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Tak chápu mou novou marketingově-admini- 
strativní pozici na tomto brněnském pracoviš-
ti s téměř dvacetiletou tradicí. Ráda bych při-
spěla svými znalostmi a zkušenostmi získaný-
mi v minulých letech k  dosažení cílů Kliniky. 
Vedle studia na Ekonomicko-správní fakultě 
Masarykovy univerzity mám několikaleté zku-
šenosti z reklamní agentury. Tento Zpravodaj 
je mou první pracovní akcí na klinice a velice 
doufám, že se Vám  
bude líbit!

Přeji všem čtená-
řům příjemné pro-
žití vánočních svát-
ků, a hlavně pevné 
zdraví.

Ing. Magdalena Hlubinková 

A já přeji naší nové kolegyni, aby nástup 
v  právě probíhajícím covidovém období  
byl první, ale i tou poslední nepříjemnos-
tí. Zdravotní problematika je zejména pro 
nezdravotníky hodně náročným soustem, 
ale věřím v  úspěšné zvládnutí všech úskalí  
na novém pracovišti.

Chtěl bych poděkovat odcházející kole-
gyni Radce Chytkové za odvedenou práci  
na poli marketingu a popřát jí v  nové rodin-
né životní roli samé radosti, dokončení toho-
to Zpravodaje je její poslední stopou na naší 
klinice.

Celý Zpravodaj je „covidově“ zaměřený – těžko 
lze toto téma pominout. Přinášíme pohle-
dy z různých stran, tak jak je vidíme od nás – 
zdravotníků. 

Dokončili jsme náš nový zákaznický Portál, 
který na přelomu listopadu a prosince spouš-
tíme a který by měl přinést užitek oběma stra-
nám – jak nám, kteří s ním pracujeme denně, 
tak vám, kterým přináší nové funkce a výhody. 
Budeme rádi, pokud se s ním naučíte pracovat 
a využívat jej – stručný návod najdete v tomto 
Zpravodaji.

Milá Radko, loučíme se s  Vámi a děkujeme  
za odvedenou práci.

Milá Magdo, vítáme vás a přejeme rychlou 
adaptaci, radost z dobrých výsledků a spoko-
jenost na nové pozici.

Milí klienti, děkujeme za podporu v  letošním 
roce. Přejeme pevné 
nervy i zdraví, pře-
jeme lehký průběh 
covidové infekce, 
pokud už k ní dojde  
a vůbec – ať už tento 
divný rok skončí  
a přijde lepší rok 
2021. 

prim. MUDr. Michal Zavadil

st 23. 12. 2020 
7:00–14:00 hod.

po 28. 12. 2020  
7:30–15:00 hod.

út 29. 12. 2020 
7:00–15:00 hod.

st 30. 12. 2020 
7:00–15:00 hod.

čt 31. 12. 2020  
7:00–12:00 hod.

PROVOZ AMBULANCÍ  
BĚHEM VÁNOC

DOVOLENÉ LÉKAŘŮ  
BĚHEM VÁNOC

MUDr.  
Veronika FENDRYCHOVÁ

 8.–14. 12. 2020,  
30.–31. 12. 2020

prim. MUDr.  
Michal ZAVADIL

 9.–11. 12. 2020,  
28.–29. 12. 2020

MUDr.  
Jana GRYCOVÁ

14–18. 12. 2020,  
30.–31. 12. 2020

MUDr.  
Petra JEŘÁBKOVÁ     

21.–23. 12. 2020,  
28.–29. 12. 2020
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První záznamy o  výskytu vyššího množství 
pacientů s příznaky pneumonie (zápalu plic), 
bez znalosti přesného původce onemocně-
ní ani způsobu přenosu, jsou z prosince roku 
2019 z čínského města Wu-chan, hlavního 
města čínské provincie Chu-pej. Část paci-
entů byli lidé kupující či prodávající na trhu  
se živými zvířaty (ryby, kuřata, netopýři, svišti 
aj.). Počet nakažených se rychle rozšířil a one-
mocnění zasáhlo i další části Číny a země jiho-
východní Asie. Postupně se tato nemoc pře-
nesla i  na další kontinenty, do Evropy, Afriky 
a  následně i  do Ameriky. Dne 1. 3. 2020 byly 
oznámeny první případy výskytu onemocně-
ní covid-19 v České republice. 

Virus SARS-CoV-2 je novým virem, což je situ-
ace, která nastává výjimečně, ale jako lidstvo 
jsme této skutečnosti čelili v historii již něko-
likrát – v roce 1983 se objevil virus HIV, v roce 
1996 zase virus ptačí chřipky H5N1, v roce 
2002 SARS-CoV a v roce 2012 MERS-CoV. Vždy  
se jednalo o zoonotická agens (napadající zví-
řecí hostitele), kde došlo k adaptaci na člověka 
a proti kterým neměli lidé žádnou, ani gene-
racemi zprostředkovanou imunitu. Je typic-
ké, že tyto nové viry způsobují paniku, neboť 
počáteční absence znalostí a zkušeností způ-
sobuje omezená léčebná i  preventivní opat-
ření. 

Zdroj nákazy nebyl dosud pevně iden-
tifikován, ale první oficiální stopy náka-
zy vedou na tržnici do Wu-chanu ke zví-
řecímu hostiteli, který se zde prodával. 
Nejpravděpodobněji jsou zdrojem  neto-
pýři (konkrétně druh Rhinolophus affinis).  
Proč právě netopýři: 

• žijí v  obrovských mnoha set tisícových  
až milionových koloniích,

• žijí desítky let,

• migrují na velké vzdálenosti,

• infekce u  nich probíhá bez příznaků, není 
pro ně nebezpečná,

• kolonie jsou promořené a dlouhodobě udr-
žují nákazu.  

Pravděpodobně se jako mezihostitel mezi člo-
věkem a  netopýry uplatnili  i  další zvířecí 
druhy, mj. luskouni. Čínské trhy se živými zví-
řaty jsou všeobecně považovány za velice 
vhodné inkubátory pro neobvyklé druhy virů. 

Zdrojem nákazy v aktuální pandemické situ-
aci je infikovaný člověk. Dle dosavadních stu-
dií data ukazují, že medián inkubační doby 
je 5–6 dní  a  rozsah onemocnění trvá okolo 
2–14 dní. Člověk je ale infekční pro okolí již  
1–3 dny před nástupem příznaků.  

Virus může přetrvávat ve vzorcích z dýcha-
cích cest až 8 dní u  středně těžkých případů  
a až 14 dní u závažných případů. 

Ze světových statistik vyplývá, že vyšší riziko 
těžkého průběhu a úmrtí na virus SARS-CoV-2 
mají osoby nad 70 let a pacienti s chronický-
mi onemocněními (obezita, kardiovaskulární 
a onkologická onemocnění, diabetes mellitus, 
chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), 
aj.). V těchto případech mívají muži statisticky 
horší průběh než ženy.  

Na různých kontinentech v různých popula-
cích se virus SARS-CoV-2 chová velmi rozdílně 
– během pandemie vyvstaly obavy z nezvla-
datelného šíření viru a  následného velkého 
počtu obětí na africkém kontinentu, které 
se ale nenaplnily. Důvody mohou být různé 
a  odpovědi se budou hledat dlouho a  veli-
ce obtížně. Možnými faktory jsou zatím dle 
některých expertů uvažovány: 

• z minulosti trénovaný imunitní systém 
vystaven vyšší četnosti jiných infekčních 
nemocí,

• nízký průměrný věk africké populace, 

• menší počet obézních lidí,

• menší hustota obyvatel,

• vyšší teplota snižující dobu přežití viru. 

COVID – A CO O NĚM VLASTNĚ VÍME?
Nakažený je již infekční pro okolí,

avšak bezpříznakový. Okolo 5. dne nastupují příznaky.

DEN 1 3 5

Průběh nemoci.

15
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Přenos viru SARS-CoV-2 je velmi snadný, dle 
dostupných dat podstatně více než jeho před-
chůdci SARS a  MERS. Cesta přenosu kapén-
kami je označována v současnosti za primár-
ní a  dosah přenosu je cca 1,5 m, k přenosu 
dochází křikem, kašlem, kýcháním, zpě-
vem aj. Šíření viru je také způsobováno pře-
nosem infekčního agens vzduchem – pracuje  
se na testování šíření aerosolu na jedné straně 
v nevětraných místnostech a na druhé v míst-
nostech s rychlou výměnou vzduchu. Infekční 
kapénky mohou ulpívat na předmětech 
a  následně se dotykem dostat do úst, nosu 
a  očí – tam záleží mimo jiné na typu mate-
riálu předmětu a  okolnímu prostředí (teplo-
ta, vlhkost aj.). Další významná cesta přenosu  
je z kontaminovaných rukou do očí, úst  
a nosu, na rukou virus vydrží až několik hodin.  
Co se týče domácích mazlíčků, přenos viru 
dle dosavadních dostupných dat je ze člověka  
na zvíře. Zvířata, která byla dosud testová-
na, žila v domácnosti s nakaženým člověkem. 
U pozitivně testovaných těhotných žen nebyl 

doposud prokázán přenos viru na plod.  

Zajímavou otázkou však stále zůstává, zda 
existuje šance na eradikaci či úplnou elimina-
ci viru, neboť situace pandemie je pro lidstvo 
velmi závažná jak z hlediska zdravotního, tak 
i  socioekonomického. Pro eradikaci jakého-
koli infekčního viru musí být dle studií naplně-
ny následující podmínky: 

• musí existovat jednoduchý, a  především 
účinný prostředek k přerušení procesu šíře-
ní a  nákazy, např. celosvětově dostupná, 
funkční vakcína, 

• nesmí existovat přírodní rezervoár (zdroj 
nákazy), 

• agens je antigenně stabilní, nedochá-
zí k  zásadním mutacím, vzniku variant 
a  potenciálnímu úniku ze záběru očkova-
cí látky, 

• onemocnění vykazuje takové rysy, které 
umožňuje odhalení nakažených a  efektiv-
ní léčbu,

• musí být k dispozici dostatečné zdroje lid-
ské, finanční, administrativní a  zváženy 
socioekonomické podmínky (migrace oby-
vatel, dosažení vzdálených území, odmítá-
ní očkování aj.).

Výše zmíněné podmínky bohužel u  viru  
SARS-CoV-2 splněny nejsou, tím na jeho  
eradikaci ani eliminaci nelze pomýšlet. S tímto 
závěrem by měly počítat vlády a  měly by 
proto připravovat strategii dlouhodobé koexi-
stence s covidovou infekcí. 

specializujeme se na tyto oblasti daňového poradenství:
• Oblast daně z příjmu právnických osob a podvojného účetnictví (včetně vzájemných 
návazností) se zaměřením na řešení komplikovaných otázek a složitějších výkladových
problémů při zohlednění stanovisek MF ČR a dostupné judikatury.
• Daňové poradenství především pro větší společnosti se zaměřením na řešení složitějších
problémů v oblastech, na které se zaměřujeme.
• Spolupráce s jinými poradenskými společnostmi při řešení konkrétních složitějších kauz.
• Přednášková a metodická činnost se zaměřením na novely právních předpisů, judikaturu
  a stanoviska MF.
• Problematika přeměn, vkladů, prodejů obchodních závodů, nájmů obchodních závodů.
• Problematika cenných papírů a derivátů.

N – Consult s.r.o.,
Vlárská 953/22, 627 00 Brno

tel./fax: 548 127 250
mobil: 602 771 822
e-mail: nconsult@nconsult.cz
www.nconsult.cz

daňová kancelář Jiřího Nesrovnala

inzerce
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COVID  A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI
Upřímně řečeno – léčebné možnosti jsou 
velmi omezené. 

Kauzální terapie neexistuje, lidský orga-
nismus se musí s  infekcí vypořádat sám.  
Ani moderní medicína si v mnoha případech 
neví rady a  je odkázaná především na pod-
půrná a symptomatická opatření. 

  

zdravé plíce                covidové plíce

Jaké tedy jsou doporučené postupy při koro-
navirové infekci?  

Pomineme-li epidemiologická opatření,  
ta jsou prezentována poměrně často. 

LÉČBA V DOMÁCNOSTI

1. Klidový režim s omezením fyzické aktivity.

2. Antipyretika, analgetika (Paralen do max. 
dávky 3x 1 g denně,  Brufen, Ibalgin, 
Metamizol a další léky ze skupiny tzv. NSA 
- nesteroidních antiflogistik  v  doporuče-
ném dávkování).

3. Vitaminy – především  vitamin C  v  dáv-
kování stovek mg denně (ten známe 
dobře, je běžně dostupný v  mnoha volně 
prodejných preparátech či kombinacích) 
a  též  vitamin D. O  něm víme, že má 
(mj.) důležitou roli v  imunitních reakcích 

a  může zlepšit obranyschopnost organi-
smu při boji s  koronarovirovou infekcí. 
Většina naší populace má sníženou hla-
dinu vitaminu D a  v  současných podmín-
kách nejsme schopni, s ohledem na množ-
ství slunečního svitu, hladinu vitaminu 
doplnit. Proto podáváme vitamin D buď  
ve formě kapek (Vigantol  15 kapek  
1x týdně), nebo tablety s  různě silným 
dávkováním pro denní či týdenní aplikaci 
(Vigantol je na předpis, vitamin D3 v niž-
ším dávkování je volně prodejný), výhodná 
je kombinace se zinkem (Zn). 

4. Pro prevenci mikrotrombů v cévním systé-
mu aplikovat buď injekční LMWH 1x denně 
(nízkomolekulární heparin – běžně se pou-
žívá např. po operacích, ortopedických 
výkonech, při delší imobilizaci, před cestou 
letadlem apod.), nebo malou dávku acetyl-
salicylové kyseliny – Godasal, Anopyrin, 
Aspirin  v  dávce 100 mg 1x denně (vše  
je pouze na předpis).

5. Antibiotika se běžně neaplikují. Pokud 
zvažujeme možný bakteriální podíl, pak 
je na místě volit makrolidový preparát 
např. Azitromycin ve vyšším než běžném 
dávkování (pouze na předpis).

6. Léky tlumící kašel a  usnadňující expekto-
raci – Codein, Erdomed, Mucosolvan atd. 
Některé jsou na předpis, některé volně 
prodejné. 

7. Isoprinosine – jedná se o  lék ovlivňují-
cí funkci imunitního systému. V  součas-
né době nejsou jednoznačná indikační kri-
téria a  doporučení ohledně jeho nasaze-
ní a průkazná data o  jeho benefitu chybí. 
Je možné, že jeho nasazení v  počáteč-
ní fázi infektu může zlepšit jeho průběh, 
naopak nasazení v pozdější fázi může prů-
běh zhoršovat. Z  důvodu absence valid-
ních informací proto jeho nasazení nelze 
jednoznačně doporučit. 

8. Kortikoidy  – do domácí terapie určitě 
nepatří. Snižují zánětlivou odpověď, sni-
žují imunitní reakci a  v  časné fázi infek-
tu není jejich nasazení doporučováno.  
Své místo mají až za hospitalizace v  urči-
tém stupni progrese zánětlivé reakce. 
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KRITÉRIA K PŘIJETÍ DO NEMOCNICE

Nejsou zcela jednoznačná. Navíc za situace, 
kdy nemocniční lůžka nejsou z  kapacitních 
důvodů dostupná, může být hospitalizace 
odmítnuta i z těchto důvodů.

Možná kritéria:
• tachykardie (puls) nad 125/min.,
• tachypnoe nad 25/min. (počet dechů),
• pokles saturace pod 93 % (je nutný přístroj 

pro měření saturace, mají jej někteří lékaři 
a samozřejmě RZP),

• porucha vědomí,
• progredující dušnost, zchvácenost,
• CRP nad 100 mg/l (+ další laboratorní mar-

kery – elevace CK a  troponinu nad dvoj-
násobek normy, ferritin nad 300 ug/l,  
D dimery nad 1000 mg/l, lymfocyty pod 0,8),

• 50% postižení plicního parenchymu při 
(HR) CT vyšetření plic.

Zvýšená teplota sama o sobě není kritériem 
pro hospitalizaci.

Složitá je situace u pacientů, u kterých nedo-
chází k progresi nemoci, ale nemají možnost 
zabezpečit přiměřenou péči v domácím pro-
středí. Zde je nutné individuální vyhodnoce-
ní situace.  

Je nutné vědět, že u  covidové infekce často 
dochází k  velmi rychlému zhoršení zdravot-
ního stavu a zejména pokud je nemocný sám 
doma, může dojít ke kritické situaci! 

Dochází-li k progresi potíží, je na místě volat 
rovnou 155 a uvést, že se jedná o covidového 
pacienta. Dispečink by měl být informován, 
jaké jsou kapacitní možnosti jednotlivých 
nemocnic a  kam případně pacienta nechat 
převézt.

LÉČBA V NEMOCNICI

Léčebné postupy užívané při domácí tera-
pii jsou doplněny podáním kyslíku, což zlep-
šuje sycení krve kyslíkem. Kyslík se podává 
v  malém průtoku do 5 l/min. jednoduchým 
systémem (je to v  podstatě hadička přivá-
dějící kyslík ze zdroje k  obličeji (obličejo-
vá maska) nebo do nosu (tzv. brýle) pacien-
ta). Malý průtok nevede k  tvorbě aerosolu 
a nezvyšuje riziko kontaminace prostředí. 

Při aplikaci vysokého průtoku (High Flow 

Oxygen Therapy) je přiváděn kyslík o průto-
ku 30 l/min, je to účinnější forma kyslíkové 
podpory, vzniká však infekční aerosol v pro-
středí a pro personál z toho resultuje povin-
nost užití nejvyšší ochrany – masky FFP3. 

Není nedůležitá i  spotřeba kyslíku – jeden 
pacient léčen průtokem 5 l/min. spotřebu-
je za hodinu 300 litrů kyslíku a za den pak  
7 000 litrů medicinálního kyslíku. V  přípa-
dě vysokoprůtokové terapie je pak spotře-
ba u jediného pacienta za jediný den kolem 
40 000 litrů kyslíku! A i když jeden litr kys-
líku není nijak drahá položka, v těchto obje-
mech to představuje citelnou finanční zátěž, 
a  rovněž tak logistika dodávek je náročná. 
Pacientů jsou desítky, v některých případech 
i stovky, a dodavatelů medicinálního kyslíku 
mnoho není – toto rozhodně není položka, 
kterou by bylo možné vozit z Číny. 

Cena za kyslík z  lahve je cca 1 Kč/litr, cena 
ve velkých zásobnících je pochopitelně nižší. 
Dodavatelé medicinálního kyslíku nepochyb-
ně patří mezi ekonomické vítěze koronaviro-
vé pandemie.

Vedle oxygenoterapie je v léčebném schéma-
tu užíváno  podání rekonvalescentní plaz-
my  (je jí však nedostatek, nelze ji průmys-
lově vyrobit, jediným zdrojem jsou pacien-
ti po prodělané koronavirové infekci, kteří 
mají dostatečně vysokou hladinu protilátek, 
nemají zdravotní kontraindikace pro daro-
vání plazmy, nedostali v  minulosti krevní 
transfuzi a nejedná se o ženy, které prodělaly 
těhotenství či potrat). 

Remdesivir – není to bohužel zázračný vše-
lék, ale je to v  současné době jediný lék 
registrovaný pro léčbu koronavirové infekce. 
Nasazuje se u  pacientů s  pneumonií (zápa-
lem plic) s  nutností oxygenoterapie, a  to, 
pokud možno co nejdříve, v  dávce 200 mg  
na úvod a  pak 100 mg 1x denně po dobu  
5–10 dnů. Česká republika by měla mít dosta-
tečnou zásobu tohoto preparátu a  měl by 
být dostupný nejen ve fakultních nemocni-
cích, ale i  na všech ostatních pracovištích, 
kde jsou v  současné době léčeni pacienti 
s covidovou infekcí a těžším průběhem. 

Imunopřípravky s imunoglobuliny od pacientů,  
kteří prodělali covid-19 – pod názvem REGN-
COV2  vyrobený americkou společností 
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Regeneron – si získal velkou reklamu díky 
jeho aplikaci americkému prezidentovi 
Trumpovi, který covidový infekt dobře zvlád-
nul. Jedná se zatím o  experimentální léčbu, 
o dovozu přípravku do ČR není známo. 

Hydrochlorochin (Plaquenil), favipiravir, 
lopinavir  – jejich přínos nebyl prokázán  
a od aplikace se upustilo a nejsou doporučovány. 

TERAPIE TĚŽKÝCH STAVŮ V NEMOCNICI

Pokud je postižení plic tak závažné, že ani 
s aplikací kyslíku není možné dostatečně kys-
líkem saturovat krev, přichází ke slovu nej-
vyšší stupeň intenzivní péče – intubace paci-
enta a  napojení na  umělou plicní ventila-
ci  (tzv. ventilátor), což jsou velmi sofistiko-
vané přístroje, které dle nastavených para-
metrů dodávají kyslíkem obohacenou směs 
dýchacích plynů přetlakem do plic pacienta. 
Tato léčba je poskytována na JIP / ARO oddě-
leních a vyžaduje vysoce kvalifikovaný per-
sonál. Velkou komplikací v  těchto stavech 
bývá multiorgánové postižení, které vzni-
ká na podkladu imunitní a  zánětlivé odpo-
vědi organismu a vede k poruše funkce dal-
ších orgánů, které původně nebyly primární 
infekcí zasaženy. 

Selhávají ledviny, krevní oběh, systém krev-
ního srážení a pacient bývá napojen na další 
přístrojovou podporu, která má napomoci 
zvládnout toto kritické období (např. dialý-
za). Mortalita je u těchto kritických pacientů 
bohužel vysoká. 

Přístroj pro umělou plicní ventilaci   
(cena řádově v mil. Kč) 

ECMO  je poslední možnost, jak překonat 
selhání plicních funkcí za situace, kdy ani 
pomocí umělé plicní ventilace není možné 
zabezpečit dostatečnou výměnu plynů v pli-
cích a  dodávku kyslíku do tkání. Výměna 
plynů probíhá mimo pacienta (Extracorporeal 
Membrane Oxygenation) v rámci mimotělní-
ho oběhu a pokud pacient přežije toto obdo-
bí a  funkce plic se obnoví natolik, že jsou 
schopny opět začít plnit svoji funkci, může 
být pacient od ECMO odpojen a  postupně 
převeden zpět na plicní ventilaci. 

Není od věci zmínit ekonomickou stránku 
léčby covidové infekce: 

• jeden ECMO pacient = cca 15 milionů Kč,

• jeden den na ARO = cca 30–50 tisíc Kč, 

• jeden den na JIP = cca 10 tisíc Kč, 

• remdesivir (dávka pro 5denní kůru)  
= cca 55 tisíc Kč. 

Léčba covidových pacientů přijde v současné 
době na stovky milionů korun denně, za měsíc 
je to nějakých 5–10 miliard. Ostatní nemoc-
niční péče z velké části „stojí“, což zapřičinuje, 
že je tedy tato částka dostupná možnostem 
českého zdravotnictví a zdravotní pojišťovny 
nemají problém se svým cashflow.  

Peníze nejsou tím, co by limitovalo dostupnost 
péče – tím je především zdravotní personál. 
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TERAPIE POSTCOVIDOVÁ

Zatím toho nevíme mnoho – v jakém režimu, 
jaká vyšetření u pacientů po prodělané covi-
dové infekci provádět rutinně a jaká selektiv-
ně. Až průběh prvního roku nám ukáže, zda 
se nějakým způsobem projeví následky infek-
ce a zda je na místě zavádět nějaká léčebná 
opatření.

Co není v covidových číslech vidět, ale nezmi-
zelo (!), to jsou desítky a  stovky dalších 
diagnóz, interních, chirurgických, onkolo-
gických, traumatologických a  dalších, které 
nejsou o  nic méně závažné v  době covido-
vé, jako v  době necovidové. Možnosti jejich 
diagnostiky a  léčby jsou však velmi ovlivně-
né provozem v  nemocnicích, který je pře-

směrován na terapii covidových pacientů – 
těch existujících, ale i  těch, kteří neexistují 
(ale dle odhadů by existovat mohli), případ-
ně těch, kteří nemocniční péči nepotřebují. 
Nelze je však vrátit spíše ze sociálních důvo-
dů do původního prostředí. 

Chováme se bohužel tak, že každý kašel 
a  s  tím spojená dušnost, je koronavirová 
infekce a dokud se nevyloučí, pracujeme jen 
s  touto diagnózou. Kolik nepoznaných plic-
ních embolií, bakteriálních zápalů plic, plic-
ních tumorů, pacientů se srdečním selhá-
ním se v  rámci boje proti covidu nedosta-
ne k  adekvátní péči? Nebude to malé číslo, 
bohužel... A i tato necovidová úmrtí nakonec 
patří do smutné covidové statistiky.

Touto odpolední SMS to tedy dostávám 
černé na bílém a  nejsem sám. Stejný text 
dostává ve stejný čas dalších 5 zaměst-
nanců naší kliniky (zbývající 4 z  naší sku-
pinky dostávají odpověď negativní). 
Přestože každý tuší, že to nastat může, 
není to úplně příjemná zpráva, a s ohledem  
na okamžitou minimálně 10denní izolaci to 
má značný dopad na fungování celého pra-
coviště.

Z 5 sestřiček, které tvoří denní směnu, zůstává 
jedna jediná, k tomu výpadek administrativních 
kolegyň, které rovněž nepomůžou a diář objed-

naných pacientů na vyšetření je naprosto plný.

Nedá se nic dělat, i když to není pro nás pří-
jemné, musíme už poněkolikáté v letošním 
roce znovu obvolávat klientelu a žádat o spo-
lupráci a pochopení při řešením problému, 
který covidová absence personálu přináší.

Bohužel, medicína nějaký alternativní home 
office moc neumožňuje – služby obecně 
jsou z  tohoto pohledu špatně proveditelné. 
Distanční odběr krve, EKG, stejně jako např.  
masáž, kadeřník či vizážista ještě dlouho fun-
govat nebudou. Státní úředník, za plný plat, 
s jistotou trvalého příjmu a s minimem odpo-
vědnosti, může radit, jak chce…

Zdravotnictví má nezastupitelnou roli 
a  úplné uzavření ambulancí by znamena-
lo ohromný problém pro všechny, kteří 
v  daném čase jakoukoliv službu potřebu-
jí. Šest (a  po dalším dotestování celkem 
7) positivních zaměstnanců znamená velký 
výpadek. Na druhé straně je nadějné, že se 
po povinné 10denní absenci budou moci 
v  tomto počtu znovu vrátit do práce a  rizi-
ko opětovného výpadku z  důvodu covidové 
nákazy by alespoň na několik týdnů až měsí-
ců mělo být minimalizováno.

Trošku naivně si myslím, že to budu mít  

 COVID POSITIVNÍ
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za chvilku za sebou, protože to lehké škrá-
bání v krku bývá několikrát ročně a nikdy to 
není žádný problém. Nevím, který den byl 
den D, kdy jsem se já či moji kolegové vlast-
ně nakazili a ani od koho (odhaduji, že to byl 
mix kontaktů i termínů).

Průběh máme u  každého odlišný, u  mne 
dominují velmi silné bolesti těla a  svalů, 
které končí až křečemi, k tomu zimnice s tep-
lotou a bohužel evidentní jsou i známky urči-
tého postižení mozku – ztráta koncentra-
ce, výpadky paměti, pohybové koordinace… 
a  jen lehký kašel. Velmi intenzivní známky 
trvají cca 48 hodin a ústup potíží je poměr-
ně pomalý. Popisovaná ztráta čichu přichá-
zí se zpožděním a je to ta nejmenší bolístka, 
navíc během týdne mizející…

Ta představa – pojďme si tím projít a bude-
me to mít za sebou – se kterou jsem dříve 
byl srozuměn jako jednou z cest, tak ta mi už 
nepřipadá správná. Průběh je natolik nepre-
dikovatelný a může být nejen nepříjemný, ale 
i velmi závažný a život ohrožující, že nezbývá 
než usilovat o  omezení rizika infekce všemi 
těmi režimovými opatřeními tak dlouho, než 
bude k dispozici vakcína nebo účinná terapie.

Na žebříčku kvalifikace tíže průběhu se 
v  mém případě – i  přes subjektivně velmi 
nepříjemný průběh – jednalo o průběh mírný 
a opravdu nezávidím těm, kteří si prošli prů-
během těžkým. 

Co opravdu potěší, to je SMS od týmu Chytré 

karantény, která přichází asi po 5 dnech 
od positivního testu. Potvrzuje se černé  
na bílém to, co jsme věděli po celou dobu – 
Chytrá karanténa nefunguje. Buď nefun-
guje vůbec nebo rozhodně nefunguje tak 
jak má, i kdyby tisíc Babišů říkalo 100x denně 
opak. 

Od léta vidíme denně na vlastní kůži, že stát, 
resp. v tomto případě hygienická služba, při-
pravena nebyla – personálně, organizačně, 
technicky… Její úkoly se velmi často přesu-
nuly do lékařských ambulancí, které na tom 
jsou kapacitně podobně, nemají však již niko-
ho, na koho by mohly covidové problémy dál 
přesunout.

Kdyby se k  tomu alespoň někdo z  kompe-
tentních činitelů byl ochoten přiznat a  říct 
– nezvládli jsme to, pomozte nám vy, léka-
ři v ambulancích, potřebujeme tuto agendu 
tímto způsobem řešit, a  nabízíme tyto pro-
středky pro posílení vaší kapacity. Nestalo se 
ani jedno – premiér vytrvale lže o funkčnosti 
systému, lékařské ambulance se stávají polo-
vičními call centry, peníze tečou bůhví kam, 
ale do ambulancí rozhodně ne.

Chytrá karanténa s  hloupým premiérem 
nějak nejde dohromady.

A  tak místo telefonátu lékaře z  hygienic-
ké služby (v  tom lepším případě) či někoho 
z call centra z EON, Komerční banky či jiného 
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přeškoleného pracovníka call centra si vzá-
jemně v  naší covidové whatsappové skupi-
ně radíme, co dělat, píšeme si, jak se kdo cítí 
a pomaličku, každý jiným tempem a s jinými 
potížemi, procházíme 10denní izolací.

Ústup hlavních potíží – teplota, kašel, 
bolesti svalů, únava – ve většině přípa-
dů do 10 dní skutečně nastává, sám však  
i  po této době vnímám přetrvávající velmi 
silnou únavu a  problém s  koncentrací  
– na červenou sice na křižovatce zastavím, 
ale že se mám rozjet na zelenou mi dojde 

teprve po  troubení ostatních. Nevím, jest-
li jsem při odchodu zamknul, pro co jsem  
si šel do dané místnosti… Naštěstí tyto pří-
znaky do týdne mizí a nástup únavy se každý 
den posouvá o několik hodin. 

Opravdu – toto není chřipka. Předpokládám 
mírný otok mozku, případně mikrotromby 
v cévním řečišti mozku s dopadem na kogni-
tivní funkce či kombinaci obojího, které byly 
příčinou této mimoplicní komplikace covido-
vé infekce, a i z tohoto důvodu se přikláníme 
k doplnění terapie o antiagregační medikaci.

inzerce
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COVIDOVÁ VAKCÍNA
Očkovací vakcína se zdá být jediným prav-
děpodobným řešením covidové pandemie  
– léčba prozatím bohužel příliš úspěšná není, 
je nákladná a ekonomické dopady epidemio-
logických opatření jsou extrémní.

Vývoji se věnuje řada pracovišť a  rýsuje  
se přibližně desítka vakcín, které by mohly 
být v roce 2021 využity pro očkování, projdou-
-li všemi fázemi výzkumu, vývoje a testování.

Dosavadní zkušenosti s covidovou infekcí uka-
zují, že protilátková odpověď je poměrně 
krátká a  nekonstantní – u  někoho naměří-
me po proběhlé infekci vysokou hladinu pro-
tilátek, u  někoho nízkou a  u  někoho nelze 
vůbec detekovat protilátkovou odpověď. Není 
to neznámý průběh, těmto jedincům říkáme 
non respondeři a  protilátky proti covidové-
mu (případně jinému agens) prostě netvoří, 
což ale neznamená, že nemají žádnou imunit-
ní paměť a že se opět snadno nakazí.

Imunitní systém je velmi složitý, zdaleka 
neprobádaný, a  máme jen skromné infor-
mace, jak funguje lidské tělo po imunologic-
ké stránce. Víme však, že kromě protilátkové 
odpovědi, která je laboratorně celkem snadno 
měřitelná a kvantifikovatelná, má organismus 
k dispozici imunitu buněčnou – neméně efek-
tivní a účinnou, ale podstatně méně probáda-
nou a měřitelnou. 

Testovat něco, co neumíme změřit, spočítat 
a statisticky zpracovat, je složitý úkol.

Prozatím předpokládáme, že protilátková 
odpověď nabízí dostatečnou ochranu v řádu 
měsíců, odhadujeme, že 3 měsíce určitě  
a 6 měsíců snad. Delší ochrana už by pravdě-
podobně vycházela z méně známých mecha-
nismů buněčné imunity.

I  proto je vývoj vakcíny složitý a  zdlouhavý 
– chcete-li otestovat něco, co lze vyhodno-
tit nejdříve za půl roku, tak to prostě dříve 
jak za půl roku nezjistíte. A  vývoj nového 
léku/vakcíny, to jsou především slepé cestičky, 
které se musí všechny prošlápnout. Možná se 
ukáže, že některá z nich tak úplně slepá není 
a vede k cíli. Možná budou slepé úplně všech-
ny a k cíli se po žádné nakonec nedostaneme... 

Máme řadu virových infekcí, na které očková-

ní máme k dispozici mnoho let, máme stále 
stejnou vakcínu a stále dobře účinnou (např. 
proti klíšťové encefalitidě). 

Máme očkování, která se musí každoročně 
opakovat jinou vakcínou – typicky chřipka, 
která jednak mutuje a  mění svoji citlivost 
vůči vakcíně, jednak nevydrží protilátky v těle 
po očkování déle jak 1 rok.

A máme i závažná virová onemocnění, proti 
kterým se vakcínu vytvořit nepodařilo zatím 
vůbec a  ani nejsou zprávy, že by to bylo  
na pořadu dne v  blízké budoucnosti - např. 
virus HIV.

Takže úplnou jistotu, že se covidová infekce 
úspěšně zvládne očkováním, asi v  současné 
době skutečně nemáme. Informace plynou-
cí z Ruska, kde údajně očkují úspěšnou vakcí-
nou Sputnik, ale zároveň hlásí vysoké nárůsty 
nemocných, zatím nesvědčí o vítězné očkova-
cí strategii.

Co musíme rovněž zohlednit – to je jaký-
si „národní“ faktor, typický pro českou popu-
laci – nemáme rádi očkování. Proočkovanost 
proti mnoha nemocem, a to i těmi vakcínami, 
které jsou odzkoušené desítky let a mají pro-
kazatelné výsledky, je ve srovnání s ostatním 
vyspělým světem velmi nízká, dokonce násob-
ně nižší. Očkování odmítají lidé se základním 
vzděláním, stejně tak vysokoškoláci, lékaře 
i další zdravotníky nevyjímaje. (Nějaké vysvět-
lení, proč zrovna česká populace hojně odmítá 
očkování jsem nenašel. Je to naše švejkování? 
Odpor vůči vrchnosti a nařízením? Neúměrná 
důvěra v informace různé kvality prezentova-
né na všemožných internetových fórech?).
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Vidíme to na proočkovanosti proti chřip-
ce, která nedosahuje ani 10 %, u  klíšťo-
vé encefalitidy jsme v  proočkovanosti  
na polovině až třetině vůči ostatním 
evropským zemím... Možná bude přístup 
ke covidové vakcíně odlišný. Zatím žádný 
průzkum ochoty podstoupit toto očko-
vání zveřejněn nebyl. Víme však, že hra-
nice výrazné bariéry v  šíření covidové 
infekce leží nad 50 % proočkované popu-
lace. Jestli se jí podaří dosáhnout či pře-
konat, to uvidíme…

Zpočátku zřejmě bude opačný problém, 
vakcín bude omezené množství a  bude 
nutné rozhodnout, kdo bude mít v očko-
vání přednost, zda zdravotně rizikové 
skupiny, skupiny důležité pro fungování 
infrastruktury státu, regiony s nejvyšším 
podílem covidové infekce...

Aktuální zprávy hovoří o  tom, že první 
dodávka vakcín by měla být k  dispozici 
začátkem roku 2021. Hovoří se o dodáv-
ce pro 150 tisíc jedinců a má se očkovat  
2 dávkami s  několikaměsíčním odstu-
pem. Cena za vakcínu má být poměrně 
nízká – v řádu stovek korun. 

První zprávy hovoří o vysoké ochranné 
úspěšnosti vakcíny společnosti Pfizer, 
zároveň byla uvedena zmínka o sklado-
vání vakcíny – byla uvedena požadova-
ná teplota minus 80 st. Celsia, což samo-
zřejmě představuje poměrně význam-
nou překážku pro logistiku přepravy  
a skladování. 

U vakcíny od společnosti Astra Zeneca 
taková informace chybí, pro nás – lékaře 
by samozřejmě bylo jednodušší, pokud 
by se skladovala stejně jako ostatní vak-
cíny, tedy pouze v chladu v běžné lednici.

Ruská vakcína Sputnik zřejmě na náš trh 
uvolněna (prozatím?) nebude – ale před-
stava, že nosným vehikulem je vodka  
a konzumuje se polknutím – to je před-
stava lákavá! Určitě by nebyl problém 
zajistit dobrou účast na hromadném 
očkování!

Kombinace promořenosti populace, reži-
mových opatření i  nástupu očkování 
by mohla v  průběhu roku 2021 přispět 
k razantnímu poklesu počtu nemocných 
a  můžeme s  mírným optimismem dou-
fat, že léto 2021 může znamenat první 
volné nadechnutí po bezmála 1,5ročním 
covidovém období.

Budete-li zvažovat, zda očkování ano 
či ne – preferujte ano. Očkovaný chrá-
ní sám sebe, a  při dostatečném prooč-
kování populace je šance, že virus ztra-
tí svého nositele a  bez něj se přestane 
šířit.

Očkováním se podařilo vymýtit pravé 
neštovice, a  i když se v případě korona-
viru toto asi úplně nepodaří, je zde velká 
šance na další vítězství.
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Covid – z anglického coronavirus disease, 
covid-19 je označení pro infekci způsobenou 
koronavirem. SARS-CoV-2 (také 2019-nCoV), 
který se poprvé objevil v  roce 2019 v čínské 
provincii Wu-chan.

ECMO (mimotělní membránová oxygenace) 
- pokročilá metoda podpory životních funkcí, 
nahrazuje dle způsobu zapojení funkci srdce 
a plic. Použití modifikovaného mimotělního 
oběhu poskytuje pacientovi čas na vyléčení 
nemocného orgánu.

Epidemie – hromadný výskyt onemocně-
ní, kdy počet nakažených významně převyšu-
je běžný výskyt nemoci. Pokud je inkubační 
doba krátká, epidemie se označuje za explo-
zivní.

Epidemiologický model – pomáhá předví-
dat další vývoj nemoci na základě doposud 
známých parametrů a charakteristik one-
mocnění.

eRouška 2 – inovovaná aplikace pro chyt-
ré telefony (v ČR), která běží na pozadí  
a pomocí Bluetooth rozhraní telefonu v pra-
videlných intervalech vysílá identifikátor  
v podobě náhodné řady čísel, které se kaž-
dých 10–20 minut mění, aby se zaručila ano-
nymita. Pokud by se uživatel stal pozitivním, 
může se rozhodnout a pomocí eRoušky infor-
movat ostatní, se kterými byl v kontaktu.

CHOPN – je chronické zánětlivé onemocně-
ní postihující zejména průdušky a plicní tkáň.

Chytrá karanténa – označován systém, který 
má v ČR vést k včasnému zachycení, testová-
ní infekčního onemocnění covid-19 a izolaci 
v karanténě co největšího počtu potenciál-
ně nakažených osob. Součástí toho je ve spo-
lupráci s nakaženými vytipování kontaktů,  
na které se mohl přenést virus.

Incidence – počet nových pacientů s daným 
onemocněním v daném časovém období.

Inkubační doba – doba od průniku patoge-
nu do organismu po první projevy onemoc-
nění. Během této doby nakažený nemá pří-
znaky, ale již je infekční pro své okolí!

Izolace – domácí izolace nebo samoizolace 
znamená zůstat doma nebo v určeném pro-

storu v jedné vyhrazené, přiměřeně větrané 
místnosti, a pokud možno s použitím samo-
statné toalety, toto opatření může být dopo-
ručeno lidem s projevy příznaků onemocně-
ní nebo po určitou dobu.

Karanténa – oddělení zdravé fyzické osoby, 
která byla během inkubační doby ve styku 
s infekčním onemocněním nebo pobývala  
v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických 
osob s cílem zabránit přenosu infekčního 
onemocnění v období, kdy by se toto one-
mocnění mohlo šířit. 

Koronavirus – označení koronavirus se pou-
žívá pro jakýkoli virus patřící do podčeledi 
Coronaviridae, doposud známých koronavirů 
existuje 7 a ty způsobuje více či méně závaž-
né onemocnění dýchacích cest u lidí. V letech 
2002 a 2012 byly objeveny 2 koronaviry, které 
byly ze zvířete přeneseny na člověka. V roce 
2019 byl objeven 2019-nCoV (covid-19).

Letalita – podíl zemřelých ze skupiny osob, 
která trpí sledovaným onemocněním.

MERS – z anglického Middle East Respiratory 
Syndrom (blízkovýchodní respirační syn-
drom), koronavirus je označen jako MERS-
CoV a jeho nejvyšší výskyt je na Arabském 
poloostrově, významný rezervoár viru je vel-
bloud. Smrtnost u MERS je okolo 35 %.

Mortalita – počet osob, které zemřely  
na sledované onemocnění v daném časovém 
období.

Ohnisko nákazy – zdroj nákazy a jeho nej-
bližší okolí.

Pandemie – hromadný výskyt onemocnění 
v několika zemích na několika kontinentech, 
následně dochází ke globálnímu šíření.

COVIDOVÁ ABECEDA
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(virus, bakterie, houba, prvok…).

Patogenita – schopnost patogenu poškodit 
nakaženého (vyvolat onemocnění).

PCR test – jedná se o stěr z nosohltanu (niko-
liv o vyšetření krve) a následné laboratorní 
vyšetření prokáže (nebo neprokáže) přítom-
nost virové nukleové kyseliny (SARS-CoV-2)  
v odebraném vzorku. Není to úplně jednodu-
ché. Izolovaná nukleová kyselina se musí nej-
prve namnožit, aby ji bylo možné detekovat. 
To se provádí pomocí přístrojů metodou zva-
nou real time PCR. Postupu množení se říká 
polymerázová řetězová reakce – odtud ang-
lická zkratka a název PCR.

Pneumonie – je akutní zánětlivé onemocně-
ní plic (zápal plic).

Prevalence – počet osob, které v  daném 
časovém období trpí sledovaným onemoc-
něním.

Promořování – je jinak řečeno postupné 
vytváření imunity

Protiepidemická opatření – opatření pro 
omezení či zastavení šíření infekce, dělí se  
na represivní a preventivní.

Přenos aerosolem – přenos infekce pomo-
cí vzduchu.

Přenos kapénkami – přenos infekce  
za pomoci drobných jemných kapének slin, 
nosního sekretu, aj. Kapénky jsou produková-
ny během kýchání, kašlání apod. Rozdíl oproti 
aerosolu – kapénky spadnou na povrch.

Represivní protiepidemická opatření 
– opatření, která jsou zaváděna při vzni-
ku nákazy, slouží k  potlačení, zastavení šíře-
ní a zničení onemocnění (včasná a správná 
diagnóza, izolace, šetření v  ohnisku nákazy 
apod.).

Reprodukční číslo (označujeme jako R) 
neboli respirační konstanta – udává prů-
měrný počet dalších osob, které přímo naka-
zí jeden nakažený pacient. Např. reprodukč-
ní číslo 2 znamená, že jeden nemocný nakazí 
přímo další dvě osoby, které mohou nemoc 
dále šířit.

Rezervoár nákazy – živé a neživé prostředí, 
kde patogen přežívá, množí se, vyvíjí a člověk 
se může z  rezervoáru nakazit. Oproti tomu 
zdroj nákazy je pouze živého původu (člo-
věk, zvíře).

SARS – z anglického Severe Acute Respiratory 
Syndrome (těžký akutní respirační syndrom), 
onemocnění způsobováno virem s  názvem 
SARS-CoV. Smrtnost na SARS v  letech  
2002–2003 byla okolo 10 % a pravděpodob-
ných zdrojem nákazy byli netopýři, ze kte-
rých došlo k  přenosu na zvířata, která byla 
prodávána na čínských trzích.

Umělá plicní ventilace (UPV) – je způsob 
dýchání, při kterém je průtok plynů respirač-
ním systémem plně nebo částečně zajištěn 
mechanickým přístrojem.

Virus – velmi malý nebuněčný organismus, 
který se množí v  živých buňkách a bez nich 
není schopen dlouho přežít. Na viry, opro-
ti bakteriím, nepůsobí antibiotika. Virů je 
známo okolo 5000, ale jen některé způsobují 
onemocnění u člověka.

inzerce
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COVIDOVÁ EKONOMIKA
Zdravotnictví má v covidovém roce naprosto 
atypické postavení ve srovnání s  ostatními 
segmenty – je aktivním účastníkem zvládání 
pandemie, je však též ekonomickým subjek-
tem vnímajícím na jedné straně tvrdé dopa-
dy poklesu poptávky ve službách, na straně 
druhé masivní vzestup cen řady vstupů.

Veřejné zdravotnictví, přesněji řečeno 
nemocnice ve vlastnictví státu, krajů, měst,  
si s ekonomickým dopadem příliš hlavu lámat 
nemusí – zřizovatelé nenechají své nemocni-
ce padnout a  tok peněz se v potřebné míře 
vždy nasměruje do nemocnic. Bez ohledu  
na to, že máme systém zdravotnictví posta-
ven na úhradách zdravotním pojištěním, kaž-
doročně přitékají nemocnicím miliardy další-
mi různými kanály mimo zdravotní pojišťovny.

Soukromý sektor si na tyto prostředky 
nesáhne a  privátní, resp. ambulantní sektor 
ve zdravotnictví dostává letos tvrdou ekono-
mickou lekci.

Velmi se změnila struktura péče a  služeb 
v  lékařských ambulancích – klesla „obvyklá“ 
medicína, odpovídající profilu dané ambu-
lance. V  jarních měsících je tento propad  
až o 90 %, v podzimních je o něco nižší, setká-
váme se ovšem s  daleko vyšším počtem 
nemocných zdravotníků, což rovněž limituje 
chod daného zdravotnického zařízení.

O co méně běžné péče, o  to více péče covi-
dové.

Ta má však velmi odlišný charakter – před-
stavuje především administrativní a  telefo-
nickou agendu – vystavení žádanky, řeše-
ní karantény, izolace, testy, rizikové kontak-
ty, telefonáty s  hygienickou službou… Práce 
spousta, úhrada nulová či desetinová proti 
normálním platbám.

Tam, kde se ambulance snaží v nějakém reži-
mu svá běžná vyšetření provádět, naráží  
na poměrně vysoké procento pacientů, kteří 
se k objednanému termínu nedostaví – buď 
zcela bez omluvy nebo třeba i s omluvou, nic-
méně pozdní na to, aby bylo možné termín 
nabídnout jinému pacientovi.

Rozpad týmu sestra-lékař při absenci jed-
noho z  nich též vede k  ekonomickým potí-
žím – ambulance potřebuje funkční dvoji-
ci, a minus jeden se nerovná minus 50 %, ale 
mnohdy minus 100 %.

Zdravotní pojišťovny – paradoxně – zažívají 
nejtučnější roky své existence. Rostou zůstat-
ky na účtech, jednak se zvýšila platba za tzv. 
státní pojištěnce, jednak se snížila produkce 
výkonů v ambulancích a není „co“ proplácet.

Ministerstvo zdravotnictví navýšilo ambu-
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lancím hodnotu bodu o  necelých 10 %, což 
mělo kompenzovat propad v  jarním období. 
Taková kompenzace by matematicky vychá-
zela za předpokladu, že tento propad je o cca 
10 % a nedojde k dalším změnám v nastave-
ných kalkulacích – realita je ovšem podstat-
ně horší.

Dvojí výměna na pozici ministra zdravot-
nictví jasnou odpověď na otázku financová-
ní letošního roku prozatím nepřinesla. Jarní 
oddlužení fakultních nemocnic prošlo hlad-
ce bez jakékoliv pozornosti, kdo by počí-
tal necelých 10 miliard, když vzduchem líta-
jí stovky miliard.

Dalších 11 miliard na odměny zdravotníkům 
(jedná se jen o  zaměstnance nemocnic –  
do privátních ambulancí totiž covid podle 
této logiky nechodí) vypadá bohulibě, ale 
paušální rozdělení všem bez ohledu na podíl 
péče s  rizikovými pacienty či zcela mimo  
ně, je prostě špatně – nehledě na skuteč-
nost, že mnoho lékařů, sestřiček i  dalšího 
personálu o podobnou částku přijde v rámci 
prodělané covidové infekce a  s  tím spoje-
nou pracovní neschopností.

Pokud nějaká aktivita nedává ekonomic-
ký smysl, je lepší ji přerušit či zcela ukon-
čit. Ztrátový provoz musí být dotován 
z  rezerv nebo z  jiné lukrativnější činnos-
ti. Zdravotnictví se ale touto logikou řídit 
nemůže. I ztrátový provoz má svůj medicín-
ský význam – kam jinam se má obrátit paci-
ent se svým problémem než na svého léka-
ře? 

Je nám víc než jasné, že letošní rok přináší 
většině víc problémů než radosti – zdravot-
ní, ekonomické, finanční, pracovní problémy 
zpravidla převažují nad opakem.

Zvládli jsme jarní měsíce, byť podpora 
v  rámci programu Antivirus nepřinesla víc 
jak necelých 10 % uspořených mzdových 
nákladů v  březnu a  dubnu letošního roku. 
V dalším období si již ani na Antivirus a ani 
na jiný program nesáhneme, protože naří-
zené omezení provozu, karantény a  covi-
dem infikovaný personál se do žádné ška-
tulky nevejde. 

Řečeno slovy paní ministryně Benešové – 
musíme mít vatu, a tak se v ní válíme…

Vnímání reality z  pozice vysoce postavené-
ho státního zaměstnance, a  naopak z  pozi-
ce podnikatele se zaměstnanci, které musí 
uživit – je něco tak diametrálně odlišné-
ho s  názorovými nůžkami tak rozevřený-
mi, že bude velmi dlouho trvat, než si tyto 
dvě kategorie znovu začnou nějak rozumět 
a vzájemně se respektovat…

A  i  když se nám na jedné straně nedostá-
vá podpory ze strany státu, cítíme úžas-
nou podporu ze strany těch, kteří jsou 
cílem našeho úsilí. Nejsme zde pro zdravot-
ní pojišťovny, pro ministerské či jiné úřední-
ky – jsme zde pro naše pacienty, kteří nám 
pomáhají v tomto těžkém roce všemi mož-
nými způsoby zvládnout naše fungování.

Dostali jsme darem nejrůznější spotřební 
materiál – roušky, respirátory, desinfekce, 
ochranné štíty…

… dostali jsme ovoce, sladkosti, bábovky, 
celá meníčka pro kompletní tým…

… dostali jsme UV lampu, čističky vzduchu….

… dostali jsme mnoho finančních příspěvků 
od drobných částek až po stotisícový dar….

… někteří dodavatelé si ukrojili ze své marže, 
případně šli na samotnou nulu při dodáv-
kách zboží či služeb…

Jsme velmi rádi, že jsme i  díky těmto pro-
středkům mohli letošní rok profinancovat 
– ona se ta vata ve zdravotnictví generu-
je docela obtížně a  všechny vlny oddlužení 
šly vždy směrem k  fakultním nemocnicím, 
nikdy k privátním subjektům.

Mám velmi milou možnost poděkovat  
za sebe a za celé naše pracoviště všem, kteří 
nám v letošním roce moc pomohli – finanč-
ně, materiálně i morálně a slovně. Pro úplný 
výčet nám v  některých případech chybí 
souhlas, ale velké poděkování samozřejmě 
patří všem, i  těm, jejichž jména zveřejně-
na nejsou.

Ať již koupí covidové nálepky či klasickou 
sponzorskou smlouvou jsme získali téměř 
4x více prostředků, než nám přinesl pro-
gram Antivirus.

Naše poděkování tak patří nejen panu 
Chládkovi z  Dopravních staveb, ale i  všem 
ostatním.
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Ahoj Vlastíku, 

znovu jsme, jako už mnohokrát dříve, na náš 
účet připsali finanční částku věnovanou spo-
lečností DS.
Chtěl bych velmi poděkovat jak za symbo-
lickou (jakákoliv podpora v  sobě nese tento 
význam coby ocenění naší práce), tak fak-
tickou ekonomickou pomoc v  tomto složi-
tém roce, který pro většinu firem přináší pro-
blémy, se kterými jsme se nikdo v  minulos-
ti nesetkali a nikdo nevíme, jak jim čelit ani 
s čím počítat do budoucnosti.
Zdravotnictví je ve zvláštní situaci – nesmí 
selhat, zároveň je však momentálně jedním 
z nejzranitelnějších článků v naší společnos-
ti. Dovezeme přístroje, ochranné pomůc-
ky, tuny roušek, hektolitry desinfekce – ale 
nedovezeme lékaře, sestřičky, ošetřovatele, 

ani žádný jiný tolik potřebný personál...
Máme i  na našem pracovišti nemocné 
zaměstnance, kteří se nemohou zapojit  
do práce, a ostatní to táhnou i za ně (a prav-
děpodobně si to po nějaké době prohodí), 
přesto nikdo neremcá, nestěžuje si... Je to 
v této době velmi povzbuzující, že se v kolek-
tivu najde tolik síly a  chuti poprat se s  tím 
vším a neutéct z boje. 
I  když každé pracoviště potřebuje spousty 
přístrojů a  dalšího vybavení, na jehož poří-
zení se obvykle sponzorské peníze využívají, 
tentokrát velmi rád použiji tyto prostředky 
na odměny zaměstnancům, kteří si je skuteč-
ně zaslouží, a to měrou vrchovatou.

Vlastíku, moc děkujeme.

prim. MUDr. Michal Zavadil

společnosti Dopravní stavby Brno,

společnosti CHF Holding,

panu Miroslavu Kolstrunkovi,

panu Pavlu Sedláčkovi,

společnosti MIRO GLOVES,

panu Petru Palasovi, 

společnosti LOMAX,

panu Františku Pahoreckému,

společnosti Stavoprojekta,

manželům Hruškovým,

společnosti Mapo Tax,

společnosti Pyrobatys,

manželům Gibson-Buškovým,

panu Vladimíru Oprchalovi,

společnosti Art lady,

paní Svatavě Henkové,

manželům Horákovým,

paní Silvii Friedmanové,

panu Romanu Blažkovi,

paní Tereze Bohaté, 

paní Ivaně Horákové,

společnosti Zdravé stravování,

panu Jaroslavu Kopáčovi, a dalším dárcům…

DĚKUJEME ZA POSKYTNUTÉ FINANČNÍ  
I NEFINANČNÍ DARY:
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I všem případným budoucím dárcům patří náš velký dík. 

Pokud byste rádi přispěli na chod našeho pracoviště, budeme samozřejmě rádi. 

A také manželům Holoubkovým za UV lampu.

5000

Děku jeme, Děku jeme, 
že nám  pomáháte!že nám  pomáháte!
Podpořte, prosím, naše pracoviště
č. ú.: 210 1597220/2010

Každý z nás dělá, co může a co umí.
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Každý z nás dělá, co může a co umí.

Děku jeme, Děku jeme, 
že nám  pomáháte!že nám  pomáháte!
Podpořte, prosím, naše pracoviště
č. ú.: 210 1597220/2010
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Každý z nás dělá, co může a co umí.

Děku jeme, Děku jeme, 
že nám  pomáháte!že nám  pomáháte!
Podpořte, prosím, naše pracoviště
č. ú.: 210 1597220/2010
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Každý z nás dělá, co může a co umí.

Děku jeme, Děku jeme, 
že nám  pomáháte!že nám  pomáháte!
Podpořte, prosím, naše pracoviště
č. ú.: 210 1597220/2010
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Také velice děkujeme za nefinanční dary 
v podobě potřebných zařízení pro kliniku:
pánům Ondřeji Krajíčkovi, Martinovi  
de Martini, Jaroslavu Bělehradovi a  Lukáši 
Maňáskovi za finanční dar a čističku vzduchu 
Winix Zero Pro, která ze vzduchu odstraňuje 
prach, pyl, alergeny zvířat a roztočů, bakterie, 
spory plísní aj. 

Podpořit nás můžete nákupem covidové samolepky (v hodnotě 100 Kč / 500 Kč / 2 000 Kč 
/ 5 000 Kč), případně individuální sponzorskou smlouvou, přičemž lze dar věnovaný na pro-
voz zdravotnického zařízení odečíst od základu daně.
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COVIDOVÝ KVÍZ
Vítěz kvízu získá 1 transfúzní jednot-
ku (500 ml) krevní plazmy od covid 
pozitivního zaměstnance kliniky krevní  
skupiny A1+. 
Může být 0–3 správných odpovědí!
1) Jak ministryně práce a sociálních věcí 
Jana Maláčová nazvala předsedu vlády 
Andreje Babiše v říjnu 2020?

a) kretén
b) idiot
c) debil

2) Kolikrát se na jaře změnila otevírací 
doba pro důchodce?

a) 3x a stejně nikdo nikdy nevěděl, 
    kdy do obchodu může a kdy ne
b) 2x a všichni byli v obraze
c) 4x a stejně nikdo nikdy nevěděl, kdy  
 do obchodu může a kdy ne

3) Jak rychle reaguje Ministerstvo zdra-
votnictví na podněty lékařů týkající se 
nefunkčního systému karantény?

a) 1 měsíc
b) 3 měsíce
c) nelze stanovit, od podání podnětu  
  v březnu 2020 prozatím nenastala    
    odezva

4) Jaké jsou příznaky covidové infekce?
a) ztráta čichu
b) ztráta příjmu
c)  ztráta důvěry ve vládu ČR

5) Jaký byl nárůst ceny ochranných pomů-
cek v jarní vlně? 

a) 5 %
b) 3 000 %
c) dodavatelé pochopili složitost situace 
a snížili cenu o 50 %

6) Home office je ideální řešení pro
a) práci zdravotní sestry – odběr krve  
 a dalších biologických vzorků
b) práci lékaře, zejm. operační výkony

c) práci řidiče MHD

7) Který z politiků má často sladěnou  
 roušku s kapesníčkem?

a)  Karel Havlíček
b)  Dominik Ferri
c)  Roman Prymula

8)  Na šachovém žebříčku v ČR je lépe  
 umístěn?

a)  MUDr. Michal Zavadil
b)  MUDr. Roman Prymula
c) jsou na žebříčku stejně umístěni

9) Spotřeba alkoholu ve srovnání  
 s loňským rokem (dle mezinárodních  
 průzkumů)?

a) zvýšila se o 60 %
b) snížila se o 100 %
c) zvýšila se o 20 %

10)  Jaký máte horoskop na další měsíc?
a) budeš trávit hodně času doma
b) budeš trávit hodně času doma 
c) budeš trávit hodně času doma

Správné odpovědi: 
1c, 2a, 3c, 4abc, 5b, 6-,7a, 8b, 9c, 10abc
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Slovník běžných pojmů souvisejících 
s aktuální pandemií covid-19

HARANTÉNA – nucený pobyt dětí doma 
(pozn. změněné slovo „karanténa”, harant 
= malé dítě hanlivě)

NAROUŠITEL – člověk pohybující se  
na veřejnosti bez roušky (pozn. změněné 
slovo „narušitel”)

UPCHRCHLÍK – migrant s koronavirem 
(pozn. zkomolené slovo „uprchlík”, chrchlat 
= chraptět, kašlat)

MATEŘÍROUŠKA – rouška, kterou ušila 
maminka (změněné slovo „mateřídouška”)

NÁKAZNÍK – návštěvník obchodu nakažený 
koronavirem (pozn. změněné slovo „zákaz-
ník”)

KORONOVAČNÍ KLENOTY – roušky a respi-
rátory (pozn. změněné slovo „korunovač-
ní”)

inzerce



Naše pracoviště hledá 

Hledáme
KARDIOLOGA

s atestací (nebo před jejím složením
s nástupem po atestaci, případně i dříve - dle domluvy).

SENIOR GAME 
PROGRAMMER C++ 

 

Our creative studio is focusing on 
developing action FPS games for 

PC, Xbox, Playstation and VR 
using Unreal Engine and 

developing high quality and 
entertaining FPS games. 

 
 

REQUIREMENTS 
 
Excellent knowledge of C++/ C#  
Advanced knowledge of Unreal 
Engine  
Experiences in game development 
Intermediate knowledge of English 
The Czech language is appreciated 
Ready to allocate to the Czech 
Republic  
Start possible immediately 

 
 

JOB DESCRIPTION 
 
Programming of game systems and 
features such as: 
▪ Development of unique AI 

enemies,  
▪ Multiplayer - client/application 

server,  
▪ The user interface, game 

elements 
▪ Production of prototypes based 

on design plus its further 
improvement 

▪ Code optimization, 
enhancements, debugging and 
testing the games in 
development 

WE OFFER 

The stable, quickly-developing 
company 
environment in-game industry 
among experienced developers 
A place for self-realization  
Full-time job with flexible hours 
Benefits + self-education 
Long-term prospective cooperation 
Meal vouchers of 100 CZK/day 
Attractive salary 
(80-100K CZK/ monthly) 
 

Would you like to join our adventure journey? Let us know and do not forget 
to mention your hobbies, strengths, and expectations that are also truly 

important to us! Some samples of your work will be highly appreciated, too! 
We are looking forward to hearing from you! 

 
BadFly Interactive, Přívrat 1454/12, 616 00  Brno, 

www.badflyinteractive.com, jobs@badflyinteractive.com,  
tel: +420 724 604 424 
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Vážení čtenáři, rádi bychom Vám s blížícím se koncem roku ušetřili čas s hledáním vhodného dárku, jak pro celou rodinu, tak pro 
firemní potřebu za účelem odměny pro klíčové pracovníky v managementu, na jejichž spolehlivém výkonu každý podnik stojí.
Naše klinika nabízí provedení preventivního lékařského vyšetření, které probíhá na jednom místě a nezabere více jak 1,5 až 
3 hodiny Vašeho času (dle Vámi zvoleného rozsahu).
Jaké typy poukazů Vám můžeme nabídnout?
1. komplexní vyšetření zdravotního stavu  
 SIMPLE – určeno do 30 let věku,  
 cena – 10 000 Kč
2. komplexní vyšetření zdravotního stavu  
 OPTIMAL – určeno od 30 let věku, 
 cena – 16 000 Kč
3. komplexní vyšetření zdravotního  
 stavu EXCLUSIVE – nejrozsáhlejší,  
 cena – 21 500 Kč
4. vyšetření kardiovaskulárního aparátu  
 – specializované vyšetření,   
 cena – 7 900 Kč
Celé vyšetření probíhá v komfortním prostředí a podílí se na něm tým našich lékařů i zdravotních sestřiček s bohatými zku-
šenostmi, které se nám za dobu našeho fungování (tedy od roku 2001) podařilo získat.
Poukaz na vyšetření je s platností do jednoho roku od nákupu. Pro jeho objednání nebo další informace nás můžete kontak-
tovat na tel. 533 306 480, nebo napsat na e-mailovou adresu: prevence@tmhklinika.cz.

DÁRKOVÉ POUKAZY



ubytování na zvolený počet nocí
platba až na místě
bezplatné storno nebo přesun rezervace
del�í pobyty za zvýhodněnou cenu
nachází se 250 km od Brna

ZIMNÍ NABÍDKA

REZERVUJTE JEŠTĚ DNES

+421 907 424 188
www.apartmanyvalca.sk apartmanyvalca@gmail.com

CENY OD 88 � ZA NOC 

apartmány pro
4 až 8 osob  

rezervace na:

VOLNÉ 
TERMÍNY


