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Úvodní slovo ředitele
kladenské nemocnice
Vážení čtenáři,
milé kolegyně a kolegové,

máme za  sebou polovinu letoš-
ního roku a  je opět mou milou po-
vinností podělit se s  Vámi o  zprávy 
z oblasti aktuálního dění, plánů a in-
vestic v naší nemocnici.

Stejně jako v  předchozích letech 
jsme opět úspěšní v získávání a čer-
pání finančních prostředků z dotač-
ních programů Středočeského kraje. 
K největším investicím v  této oblas-
ti jistě patří například modernizace 
magnetické rezonance, pořízení plně 
digitalizovaného rentgenu nebo no-
vých sanitních vozů.

Nemocnice se neustále snaží pra-
covat na  zvyšování kvality poskyto-
vané péče a  zlepšování prostředí 
a  služeb. Po  nezbytných přípravách 
a za finanční podpory Středočeského 

kraje bude v nejbližší době zahájena 
komplexní rekonstrukce objektu pa-
tologie. Abychom zlepšili pobytové 
služby maminkám, proběhne i rekon-
strukce oddělení šestinedělí. Nejen 
pro pacienty a návštěvníky nemocni-
ce, ale i pro zaměstnance přináší tyto 
investiční akce velké množství do-
časných těžkostí. Jsem si velmi dobře 
vědom, jak náročné je pracovat 
ve ztížených podmínkách stavebních 
úprav, ale je třeba s možnými kom-
plikacemi počítat. Dbejme, prosím, 
na  bezpečnost a  dodržujme organi-
zační pokyny s rekonstrukcí spojené. 
Věřím, že vše zvládneme a oddělení 
tak brzy budou moci obnovit svůj 
standardní provoz.

Nastává také období prázdnin, což 
s sebou přináší každoroční omezení 
provozu na  jednotlivých odděleních. 

Nemocnice bude i přesto dělat maxi-
mum, aby zajistila potřebnou lékař-
skou péči a poskytované služby pro 
svoji spádovou oblast. Děkuji všem 
za pochopení a trpělivost.

Závěrem mi dovolte popřát Vám 
všem i  Vašim blízkým krásné léto 
plné zážitků a pevně doufám, že si ho 
užijete ve zdraví a bez úrazů.

Ing. Jaromír Bureš
předseda představenstva 

Oblastní nemocnice Kladno
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Zhruba pět set dětí ročně se 
v  ČR po  narození ocitne v  kojenec-
kém ústavu, pěstounské péči nebo 
u adoptivních rodičů. Během prvních 
let života mnohdy vystřídají i několik 
míst a  často tak přijdou o  základní 
informace o  svém příchodu na  svět 
a o své minulosti. Právě proto vyba-
vuje projekt „Život v kufříku“ opuště-
né děti na jejich cestě životem kufří-
kem s předměty, které jim budou už 
navždy připomínat základní informa-
ce o jejich narození a uchovají vzpo-
mínky na tuto dobu.

Každé dítě má právo
znát svůj příběh

„Málokdo si dovede představit, jak 
těžké je pro děti vyrovnat se v  do-
spívání s  tím, že je matka po  poro-
du odložila. Cítí se nechtěné, nevědí 
nic o  začátku svého života, nemo-
hou srovnávat svou podobu s vlast-
ními rodiči a  prožívat pocit rodinné 
sounáležitosti. Život v  kufříku jim 
dává vědět, že i  ony byly milovány, 
s  láskou chovány sestřičkami, ope-
čovávány lékaři, že jim babičky v do-
movech pro seniory ručně vyrobily 
hračky a  myslely na  ně. Myslíme si, 
že každé dítě má právo znát svůj pří-
běh,“ říká k hlavní myšlence projek-
tu Iva Říhová z Nadačního fondu LA 
VIDA LOCA, který kufříky rozdává.

Kladenská nemocnice podporuje již třetí rok 
projekt Život v kufříku

Ve čtvrtek 16. května 2019 navštívila novorozenecké oddělení kladenské nemocnice 
Iva Říhová, zástupkyně a spoluzakladatelka Nadačního fondu LA VIDA LOCA. 
Předala zde dalších deset kufříků určených pro opuštěné novorozence.

„S Nadačním fondem LA VIDA LOCA 
spolupracujeme již třetí rok. Za  tuto 
dobu Oblastní nemocnicí Kladno 
prošlo 13 dětí, o  které se jejich bi-
ologičtí rodiče z  různých důvodů 
nemohli nebo nechtěli starat. Pro-
to byly na  základě jejich souhlasu 
nebo rozhodnutím soudu umístěny 
do Dětského centra či do přechodné 
pěstounské péče. Jsme rádi, že díky 
nadaci a  vzpomínkovému kufříku 
mají děti možnost zpětně nahléd-
nout do prvních hodin, dnů i  týdnů 
po  svém narození,“ uvedla Mgr.  Vla-
dislava Bělohlávková, vedoucí sociál-
ního oddělení kladenské nemocnice.

Kufřík plný vzpomínek
Jednou ze sestřiček pečujících 

o  novorozence, kteří teprve čekají 
na své nové rodiče, je i Bc. Barbora 
Geryková. Se souhlasem biologické 
matky pořizuje fotografie miminka 
v  průběhu jeho pobytu na  novoro-
zeneckém oddělení a  pečlivě doku-
mentuje každý nový moment jako je 
krmení nebo první koupání. V kufříku 
mají děti jako upomínku na své na-
rození řadu věcí, mezi nimiž nechybí 
ani ručně pletený obleček, hračka, 
památníček s  první fotografií, míra-
mi při narození a  otiskem nožičky, 
kojenecká láhev, dudlík nebo osobní 
přání do života od zdravotních sestři-

ček nemocnice, které se o  miminko 
staraly. 

„Dáváme do něj i předměty, se kte-
rými přišlo dítě v prvních hodinách či 
dnech do styku – může to být napří-
klad dečka, do které bylo po vložení 
do baby boxu zabalené, hračka a po-
dobně,“ řekla Mgr.  Hana Mrázková, 
staniční sestra novorozeneckého od-
dělení Oblastní nemocnice Kladno. 

Kufřík se všemi vzpomínkami se 
předává s dítětem při odchodu k pěs-
tounům nebo do  Dětského centra. 
Od  roku 2015 Nadační fond LA VIDA 
LOCA postupně zapojuje do projektu 
porodnice z celé České republiky.  
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Paní primářko, co je vlastně cílem 
Evropského dne melanomu?

Evropský den melanomu je celo-
evropská preventivní kampaň, jejíž 
cílem je upozornit na nebezpečí kož-
ních nádorů a na nebezpečné účinky 
UV záření. Podtrhuje úlohu dermato-
loga v prevenci, diagnostice a léčbě. 
Přihlášení kožní specialisté po  celé 
ČR nabízejí v  tento den zájemcům 
vyšetření kožních útvarů zdarma 

Preventivní vyšetření
pigmentových znamének

Měsíc květen byl v kladenské nemocnici ve znamení prevence. Jednou z akcí, 
kterou každoročně organizuje kožní oddělení, byl Evropský den melanomu, o který 
projevila zájem téměř stovka lidí.

a  vyšetření se neúčtuje zdravotním 
pojišťovnám. 

Dokážete odhadnout, kolika li-
dem v  ČR je ročně diagnostikován 
melanom?

Statistiky uvádějí, že ročně je 
v  kožních ambulancích diagnostiko-
ván maligní melanom až u 1500 lidí 
a z  toho 300 z nich na tuto diagnó-
zu zemře. Je to nejagresivnější for-

ma kožní rakoviny. Nejvíce ohroženi 
bývají lidé nad 50 let. Za posledních 
30 let se udává, že se počet zvýšil až 
4x. Jen v našich kožních ambulancích 
diagnostikujeme zhruba 10 - 15 pří-
padů za rok. Nejmladšímu pacientovi 
s touto diagnózou je 19 let a nejstar-
šímu 92. Nejčastějším nádorem kůže, 
který diagnostikujeme, je bazaliom. 

Proč je tak důležitá prevence?
Melanom je nejzhoubnější kož-

ní nádor, který zabíjí svého nositele. 
Kožní povrch je snadno přehlédnu-
telný a  hlavní příčinou pozdě sta-
novené diagnózy je nedostatečná 
informovanost pacientů o  růstu či 
změně pigmentového znaménka. 
Velmi často se také setkáváme s tím, 
že lidé nepřijdou včas jen ze strachu 
z  kožního nádoru nebo z  pověry, že 
by se znaménka neměla odstraňovat 
nebo si myslí, že pokud ze znaménka 
roste vlas, tak to vlastně nevadí a je 
to bezpečné, ale opak je pravdou. 
Pokud je melanom diagnostikován 
včas, řeší se „pouze“ chirurgickým 
odstraněním. 

Existuje nějaká riziková skupina 
lidí, kteří by měli chodit na preven-
tivní vyšetření častěji?

Prevenci doporučujeme všem, a to 
alespoň 1x ročně. Rizikovější skupi-

Každý člověk by měl zpozornět, jakmile objeví na svém těle nové mateřské 
znaménko, zvláště pokud se rychle zvětšuje, svědí nebo dokonce krvácí. Pre-
vence pigmentových znamének je často podceňována, přičemž právě nádor 
kůže patří k nejzhoubnějším rakovinovým onemocněním. V České republice 
zemře každý rok na následky zhoubného melanomu (nádoru kůže) až 300 lidí. 
Včasná návštěva lékaře přitom hraje zásadní roli – pokud je rakovina kůže 
odhalena v raném stádiu, je možné vyléčit ji chirurgickým odstraněním. V roz-
vinutém stádiu onemocnění je léčba již velice obtížná, takže oblíbené rčení 
„změna je život“ v případě melanomu rozhodně neplatí! 

Jak člověk pozná nebezpečné znaménko, jak často bychom měli chodit 
na preventivní vyšetření a kde na těle se melanom objevuje nejčastěji? Na to 
jsme se zeptali MUDr. Jany Földesové, primářky kožního oddělení kladenské 
nemocnice.





bulantní chirurgický zákrok, který se 
provádí v  lokální anestezii, násled-
ně s  klasickým uzávěrem chirurgic-
ké rány a  histologickým rozborem 
odstraněné tkáně. Zákrok se provádí 
ambulantně a je minimálně bolesti-
vý. 
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ny jsou lidé se světlou kůží, rezavými 
vlasy nebo neschopností se opálit. To 
jsou významné faktory způsobující 
menší odolnost vůči vzniku melano-
mu. K dalším rizikovým faktorům pa-
tří tendence k tvorbě pih po slunění, 
přítomnost atypických kožních útvarů 
nebo snížená schopnost opravovat 
poškození DNA vzniklé při UV zátěži. 

Pozná člověk sám, že má na  těle 
nebezpečné znaménko?

Své tělo známe nejlépe sami. Pro-
to jakákoli změna znaménka, která 
se týká velikosti, okraje, tvaru, barvy, 
povrchu, objevení šupin, vyklenutím 
na kožní povrch nebo změny pocitů 
jako svědění, krvácení, mokvání či 
změna charakteru růstu, může člo-
věka upozornit na možné riziko. V tu 
chvíli doporučujeme s  návštěvou 
dermatologa neotálet.

Kde na těle se může melanom ob-
jevit?

Melanom může vzniknout kdekoli, 
kde je přítomná buňka melanocyt. 
Nejvíce vzniká na kůži trupu, konče-
tin, hlavy a kštice. Může se ale objevit 
i na sliznicích nebo v oku. Muži mí-
vají častěji nález melanomu na trupu 

v  horní části zad a  ženy na  dolních 
končetinách – na  bércích. Slizniční 
melanomy mohou vznikat v  dýcha-
cím, zažívacím nebo pohlavně mo-
čovém traktu. Většinou se melanom 
vyskytuje solitérně, na  první po-
hled bývá jiný, sytě a  nepravidelně 
pigmentovaný, neostře ohraničený 
a asymetrický. Pro dermatologa je při 
vyšetření takového znaménka důle-
žitý i údaj, kdy se znaménko na kůži 
objevilo, jak dlouho roste, zda svědí 
nebo jestli někdy místo krvácelo. Pa-
cienti mají často ze strachu tendenci 
buď problém vůbec neřešit nebo si 
vymýšlet, že ložisko, které zjevně ros-
te měsíce, vydávají za ložisko týden-
ního růstu. 

Jak se znaménko nejčastěji od-
straňuje?

Pokud hovoříme o  nezhoubném 
znaménku, které není pigmentované 
a  je klinicky typické, můžeme krom 
klasické chirurgické cesty využít i la-
serové ošetření. Podmínkou je ale 
vyšetření dermatologem a  klinic-
ky jasná diagnóza. Pokud se jedná 
o  znaménko, které je pigmentové, 
pacienty odesíláme na  drobný, am-

Znáte pravidlo ABCDE?

Převážná většina znamének je zce-
la neškodná. Ale pokud jich máte 
na  těle více, není na  škodu  znát 
základní pomůcku k  rozeznání 
kožního melanomu, ve  které jsou 
shrnuty základní rysy podezřelého 
ložiska. Pokud Vaše pigmentové 
znaménko splňuje alespoň dva 
z následujících parametrů, návště-
vu kožního lékaře určitě neodklá-
dejte.

A (assymetry) = asymetrie
Nejste-li si jistí symetrií znamén-
ka, představte si v  jeho středu 
čáru. Liší se polovina znaménka 
od té druhé? Pokud ano, zbystřete. 
Neškodná znaménka bývají syme-
trická.

B (border) = ohraničení
Neškodné znaménko má hladké, 
pravidelné okraje. Melanom má 
obvykle nepravidelné okraje s čet-
nými zářezy a výběžky, kterými se 
nádor šíří do okolí.

C (colour) = barva 
Většina normálních znamének je 
jednobarevná a všude stejně tma-
vá. Pokud má útvar více barevných 
odstínů, je to další varovný signál. 
Ale pozor, nemusí to být vždy hně-
dá nebo černá. Některé melano-
my jsou růžové, červené, modravé 
nebo šedobílé.

D (diameter) = průměr
Pokud má znaménko průměr větší 
než 5 mm, je třeba mu věnovat zvý-
šenou pozornost a  sledovat, zda 
se nezvětšuje.

E (elevation) = vyvýšení ložiska
Pokud roste znaménko nad úroveň 
kůže směrem do výšky, je to velmi 
podezřelé. Pigmentová znaménka 
takové změny obvykle neprojevují.
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V  České republice mrtvici ročně 
prodělá zhruba 25 tisíc lidí. Problém 
vzniká nejčastěji v okamžiku, kdy se 
některá z  tepen, které zásobují mo-
zek, ucpe krevní sraženinou. Urgent-
ní lékařské ošetření hraje v  tomto 
případě naprosto zásadní roli a  má 
významný vliv na  míru uzdravení 
pacienta. To klade vysoké nároky 
na  organizaci přednemocniční i  ne-
mocniční péče, proto je 
vhodné přesnou koordinaci 
týmů cvičit.

Z  tohoto důvodu se kla-
denská nemocnice ve  spo-
lupráci se Zdravotnickou 
záchrannou službou Stře-
dočeského kraje, Cerebro-
vaskulární sekcí ČLS JEP 
a organizací Angels rozhodla 
na začátku dubna zorganizovat simu-
lační trénink akutního ošetření paci-
enta s CMP, jehož cílem bylo zjišťovat 
slabá místa akutní péče a  možnost 
načerpat co nejvíce vědomostí tak, 
aby se zlepšila spolupráce na všech 

úrovních a bylo tak možné vrátit kaž-
dého pacienta s CMP co nejdříve zpět 
do aktivního života.

U mozkové mrtvice
rozhodují vteřiny.

Proto je potřeba jednat rychle!
„Každý pacient s  podezřením 

na cévní mozkovou příhodu se může 
nacházet v  přímém ohrožení života, 

kdy každá vteřina se počí-
tá. Je proto nezbytné, aby 
byl v  rámci akutní péče 
vždy aktivován záchranný 
systém a  primární ošetření 
pacienta převzala Zdravot-
nická záchranná služba. Než 
„záchranka“ s  pacientem 
dorazí do nemocnice, infor-
muje předem její příjmové 

oddělení tak, aby byl při předání ne-
mocného přítomen specializovaný 
multidisciplinární tým zdravotníků, 
připravený bezodkladně se o něj po-
starat. Optimální je pro uzdravení 
pacienta provést kompletní diagnos-

tiku a  neodkladně zahájit cílenou 
léčbu do  30 minut od  jeho předání 
do  nemocnice,“ vysvětluje vedoucí 
iktového centra kladenské nemocni-
ce MUDr. Richard Brzezny, Ph.D.

Dubnová simulace akutního ošet-
ření pacienta po  CMP probíhala 
podle předem připraveného scéná-
ře tak, aby celý tým zdokumentoval 
klíčová místa a poté mohl diskutovat, 
co by bylo možné zrychlit a zlepšit.

„O roli pacienta jsme záměrně po-
žádali kolegyni z řad urgentního pří-
jmu, jelikož právě tam každý měsíc 
přijmou až 100 pacientů s podezřením 
na toto onemocnění. Cvičení byly pří-
tomny všechny odbornosti zdravot-
níků běžně zapojené do  léčebného 
procesu CMP. Dění na  všech stano-
vištích – od kontaktu se záchrankou, 
přes příjem pacienta až po  veškerá 
vyšetření včetně simulovaného vy-
šetření na CT, bylo snímáno kamerou 
a klíčová místa monitorována pracov-
níkem organizace Angels. Záznam ka-
mery a závěry monitorace jsme si pak 
s  kolegy detailněji prošli a  provedli 
analýzu postupu a dosažených časů. 
I přes výborný čas 13 minut jsme zjis-
tili, že náš systém má rezervy, na kte-
rých můžeme dále pracovat. Jedná se 
například o lepší spolupráci iktového 
lékaře s  diagnostickými odděleními. 
Kratší čas k  podání léčby znamená 
větší šanci pacienta na  uzdravení, 
protože každou ztracenou minutou 

Neurologové trénovali
rychlejší ošetření pacienta
po mozkové příhodě

Cévní mozková příhoda (CMP), lidově zvaná mrtvice, je celosvětově druhou 
nejčastější příčinou úmrtí a zdaleka se podle odborníků netýká jen starších lidí. 
Výjimkou dnes nejsou ani třicetiletí pacienti. 

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT
O MOZKOVÉ MRTVICI:

Projevuje se jedním nebo všemi 
ze 3 základních příznaků:

•  Ochrnutí končetin
•  Porucha řeči
•  Pokles lícního koutku

S voláním na linku 155 nečekejte!

Až 70 % pacientů se zcela zotaví, 
pokud je léčba zahájena do 1 ho-
diny od vzniku příznaků. K zaháje-
ní léčby má pacient od vzniku pří-
znaků maximálně 6 hodin.
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odumírají milióny mozkových buněk,“ 
shrnul průběh cvičení vedoucí iktové-
ho centra.

„S  iktovým týmem kladenské ne-
mocnice často pořádáme různé 
aktivity s cílem optimalizovat posky-
tovanou péči. Simulační tréninky nám 
pomáhají odhalit logistické překážky 
a tím zkracovat čas do podání léčby. 
V neposlední řadě slouží i k edukaci 
začínajících lékařů, sester, zdravot-
nického personálu či záchranářů. 
Léčba pacientů s  CMP je komplexní 
proces, který vyžaduje synchronizaci 
a  souhru všech zúčastněných ele-
mentů. V Kladně se toho podařilo do-
cílit, a to je i důvod, proč nemocnici 
osobně považuji za příkladnou i pro 
jiná iktová centra,“ nešetřil chválou 
Robert Havalda, Angels konzultant 
pro Českou republiku.

Nejmodernější péče
na světové úrovni

Oblastní nemocnice Kladno je již 
devět let akreditovaným Centrem vy-
soce specializované péče o pacienty 

s  cévní mozkovou příhodou. Během 
této doby bylo v  nemocnici léčeno 
více jak 4,5 tisíce pacientů s  touto 
diagnózou. Kladenské Centrum se 
postupně stalo jedním z  největších 
specializovaných center v  celé re-
publice pro pacienty s  mozkovou 
mrtvicí. Byl zde vybudován zkušený 
tým odborníků, který je schopen na-
bídnout nejmodernější péči na  svě-
tové úrovni.

Mezinárodní ocenění
za kvalitu péče

Kvalita a výkon péče Iktového cen-
tra v  kladenské nemocnici nezůstá-
vá bez povšimnutí ani u hodnotících 
společností, a  to i  těch mezinárod-
ních. Na  základě zpracování regist-
rů lékařské péče ČR byla kladenská 
nemocnice se svým Centrem vysoce 
specializované péče o pacienty s cév-
ní mozkovou příhodou oceněna me-
zinárodní organizací Angels Initiative 
nejvyšší Platinovou medailí za kvalitu 
péče, v rámci jejich programu ESO AN-
GELS Awards. Toto ocenění vyjadřuje 

oddanost zařízení neustále zlepšovat 
kvalitu péče o pacienty s CMP.

„Získané ocenění je mimořádné 
a velmi si ho ceníme. Nelze nezmínit 
výjimečnost tohoto uznání i ve srov-
nání s ostatními centry v ČR. Oceně-
ní bylo slavnostně předáno v  rámci 
46. českého a  slovenského cerebro-
vaskulárního kongresu, který proběhl 
v září loňského roku v Mikulově,“ řekl 
MUDr. Richard Brzezny, Ph.D.

Prevence mozkové příhody
Jak první, tak i případně následné 

mozkové příhody velmi závisí na pří-
stupu každého z nás, protože mozkové 
příhodě se dá z velké části předchá-
zet vhodným životním stylem. Riziko-
vými faktory cévní mozkové příhody 
jsou hlavně kouření, neléčený vysoký 
krevní tlak, cukrovka, vysoká hladina 
cholesterolu v krvi a obezita. Obzvláš-
tě lidé, u  nichž se mozková mrtvice 
vyskytla v rodině, by měli pravidelně 
chodit na  preventivní prohlídky, aby 
se rozvoj případných rizikových fakto-
rů včas zachytil. 

Prodejna zdravotnických potřeb Oblastní nemocni-
ce Kladno zavedla pro pacienty novou službu, kterou je 
bezplatný rozvoz stomických a inkontinenčních pomůcek. 
Na podrobnosti jsme se zeptali vedoucí prodejny zdra-
votnických potřeb Dany Pihrtové.

Paní Pihrtová, proč se zdravotnické potřeby rozhodly 
zavést tuto službu?

Jelikož má lékař možnost předepsat stomické a inkon-
tinenční pomůcky až na několik měsíců, často jsou paci-
enti nuceni vyzvedávat v lékárně objemná a těžká balení. 
Jsme bohužel limitovaní pracovní dobou, tudíž se může 
stát, že pacient ani nemá v daný čas možnost nebo čas 
si své pomůcky vyzvednout. Tuto situaci jim pomůže vy-

řešit nová služba bezplatného rozvozu. Pacienti tak obdr-
ží své pomůcky diskrétně a pohodlně až do místa svého 
bydliště. Po dohodě jsme schopní domluvit čas doručení 
i mimo naši provozní dobu.

Co všechno nabízíte v souvislosti s rozvozem?
Můžeme nabídnout rychlé dodání pomůcek – zpravidla 

do 3 – 5 dnů, individuální přístup při řešení potřeb nebo 
odborné poradenství díky profesionálnímu personálu. 
Stomické a  inkontinenční pomůcky rozvážíme zdarma 
po Kladně i okolí.

Jak funguje proces doručování pomůcek?
Když pacient dostane od lékaře poukaz, může se buď 

rovnou domluvit se sestřičkou ve  stomické poradně, že 
bude chtít pomůcky doručit a  ona nám poukaz předá 
nebo k  nám pacient může poukaz přinést osobně. Pro 
doručování využíváme služeb naší Dopravní zdravotnické 
služby, kdy dopravce předem pacientovi zavolá na uvede-
né telefonní číslo, potvrdí si s ním termín a čas doručení 
a informuje ho o případném doplatku na pomůcky. Paci-
ent tak předem ví, kdy mu bude zásilka doručena. Kromě 
toho, že je tento způsob pro pacienta velmi pohodlný, je 
především velmi rychlý a samozřejmě i diskrétní. 

Kde je možné si bezplatný rozvoz objednat?
Tuto službu je možné si objednat buď osobně v naší 

prodejně zdravotnických potřeb nebo na  telefonním 
čísle 312 606 191, a to vždy v době od pondělí do pátku 
od 8:00 – 16:00 hodin. 

Nová služba prodejny zdravotnických potřeb



Naši pacienti jsou velmi dobře informováni, co je obsa-
hem pojmu urgentní medicína – pokud někde v nemoc-
nici vidí ceduli se slovy „URGENTNÍ PŘÍJEM“ případně 
„EMERGENCY“, vědí, že v  nepřetržitém režimu se jim 
dostane zdravotní péče. Pravda, pokud se dostaví s tím, 
že mají týden zvýšenou teplotu a neměli čas zatím dojít 
k lékaři, může se jejich čekání někdy protáhnout, protože 
zdravotnická záchranná služba právě přivezla tři pacienty 
z  dopravní nehody. Ve  zdravotnictví se ale často čeká 
všude ve světě. 

Urgentní péče v číslech
V  Evropě navštíví urgentní příjem 5 pacientů každou 

vteřinu, 430 000 denně, 157 miliónů ročně, což je třetina 
evropské populace. V  ČR využije systém urgentní péče 
každoročně asi 1,5 milionu pacientů, tj. šestina obyva-
tel České republiky. Dvě třetiny z  nich ošetří zdravot-
nická záchranná služba, třetinu existující urgentní příjmy, 
kterých je zatím asi 20, včetně toho kladenského. Plán 
Ministerstva zdravotnictví je však velmi ambiciózní – 84 
příjmů, v každém okrese jeden. Centrem akutní medicíny 
v Kladně (tedy včetně akutních úrazových, chirurgických, 
interních, neurologických a dalších odborných ambulancí 
a  pohotovostní lékařskou službou, známou spíše jako 
LSPP) projde přes 70 tisíc pacientů ročně, z toho asi 7500 
oddělením urgentního příjmu. 

Co tedy lékař urgentní medicíny může nabídnout paci-
entům a co kolegům ve službě? Pacientům nasměrování 
v  systému zdravotní péče, a  to z  jednoho místa, nikoliv 
posouváním z  jedné ambulance do  druhé. A  kolegům 
bychom měli zaručit to, že dostanou „svého“ pacienta již 
s pracovní a někdy i definitivní diagnózou a se zahájenou 
léčbou. 

Důležitými faktory jsou čas
a komplexní pohled na pacienta

Pro urgentní medicínu je charakteristický přístup 
na základě symptomů – pacient nepřichází s diagnózou, 

ale s něčím, co ho trápí – špatně se mu dýchá, bolí ho 
na hrudi, volají příbuzní, že se dědečkův stav náhle nebo 
pozvolna zhoršil. Úkolem lékaře urgentní medicíny je 
zejména stanovit naléhavost řešení obtíží (jak u jednoho 
jediného pacienta, tak při práci na oddělení urgentního 
příjmu určit pořadí ošetření a  podle vývoje situace jej 
pružně měnit), stabilizovat pacientův stav a poté stano-
vit obor, kterému pacient náleží (interna, chirurgie, prak-
tický lékař atd.) a též úroveň další péče, od ambulantní až 
po intenzivní. 

U jednotlivých symptomů je nutné především vyloučit 
život ohrožující příčiny – pacient s bolestí na hrudi může 
mít infarkt myokardu nebo plicní embolii, ale též zablo-
kovanou páteř, zánět pohrudnice nebo žaludeční vředy. 
A někdy se mohou bolestmi projevovat psychické obtíže 
při dlouhé nebo nahromaděné zátěži. 

Lékař tedy musí být schopen komplexního pohledu 
na pacienta. Měl by být vycvičen k řešení celého spek-
tra všech myslitelných obtíží pacientů, od novorozenců 
po  křehké seniory a  umírající, musí se zorientovat 
ve  všech možných (a  často i  nemožných) kombinacích 
příznaků pacientů, od  léčení zástavy oběhu a  závaž-
ných úrazů až po  tišení bolestí duše. Musí být přede-
vším dobrý diagnostik a  znát něco od  každého oboru 
medicíny, a též zdatný manažer, který řeší kolizní situace 
na  urgentním příjmu. Musí být schopen komunikovat 
s kýmkoliv, od plačícího dítěte a jeho vyděšené maminky 
po pacienty s demencí, s cizinci mluvícími všemi mož-
nými jazyky a s  lidmi ze všech vrstev společnosti. Vždy 
a za každých okolností však musí být obhájcem zranitel-
ných skupin populace, a musí postupovat tak, aby byla 
zachována především bezpečnost pacientů v  systému 
zdravotnictví.

V komunikaci s kolegy se nesmí nechat odbýt obligát-
ním „nemáme místo“, pokud předává pacienta do další 
péče, a  medicínskými argumenty prosadit hospitalizaci, 
je-li potřebná. Na  druhé straně se nesmí bát propustit 
pacienta, je-li možné stav zvládnout v  domácí péči – 
urgentní příjem může snížit počet přijímaných pacientů 
a to bezpečně, třeba i po nějaké době observace. 

Jak říká bývalá prezidentka Evropské společnosti 
urgentní medicíny prof. Dr. Roberta Petrino z Itálie: „Je to 
obor, ve kterém se nikdy nebudete nudit. A často jdete 
večer ze směny domů sice unavení, ale s pocitem, že jste 
přispěli někomu k záchraně života“. 

A  já si dovoluji dodat, že i  po  30 letech v  oboru se 
setkávám pravidelně s něčím zajímavým a někdy i novým. 

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM
Oddělení urgentního příjmu 
Oblastní nemocnice Kladno

Vědecký sekretář Společnosti urgentní medicíny
a medicíny katastrof ČLS JEP

Členka vědeckého výboru EUSEM Congress


Stručný průvodce urgentní medicínou
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Na  kvalitnější a  pohodlnější pře-
pravu se mohou těšit všichni pacienti 
Oblastní nemocnice Kladno.  Vozový 
park Dopravní zdravotnické služby se 
rozšířil o  tři nové sanitní vozy znač-
ky Volkswagen Transporter, které na-
hradí část stávající vozové techniky 
dosahující stáří až 16 let. Nemocnici 
je ve středu 3.4.2019 předal JUDr. Ro-

Ve vozovém parku
přibyly tři nové sanitní vozy

bert Bezděk, CSc., radní pro oblast 
bezpečnosti a  zdravotnictví Středo-
českého kraje. Sanitky budou sloužit 
pacientům všech oddělení k urgent-
nímu transportu, převozu na  vyšet-
ření i potřebné zákroky. Vysoce mo-
derní klimatizovaná vozidla pořídila 
kladenská nemocnice díky prostřed-
kům dotace z rozpočtu Středočeské-
ho kraje.

Nové vozy nabízejí vyšší komfort 
jak pro pacienty, tak i pro zdravotníky, 
kteří s pacienty manipulují. „Sanitky 
jsou vybaveny nejnovější transport-
ní technikou, transportními nosít-
ky a  infarktovým křeslem, což patří 
v  současné době mezi nejkomfort-
nější a nejbezpečnější prostředky pro 
přepravu pacientů. Samozřejmostí je 
také sklopná nájezdová rampa pro 
snadnější a  bezpečnější naložení 
imobilních pacientů. Vozy mají také 
lepší systém vytápění a  klimatizace, 

které zvýší pohodlí přepravovaných 
pacientů. Novinkou oproti starým vo-
zům je i otočná boční sedačka, která 
umožní bezproblémovou přepravu 
invalidních vozíků,“ popisuje výhody 
nových vozů vedoucí dopravy Oblast-
ní nemocnice Kladno Štefan Šulgán.

Dopravní zdravotnická služba kla-
denské nemocnice provozuje v sou-
časné době celkem 15 sanitních vozů 
a  ročně s  nimi přepraví přes 40 ti-
síc pacientů. „Naše sanitky najedou 
zhruba 3–4 tisíce kilometrů za měsíc 
a za celý loňský rok jsme s nimi najez-
dili 670 916 km,“ uvedl souhrnná čísla 
vedoucí dopravy s  tím, že postupná 
obnova vozového parku je napláno-
vána průběžně i na další roky.  

Nová budova CAM
Centrum akutní medicíny 

Po–Pá  7:30–16:00

Ušetříme Váš čas a peníze

LÉKÁRNA

52%

Oblastní nemocnice Kladno  
Jsme tu pro vás

léků zcela bez doplatku. Ušetříme Váš čas a peníze.

Po–Pá 7:30–15:00
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V průběhu února a března se v kla-
denské nemocnici intenzivně praco-
valo nejen na  instalaci vylepšené 
magnetické rezonance, ale obměny 
se dočkal i  klasický rentgen. Radio-
diagnostické oddělení proto navštívil 
i JUDr. Robert Bezděk, CSc., radní pro 
oblast bezpečnosti a  zdravotnictví 
Středočeského kraje, protože mo-
dernizace zdravotnické techniky byla 
možná právě díky krajskému financo-
vání.

„Magnetická rezonance je jedna 

Radiodiagnostické oddělení
modernizuje vybavení

z nejdražších a nejsložitějších zobra-
zovacích metod, která je k organismu 
šetrná a nezatěžuje jej rentgenovým 
zářením jako vyšetření na CT. Lékaři 
pomocí ní mohou detailně zobrazit 
centrální nervovou soustavu, vnitřní 
orgány lidského těla, páteř, klouby 
i měkké tkáně,“ přiblížila význam pří-
stroje primářka radiodiagnostického 
oddělení Oblastní nemocnice Kladno 
MUDr.  Jaroslava Benešová s  tím, že 
vylepšená verze přístroje Siemens 
Magnetom Avanto fit je v  provozu 

od  pondělí do  pátku a  slouží na-
příklad pro potřeby ortopedického, 
neurologického nebo onkologického 
oddělení. Ročně se na něm vystřídá 
až 3 000 pacientů.

Diagnostickou kvalitu i  flexibilitu 
pracoviště zvýší i plně digitalizovaný 
rentgen, díky kterému bude možné 
vyšetřit více pacientů. 

„Přístroj bude sloužit ke  snímko-
vání hospitalizovaných i  ambulant-
ních pacientů, kteří přicházejí na RDG 
oddělení od ambulantních specialis-
tů nebo praktických lékařů či pedi-
atrů. U nového rentgenu budou mít 
velkou výhodu i  pacienti přivezení 
na mobilním lůžku. Díky vyjímatelné-
mu flat panelu bude moci radiolog 
zajistit vyšetření bez nutnosti pře-
kládání na  skiagrafický stůl,“ dodala 
Jaroslava Benešová.

Cílem radiodiagnostického odděle-
ní kladenské nemocnice je nabídnout 
hospitalizovaným i ambulantním pa-
cientům co nejkvalitnější vyšetření 
v nejkratší možné době. 

Jeden člověk ze tří potřebuje bě-
hem života transfuzi, ale pouze jeden 
ze 30 je dárcem. Lidskou krev bohužel 

Dobrovolní dárci krve
si připomněli svůj světový den

nelze v medicíně ničím nahradit a již 
450 mililitrů této jedinečné kapaliny, 
která se odebírá při dárcovství, může 
pomoci zachránit až tři lidské životy. 
I proto se Oblastní nemocnice Kladno 
v  čele s  hematologicko-transfuzním 
oddělením opět připojila ke  Světo-
vému dni dárců krve. Účelem tohoto 
dne bylo připomenout zásluhy dárců 
krve a současně také vyzvat ty, kteří 
jsou zdraví, ale krev dosud nedarova-
li, aby se dárci krve stali. 

Světovým dnem dárců krve je 14. 
červen a  tento datum nebyl vybrán 
náhodou. Připadá symbolicky na den 

narození vídeňského profesora Karla 
Landsteinera (14.6.1868), objevitele 
krevních skupin a Rh faktoru. 

„O tuto akci je každý rok velký zá-
jem a v letošním roce využila příleži-
tost k orientačnímu vyšetření krevní 
skupiny nejen téměř stovka zájemců, 
ale i studenti základní školy v Hřeb-
či. Odborníci z hematologicko-trans-
fuzního oddělení poskytovali všem 
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Nadace Křižovatka darovala dět-
skému oddělení kladenské nemoc-
nice 15 nových monitorů dechu 
v celkové hodnotě 30.000,- Kč. Z rukou 
dárců je společně převzali předseda 
představenstva Oblastní nemocnice 
Kladno Ing.  Jaromír Bureš a  primář 
dětského oddělení MUDr. Mgr. Tomáš 
Rosík, Ph.D. Přístroje byly zakoupeny 
z  finančního daru, který již po  páté 
poskytla kladenská energetická spo-
lečnost Alpiq Generation (CZ). 

„S Nadací Křižovatka spolupracuje 
naše dětské oddělení již mnoho let 
a od roku 2015 se ke vzájemné spo-

Narozené děti bude hlídat
15 nových monitorů dechu

lupráci přidala i  společnost Alpiq 
Generation (CZ), za  což jsme velmi 
rádi. Monitory dechu máme v  ne-
mocnici zajištěna novorozenecká, 
nedonošenecká i  kojenecká lůžka. 
Přestože patříme k  nejméně posti-
ženým zemím s výskytem Syndromu 
náhlého úmrtí kojence (SIDS), ročně 
bohužel v České republice neočeká-
vaně zemře zhruba 25 novorozenců 
bez zjevné příčiny. Monitory jsou 
proto vynikající preventivní pomůc-
kou, jak těmto nešťastným událos-
tem předcházet. Pokud mají rodiče 
zájem, půjčujeme jim tyto monitory 

dechu i  domů. Máme zkušenost, že 
pokud je spící miminko pod kontro-
lou monitoru, jsou maminky daleko 
klidnější.  Je třeba mít na paměti, že 
pokud monitor dechu spustí alarm, 
je potřeba neprodleně zkontrolo-
vat dítě, a  to vždy  při dostatečném 
osvětlení,“ shrnul předání i  význam 
monitorů dechu MUDr.  Mgr.  Tomáš 
Rosík, Ph.D.

„Během prvního roku života dí-
těte může dojít k  nepravidelnému 
dýchání nebo dokonce k zástavě de-
chu. Zpomalení nebo zástavu dechu 
může způsobit jak Syndrom náhlého 
úmrtí kojenců, tak nachlazení, vyso-
ké horečky či jiný chorobný stav. Při 
dechové zástavě delší než 20 vteřin 
nebo při snížení dechové frekvence 
pod 10 dechů za  minutu upozorní 
zvukový a  světelný signál přístroje 
personál nemocnice nebo rodiče, 
díky čemuž může být dítěti ihned po-
skytnuta první pomoc. Monitor záro-
veň dokáže odhalit i  mělké dýchání 
či apnoické pauzy,“ dodala Miloslava 
Stibůrková, regionální manažerka 
Nadace Křižovatka pro Čechy.  

návštěvníkům také informace o  da-
rování krve, průběhu jejího odběru 
a v poledne si zájemci mohli jít pro-
hlédnout, jak to na oddělení vypadá,“ 
popsala průběh celé akce tisková 
mluvčí nemocnice Hana Senohráb-
ková.

Chcete se stát dárcem krve a ne-
víte, jak na  to? Stačí se podívat 
na  webové stránky hematologicko-

-transfuzního oddělení kladenské 
nemocnice, zavolat na  telefonní 
číslo: 312  606  343, případně napsat 
e-mail na hto@nemk.cz. 

Dárcem krve může být každý zdra-
vý člověk ve věku 18 – 65 let a vážící 
minimálně 50 kg.
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Zvány byly všechny nastávající 
maminky, které chtějí v  kladenské 
porodnici rodit, jejich blízcí nebo 
i maminky, které v naší porodnici již 
rodily a chtěly se podělit o své zku-
šenosti. Setkání se uskutečnilo 10. 
května v  Závodním klubu nemocni-
ce a o rady se přišly podělit i bývalé 
„porodní báby“, které přišel pozdravit 
primář gynekologicko-porodnické-
ho oddělení MUDr.  Štěpán Urbánek 
a vrchní sestra kladenské nemocnice 
Mgr. Lenka Dohnalová.

Maminky se zkušených porodních 
asistentek mohly zeptat na  coko-
liv, co je ohledně porodu zajímalo, 
mohly si vyzkoušet resuscitaci dítěte, 

U příležitosti Mezinárodního dne porodních asistentek pořádalo gynekologicko-
porodnické oddělení Oblastní nemocnice Kladno „Den otevřených dveří“. 

Porodnice přivítala
nastávající maminky
na dni otevřených dveří

dozvěděly se, jaké služby kladenská 
porodnice nabízí a po skupinkách si 
prohlédly i porodnické oddělení, po-
rodní boxy a operační sál. Připravena 
byla také laktační poradkyně, která 
přítomným odpovídala na  všechny 
otázky ohledně kojení.

Nejdůležitější je komunikace 
a zajištění bezpečí pro matku i dítě

„To, že je práce porodní asistent-
ky velmi náročná a zodpovědná, není 
jen pouhá fráze. To, jaký naváže vztah 
s  rodičkou, její profesní zkušenosti 
a  vlídné slovo, hraje velkou roli při 
každém porodu. Zážitek z  porodu 
nám zůstává ve vzpomínkách celý ži-

vot. Proto se s celým týmem porodni-
ce snažíme, aby tyto vzpomínky byly 
pro maminky ty nejhezčí a  hlavně, 
aby maminka i  miminko odcházely 
z  naší porodnice zdravé a  spokoje-
né,“ říká vrchní sestra gynekologicko-
-porodnického oddělení kladenské 
nemocnice Mgr. Kateřina Jeništová.

Aby se maminky cítily jako doma
Kladenská porodnice byla plně 

zrekonstruována v roce 2012. Všech-
ny porodní pokoje jsou zařízené tak, 
aby se co nejvíce přiblížily domácí-
mu prostředí. Díky přirozenému pro-
středí jsou rodičky psychicky i fyzicky 
uvolněné  a  porod tak probíhá klid-
něji a s nižním rizikem možných kom-
plikací. 

„Naše rodičky si  přebíráme 
do péče a do naší těhotenské porad-
ny od  registrujících gynekologů již 
poslední měsíc před termínem po-
rodu. Mají pak možnost se lépe se-
známit s prostředím a s personálem. 
K  porodu v  naší nemocnici se není 
třeba registrovat, jako v  řadě jiných 
porodnic. Řadu let u nás probíhá kaž-
dý měsíc série předporodních kurzů 
pro nastávající maminky a jejich do-
provod. I  v  letošním roce pokračuje 
těhotenské cvičení, které vedou naše 
zkušené porodní asistentky a nastá-
vající maminky si je velmi pochvalu-
jí,“ přiblížila fungování oddělení jeho 
vrchní sestra.

V nejbližší budoucnosti nemocni-
ci čeká rekonstrukce oddělení šes-
tinedělí, které umožní maminkám 
s  dětmi výrazně zpříjemnit pobyt 
po porodu. 
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Oblastní nemocnice Kladno ote-
vřela ve  spolupráci se Statutárním 
městem Kladno nové kontaktní místo 
pro ověřování podpisů a listin i služ-
by Czech Point. Nová služba funguje 
od 7. května a primárně bude sloužit 
pacientům a zaměstnancům nemoc-
nice, GaRC a záchranky. Pracoviště je 
v provozu každé úterý od 9 do 11 ho-
din a najdete ho v suterénu Niederle-

ho pavilonu (budova E). Pro imobilní 
pacienty je budova přístupná bezba-
riérovým vchodem a výtahem.

S  novým kontaktním centrem se 
osobně seznámili předseda předsta-
venstva kladenské nemocnice Ing. Ja-
romír Bureš, radní Středočeského 
kraje pro bezpečnost a  zdravotnictví 
JUDr.  Robert Bezděk, CSc. i  primátor 
města Kladna Ing. Dan Jiránek. 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

• ověřování podpisů i listin
•  autorizované konverze 

dokumentu
• zřízení datové schránky
•  výpis z bodového hodnocení 

řidiče
• výpis z insolvenčního rejstříku
• výpis z katastru nemovitostí
• výpis z obchodního rejstříku
• výpis z rejstříku trestů
• výpis z živnostenského rejstříku
•  výpis ze Seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů
•  výpis snímků z katastrální mapy
•  poskytnutí referenčních údajů 

z registru obyvatel jiné osobě
• zprostředkovaná identifikace

ÚŘEDNÍ HODINY:
 úterý, 9:00 - 11:00 hodin 
TELEFON (mimo úřední hodiny):
 312 604 212
E-MAIL:
 matrika@mestokladno.cz
UMÍSTĚNÍ:
 suterén budovy E 
 (Niederleho pavilon)

V nemocnici funguje
nové kontaktní centrum
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Oblastní nemocnice Kladno se při-
pojila k podpoře projektu Nesoudíme. 
Pomáháme zaměřeného na  pomoc 
ženám, které se dostaly do  složité 
životní situace v  souvislosti s  neče-
kaným těhotenstvím. Nositelem spo-
lupráce je gynekologicko-porodnické 
oddělení v čele s primářem MUDr. Ště-
pánem Urbánkem.

„K  projektu Nesoudíme. Pomáhá-
me jsme se rozhodli připojit na  zá-

Nemocnice se zapojila do projektu
Nesoudíme. Pomáháme

kladě našich dlouholetých zkušeností 
se ženami podstupujícími na  našem 
oddělení umělé přerušení těhoten-
ství. Z praxe víme, že pro část žen je 
rozhodnutí k  interrupci velmi obtíž-
né. Neznáme jejich konkrétní situaci, 
nevíme přesně, co je k tomuto kroku 
vede. Může se jednat o neuspokojivou 
životní situaci, ztrátu partnera, oba-
vu o  ztrátu vztahu a mnoho dalšího. 
Málo těchto žen bohužel ví, že situaci 

mohou řešit i jinými cestami než pře-
rušením těhotenství a že existují mož-
nosti, jak jim pomoci. Proto jsme rádi, 
že můžeme předávat kontakt na orga-
nizaci Hnutí pro Život, kde se ženám 
dostane nejen adekvátní psychologic-
ké podpory, ale i  případné další po-
moci v  těhotenství nebo po  porodu. 
Myslím, že byť jen nezávazná konzul-
tace rozhodně stojí za to, aby některé 
ženy změnily ono zásadní rozhodnutí, 
kterého by mohly jednou litovat. A to 
je důvod, proč se k projektu připoji-
lo i naše oddělení,“ říká MUDr. Štěpán 
Urbánek.

„Spolupráce s  kladenskou porod-
nicí si velmi vážíme, protože pomo-
ci můžeme jen těm ženám, které se 
o naší Lince pomoci dozvědí a najdou 
odvahu zavolat a svěřit se. Doporuče-
ní od  lékaře je v  tomto případě zá-
sadní. Ženám, které pomoc a  radu 
naopak hledají, pak stačí, když v če-
kárně uvidí náš plakát a  spojení 
na naši Linku pomoci,“ říká Jaroslava 
Trajerová, vedoucí projektu Nesoudí-
me. Pomáháme.

Psychická podpora je při nečekaném 
těhotenství velmi důležitá

Cílem projektu Nesoudíme. Pomá-
háme je nabídnout pomoc ženám, 
které jejich okolí nebo životní okol-
nosti nutí k  podstoupení umělého 
ukončení těhotenství, nebo které 
trpí depresemi poté, co umělý potrat 
podstoupily. Tyto ženy získají na bez-
platné telefonní lince informace 
o  možnostech řešení jejich situace, 
včetně kontaktů na  odborníky z  růz-
ných oblastí, na které se mohou ob-
rátit. Jsou to zejména gynekologové, 
genetici, sociální pracovníci, psycho-
logové, rodinní a  výchovní poradci, 
právníci, krizoví pracovníci azylových 
domů či duchovní. Linku pomoci kon-
taktuje ročně více než 400 žen.

Projekt Nesoudíme. Pomáháme 
je financován čistě ze soukromých 
zdrojů drobných dárců a má v České 
republice širokou podporu zdravot-
nických zařízení, měst, špičkových lé-
kařů i známých osobností. V současné 
době jej podporuje 57 zdravotnických 
zařízení a 89 měst a obcí. 

Příběh ženy z Linky pomoci projektu Nesoudíme. Pomáháme

…Já jsem si ve  čtyřiceti moc přála třetí dítě, manžel svolil, ale jen asi 
na  půl roku… nezdařilo se, a  tak sice nerada, ale zašla jsem se s  paní 
doktorkou domluvit, že si po  dovolené nechám napsat antikoncepci, 
a v tom se to stalo, já najednou otěhotněla. Manžel byl v šoku a dítě už 
nechtěl, necítil se na to.

Já jsem si zpočátku říkala, že to malé nedám, že se stal konečně zázrak, 
ale když jsem svého muže viděla nešťastného a  zoufalého, měla jsem 
výčitky svědomí, že je vše proti jeho vůli a vlastně je to má chyba, že jsem 
na něj příliš naléhala… Ten tlak byl doma nesnesitelný, ani má rodina mě 
nepodpořila, tak jsem nakonec souhlasila a  šla na  interrupci… Také mi 
vlastně tenkrát nikdo neřekl, co se mnou tento zákrok udělá. Myslela jsem 
si, že po něm bude všechno jako dřív, ale nebylo. Nastalo psychické peklo. 
Na přerušení jsem byla v listopadu 2015 a dodnes trvají deprese, výčitky, 
trápení. Nedá se to popsat slovy, dokud to člověk nezažije, tak neví…

Kdybych mohla vrátit čas, už bych to nikdy neudělala. Stále si 
připomínám, kdy by mělo miminko narozeniny, jak by bylo velké. Nevím, 
jestli třeba čas vše zahojí, ale myslím, že ne, ta rána zůstane do  konce 
života… Třeba odchod mého miminka pomůže jinému miminku, aby se 
mohlo narodit. Pokud tento mail čte nějaký lékař, prosím upozorňujte 
maminky na případná postinterrupční psychická traumata.

(Redakčně zkráceno)

Paní Jaroslava Trajerová,
vedoucí projektu
Nesoudíme. Pomáháme

Na Linku pomoci upozorňuje
Hnutí Pro život ČR i prostřednictvím 
venkovní reklamy. 
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