úzké spolupráce se sestrami můžu většinu z nich označit 
za jedny z nejpraktičtějších lidí, které jsem v životě poznala. Mají dobrou školu. 
Vždyť denně musí překonat řadu medicínských, organizačních i lidských problémů, 
řešení kterých nenabízí žádná ústavní směrnice, metodický pokyn ani příkaz ředitele. Stejně jako v každé 
profesi se i v sesterském týmu najdou sestry, které při své práci vynaloží pouze minimální nutnou energii na splnění úkolů. Těch 
je však podle mých zkušeností naštěstí menší část. Mohou však výrazně snížit hodnotu práce celého kolektivu. Štěstím nejen 
pro pacienta ale i pro kolektiv je potom sestra, která kromě vysoké profesionality vkládá do jednání s lidmi kus empatie a dobré 
nálady jako přidanou hodnotu své práce. Jsou to sestry, které na pracovišti vytvářejí skvělou atmosféru a tmelí kolektiv.

Práce na oddělení připomíná činnost hodinek. Soukolí musí do sebe zapadat a navazovat na sebe, jinak systém kolabuje. 
Proto nemám ráda dělení kolektivů na oddělení na sesterský tým, lékařský tým, tým středního personálu… Z mého pohledu 
je to jeden tým a jeho nejslabším článkem je člověk, který odvádí nejhorší práci, ať už je to sestra, lékař nebo střední personál. 
Je důležité si uvědomit, že tento kolektiv má silnou výchovnou funkci. Pokud do dobře fungujícího kolektivu přijde člen, který 
odvádí špatnou práci a nechce se přizpůsobit, kolektiv ho většinou vyloučí. Bohužel tento systém funguje i opačně.

Do budoucna bych si za všechny přála, aby práce na oddělení zůstala spoluprací všech zúčastněných členů, protože jen tak 
může být prací týmovou a tudíž kvalitní.

prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ

Sesterna očima
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podzimní číslo i podzimní počasí mě provází 
od léta (žádné léto nebylo, na Šumavě zples-
nivěl naštěstí i kůrovec, já tam s dětmi obrůs-
tala mechem skoro celé dva měsíce). Deštivé 
a lehce nostalgické počasí mi poskytlo dost 
prostoru k zamyšlení i vzpomínání na doby 
dávno minulé. Někdy úsměvné. Např. noční 
kontroly, zda nosíme čepce i během nočních 
služeb. To bylo velmi důležité! Myslím, že 
to byla jedna z prvních věcí, které jsme se 
po listopadu 89 zbavily     . Nebo že jsme 

na oddělení s třísměnným provozem byly čtyři, což fakt nebylo moc. Že jsme 
odpoledne a večer myly nádobí po pacientech, protože na odpoledne nebyla po-
mocnice. Že jsme dělaly i sanitáře. Těch také nebylo moc. Když to rekapitu-
luji, tak jsme pracovaly opravdu hodně a je zvláštní, že skoro pořád s úsměvem 
a dodnes, a že je to už cca 30 let, co jsem nastupovala, se stále scházíme a rády 
vidíme. Je to lidmi, kteří nás tehdy pro tu práci získali a vedli nás. Nikdy 
nezapomenu na naši staniční, díky které stále leštím odpad od dřezu i doma. 
Byly jsme mladé, bláznivé a někdy jsme zlobily, ale práci jsme odváděly 
s obrovským nasazením a entuziasmem.

Zalistujte se mnou v retro čísle Sesterny.

Napište mi.

Míša Tůmová
redakce@sesterna.cz

Kolegyně, kolegové,



Rozhovor

Milada 
Murdychová
Pro mne bude vždy nejdů-
ležitější drobná každodenní 
péče o pacienta.
U žen starších 18 let se nesluší uvádět věk. Proto 
pouze konstatujme, že Milada Murdychová se 
narodila za první republiky. Ve zdravotnictví pra-
covala jak za okupace, v poválečných letech, za 
vlády jedné strany i po změnách v roce 1989, a tak 
může s klidným svědomím porovnávat, jak se práce 
zdravotní sestry s dobou měnila.
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Kdy ve Vás vzklíčilo rozhodnutí 
stát se zdravotní sestrou?

Pocházím z vesnice Hajany blízko Blatné z poměrně chudé rodi-
ny. Protože nám v roce 1939 zemřel otec a měla jsem dalších 
8 sourozenců, po základní škole nezbývalo, než jít pracovat 
na statek. Tam jsem po čase měla úraz a dostala jsem se do 
nemocnice. No a tehdy jsem poznala, že práce ve zdravot-
nictví by se mi líbila. Tak jsem tam nastoupila.

Ale se základním vzděláním 
jste nemohla dělat zdravotní sestru?
V době, kdy jsem pracovala ve strakonické nemocnici, tam jako 
zdravotní personál působily jeptišky boromejky. Protože viděly, že 
se mi práce líbí a zajímá mě, nabídly mi, abych začala studovat 
v jedné z prvních středních zdravotních škol v Praze Pod Petří-
nem, kterou založily právě boromejky. Jedna sestra se mi celý 
rok po nocích věnovala a připravovala mne na zkoušky. No a pak 
jsem se dostala na internát do Prahy a vystudovala tam dvoule-
tou zdravotní školu.

Jak to tedy tehdy fungovalo, byly v nemocni-
cích jeptišky nebo zdravotní sestry?
Zdravotní sestry s maturitou tehdy ještě neexistovaly, já jsem 
studovala ve druhém otevřeném ročníku školy, takže když jsem 
nastoupila do práce, většina sester v nemocnicích byla stále 
těch řádových. A i poté, co se počet vystudovaných sester už 
zvýšil, si mnoho nemocnic jeptišky ve svém stavu stále drželo. 
Ony to totiž dělaly skutečně srdcem a naplno. Navíc byly pořád 
k dispozici, protože většina nemocnic byla buď přímo součástí 
kláštera nebo alespoň v jeho blízkosti.

A jaká byla tedy vaše profesní kariéra?
Vždycky jsem toužila pracovat na chirurgii. Ale byla jsem malá
 a hubená, a tak mě jako sestru u lůžka moc nechtěli. Ale nako-
nec jsem se na chirurgii přece jen dostala, a to do Motola a pří-
mo na operační sál jako sálová sestra. Tehdy sídlila motolská 
nemocnice v takových nízkých domcích, spojených dlouhými 
chodbami. Objekty sice moc pěkně nevypadaly, ale vybavení 
bylo na tu dobu v Motole na výši. Sešla se tam skvělá parta lidí 
a moc ráda na tu dobu vzpomínám. Pracovala jsem tam ale 
pouze tři roky, protože jsem se vdala 
a přišla rodina.

Rozhovor

Výuka na dvouleté zdravotní škole Pod Petřínem v roce 1941 

(Milada Murdychová uprostřed)

Se spolužačkami ve školní zahradě 
(Milada Murdychová uprostřed s dítětem v náručí)
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Rozhovor

Ale v Praze jste nezůstala?
Mateřskou jsem prožila v Jablonci nad Nisou, ale potom jsme 
se přestěhovali do Mladé Boleslavi. Já dostala nabídku pracovat 
jako sestra v jeslích. Bylo to pro mne výhodné i z toho důvodu, 
že jsem si mohla brát do práce děti. V jeslích jsem vydržela asi 
sedm let a pak přišla nabídka pracovat na poliklinice, které se 
tehdy, tedy koncem padesátých let, začaly zřizovat. Na polikli-
nice jsem pracovala v kartotéce, ale to byla činnost, která mne 
skutečně nebavila. S profesí zdravotní sestry to moc společného 
nemělo, jen samé papírování. V době mého působení na polikli-
nice jsem si také dodělala maturitu při zaměstnání. No a jednou 
mi zavolal ředitel a nabídl mi, abych nastoupila jako učitelka 
do zdravotní školy v Mladé Boleslavi.

Učit na škole, to jistě nebyla žádná legrace?
Měla jsem trochu obavy, jestli to zvládnu. Učila jsem předmět 
„péče o nemocné“ a praktický výcvik. Tak jsem získala možnost 
dostat se s děvčaty na všechna možná oddělení a projít snad 
všechny oblasti zdravotnictví. V roce 1971 jsem po 13 letech 
ve škole skončila a nastoupila i s manželem do plicního sanato-
ria v Nové Vsi pod Pleší. Tam bylo krásně, v lese, v klidu, na dru-
hou stranu dále od civilizace. Takže jsem si nakonec na stará 
kolena musela udělat řidičský průkaz, protože manžel zemřel 
a já se musela o sebe nějak postarat. No a tam jsem vydržela až 
do důchodu.

Ale asi jste nezůstala jako důchodkyně doma?

To v žádném případě. Vrátila jsem se do Mladé Boleslavi a švagr 
mne požádal, abych nastoupila do závodní ordinace Škodovky 
jako sestra pro první pomoc. Tam jsem byla 3 roky. Potom jsem 
pracovala v domově důchodců jako ošetřovatelka a následně 
jsem se svou známou začala organizovat systém domácí péče 
v našem regionu. No a ke starým a nemocným lidem docházím 
a pomáhám jim dodnes.

Kdybyste měla porovnat práci sestry dnes 
a v době, kdy jste začínala?
Když jsem začínala, tak neexistovaly sestry s vyšším vzděláním, 
dělaly jsme prakticky všechno a dělaly jsme to srdcem. Kromě 
toho bylo práce více a byla těžší. Třeba na noční službě jsme 
musely připravovat materiál na celý den. Stříhaly jsme různé roz-
měry gázy a dalšího obvazového materiálu, který k nám chodil 
ve velkém balení. Ty jsme potom skládaly do sterilizátoru. Stejně 
tak se čistily a sterilizovaly injekční stříkačky, jehly a další nástroje. 
Také proto jsme materiálem neplýtvaly. Dnes se mi zdá, že sestry 
spotřebují podstatně více materiálu než my, když jsme začínaly.

Na druhou stranu dneska je zcela 
jistě lepší vybavení?
Určitě. Dnes musí setra ovládat i techniku. My jsme měly jen pár 
přístrojů jako rentgen nebo EKG. Proto já nynější sestry obdivuji, 
co všechno musejí umět obsluhovat.

Taky dnes musí studovat na vysoké škole?
No, na to mám svůj názor. Myslím si, že je samozřejmě dobře, 
když má zdravotní sestra vyšší vzdělání. Ale na druhou stranu 
mám obavy, že pomalu nezbude nikdo na běžné sesterské 
činnosti, jako je koupání pacientů nebo podobné práce. Protože 
ty s vysokoškolským vzděláním to asi chtít dělat nebudou a hlav-
ně nebudou peníze na jejich řádné zaplacení. Prostě bude chy-
bět běžný zdravotnický personál na tu nejdůležitější práci – tedy 
fyzickou péči o pacienta.

Pavel Hanuška

V uniformě Československého červeného kříže, 
ve které všechny sestry povinně v práci sloužily
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Z historie ošetřovatelství

Jak vypadala ošetřovatelská péče 
v lůžkových zařízeních a postavení sestry                

        před 50 léty?

Před 50 léty byla zdravotní sestra absolventkou 
4leté zdravotnické školy 
Studium trvalo od 14 do 18 let. Na rozdíl od západních „kapitali-
stických“ zemí, kde odcházely studentky na školu ošetřovatelství 

až po gymnáziu, tedy v 18 letech, byla pro tento nároč-
ný obor velmi mladá. Nicméně lze konstatovat, 

že na tehdejší dobu, technickou úroveň a mož-
nosti ve zdravotnictví byly sestry jak teoreticky, 
tak i prakticky výborně připraveny.

Ve zdravotnickém zařízení se na sestru pohlí-
želo jako na pravou i levou rukou lékaře, nic 

víc, nic míň. Z pohledu společnosti byla osobou, 
která plnila ordinace lékařů. Laici ji velmi často 

znali pouze s podložní mísou… Přesto se řada 
mladých studentek na tuto školu hlásila. Při-

jímací pohovory byly daleko náročnější než 

„Vzpomenu-li na systém 
ošetřovatelských postupů před 
50 léty, na tehdejší a současné 
postavení sestry, je až k nevíře, 

co vše se změnilo k lepšímu 
a v jakém rozsahu.“



dnes. Na středně zdravotnickou školu se přijímaly pouze 
studentky s vyznamenáním, což by dnes nebylo ke škodě!!! 
Na rozdíl od současných studentek jsme v prvním ročníku 
chodily na brigády do továren, abychom poznaly „náročnou 
dělnickou práci“. Většinou to byly továrny typu pekáren 
apod. Uměly jsme balit tatranky, dělat dietní suchary, obslu-
hovat stroje na pečivo, lopatou házet do stroje tvrdé rohlíky 
a chleba na strouhanku, atd.

V prvním ročníku, tedy ve 14 či 15 ti letech, jsme absol-
vovaly i povinnou exkurzi na patologii, aby se zjistilo, zda 
v oboru vydržíme…
Ve druhém ročníku jsme přišly do nemocnice, kde jsme 
pouze uklízely podlahy, sanitární zařízení atd. Tak vypadalo 
naše první setkání s nemocnicí. Ve třetím a čtvrtém ročníku 
jsme již měly odbornou praxi.
K maturitnímu vysvědčení jsme dostaly ještě obálku s ad-
resou zdravotnického zařízení, ve kterém se máme po ško-
le přihlásit. V té době bylo vše plánované (existovaly tzv. 
umístěnky) a na příslušné pracoviště jsme musely nastoupit 
a vydržet tam 3 roky. Teprve potom jsme mohly přejít blíže 
k domovu, či vybrat si obor, o který jsme měly zájem. A jak 
se v té době pracovalo? Hodně. Přesčasová práce byla 
normální, zato nebyla placená, pokud to bylo možné, mohly 
jsme si za ni vzít náhradní volno…
Pro představu – hrubý plat byl v 60. létech 630 Kčs, 
luxusní boty stály 140 Kčs…

Na některých pracovištích se musela sestra před noční 
směnou dostavit do 10 hodin dopoledne a pomáhat s ranní-
mi pracemi. Čepec se mohl během noční směny odložit až 
po 2. hodině noční, po rozdání antibiotik. A v 5 hodin ráno 
se čepec musel opět nasadit na ranní práce kolem paci-
entů. To bylo přísně kontrolováno vrchní sestrou, pro kterou 
nebyl problém přijet v noci na kliniku.

Co všechno musela sestra stihnout ? 
Ošetřovat třeba i 30 pacientů sama, v některých nemoc-
nicích i více. Kartáčkem mýt skleněné stříkačky,všechny 
kovové jehly proplachovat studenou vodou. Poté je ukládat 
do sterilizátorů s destilovanou vodou a vařit. No a pokud 
při množství práce na vaření stříkaček trochu pozapomně-
la, často je rozvařila a vše bylo na vyhození (nemusela je 
naštěstí hradit, dostala pouze pokárání). K peánům, které 
vařila současně se stříkačkami, se přivázalo obinadlo, které 
viselo přes sterilizátor, aby ho sestra mohla vyjmout.Takto se 
sterilizovaly také skleněné i gumové cévky. Dnes máme vše 
na jedno použití. V té době se skoro všechno redestilovalo 
i resterilizovalo. Prádlo k operacím se připravovalo v auto-
klávech, většinou na chirurgických odděleních. Též katetry 
se vyráběly během noční směny. Z tefl onového kotouče se 

žiletkou odřízla požadovaná délka, aby byl konec špičatý. 
„Katetr“ se ještě nad svíčkou doupravil, vložil do igelitové-
ho pytlíku, zatavil a poslal do sterilizace. Dnes, kdy máme 
k dispozici jednorázové katetry, můžeme na takové metody 
jen vzpomínat. Buničitá vata se stříhala velkými nůžkami, 
stejně jako mulové čtverce, které se zároveň skládaly (dnes, 
kdy mají sestry k dispozici vše hotové, sterilní i nesterilní, 
opět jen historie). Vyráběly se také vatové štětičky. Raritou 
bylo proplachování transfuzních setů, včetně jejich ko-
vových jehel, a skládání do plechové krabičky. Krabička 
musela být gumičkou uzavřena a poslána do transfuzní 
stanice. Tam se vše resterilizovalo a při podávání transfuze 
byly gumové hadičky často „zpečené“ – lepily. A dnes ? Už 
to připadá neuvěřitelné i mně, která jsem to sama zažila. 
Příprava gumových rukavic patřila také k samozřejmostem. 
Pokud nebyly použité rukavice roztržené, po obou stranách 
se umyly. Na ústřední topení se pak položila plátěná podlož-
ka a rukavice se na ní po obou stranách sušily. Usušené se 
natalkovaly, dovnitř se vsunul mulový čtvereček a celý pár 
se zabalil do mulu tak, aby se rukavice nedotýkaly, pak se 
uložily do bubnu a poslaly na sterilizační oddělení.

Samozřejmě, že dodržování hygienických 
norem v dnešní podobě bylo nemožné. 
Vyskytovalo se dost zánětů, hlavně v souvislosti se zavede-
nými kanylami. Běžně se používala dnes zakázaná genciá-
nová violeť, zejména na dezinfekci mnoha dekubitů, kterých 
bylo tehdy více než dost, zvlášť u dlouhodobě ležících 
nemocných. Nebyly jednorázové pomůcky (pampers), 
nebyly speciální masážní matrace, nebyly masážní emulze, 
nebylo tolik pomůcek pro polohování, nebyly zvedáky pro 
celkové koupele.

9

Celková koupel z učebnice před 50 léty
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Lůžka pacientů
Lůžka byla kovová, matrace žíněné, proležené, někdy 
i promočené. Pokud se pacient pomočoval, či kálel pod 
sebe, řešilo se to gumovou a látkovou podložkou. Někdy se 
stalo, že exkrementy protekly až na žíněnky. Dnes už jsou 
naštěstí situace, abychom posílali žíněné matrace na očistu 
a dezinfekci, jen minulostí.

Nositelem nozokomiálních infekcí bylo zašpiněné prádlo. 
K práci sestry patřilo také počítání prádla (tedy třepání 
s infekcí). Pokud bylo prádlo moc znečištěné, muselo se 
trochu seprat, a to ve stejné koupelně, kde se myli pacienti, 
kde se dezinfi kovaly kovové podložní mísy, kde se praly 
zašpiněné gumové podložky…

A co dalšího patřilo k povinnostem sestry?

Již ve zdravotnické škole jsme se učily, jak se chodí s lé-
kařem na vizitu. Sestra musela nést tácek, na kterém byly 
kromě fonendoskopu, dřevěných lopatek, baterky, i ple-
chová emitní miska a mýdlo. Ručník měla sestra přes ruku. 
Otevírala lékaři dveře a po vyšetření podávala potřeby pro 
umytí rukou na pokoji.

Starší nebo staniční sestra si dělaly záznamy z vizity do no-
tesu a potom vpisovaly úkony do tzv. knih hlášení.

Vzpomenu dva profesory průkopníky, a to prof. Bohumila 
Eiselta (1831-1908) a prof. Emericha Maixnera (1847-1920). 
Ti se fi nančně i profesně zasloužili o výuku jak mediků, tak 
sester, a to rovněž o její praktickou část. Oba dva pracovali 
ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 2.

Historické knihy popisují, jak prof. Maixner přijížděl každý 
den fi akrem do nemocnice, vždy přesně v 7:30 se převlékl 
do tmavého pracovního pláště, nasadil si klobouk a šel 
na vizitu. Klobouk odkládal po vstupu do pokoje nemoc-
ných. O velké úctě a patriarchálních poměrech svědčí i to, 
že vrchní ošetřovatelka vítala pana profesora před vstupem 
na pokoj slovy: “Ruce líbám, jejich milosti, pane dvorní 
rado…“

Tácek na vizitu z roku 1949

prof. Bohumil Eiselt

prof. Emerich Maixnerfffffffffffffffffffffff EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE hhhhhhhhhhhhhh MMMMMMMMM

fffff BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB llll EEEEEEEEE llll
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Rozdávání léků 
Pro lůžková oddělení se léky připravovaly na inspekčních pokojích do mističek označených jménem pacienta. Jedna směna 
léky obvykle připravila a druhá směna je rozdávala. (Tak se to provádělo na odděleních s hodně pacienty, kde by sestra ne-
zvládla rozdávat léky z originálních balení na pokojích). Veškeré ordinace léků byly řadu let přepisovány do tzv. tablíček (tvrdá 
čtvrtka), kde byl prostor rozdělen pro podávání subkutánních, intramuskulárních, intravenózních a tabletových léků. V těch se 
každá směna docela dobře orientovala. V současnosti jsou tyto postupy přísně zakázány. Řadu léků jsme tenkrát znaly velmi 
dobře, dlouhá léta byly stejné a dovoz léků v dnešním rozsahu neexistoval. S léky se nešetřilo, prostě se objednaly a byly 
v dostatečném množství v lékárně na oddělení. Vzpomínám si na jednu příhodu. Psal se rok 1963, kdy se nosily punčochy 
a podvazkový pas. Jedné sestře se utrhl podvazkový knofl íček. V šatně z toho byla smutná, přemýšlela, jak si punčochu 
připevní. Paní staniční sestra jí poradila: „Prosím Tě, do té dírky přesně pasuje dražé Pelentanu.“ Sestra ji poslechla a všechny 
mladé sestry si od té doby pamatovaly, že podobný problém vyřeší Pelentan dražé.

Pod jakým kódem bychom to dnes uvedly v podkladech pro pojišťovnu???

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Recept z roku 1913, první 

recept, který napsal slavný 

profesor Maixner na 1. interní 

klinice Všeobecné fakultní 

nemocnice v Praze 2.
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Příprava infuzních roztoků 
a intravenózních injekcí 
Infuzní roztoky byly pouze ve skle a přicházely pravidelně 
z lékárny. Pokud se některý druh na oddělení příliš nepouží-
val a jeho expirace prošla, tak se jednoduše vylil. Dnes je to 
absolutně vyloučené. Pacienti s infuzní terapií byli upoutáni 
po celou dobu na lůžku a museli mít nehybnou ruku na dla-
ze, protože měli v žíle jehlu, ne jako dnes kanylu...
Injekce pod kůži a do svalu směla provádět sestra. Pokud 
ještě neměla praxi, natrápila se například s penicilinem, 
který často ucpal jehlu a pacient musel být opět píchán.
Na interních odděleních měl téměř každý pacient intrave-
nózní injekci, kterou píchal vždy lékař a sestra mu asisto-
vala. Připravila si velký tác, tak pro 30 injekcí. Do skleně-
ných stříkaček natáhla lék, nasadila jehlu a na jehlu dala 
prázdnou ampulku pro kontrolu. Navíc měla nastříhanou 
obyčejnou poštovní lepenku, na kterou napsala inkousto-
vou tužkou smočenou ve vodě jméno pacienta, a tu pak 
nalepila na skleněnou stříkačku. Takto vybavena odcházela 
s lékařem píchat injekce. Pak nastalo, jak je již v těchto 
vzpomínkách uvedeno, zdlouhavé mytí od léků, stříkaček 
a jehel od krve a také od zbytku lepidla z lepicí pásky.
Sestra se podílela rovněž na přípravě k rentgenovému vyšetře-
ní. Musela se postarat o řádné vyprázdnění pacienta. U někte-
rých vyšetření se ještě den předem podával vzorek kontrastní 
látky na zjištění eventuální alergie. Nejčastěji se prováděly 
rentgeny plic, srdce, žaludku žlučníku, ledvin,střev.

EKG
Elektrokardiograf se natáčel většinou mimo oddělení a jen 
výjimečně přijela sestra s obrovským aparátem až k lůžku. 
V té době byly EKG přístroje velké, těžké, obtížně se s nimi 
manipulovalo. První EKG vyšetření u nás provedl tehdejší 
významný československý kardiolog, prof. MUDr. František 
Herles, a to již v roce 1927 ve Všeobecné fakultní nemocni-
ci, na II. interní klinice. Když byl pan profesor Herles v roce 
1934 jako mladý asistent na stáži v Anglii, přivezl k nám 
první fonendoskop. Do té doby a ještě i později poslouchala 
řada lékařů srdce a plíce pouze uchem. II. interní klinika 
ve Všeobecné fakultní nemocnici má ještě jednu prioritu. 
V roce 1952 byla na této klinice provedena první dialýza 
v ČR. K lékařům, kteří se tehdy začali dialýze věnovat, patřili 
MUDr. Daumm, MUDr. Chytil, MUDr. Válek, 
MUDr. Tomášek a další.

Krevní náběry
Prováděly se skoro denně, a to do skleněných, vymytých 

skleniček po penicilinu (proto se také nazývaly penicilin-
ky). Používaly se skleněné stříkačky, jehly a sestra neměla 
předepsané rukavice. Po vpichu tlustou jehlou do žíly se 
stříkačka oddělila a krev se nechala kapat do penicilinky. 
Pokud bylo potřeba více náběrů, musela sestra velmi zruč-
ně zkumavky měnit, přesto se však neubránila potřísnění 
sebe, svých rukou, ani pacienta.

Měření příjmu a výdeje tekutin se zaznamenávalo nejdříve 
na papír u lůžka nemocného a poté za 24 hodin po souč-
tech příjmu a výdeje do chorobopisu. Pokud byli na interním 
oddělení hospitalizováni nefrologičtí pacienti, měla většina 
z nich koncentrační pokusy, od kterých se později upus-
tilo, a velmi často se cévkovalo (od častého cévkování se 
později také upustilo).

Několik slov na závěr
Sestra v té době byla pilnou, spolehlivou, velmi poslušnou 
a pro toto povolání zapálenou pracovnicí. Nehledě na cel-
kovou náročnost a častou práci navíc, panovala v kolektivu 
vzájemná úcta, většina lékařů se sestrám věnovala, nebyl 
problém najít si čas na vysvětlení, naučit, proč se dělá to či 
ono. Sestry, která byla zvídavá a nadšená pro kvalitní práci, 
si lékaři vždy vážili.

Našel se čas i na legraci. Nezapomenutelné jsou třeba 
situace, kdy se do zeleného pomeranče z Kuby (jiné tehdy 
nebyly) píchnulo diuretikum furosemid a pak už se jen po-
zoroval postižený nešťastník, jak často utíká na WC.
Nezapomenutelným zážitkem bylo objednání odvozu pa-
cienta sanitkou domů. Na každém inspekčním pokoji visel 
velký papír se všemi číselnými diagnózami. Zkušená stanič-
ní sestra objednávala sanitku a když se jí ptali na číslo dia-
gnózy, aniž se na papír podívala, řekla číslo. Jako mladou 
nastoupivší sestru mne ohromilo, jak to vše zná nazpaměť. 
Dovolila jsem si zeptat se: “Jak dlouho Vám trvalo naučit se 
tolik čísel?“ Odpověděla: “Nic se neuč, já osobně hlásím 
číslo baráku.“ Nevím, co by tomu dnes řekla pojišťovna ???

Vážené čtenářky a čtenáři, co bylo cílem tohoto zamyšlení? 
Ze vzpomínek je patrné, jak se postavení sestry za ta léta 
změnilo. Že dnes již sestra není pouhou pravou a levou ru-
kou lékaře, ale že je v rámci svých kompetencí samostatnou 
a zodpovědnou pracovnicí, jejíž postavení je na zcela jiné 
úrovni, odpovídající medicíně 21. století. A dnešní mladé 
generaci přinesl článek trochu informací o tom, jak vypadala 
práce sestry před 50 léty.

PhDr. Karolina Moravcová, RS
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Jak se lišilo stravování 
 pacientů před 

               léty 
                   od současnosti?

Co razila Florence Nightingale 
před 150 léty?
Kladla důraz na dostatek tekutin, pokud možno šípkového 
čaje, který by měl být podáván po hodině.

Pacient by měl jíst každé 3 hodiny. Zajištění stravy v uvede-
ném intervalu považovala za povinnost ošetřujícího personá-
lu, pokud pacient nebyl schopen pozřít normální množství 
stravy a tekutin.

Jídlo by nemělo být nikdy servírováno z levé strany. K úko-
lům sestry patřilo akceptování diety a zajištění příslušného 
komfortu. Pro lepší trávení doporučovala CARBOX nebo 
Nitrogen.

V případě nutričních problémů pacienta, tj. handicapu v při-
jímání potravy či pití, učila své žáky používat pomůcky, např. 
trubičku na pití.

Důrazně dodržovala čistotu. Kdo pracuje s pacientem a se 
stravou, musí znát zásady hygieny, stálého mytí rukou a řád-
ného mytí použitého nádobí.

Před více než 50 léty 
V učebnici ošetřovatelské techniky z roku 1949 se psalo, 
že příjemnou povinností sestry je upravit jídlo a pod-
nos lákavě a vkusně, tak jak nejlépe dovede.
Dále učebnice radila předkládat jídlo v dostatečném 

množství, ale neplýtvat jím. Snažit se, pokud možno, dáti 
nemocnému jídlo, které má rád. Není těžké si vzpomenout, 
že slečna X nemá ráda příliš sladkou kávu, že nemocný má 
rád čaj s citronem atd.

Potrava měla být dostatečně teplá, upravená na talířcích, 
kompot v miskách a vše upravené na podnose. Z praxe 
mohu konstatovat, že sestry v té době musely být během 
oběda v kuchyňkách, kontrolovat pomocný personál, samy 
dávat stravu na talíř. A strava se skutečně nosila na podno-
sech.

K bodu v této učebnici, v němž se praví, že pokud má 
pacient dietu, nemůže mu sestra vždy vyhovět a přinést, 
co by si přál, musím uvést následující historku.

Vzpomínám na příhodu, která se stala v těch letech 
na chirurgii. Pacient byl po operaci žlučníku (zaměstna-
nec autoprovozu nemocnice). Brzy po zákroku ho přišel 
navštívit kamarád, řidič sanity. Pacient požádal kamaráda, 
aby mu koupil v kantýně 20 dkg tlačenky. Kamarád se 
zhrozil a řekl, že v žádném případě, až později. Ale přítel 
žadonil: „Přines ji, dej ji za okno a já se na ni budu pouze 
dívat.“ Kamarád tedy poslechl, tlačenku přinesl a dal ji 
za okno. Druhý den přišel na návštěvu a tlačenka nikde. 
Pacient ji snědl. Kamarád rychle utíkal za lékařem, který 
přítele operoval, a svěřil mu celou historku. Operatér se 
zamyslel a řekl: „No, stehy jsem snad utáhl dost dobře.“ 
Naštěstí se pacientovi nic nestalo a kamarád si oddechl…

Z historie ošetřovatelství
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V kuchyňkách pracovaly většinou ženy z domácnosti. Ráno 
uklízely pokoje, tam, kde byla ještě kamna, vynesly nejdřív 
popel ke spalovně, pak přinesly uhlí, zatopily a poté se 
pustily do úklidu. Jejich práce začínala již v 5 hodin ráno 
a končila kolem 8. hodiny večer.

Druhá část práce začala vařením sladkých a nesladkých 
čajů a přípravou snídaně, a to za asistence a kontroly sester. 
V té době již existovaly dietní sestry (jak se jim tehdy říkalo), 
které jídlo objednávaly na příslušná oddělení. Neexistoval 
např. tabletový systém.

Strava se přivážela v jídelních kontejnerech „podle oka 
kuchařů“. Bylo jí vždy o něco více, a tak si některé z žen 
ke svým velmi malým platům přilepšovaly nošením stravy 
domů. Šlo o zbylé jídlo, tehdy vzácné citrony, zbytky kompo-
tů, pečiva, másla atd.

Zájem byl také o zbytky jídel po pacientech. Odnášeli si je 
zaměstnanci, kteří měli doma zvířata. Později měla ne-
mocnice dokonce smlouvu s JZD (jednotné zemědělské 
družstvo), kam posílala velké množství zbytků.

Vzpomenu VIP pacienta, který se dožadoval „ementálu 
s velkejma dírama„ (v té době byl ementál k dostání vel-
mi zřídka). Požadavek se dostal ke staniční sestře a ta 
rozhodla: „Když není ementál, přineste mi eidam a za-
hnuté chirurgické nůžky.“ Nůžkami vystřihla velké díry, 
pacient byl spokojen a oddělení dostalo pochvalu…

V současnosti 
máme nutriční sestry, které komunikují s centrální kuchyní 
pomocí počítačů a jídelníček pro pacienty tvoří na základě 
jejich chorobopisů. Díky technice jsou známy také přesné 
údaje o počtu pacientů, kteří se každý den budou stravovat. 
Nemocnice mají i své nutriční lékaře. Všude se přísně dodr-
žuje hygiena a pracuje se v souladu se standardy příslušné-
ho zdravotnického zařízení.

Kuchyňky některých nemocnic jsou vybaveny myčkami 
a samozřejmostí jsou různé další pomůcky pro komfort 
ve stravování. Ovoce, zeleniny a všeho ostatního je na trhu 
dostatek, a tak není nutností nosit v taškách zbytky…

PhDr. Karolina Moravcová, RS
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 Jak se měnily
                  sesterské
                            uniformy

 prvními náznaky sesterské uniformy se setkáváme te-
prve na konci 18. století, a to v souvislosti s rozvojem 
nemocnic. Od počátku byla inspirována oblečením 

řádových sester, jehož strohé prvky přetrvávají v některých ze-
mích dodnes (např. ve Velké Británii, Rakousku, Švýcarsku).

Historickým mezníkem se stala polovina 19. století, kdy 
vznikla ošetřovatelská profese a spolu s ní byl zaveden také 
slavnostní oděv – sesterská uniforma.

České sestry začaly nosit uniformu v roce 1918. Tvořily 

ji tmavě modré šaty dlouhé až ke kotníkům, bílá zástěra, 
skládaný bílý čepec, černé punčochové kalhoty, či černé 
punčochy, černé boty a odznak.

Slavnostní uniformy, které nosily představené sestry, nebo 
které se používaly při výjimečných příležitostech, se skládaly 
z tmavomodrých dlouhých šatů s krátkou pláštěnkou, 
čepce s bílým okrajem a z tmavomodrého mušelínového 
závoje.

Postupně se uniformy měnily a na pochůzky k pacientům 

Z historie ošetřovatelství
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mimo zdravotnické zařízení byly  doplněny tmavomodrými 
vlněnými pláštěnkami.

Sestry ČSČK nosily bílé šaty se zapínáním vzadu. Pro 
návštěvní péči byly zavedeny šedé šaty a baret. Sestry byly 
na své oblečení hrdé a věnovaly mu velkou pozornost. 
Postavení diplomovaných sester bylo po dvacetiletém trvání 
ošetřovatelské školy velmi prestižní a společností vážené.

Po únoru 1948 ošetřovatelské školy zanikly a nahradily je 
sociálně zdravotní školy, které vznikly z rodinných škol. Vy-
mýtilo se vše „buržoazní“. Byla zrušena slavnostní uniforma 
včetně pláštěnky.

Šaty (bleděmodré) se zkracovaly, černé punčochy byly na-
hrazeny bílými ponožkami. Zanikl titul “diplomovaná sestra“ 
a změnil se i odznak, objevil se na něm nápis „Sloužím 
zdraví lidu“.

Souhrnem lze říci, že pracovní oblečení muselo splňovat 
řadu kritérií: držet dobře vzhled a plnit svoji funkci, vyhovovat 
požadavkům na hygienu, kvalitu a náklady.

Lékaři před 150 lety nosili černé redingoty po kolena jako 
symbol autority a důstojnosti. S přibývajícími vědomostmi 
o mikroorganismech a hygieně se  ve 20. stoletím etablova-
ly bílé pláště.

Řeholnice si podle předpisů jednotlivých řádů buď převlé-
kaly přes své pracovní uniformy bílý oděv, či si přes černé 
šaty dávaly škrobené zástěry.

Sestry před 150 léty (za doby Florence Nightingale) měly 
bílé šaty s úzkými modrými proužky a přes ně bílou zástěru, 
vzadu uvázanou do mašle, škrobený límeček a čepeček.

Před 50 léty se i u nás, v tehdejší Československé republice, 
nosily výše uvedené šaty s odepínacím límečkem, který byl 
zpočátku kulatý, později špičatý a k šatům se připevňoval ma-
lými knofl íčky, aby se mohl častěji vyměňovat. Šaty doplňova-
la bílá zástěra. Čepec měl tvar kola, vzadu se šňůrkou, jejímž 
zatažením se vytvořily sklady – plisé. Dosažení správného 
tvaru bylo náročné, ale výsledek velmi slušivý. Nevýhodou 
bylo, že trpěly vlasy, které nevětraly, a tak byl později tento 
čepec nahrazen tzv. „téčkem“. Při rozložení měl podobu T 
a po složení vznikl po stranách  prostor pro větrání hlavy.

Nároky na udržování těchto uniforem byly vysoké. Lékaři 
i nadřízené sestry si všímali úpravy sester a kontrolovali ji. 
Bylo zakázáno nosit šperky, včetně prstenů, náramků, sestry 
se nesměly také líčit.

Ruce musely být řádně ošetřené, vždy s krátkými, samo-
zřejmě nenamalovanými nehty. Celkově upravený vzhled byl 
nutností a vizitkou každé sestry.

Spolu s demokracií ve společnosti nastala po roce 1989 
i značná volnost v oblékání zdravotních zaměstnanců. Velmi 
brzy byly zrušeny čepce a díky vzniku řady podniků se zača-
lo vyrábět množství různých uniforem, k jejichž sjednocení 
v rámci celé republiky dodnes nedošlo. A tak nyní platí: 
“dovoleno je vše, co je užitečné a líbivé“.

PhDr. Karolina Moravcová, RS

Vystaveno v muzeu Florence Nightingale, Londýn, VB

Z historie ošetřovatelství



Sestry na sál !
3. reprezentacní ples sester

17. 2. 2012     Praha, palác Žofín
eská asociace sester vás srde n  zve na 

Celým ve erem budou provázet moderáto i Vojta Bernatský a Jitka van arová
a vystoupí ada zajímavých host .

P lno ní show Michala Davida.

Vstupenky pro leny i ne leny eské asociace sester v prodeji od 1. íjna 2011 !

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

SNS03 - inzerce sesterna srpen - 210x270.indd   1 29.8.2011   10:49:43
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70. léta 20. století
ocialisticky žít, socialisticky pracovat – bylo 
jedno z mnoha hesel, jenž provázelo pracující 
lid komunistického Československa. Tímto 

heslem se řídil i kolektiv členů Brigády socialistické práce 
na onkologickém oddělení nemocnice Pardubice, která 
byla založena v roce 1972. Z pohledu dneška jde o úsměv-
ný příklad atributů doby. Nicméně za pozornost stojí, že 
jeden z hlavních závazků tohoto pracovního kolektivu v so-
cialistické soutěži spočíval v návštěvní službě u bývalých 
pacientů. Kvalifi kované zdravotní sestry z onkologického 
pracoviště poskytovaly pod vedením odborného lékaře 
mimo svoji pracovní dobu péči chronicky nemocným pa-
cientům, většinou vyšších věkových skupin. Již v této době 
pracovníci rozpoznali mezeru ve zdravotnické péči a v po-
třebách pacientů, jež jsou propuštěni do domácího léčení. 
Tato péče byla poskytována ještě dříve, než byla vládou 
schválena nová koncepce ošetřování starých a chronicky 
nemocných, která posílí zdravotnické obvody v průměru 
o 0,5 úvazku kvalifi kované zdravotní sestry na obvod. Za rok 
1974 bylo díky této iniciativní péči členů Brigády socialistic-
ké práce ušetřeno 107 220 korun a 808 lůžkodnů.

Od roku 1956

nkologická péče má v Pardubicích dlouholetou 
tradici sahající hluboko před rok 1972, kdy byla 
založena zmiňovaná brigáda. Samotný vznik onko-

logického oddělení je datován rokem 1956. Prvním primářem 
tohoto oddělení byl MUDr. Karel Hostaš, který byl ve funkci až 
do roku 1986, kdy ho vystřídala paní primářka MUDr. Jana Do-
stálová. Od roku 2000 až do současnosti je ve funkci primáře 
oddělení radiační onkologie Pardubické krajské nemocnice 
pan doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc., který je současně 
vedoucím lékařem pro radioterapii a klinickou onkologii spo-
lečnosti Multiscan s.r.o., Radiologické centrum Pardubice.

V roce 2002 vzniklo Radiologické centrum společnosti 
Multiscan s.r.o. v objektech Pardubické krajské nemocnice 
a v roce 2003 byly k tomuto centru připojeny i ambulan-
ce poskytující péči v odbornosti radioterapie. Komplexní 
onkologické centrum Pardubice vzniklo v roce 2005 díky 
úspěšné spolupráci Pardubické krajské nemocnice, a.s. 
a Radiologického centra společnosti Multiscan s.r.o. V sou-
ladu s koncepcí onkologické péče v Pardubickém kraji 
zajistilo Radiologické centrum společnosti Multiscan s.r.o. 
v roce 2005 a 2006 provoz spádových ambulancí klinické 
onkologie na detašovaných pracovištích v Chrudimi, Svita-
vách a v Ústí nad Orlicí. V roce 2009 převzala společnost 
Multiscan s.r.o. zbývající část ambulance klinické onkologie 
v Pardubicích, kde je v současné době provozováno 
12 aplikačních míst. Pacientům je zde poskytována pro-
tinádorová farmakologická léčba, infuzní terapie a krevní 
transfuze. U pacientů vyžadujících paliativní léčbu je zajišťo-
vána hydratační terapie, břišní punkce, léčba bolesti a další. 
Vlastní příprava protinádorové farmakologické terapie pro-
bíhá na Oddělení centrální přípravy cytostatik spolupracující 
společnosti Multiscan Pharma s.r.o. Na tomto oddělení 
jsou za přísných hygienických a bezpečnostních opatření 
připravovány léčivé přípravky pro pacienty. Centrální přípra-
va cytostatik zahájila svůj provoz v červnu 2009 s ohledem 
na potřebu naplnit požadavky právních norem, které vykazují 
přípravu sterilních onkologických léčivých přípravků pouze 
do speciálních pracovišť, tzn. do lékáren s odpovídajícím 
technickým a personálním vybavením.

Soucasnost

současné době je Radiologické centrum 
Pardubice spolupracující součástí Komplexní-
ho onkologického centra Fakultní nemocnice 

Hradec Králové a je umístěno v areálu Pardubické krajské 

Takoví jsme byli 
             takoví jsme

S

O

V

Dříve a dnes
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nemocnice. V rámci činnosti tohoto zařízení je pacientům poskytována komplexní péče v oborech radioterapie, radiodia-
gnostiky, klinické onkologie, a to vše jak ambulantním způsobem, tak i v podobě lůžkové péče ve spolupráci s Pardubickou 
krajskou nemocnicí. Kvalita poskytované péče je pevně ukotvena v politice společnosti, která prohlašuje úroveň léčby a po-
třeby pacienta za svou základní prioritu. Toto prohlášení je naplňováno aktivní aplikací systému řízení jakosti (ISO 9001:2001). 
Přímým odrazem této snahy je průběžná modernizace přístrojového vybavení centra, při které postupně dochází k výraznému 
zkvalitnění léčby v podobě zavádění nových technologií, zkracování čekacích dob na léčbu a k celkovému zvýšení její bez-
pečnosti. Poslední rozsáhlou modernizaci, která proběhla v 09/2010, podpořila Evropská unie prostředky z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj. Realizována byla v rámci Integrovaného operačního programu prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví.

Jsou věci, jimž stačí ke změně krátký okamžik a naopak jsou věci, které se nezmění ani za desítky let. V rámci retro zaměření 
tohoto čísla časopisu Sesterna jsme si dovolili vytvořit krátké obrazové ohlédnutí za minulostí a její srovnání se současností.

Mgr. Eva Valentová

Izodózní plán 

Ozařovny

CT simulátor

Ambulance

1972

2011

Dříve a dnes
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Kvíz
Správné odpovědi: 1 ) Pomůcka k podávání léků   2 ) Inkubátor   3 ) Teploměr ze 16. století   

4 ) Didaktická pomůcka - přístroj na promítání fi lmových smyček   5 ) Kyslíková krabice

Milé čtenářky a čtenáři,
když už v našem speciálním retro čísle tak hezky vzpomíná-
me, rozhodli jsme se zapojit také vás. Připravili jsme pro 
vás kvíz ze znalostí předmětů spojených s ošetřovatelstvím. 
Dnes se již jedná o historické kousky, se kterými se můžete 
setkat v literatuře o dějinách zdravotnictví a v muzejních 
sbírkách. S moderními přístroji, které používáte ve své 
současné ošetřovatelské praxi, již mají pramálo společného. 
I ony však ve své době sloužily svému účelu a pomáhaly 
vracet zdraví nemocným a zachraňovat jejich životy. Pozná-
te, o jaké pomůcky jde, a uměly byste s nimi zacházet? 
U některých z nich by to asi bylo trochu složitější :-)

Správnost svých odpovědí si můžete ověřit v dolní 
části stránky.

Hana Kaiserová

1)

2)

4)

3)

5)

  elký    kvíz  elký   V
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Kvíz
Správné odpovědi: 6 ) Žebřík - pomocné zařízení lůžka   7 ) Samolepící sběrné sáčky (ileostomické)   8 ) Víceúčelový vozík   

9 ) Historická pomůcka pro inkontinenci muže   10 ) TREMOMETR k diagnostice velikosti třesu ruky

6)

7)

9)

10)

  elký    kvíz kvíz 8)
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Romantika

Milé romantičky, uvařte si čaj, pro správnou atmosfé-
ru si zapalte svíčku a přikryjte se dekou … začíná-
me (pokud jste ve službě, alespoň nohy na stůl, 

šálek kávy a bonboniéra od pacienta také postačí).

Nedávno se mi do rukou dostal svazek 
sedmdesát let starý časopisů s idylickým 
názvem Krásný román. Zažloutlý starý 
novinový papír sliboval čtenářský 
zážitek v podobě červené knihovny. 
Při podrobnějším průzkumu jsem 
zjistila, že jde o předchůdce dneš-
ních časopisů pro ženy.

Zaujaly mě zde 3 rubriky: 
Anketa – Žení se muži s ženami 
hezkými nebo ošklivými?, Hlasy 
z obecenstva a Malý oznamo-
vatel. Hlasy z obecenstva jsou 
odpovědi čtenářů či čtená-
řek na dotazy jiných čtenářů 
a čtenářek. Většina z nich se 
týká lásky, vztahů a trampot s tím 
spojených. Malý oznamovatel 
je pro změnu dnešní seznamka. 
Některé inzeráty a reakce mne 
zaujaly natolik, že bych se o ně s vámi 
chtěla podělit. Milé romantičky, udělejte 
si pohodu, uvařte si čaj, zapalte si v krbu, 
nebo alespoň rozsviťte lampičky, přikryjte se 
dekou … začínáme.

Výběr z časopisu Krásný román pro vás připravila a příjem-
né čtení přeje

Marta Novotná

Zajímavá anketa Krásného románu
Žení se muži s ženami hezkými nebo ošklivými?
Pisatel s pseudonymem ,,Skalní mládenec‘‘ ve čtenářkách 

vyvolal nesčetné reakce, které byly otištěny v několika čís-
lech. Vzbudilo to mou pozornost, tak jsem jeden z dešti-
vých večerů strávila listováním a pročítáním čísel Krásného 
románu. V pátrání po originálu dopisu ,,Skalního mládence‘‘ 
jsem byla úspěšná, a proto si jej nyní můžete přečíst i vy.

Vážená redakce!
Četl jsem pozorně dopis oné 30leté krásné ženy. Zvláště 
mne zaujala věta: Byla jsem pyšná na svou krásu! Nuže, 
můj názor: Ideální žena do manželství je žena ne snad 
nehezká, ale líbivá, skromná, která si také dovede odepřít 
někdy něco, když okolnosti ji k tomu donutí. Ale viděli 
jste ženu-krasavici – skromnou, v obyčejných šatech 

v kuchyni u plotny? Já ne – snad v nějakém 
,,Salon Modes‘‘ na módní přehlídce, to 

ano! Většina mužů nejsou ,,Don Juani‘‘, 
netroufají si na takovou krásku, nevěří jí 

(většinou oprávněně). Hezká žena se 
chce dobře obléci, a co když muž 

nevyhoví všem jejím rozmarům? 
Vždy se najde nějaký ten profesio-
nální továrník, který láká snad 
dosud věrnou krásku a v 99 
procentech se stane, že lesk 
zlata vítězí. Jsem přesvědčen, 
že aspoň několik z těchto 
mých údajů jsou příčinou, 
proč muž, ne právě bohatě 
zajištěný, raději couvne. Jsem 
tak zvaný polointeligent-stře-
doškolák, přál bych si, aby má 
žena byla aspoň trochu hezká, 
ale také i inteligentní, a hlavně 

ne zvědavá – o tom v onom 
dopisu nic nestojí. Třeba to u té 

30leté ženy hrálo velikou roli. 
Jsou ženy, které jsou jen krásnými 

loutkami na povrch a uvnitř je bláto! 
Mým ideálem je prostá žena huculská, 

od přírody chápavá a skromná, v tomto 
případě bych tu tak zv. inteligenci jí milerád 

odpustil. S pozdravem značka

,,Skalní mládenec.‘‘

Milé ženy, ani po těch letech mě ,,Skalní mládenec‘‘ nenechal 
chladnou. Co říkáte na jeho názor? Jestli máte chuť reagovat 
na dopis, napište nám na e-mail: redakce@sesterna.cz. 
Zajímalo by nás srovnání, kam jsme se my ženy od té doby 
názorově posunuly. Vybrané odpovědi budou otištěny v dal-
ším čísle Sesterny spolu s reakcemi čtenářek uveřejněnými 
před 70ti lety.
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Romantika

Malý oznamovatel
Která
v Vás milé dívenky přála by se seznámit s 20let. hochem, 

amatérem a mechanikem. Nejrad. z vých. Moravy neb 

z okolí Hranic. Foto nutné. Zn. ,,Chci jenom tebe míti rád‘‘

do Krásn. rom., Praha, Spálená 26

Opuštěný
v lásce zklam. chlapec hledá upř. dívku, která 

by měla pochopení. Zn. ,,Jak se Vám odměním?‘‘

do Krásného románu, Praha, Spálená 26.

28letý
soukrom. úředník hledá touto cestou dívku (nejraději z hos-

podářství), která by mu vypomohla půjčkou K 3. 000,-, kterou 

musí splatit do 15. listopadu. Za odměnu sňatek neb peníze 

čestně vrátím s úroky. Zn.: Dokud máš maminku svoji‘‘

do Krásn. rom. Praha, Spálená 26.

Pro 26letého obchodníka,

nevěř. v spolupráci ženy, hledá hezké, moderní děvčátko, 

milé upř. srdečko, ale nesmí se bát práce. Zn. ,,Kecal‘‘

do Krásného románu, Praha, Spálená 26.

Srdéčko
19letého klavíristy a chromatikáře volá do světa. 

Ozve se mu mladá dívka, milující hudbu a zpěv? 

Zn. ,,Chaloupky pod horami‘‘

do Krásného románu, Praha, Spálená 26.

Hlasy z obecenstva
Má dívka bojovat o svou lásku?
Přinášíme vám dnes zvláště zajímavý dopis a prosíme 
čtenářky a čtenáře, aby osudu této trpce zklamané dívky 
věnovali upřímný zájem. Uveřejníme rádi všechny dobré 
rady, které se naší čtenářce dostanou.

Je mi jako hříšnici, zpovídající se. Je mi třiadvacet roků a ač 
vypadám na hodně méně, prošla jsem již těžkou školou 
života. Mám známost s hochem, o tři roky mladším, a ač 
jsem to vždy považovala jen za pobavení, nyní jsem k němu 
připoutána – dítětem. Není to muž mých snů, dávno jsem 
pohřbila všechny své iluse o štěstí, jeho přičiněním. Ač 
mi stále říkal, jak mě má rád, přece jen, když jsem musila 
odejeti na dlouhou dobu daleko, hned první neděli měl jiné 
děvče, s kterým chodí dodnes. Slíbil mi, jako jeho rodiče, 
že si mne vezme. Ale jak chce vyřešit problém dvou lásek 
najednou, to nevím. Vytrpěla jsem už tolik pro dítě, ještě 
před jeho narozením a pak, když přišlo, trpěla jsem ještě 
více pomyšlením, že ho budu musit dáti k cizím lidem 
do výchovy, protože můj chlapec si mě ještě nemůže vzít. 
A na konec – dítě, jediná moje radost, zemřelo u cizích 
lidí! Teď mi však můj chlapec napsal, že pro něj láska nic 
neznamená a že nechápe, jak mě zraňuje jeho nevěra. 
Smím, vážené čtenářky, ještě věřit, že se jeho láska zase 
vrátí ke mně, po tom všem, čím mi tolik ublížil? Poraďte 
mi, prosím, mám-li se zříci svého chlapce nebo už dobo-
jovat načatý boj do konce? Za každou radu jsem předem 
vděčná!

Vážená slečno!
Dovoluji si Vám odpověděti na Váš dotaz v Krásném ro-
máně. Jistě že má dívka bojovat o svou lásku, ale o lásku 
muže, který je toho hoden. Není jí hodný muž, třebaže 
mladík dvacetiletý, neuznal za vhodno hlásiti se k otcovství. 
Takový muž za lásku nestojí a není ještě mužem snů. Muž 
má býti vždy starší, případy šťastných manželství mladšího 
muže jsou jen řídké. Nevěřit a také ani netoužit po takovém 
muži a nalézt si pro cestu životem opravdu muže!
S pozdravem čtenář Aleš. M.

Srdce na rozcestí.
Vážení čtenáři!
Jsem devatenáctileté děvče. Před rokem jsem se seznámila 
s hochem, kterého jsem si velmi zamilovala. On mě měl 
také rád, aspoň mi tak tvrdil. Byl však přeložen a odjel, aniž 
by mně co řekl. Dověděla jsem se brzy jeho adresu, ale můj 
dopis a též následující nechal bez odpovědi. Moje bolest 
byla tak veliká, že jsem se skoro rok na žádného chlapce 

nepodívala. Nyní jsem se seznámila s chlapcem se zlatým 
srdcem, který mne má nade vše rád. Avšak před týdnem 
jsem dostala dopis, ve kterém mne prvý chlapec žádá, 
abych na vše zapomněla a vrátila se k němu, aniž udal 
důvod, proč se se mnou rozešel. Poraďte, milí čtenáři, mám 
se vrátit k tomu, kterého jsem měla tak ráda, anebo zůstati 
u toho, ke kterému nemám ještě žádné závazky, který však 
mne má tak rád a kterého nyní začínám míti velmi ráda?

Vážená slečno!
Když se octne srdce na rozcestí, je každá rada třetího velmi 
těžká. Láska je problém dvou lidí, jejich věcí a hlasu srdce 
se nedá nikdy radit. Dva nelze mít a je otázkou, který je ten 
pravý. Je pravdou, že člověk si dvojnásobně váží ztracené 
a nalezené věci, a je to tak i s láskou. Vaše podvědomí ale 
rozhodlo již jinak. Bývalého měla jste ráda a toho nového 
začínáte mít velmi ráda. Nu, devatenáctileté děvče? Možno 
dost, že se objeví třetí, kterého budete míti nejraději!
Zdraví čtenář Aleš. M. 
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Povídka



Konečně. Brzdy zaskřípěly a vůz měkce zastavil. Přispě-
chavší zřízenci odnesli bezvládné Martino tělo dovnitř…

* * *

Chodbou zněly nervosní kroky spěchajícího muže. Mysl 
mladého muže horečně pracovala. Čekal na lékaře, který 
mu měl oznámit výsledek prohlídky. Byl vzrušen. Věděl 
však, že vozem ženě neublížil. Podařilo se mu jej přece 
ještě v poslední chvíli strhnout stranou, takže o ni jen 
nepatrně zavadil. Však tu již přicházel lékař. Rychle mu 
mladý muž vykročil vstříc.

,,Jak je, pane doktore‚‘‘ ptal se nedočkavě. ,,Nic váž-
ného,‘‘ odpověděl lékař, ,,slabá odřenina levé paže 
a ostatek mdloby ze slabosti. Domnívám se, že ta žena 
neměla již velmi dlouho nic pořádného v žaludku. Můžete 
se na ni jít podívat, dal jsem jí poslední injekci. Doufám, 
že se brzy probere.‘‘

Mladý muž nedočkavě otevřel dveře a vešel. Na lůžku od-
počívala Marta. Nesmazatelně vyryté rýhy těžkého utrpení 
dojaly cizího muže téměř k slzám. Náhle se Martina těžká 
víčka pohnula a pohled plný strachu a zoufalství dopadl 
na muže stojícího u jejího lůžka. Chvíli na něho hleděla, 
pak se její oči rozšířily překvapením a její rty zašeptaly 
jediné slovo: ,,Jindro!‘‘

Muž rychle přistoupil, vzal její ruce do svých a dlouho 
je líbal. ,,Marto,‘‘ zašeptal, ,,byl jsem na cestě k tobě. 
Přišel jsem poprosit tě za odpuštění. A málem bych tě byl 
ztratil…,‘‘ řekl chvějícím se hlasem. ,,Marto, dovedla bys 
odpustit?‘‘ Její oči se radostně rozzářily. Stal se zázrak. 
Jindra, její Jindra se vrátil! Jak ráda mu vše odpustí, jak 
rychle zapomene na utrpení, jen když se k ní vrátí, když je 
opět zde, její milovaný Jindra, otec malého Jiříčka…

Ošetřovatelka, která nahlédla do pokoje, tiše zavřela dve-
ře, když spatřila muže klečícího před lůžkem mladé ženy 
a líbajícího útlé chvějící se ruce nemocné ženy…

Povídka vyšla v časopise 
Krásný román, č. III, 8. září 1939

Napsal Karel Urban
Marta kráčela hlavní třídou hlučného velkoměsta. Nevní-
mala nic, co se dělo kolem ní. Nevšímala si lidí spěcha-
jících za svým povoláním. Vše jí připadalo cizí, hrozivé 
a ledově chladné. Bylo jí tak smutno, tak zoufale teskno. 
Vždyť byla sama a nikdo se o ni nestaral, nikdo pro ni 
neměl vlídného slova. Nikdo na celém širém světě ne-
chtěl vědět, že Martě se daří zle, že je bez práce a nemá 
na zaplacení bytu. Má v kapse poslední korunu a v ža-
ludku prázdno, tak zoufale prázdno. Její oči bezmocně 
hltaly pamlsky a pochoutky ve výkladních skříních. Doma 
čeká její malý čtyřletý Jiří. Čeká, že máma přinese něco 
dobrého.

Kde jsou ty časy, kdy míval ke kávě rohlík s máslem? 
Bože, co jen dělat, musí přece něco podniknout! V hlavě 
jí hučí a před očima se jí dělají rudá kola. Zatíná zuby 
a jde dál.

Její muž ji opustil, odjel před třemi roky do ciziny a zapo-
mněl na ženu i dítě. Nyní leží na jejích ramenech těžké 
břímě života. Marta cítí, že ji její síly již opouštějí. Tu se její 
pohled náhle upře na malý papírek na kolejích. Přelud? 
Srdce se jí téměř zastavuje vzrušením. Necelé dva metry 
od ní, v jízdní dráze, leží padesátikorunová bankovka. 
Nikdo ji dosud nezpozoroval. Musí ji mít, pro Jirku, pro 
svého malého hošíka.

Rychle sestoupila do jízdní dráhy. Již se shýbá po ban-
kovce, když tu – ohlušující houknutí klaksonu, skřípot 
brzd, náraz a rudé víření kol se mění v černou tmu…

* * *

Z přepychové limusiny vyskočil asi třicetiletý muž vysoké 
postavy a spěchal k bezvládně ležící ženě. Sehnul se 
a pozvedl její hlavu. Pak ji jemně zvedl a rychle odnášel 
do vnitra vozu. – Limusina se vyřítila kupředu. Na zadních 
sedadlech odpočívala v mdlobách smrtelně bledá Marta. 
U volantu seděl muž, s upřeným pohledem před sebe, 
který hnal vůz k nejbližší klinice.
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Nahlédnutí do kuchařky 

M       D. Rettigové

“33 načisto vyprodaných vydání” Domácí kuchařky 
z r. 1826 přimělo k dalšímu 34. vydání

Č  asy se mění, mění se recepty, suroviny v nich po-  
 užívané i kuchyňské pomůcky. Některé dnes vzbudí 
jen úsměv, jiné se předávají z generace na generaci 

a k některým se naopak můžeme po letech vrátit. Co třeba 
vyzkoušet klasickou pivní polévku? Díky renesanci běžné-
ho českého piva z dob Magdaleny Dobromily, tedy piva 
bílého, svrchně kvašeného, povětšinou pšeničného, si na ní 
můžete opět pochutnat. Koncem devatenáctého století ho 
ve výrobních programech většiny českých pivovarů totiž 
nahradilo spodně kvašené pivo plzeňského typu a z toho se 
pivní polévka nemohla povést ani té nejlepší kuchařce.

Pivní polívka
Nech litr piva hezkou chvilku vařit 
a pěnu s něho pořád sbírej; pak vraz 
do hrnečku 5 nebo 6 žloutků, dej k nim 
kus másla, asi tři vařečky mouky, trochu 
smetany, trochu květu, cukr a trochu 
soli, dobře to s tou smetanou rozkloktej, 
načež tím zakloktej vařící pivo a nech to 
ještě trochu vařit; musíš tím ale pořád 
míchat, aby se to nesrazilo; chceš-li 
polívku mít nakyslou, nalej do ní trochu 
vinného octa; potom nakrájej na kostky 
chlebíček, dej ho na mísu a polívku vlej 
na něj.

Obměnou tohoto receptu byla pivní 
polívka s chlebem, tzv. gramatyka. 
A pokud pivo nebylo po ruce, nahra-
dila ho voda, kyselou smetanu sladká, 
vynechal se cukr a na světě byla polívka 
žebrácká.

V době, kdy se ještě supermarkety 
nepředháněly ve svých úžasných 
nabídkách, zpracovávalo se daleko více 
domácích zdrojů, ať už rostlinného, 

či živočišného původu. Následující recept ale vzbudí nejspíše 
nevoli ochránců zvířat.

Polívka ze žab
Dej na rendlík kousek másla, několik vařeček mouky a nech 
to spejchnout, pak dej k tomu dobře očištěné žáby, zelenou 
okrájenou petružel, a nech to asi čtvrt hodiny dusit; potom 
na to nalej dobře povařenou hrachovou a petruželovou vodu, 
a nech to vařit, načež dej do toho květu, a buď ty žabky nech 
v tom, nebo to proceď a polívku vlej na smaženou žemličku.

Nechte si chutnat!

INZERCE

Dobrou chuť



Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
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velmi děkujeme za všechny došlé vyluštěné tajenky z čísla 2/2011. 
Gratulujeme 5 výherkyním a  posíláme jim balíčky od společnos-
ti ZEPTER COSMETICS. Laboratoře Zepter ve Švýcarsku používají 
nejnovější biotechnologické postupy k výrobě kosmetických vý-
robků z čerstvých rostlinných výtažků a rostlinných bílkovin, které 
mají silné zpevňující a hydratační účinky a které obnovují epidermální 
buňky v boji proti stárnutí. ZEPTER COSMETICS nabízí kompletní 
řady péče o pleť pro všechny typy pleti.

Správná tajenka křížovky z čísla 2/2011 zní: 
Žena je krásná v každém věku.

V tomto čísle Sesterny máme pro vás, luštitele, další překva-
pení. 3 úspěšní luštitelé obdrží dárkový balíček od společnosti 
We Make Media, s. r. o. Těšit se můžete na knihu z nakla-
datelství SMART PRESS, s.r.o., kosmetiku od společnosti 
HARTMANN – RICO a. s. a oddychový časopis Do kabelky,
plný módy i zábavného čtení. 

Tajenku zasílejte do 31. 10. 2011 na elektronickou adresu: 
souteze@sesterna.cz 
nebo na adresu redakce:
We Make Media, s. r. o.
Jeseniova 55, 130 00 Praha 3.

Do předmětu e-mailu napište: tajenka 3/2011.
Nezapomeňte uvést zpáteční adresu, na kterou si 
přejete zaslal dárek, pokud se na vás štěstí usměje.

Výherkyně:
Silvie Sobotíková (Říčany)
Libuše Kočvarová (Sudoměřice)
Marta Chmelová (Lišov)
Alena Zemánková (Praha)
Lucie Hejduková (Pardubice)

Soutěžíme

Až ti bude v životě nejhůř, ...tajenka... a všechny stíny padnou za tebe. (John Lennon)



Zn. použitelné i dnes

Proměny v čase 
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akupujete rády módní zboží v buticích? A víte, 
že jejich vznik souvisí s hospodářskou krizí 30. 
let? Právě snaha o levnější “vysokou módu” 

vedla k zakládání těchto obchodů s konfekcí slavných zna-
ček, neboli “pret-a-porter” (doslova připraveno k nošení).

Hlavním rysem té doby je praktičnost, a tak 
ženy dávají přednost kombinacím halenek 
a sukní před koupí několika šatů.

Móda 30. lét přinesla vystřízlivění a ná-
vrat k dlouhé sukni

V důsledku krize se prosazuje praktičnost, 
která radí ženám kombinovat několik ha-
lenek a sukní, než si pořizovat několikery 
šaty. Velkou oblíbenost získává pletené 
zboží. Dále se do obliby dostává spor-
tovní oblečení, jehož průkopnicí je Coco 
Chanel. Sama nosila žerzejové kostýmky, 
svetry, či námořnické kalhoty.  
 
Šaty se sníženým pasem a délka ke ko-
lenům jsou již passé, sukně se opět pro-
dlužují až k zemi a pas se vrací na své 
místo. Silueta je ještě štíhlejší a protáhlá, 
k čemuž mohou dopomoci i dlouhé 
upnuté rukávy. Madeleine Vionnetová 
navrhuje složité střihy, Coco Chanel, jak 
je jejím zvykem, naopak. Extravagantní 
chování se umírňuje – atmosféra ani 
přílišnou radost nedovoluje – a ženám 
zas narostly dlouhé kadeře.

Ve 30. létech vznikla první umělá vlákna (vinyl, celofán, 
luvisca…), ale např. Coco je odmítá. V roce 1935 se 
objevuje nylonové vlákno, které dá za vznik populárním 
„nylonkám“, oblíbenému směnnému zboží vojáků během 
války. Strohost 20. let je nahrazena romantikou. 

K módě 30. let neodmyslitelně patří doplňky, kterým vévodí 
především klobouky a kloboučky. Ozvláštněny mohou 
být našitými stuhami dodávajícími jim pravé jedinečnosti. 
Barva pokrývek hlavy měla být stejná jako barva halenky. 
A nutné uvést pravý skvost českého obuvnictví - kolekci 
Baťových bot. „Ke všem kostýmům předpisuje móda 
dlouhé kožené rukavice. Opravdová dáma nikdy nezamění 
rukavice stávkové za rukavice kožené.“

Pořádají se jednodenní nákupní letecké výlety do Londýna 
a Paříže, v módě jsou knihy a fi lmy, které měly obrovský 
vliv na módní tvorbu - hollywoodská studia produkují fi lmy 
bohaté na nákladné toalety s odvážnými dekolty. Filmové 

kostýmy však brzy vycházely z módy, proto se začaly tvořit 
pro fi lmové účely doslova nadčasové šaty, neboli glamour, 
které by si oblibu udržely déle. Jeden z nejslavnějších 
tvůrců fi lmových kostýmů byl Gilbert Adrian. V časopisech 
již nefi gurují aristokrati, ale herci a herečky jeko Marléne 
Dietrich či Greta Garbo.

Oblíbené na šatech jsou kaligrafi cké 
vzory a námořnické prvky. Móda je 
elegantní a užívá populární vzory rybí 
kosti nebo kohoutí stopy. První ame-
rický návrhář, který se prosadil v Paříži, 
byl Main Rousseau Bocher, čili Main-
boucher. Stal se dokonce šéfredakto-
rem francouzské verze Vogue. Uvedl 
na trh šortky do půli stehen a plážové 
kalhoty pod kolena, které jsou „in“ 
zrovna letošní sezónu. Do popředí se 
dostala i tzv. „tyrolská móda“ s ba-
vorskými výšivkami a dirndly, což byla 
nemilá předtucha Hitlerova nástupu. 

Největší osobností v návrhářství 30. let je 
Elsa Schiaparelliová. V roce 1933 uvedla 
spolu s francouzským tvůrcem Marcelem 
Rochasem módu širokých ramen s vy-
cpávkami jako kontrast k úzkému pasu. 

N
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V tomto desetiletí dochází k jednomu z největších propoje-
ní umění a módní tvorby, obrovský vliv měl například surrea-
lismus, který se odrážel snad ve všem, co Elsa vytvořila. 

Elsa Schiaparelliová věřila, že tradice jsou tu pro to, aby se 
porušovaly. Dodnes nás fascinují její nekonveční modely 
v podobě kusů nábytku, jídla nebo hudebních nástrojů, 
nebo klobouky ve tvaru boty, kuřete, moučníku, kýty či 
hrnce. Šaty užívala i jako hru se skutečností, např. když 
umístila zrcátka místo knofl íků. Dalšími motivy jsou části 
lidského těla, oči, rty, ruce, nohy…Elsa vytvářela dojem 
i záměrně zničeného oděvu, rybích šupin atd. Její vliv je 
cítit ještě v dnešní době.

Ve vydání časopisu Jas z roku 1931 se dočtete tehdejší 
rady, jak zamaskovat plnější postavu. Dámy, posuďte 
samy, nakolik se jimi některé z nás řídí i dnes...

„Žena jejíž proporce nemohou se nazývati štíhlými, musí 
velice vybírati, aby byla podle módy oblečena a při tom 
přebytečná váha se aspoň podle zdání ztratila. Není nic 
platné přebytečný tuk stlačovati do šněrovačky, je úspěš-
nější vybírati látky se vzorem malým, spíše tvary tmavší než 
světlejší. Nikdy si nesmí voliti žena silnější látky se vzorem 
velikým nebo látky příliš světlé.“

Hana Kaiserová

Proměny v čase 



Krása je v každé z vás 

Jaká by m la být? 
M la by mít 5 S.  
 Sympatická 
 Srde ná 
 Spolehlivá
 Spole enská
 Stylová

Registrace do sout že probíhá od 1. kv tna 2011 na 
stránkách www.misssestra.cz a potrvá do 30. zá í 2011.

Kouzlo osobnosti bude hodnotit ve ejnost i odborná porota.

Miss sestra 2011 bude vyhlášena 17. 2. 2012 na Žofín  p i p íležitosti 
3. reprezenta ního plesu Sestry na sál!

P ihlas se!

Hlasuj!

www.misSsestra.cz

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

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

PARTNE I: MEDIÁLNÍ PARTNE I:

Miss sestra 2012 - inzerce Sesterna 05 - 210x270.indd   1 29.8.2011   12:21:41



Líbí se vám časopis Sesterna? Jste nelékařka/nelékař a chcete mít zaručeno, 
že se k vám dostane každé číslo? 
Objednejte si Sesternu na své jméno. Časopis vám zašleme zdarma na zvolenou adresu, pouze za 
úhradu poštovného, které činí celkem 100 Kč ročně za 4 čísla.

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

Titul                                           Jméno                                                     Příjmení

Telefon                                       e-mail

Adresa, na kterou chci Sesternu zasílat:
Ulice + č.p.

Město/obec                                                                                              PSČ

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

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

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

Datum                                        Podpis                                                 

OBJEDNACÍ  FORMULÁŘ

NADACE A JEJICH PŘÍBĚHY

KDYŽ JSOU ŘÁDOVÉ SESTRY I VŠEOBECNÝMI

KAM NA ADVENTNÍ TRHY

JSTE ZIMNÍ, JARNÍ, LETNÍ NEBO PODZIMNÍ TYP? VÍTE, CO VÁM SLUŠÍ?

VÁNOČNÍ SOUTĚŽENÍ 

TIPY NA ORIGINÁLNÍ DÁRKY I RECEPTY

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V PŘÍŠTÍM ČÍSLE?
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Vánoce se Sesternou



 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium
26. - 27. 1. 2012, Clarion Congress Hotel Prague****, Praha 9, eská republika

26. 1. 2012 paliativní seminá
27. 1. 2012 sesterská sekce

Registrujte se v as na www.pragueonco.cz.
Ú ast na kolokviu bude ohodnocena kredity.

V rámci kolokvia se bude konat: 

Organizátor:
We Make Media, s. r. o. / tel.: +420 274 003 333
e-mail: info@wemakemedia.cz / www.PragueONCO.cz Generální partner:

1. LF UK po ádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Sesterská sekce

inzerce Sesterska Sekce do sesterny - 210x270.indd   1 17.8.2011   14:58:57



Bezplatná odborná poradna
› on-line diskuse
 s odbornými lékaři
› obecné i odborné články 
 k problematice žilního
 onemocnění

Novinky

Souteže

Informace
najdete na

Generální partner projektu Partneři projektu

ZP - inzerce sesterna - 210x270.indd   1 26.8.2011   15:20:02


