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V čase písania týchto riadkov v posledný septembrový týždeň panuje vonku nádhera slnečných dní
babieho leta. Názov babie leto má podľa mýtov naozaj zaujímavé vysvetlenie. Jemné vlákienka pavučín
poletujúce vo vetre pripomínajú sivé vlasy starých žien. Meteorológovia rozumejú pod týmto pojmom
obdobie suchého, málo veterného a cez deň teplého počasia, ktoré sa v Európe vyskytuje v septembri a októbri. V Čechách sa hovorí o lete sv. Václava (28. 9.), v Nemecku o lete sv. Michaela (29. 9.)
alebo až o lete Všetkých svätých (1. 11.). Vo Francúzku sa obdobie s podobným charakterom počasia
pripisuje sv. Móricovi (22. 9.), sv. Denisovi (9. 10.) a v niektorých krajoch dokonca až svätému Martinovi
(11. 11.) – ten je u nás už znamením prvého sneženia. V Anglicku majú leto sv. Lukáša (18. 10.).
Začiatkom septembra až do konca októbra prebieha zber gaštana jedlého. Inšpirovali ma školopovinné deti zbierajúce gaštany v krásnom parku našej nemocnice.
V „našej“ preto, že som sa v tejto nemocnici narodila, začala svoje klinické pôsobenie, zbierala
prvé praktické skúsenosti a v tom istom areáli nemocnice pôsobím nepretržite aj v súčasnosti.
V škole sme povinne čítali dielo Margity Figuli Tri gaštanové kone. Príbeh o láske dvoch mužov k jednej žene, ktorý sa končí ako
v rozprávke – dobre. Podobne dobre sa môže končiť náš deň, keď si dáme zopár gaštanov (samozrejme, že tých jedlých). Moja
babička vždy hovorila, že v čase ich padania máme nosiť gaštany vo vrecku a čo najčastejšie sa ich dotýkať. Vraj kĺbom dávajú
silu a odoberajú negatívnu energiu. Najväčšou gaštanicou na Slovensku je tá v Modrom Kameni, kde sa aj každoročne konajú
Gaštanové slávnosti. Gaštanové slávnosti sa tohto roku budú konať opäť prvú októbrovú sobotu. Ideálne pre zber plodov gaštanu jedlého je slnečné a suché počasie, napr. krásne babie leto. Gaštany ako ľudia, gaštany ako život sám. Sú nádherné, rovnako ako mnohí ľudia. A teraz nehovorím iba o vonkajšej kráse. Aj dotyk s ním je nádherný. Ten nádherne hladký a bezstarostný
povrch, ktorý mi v mnohom pripomína dobré stránky života. Pripomína mi aj dobrých ľudí, ktorých v živote stretám chvalabohu
neúrekom. Veď aj gaštan dorastá do krásy v drsnom svete pichliačov…
V podobnom pozitívnom duchu krásy, slnečných lúčov, aj odmeny v podobe pomoci pacientovi a jeho vyliečenia sa nesie aj poslanie lekára v laboratóriu, v ktorom pôsobím hlavne v oblasti klinickej biochémie. Bez denno-denného budovania dobrých vzťahov
s lekármi prostredníctvom odbornej činnosti, konzílií, konzultácií, ale aj osobných stretnutí s nimi a ústretovosti ku pacientom, by
to ani nešlo. Je za nami mnoho zmien v oblasti laboratórnej medicíny, počnúc štátnymi laboratóriami so zameraním iba na klinickú
biochémiu až po konsolidované a centralizované privátne laboratóriá zahŕňajúce mnoho ďalších odborností a vybavené v tej najlepšej kvalite. Každá zmena vnímaná ako výzva na zlepšenie a pokrok prináša väčšinou pozitívny výsledok, samozrejme cesta k neustálemu zlepšovaniu je veľmi náročná a vyžaduje si sebadiscliplínu. Mám naozaj šťastie, že aj keď som nastúpila do odboru, ktorý
v tom čase bol považovaný spolu s patológiou, RTG a ARO-m za odbor neatraktívny a nevedela som si celkom predstaviť moje
pôsobenie v ňom ako lekárky, stal sa mojím zmysluplným poslaním. Ak si spomeniem na motto na našom maturitnom pozdrave od
Arthura C. Clarka: „Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nikam nevedie“, to iba potvrdzuje.
Tak ako padajú gaštany, aj v období po dovolenkách sa rozbehlo obdobie plné odborných podujatí – seminárov, konferencií a kongresov. Mnohé z nich organizujeme na Slovensku pravidelne od septembra do konca roka každý mesiac v inom meste a na mnohých
ďalších sa podieľame aktívnou účasťou. Na fakulty nastúpili študenti, ktorých teoretickou a praktickou výučbou pripravujeme v odbore
laboratórnych vyšetrovacích metód a hlavne tých najzdatnejších ako absolventov prijímame do našich laboratórií. Aj keď povinností
je v každej oblasti našej činnosti mnoho a zdá sa, že akosi narastajú, zmysluplnosť, kvalita a radosť z nášho lekárskeho pôsobenia,
kedy za každou skúmavkou vidíme pacienta, nám pomáha sa opäť a opäť naštartovať, zregenerovať a pokračovať v dlhoročnom úsilí.
Dôležité je v živote nevzdávať sa a snažiť sa nepodľahnúť nepriazni osudu. Aj z nevýhody sa dá spraviť výhoda a s týmto postojom preplávať aj cez ťažšie úseky života. C’est la vie…
Keďže je to posledný úvodník v roku 2017, prajem vám príjemné prežitie blížiacich sa vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších, veľa pohody, oddychu, regenerácie a milých stretnutí, aby sme plní síl, šťastní, spokojní a odhodlaní začali nový rok
s pozitívnymi myšlienkami v našej každodennej rutine pomoci tým, na ktorých nám záleží, našim pacientom.
Hedviga Pivovarníková
synlab slovakia, s. r. o.
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On-line preventivní péče v synlab czech
Autor: Zdeněk Soudný

V předchozím čísle Synlabianeru jsme vám představili naši novou službu, která se soustředí
na zákazníky z řad samoplátců. Prostřednictvím e-shopu, kde naleznou parametry a metody
laboratorních vyšetření uspořádaných do přehledných balíčků, se snažíme zlepšit našim
klientům dostupnost nadstandardní péče a pomáháme jim tak snáze se starat o své zdraví.
Respektujeme, že chování pacientů se
v průběhu času mění a aktivní péče o zdraví
se stala běžnou součástí života. Nový projekt
synlab czech se zaměřuje na všechny, kdo
se chtějí starat o svůj zdravotní stav a vědí, že
prevence a zdraví spolu úzce souvisejí. Naši
lékařští odborníci sestavili atraktivní balíčky
laboratorních vyšetření, navržené tak, aby
zákazníci, kteří jsou ochotni si připlatit, dostali
ucelený přehled o svém zdraví. Při jejich sestavování se naši experti zaměřili především
na onemocnění, která Čechy trápí nejvíce
a s nimiž se jako lékaři ve své praxi setkávají
nejčastěji. Kromě civilizačních onemocnění,
jako je diabetes nebo ateroskleróza, zařadili
také základní vyšetření jater či funkce štítné
žlázy. Zároveň budou v e-shopu postupně
přibývat nejrůznější specializovaná vyšetření,
jako například testy na nemoci, jež si mohou
lidé snadno přivézt z exotické dovolené.
Na následujících řádcích vám podrobněji
představíme tři z naší nabídky balíčků.

Vitamin D: aby netrpělo
srdce ani nálada

Protože mnoho z nás trpí jeho nedostatkem,
je vhodné jeho hladinu v krvi pravidelně kontrolovat a případně ho tělu dodávat. Vitamin D
je totiž důležitým faktorem pro správný vývoj
a funkci mozku, zdravý růst a zdraví kostí.
V organismu má však také další významné
úkoly v mechanismech odpovědných za vysoký krevní tlak a kardiovaskulární onemocnění,
cévní mozkové příhody a za připravenost

imunitního systému bojovat s infekcí. Lidské
tělo ho přirozeně získává především ze slunečního svitu. Jeho nedostatek se může projevit
osteoporózou či častými zlomeninami kostí.
V rámci tohoto balíčku se vyšetřuje parametr
vitamin D total (25-OH).

Trojboj: játra, slinivka a ledviny

Tento balíček vyšetření prověří hned tři důležité orgány v těle – játra, ledviny a slinivku.
Biochemické vyšetření jater zjistí aktivitu některých jaterních enzymů a hladinu bilirubinu.
Výsledek jaterních testů mimo stanovenou
referenční mez je normální po zátěži, ovšem
může poukázat také na některé z možných
onemocnění jater (nejčastěji hepatitidu, mononukleózu či důsledky nezdravého životního
stylu a nadměrné konzumace alkoholu). Onemocnění ledvin i slinivky nebolí, proto můžou
zůstat dlouho skrytá, o to závažnější však
mají důsledky. Pravidelnou prevencí, zahrnující také laboratorní vyšetření krve a moči,
lze včas odhalit například počínající záněty
slinivky či nesprávnou funkci ledvin, která
pokud není léčena, může skončit dialýzou, či
dokonce transplantací orgánu.
V rámci tohoto balíčku se vyšetřují následující parametry:
• celková bílkovina
• kreatinin v krevním séru
• bilirubin celkový
• bilirubin konjugovaný
• ALT

•
•
•
•
•

AST
GGT
ALP
amyláza pankreatická
lipáza

Potřebuji přeočkovat proti tetanu?
Tetanus je nemoc znečištěných ran, kterou
vyvolává infekce způsobená bakterií
Clostridium tetani. Jde o bakterii přirozeně
přítomnou v půdě, ve střevech zvířat a lidí,
ve výkalech apod. Toto vyšetření je vhodné
ke kontrole účinnosti očkování proti tetanu
především v případě, pokud si člověk není
jistý, kdy byl naposledy přeočkován.

V rámci tohoto balíčku se vyšetřuje parametr
tetanus IgG. Výsledek určí, zda člověk má,
či nemá vytvořenou dostatečnou protektivní
imunitu a zda je, nebo není potřeba včasné
přeočkování proti tetanu.
Při nákupu každého balíčku zákazník obdrží
instrukce, jak se chovat před odběrem. Služba
je dostupná na www.nextlifeapp.cz, kde si lze
rychle a snadno objednat a zaplatit vyšetření přímo z pohodlí domova. Vyšetření lze
absolvovat na všech odběrových pracovištích
synlab czech, přičemž konkrétní pracoviště
si zákazník vybírá přímo při nákupu balíčku.
Laboratorní výsledek vyšetření následně vyhodnotí a okomentuje náš lékař specialista.
Pro více informací kontaktujte call centrum
na telefonním čísle 800 66 33 99.
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Laboratorní vyšetření funkce ledvin:
aktuální statistiky z našich laboratoří
Autor: Zdeněk Soudný
Chronické renální selhání je onemocnění
ohrožující život, u kterého je nutné, aby se
přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou
nebo transplantací. V mnoha evropských
zemích se uskutečnily screeningové studie,
jež dokazují, že přibližně 10 % populace
má nějakou formu poškození ledvin. Také
z důvodu jejího stárnutí se navíc predikuje,
že toto procento bude narůstat.
Problém onemocnění ledvin spočívá v jeho
pozdní diagnostice. Pokud chronické onemocnění ledvin není rozpoznáno včas, zvyšuje
se riziko, že nefunkčnost ledvinové tkáně se
bude postupně rozšiřovat až k úplnému selhání. Včasné odhalení umožňuje zvolit vhodnou
léčbu odpovídající konkrétnímu stadiu nemoci.
Terapie může také zabránit nutnosti dialýzy
nebo ji může alespoň o několik let oddálit.
I s takovým postižením ledvin, které jednoho
dne dospěje do stadia vyžadujícího dialýzu či
transplantaci, může člověk prožít řadu dalších
let jen s konzervativní léčbou.
Nejčastější příčinou selhání ledvin obvykle
bývají diabetes mellitus, hypertenze nebo
další onemocnění – glomerulonefritida či
pyelonefritida, nefrolitiáza, urolitiáza, specifické tumory ledvin či polycystická choroba
ledvin, která patří k vůbec nejčastějším
geneticky podmíněným chorobám.
Specifickým problémem podle dat českých
nefrologů je, že do dialyzačního programu
vstupuje velmi vysoké procento pacientů (až
45 %) takzvaně z ulice. Vzhledem k nákladům pro zdravotní systém je zásadní snížit
počet těchto pacientů, u nichž je nutno
bezodkladně zahájit hemodialyzační léčbu,
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aniž by bylo možno ještě využít jiné možnosti
terapie, které jsou levnější.
Statistické údaje za rok 2016 uvádějí, že
k 30. 12. 2016 se v programu náhrady renální
funkce (RRT) léčilo 11 431 pacientů. Z toho
4 692 mělo funkční štěp. Celkem se provedlo
945 663 hemoeliminačních výkonů, v dialyzačním léčení bylo celkem 6 739 pacientů
(hemodialýza, peritoneální dialýza). Kromě
omezení, která s onemocněním přímo souvisejí, jsou tito pacienti vystaveni také většímu
riziku infarktu myokardu, cévní mozkové
příhody nebo ischemické choroby dolních
končetin než lidé s normální funkcí ledvin.
Prevence a screening pacientů bývají nákladově nejefektivnější. Vloni vstoupila v platnost novelizovaná vyhláška č. 70/2012 Sb.,
o preventivních prohlídkách, která zavedla
pro lidi nad 50 let věku s diagnostikovaným
diabetem, hypertenzí či kardiovaskulárním
onemocněním preventivní vyšetření hladiny
kreatininu v krevním séru, a to s frekvencí
jednou za čtyři roky.
Od ledna do července tohoto roku naše laboratoře vyšetřily vzorky moči téměř 15 000 lidí.
Hodnoty mimo referenční mez, často u více
než jednoho sledovaného parametru, mělo
22,5 % z nich. Tyto výsledky potvrzují, že díky
provedené laboratorní diagnostice lze včas
odhalit sníženou funkci ledvin, nasadit adekvátní léčbu a předejít tak mnoha zdravotním
komplikacím v podobě selhání funkce ledvin.
Za první pololetí vyšetřily laboratoře synlab
czech vzorky od 14 574 lidí, z toho 7 590 mužů
a 6 984 žen. Nejmladšímu vyšetřenému byl

necelý rok, nejstaršímu 103 let. „Přestože
obecně počet výsledků mimo normu narůstá
spolu s věkem vyšetřovaných, zhoršené
výsledky jsme zaznamenali i u mladších lidí.
Nemoci ledvin postihují poměrně velký počet
lidí, protože ve vysokém procentu případů
probíhají bezbolestně a zůstávají tak skryty
pozornosti. V každém případě je potřebné
zachovat zbytkovou funkci ledvin co nejdelší
dobu. Nefrolog v takových případech předepíše speciální dietu a léky, které zpomalují
další zhoršování funkce ledvin. Pokud ani toto
nepomůže, je nutné začít s dialýzou nebo pacientovi ledvinu transplantovat. Selhání ledvin
je totiž onemocnění neslučitelné se životem,“
říká MUDr. Ladislav Krajči, CSc., internista
společnosti synlab czech.
„Zvýšenou hladinu kreatininu v moči, která
značí sníženou filtrační funkci ledvin, vzniklou
například v důsledku prodělaných zánětů
ledvin, ale i jiných onemocnění ledvin, mělo
599 mužů a 554 žen. Přítomnost albuminu
v moči může ukazovat na rozvoj diabetu I.
a II. typu, hypertenze nebo kardiovaskulárního onemocnění. Hladinu albuminu mimo
referenční mez jsme zjistili u 239 mužů,
a dokonce 2 294 žen, tedy téměř třetiny z nich.
Zvýšenou hladinu celkové bílkoviny jsme
pak zaznamenali u 1 251 mužů a 1 391 žen,“
dodává MUDr. Krajči. Posledním hodnoceným
parametrem byl poměr U-albumin/U-kreatinin,
který se pohyboval mimo normu u 1 978 mužů
a 1 214 žen. „I když výsledky mimo referenční mez nemusejí automaticky znamenat
onemocnění ledvin, lidé s nálezem by měli
svému zdravotnímu stavu věnovat zvýšenou
pozornost a další léčbu konzultovat s lékařem,“
uzavírá MUDr. Krajči.

Očkování v ordinaci praktického
lékaře: současnost a očekávané
změny od roku 2018
Autor: MUDr. Ivana Krabatschová

Od 1. ledna 2018 vstoupí v platnost změna vyhlášky č. 537/2006 Sb.,
o očkování proti infekčním nemocem. Přináší přitom mnohé novinky.
Především nový očkovací kalendář a změnu v termínech očkování proti spalničkám,
zarděnkám a příušnicím. Nového schématu se
dočkala také hexavakcína – namísto stávajícího schématu 3 + 1 bude nově podávána ve
schématu 2 + 1. Ke změnám dochází také ve
zvláštním očkování proti virovým hepatitidám.
Nově nastupujícím studentům lékařských
fakult bude k přijetí stačit doklad o očkování
proti virovým hepatitidám, nebudou muset
dokládat dostatečnou hladinu protilátek. Ve
vyhlášce již nebudou vyjmenované skupiny
dětí, které mají být očkovány pneumokokovou
vakcínou – tato skupina dětí se přesune do
§ 30 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Tetanus

Plošné očkování dětí probíhá v České republice od roku 1959. Nutno podotknout, že
úspěšně. Tetanus je nyní součástí hexavakcíny – v podobě Tetavaxu se dává při pravidelném očkování, v podobě Tetanolu pur při
poranění. Revakcinace by měla probíhat po
deseti až 15 letech, opět vakcínou Tetavax,
případně kombinovanými vakcínami Boostrix, Boostrix Polio (od čtyř let věku). U dětí
se dělá v rámci pravidelných prohlídek,
u dospělých na vlastní žádost. Pozor je potřeba dávat především na neočkované děti
a u citlivých skupin nepodceňovat aplikaci
hyperimunního séra (děti, senioři, cizinci).

Poslední booster dávka se dává v dětském
věku, a to v deseti letech. Doporučení Národní
imunizační komise zní přeočkovat tetanus
u osob do 60 let věku po 15 až 20 letech,
u osob nad 60 let věku po deseti až 15 letech.
Optimální věková hranice je 30, 50, 65, 75
a 85 let. Imunokompromitované osoby by měly
být přeočkovány ideálně po deseti letech.

Virová hepatitida

Proti virové hepatitidě jsou pravidelně očkováni
novorozenci a děti HBsAg pozitivních matek,
dospělí při rizikové expozici biologickému
materiálu, pacienti v pravidelném dialyzačním
programu a nově přijatí do domovů pro osoby
se zdravotním postižením nebo do domovů se
zvláštním režimem. Ve zvláštním režimu jsou
potom pracovníci ve zdravotnictví, sociálních
službách, studující oborů zdravotnických,
sociálních i rekvalifikačních kurzů, vězeňská
a justiční stráž. Tato opatření se přitom týkají
osob narozených před rokem 1989.

Nepovinná očkování hrazená
z prostředků VZP

Novela zákona přináší také změny v nepovinných očkováních hrazených Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou. Hrazena je přitom vždy
vakcína ekonomicky nejméně náročná. Očkovat za těchto podmínek mohou přitom pouze
registrující lékaři, nikoli očkovací centra!

DRUHY OČKOVÁNÍ
• Pravidelné = povinné očkování dětí
(dle očkovacího kalendáře)
a dospělých (tetanus, VHB)
• Zvláštní
VHB (zdravotníci, sociální pracovníci,
studenti), VHA (IZS), vzteklina
• Mimořádné
epidemie – VHA, parotitida
• Očkování při úrazech
tetanus, vzteklina
• Očkování na vlastní žádost
– hrazené z VZP
chřipka (nad 65 let), pneumokoky
(děti a osoby nad 65 let a chronicky
nemocní), HPV (13letí) atd.
– nehrazené, příspěvek od ZP
KE, chřipka, VHA, MM, HPV,
herpes zoster, varicella, před
výjezdem do zahraničí

Ve schématu 2 + 1 i 3 + 1 je možné očkovat
Synflorix, Prevenar 13 jako ochranu před
pneumokoky pro děti. Dívky i chlapci ve
věku 13 let mohou být očkovaní na HPV,
a to buď vakcínou Cervarix (prevence typu
16, 18, CA), Silgard (prevence typu 16,
18, 6, 11, CA + genitální bradavice) nebo
Gardasil (9, prevence 9 typů HPV, CA + genitální bradavice). Osobám nad 65 let věku
a chronicky nemocným je určeno očkování
proti chřipce, a to vakcínou Vaxigrip, Influvac
(trivalentní typ A H1N1, H3N2 a 1 linie typu
B) či Vaxigrip Tetra (typ A H1N1 a H3N2
a 2 linie typu B). Vakcína Prevenar 13 je určena seniorům nad 65 let jako ochrana před
pneumokoky. Hypo- nebo asplenici, pacienti po transplantaci kmenových hemopoetických buněk, s imunodeficity, osoby po
prodělaném invazivním meningokokovém či
pneumokokovém onemocnění mohou dále
využít možnosti očkování proti meningokokům, pneumokokům, Hib a chřipce.
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Specifika odběrů krve u dětí
Autor: Zdeněk Soudný

Odběry krve u dětí jsou v mnoha oblastech specifické. Proto je velmi důležité, aby je
prováděly zkušené, empatické a trpělivé odběrové sestry. Zásadní roli hraje také přístup
rodiče, kterému dítě důvěřuje a dokáže s jeho podporou zbytečný strach překonat.
Sestry na našich odběrových pracovištích volí způsob komunikace podle věku
konkrétního dítěte. U novorozenců a kojenců
se soustředí především na komunikaci s rodiči. Protože v tomto věku se u dětí často jedná
o první zkušenost s odběrem krve, je důležitý
klidný a vřelý přístup k dítěti i rodičům, aby
došlo k navození vzájemné důvěry. Dostatek
času proto sestry věnují otázkám rodičů.
U batolat a předškoláků je naopak vhodné
zaměřit komunikaci na obecné a krátké
informace a podpořit je formou hry. Starší
děti už potřebují času více a je třeba počítat
i s prostorem na jejich případné otázky.
„Kladný přístup ze strany rodiče vede i přes
strach dítěte k bezproblémové komunikaci
a spolupráci se sestrou. Naopak strašení dětí od rodičů typu‚ jestli budeš zlobit
a křičet, tak tě sestřička píchne a bude tě
to bolet, je naprosto nevhodné a ničemu
nepomůže, spíše v dětech vyvolá nejistotu
a zbytečnou paniku,“ říká Michaela Retová,
sestra z odběrového pracoviště synlab
czech na poliklinice v Hostinského ulici, která má v odběrech krve u dětských pacientů
téměř desetiletou praxi.
Při přípravě na odběr krve by měl vzít každý
rodič v úvahu nejen věk dítěte, ale i jeho
psychickou zralost a předchozí zkušenosti
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s krevním odběrem. Mnoho rodičů váhá,
jestli mají se svými potomky o odběru krve
mluvit předem. Některé děti potřebují vědět
dopředu, co je čeká, u některých je to naopak spíše na závadu. Je vhodné dopředu
počítat s tím, že čas spojený s odběrem
krve u dítěte bude delší než u dospělého
člověka. Je to dáno tím, že dětem i rodičům
je potřeba podrobně vysvětlit, co se bude
dít. „Děti můžou mít z odběru krve strach,
někdy nespolupracují, jsou neklidné nebo
se perou. Tomu lze často předejít klidnou
komunikací a zapojením vhodných obrázků
nebo hraček, které proto v naší praxi využíváme. Takže delší dobu trvá spíše příprava
před odběrem, u samotného odběru pak
již většinou žádná časová prodleva není,“
vysvětluje Michaela Retová.
Z důvodu získání potřebného množství odebraného materiálu, ale také menší bolestivosti
a rychlejšího postupu při samotném odběru
preferujeme u dětí vždy odběr krve z žíly.
Pokud nelze provést odběr z paže, je možné
žilní krev odebrat ze hřbetu ruky a v krajním
případě i z nártu nohy. Nicméně na hřbetu ruky to může být pro děti bolestivější.
Kapilární odběr z prstu je vhodný pouze při
nemožném odběru z žíly a při nízkém počtu
požadovaných vyšetření, protože množství
krve odebrané touto metodou je limitované.

„Pro odběry krve u dětí většinou používáme tenké jehly, tzv. motýlky. Ty se
dají v případě potřeby zafixovat na kůži
pacienta. Spojovací hadička, která je
součástí odběrového setu, nám také
umožňuje lepší manipulaci se zkumavkami
u neklidných dětí. K dispozici máme i škrtidla různých šířek, ta volíme podle věku
dítěte. U menších dětí následně zalepíme
vpich polštářkovou náplastí s obrázkovými motivy v různých barvách,“ upřesňuje
Michaela Retová. „Při nástupu prochází
odběrové sestry zaškolením od vedoucího pracovníka, samotné odběry krve
u dětí jsou především o zručnosti každé
sestry a dostatečné praxi. Dbáme na to,
aby na našich odběrových pracovištích,
která označujeme jako children friendly,
tedy těch, která jsou zaměřena na dětské
pacienty, pracovaly sestry s dlouhodobými zkušenostmi s problematikou odběrů
krve u malých pacientů.“ Taková pracoviště bývají i zařízena, aby se v nich děti
cítily dobře, například je k dispozici hrací
koutek. V přehledu na webové stránce
synlab czech jsou označena medvídkem.
Na odběrových pracovištích synlab czech
zpříjemňují krevní odběry i tzv. veselé
zástěrky, jež sestřičky nosí a díky obrázkovým motivům dokážou alespoň na chvíli
odpoutat pozornost dětí.

Informovaný souhlas a nesouhlas
ve zdravotnictví
Autor: JUDr. David Řezníček, Ph. D., LL. M.

„Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.“
[Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.]
Ochrana osobnostních práv dnes patří
mezi základní a principiální pravidla
všech, kdo pracují s lidmi. Ve zdravotnictví o to více. Nejenže tato pravidla chrání
obě strany, tedy pacienta i lékaře, ale
také odráží respekt k zásadě, že ošetřující a ošetřovaný mají rovné postavení.
Péče o zdraví zasahuje do tělesné nebo
duševní integrity člověka. Je proto nezbytné
respektovat autonomii ošetřovaného a veškerou péči poskytovat po řádně podané
informaci o zamýšlené péči a souhlasu
ošetřovaného s touto péčí. Jedině tak se
lze skutečně dostat do žádané (a správné)
situace, kdy ve vztahu pacient–lékař neexistuje nařizovací pravomoc a obě strany mají
nejen své povinnosti, ale také práva. Tato
výše uvedená informační symetrie je potom
primárním předpokladem pro zajištění
svobodné volby pacienta, která by měla být
modernímu českému zdravotnictví blízká
(protože je to jeden z aspektů, který jej odděluje od starého konceptu, jenž informování, natož rozhodování pacientů nepovažuje
za nezbytné, právě naopak).

Diagnóza není více než právo

Jenže jak se chovat v některých konkrétních
situacích? Kupříkladu neexistuje možnost
provést zákrok bez souhlasu. Či jinak řeče-

no – zákrok bez souhlasu je vždy neoprávněný, a to i kdyby byl z lékařského hlediska
opodstatněný a prospěšný. Hovoří o tom
kupříkladu nález Ústavního soudu České
republiky z 18. května 20111): „Z ústavního
principu nedotknutelnosti integrity osobnosti
vyplývá zásada svobodného rozhodování
v otázkách péče o vlastní zdraví; proto při
aplikaci ustanovení umožňujících ve vyjmenovaných případech provést určité medicínské výkony či vyšetření i bez výslovného
souhlasu pacienta je nutné šetřit podstatu
této svobody a postupovat s maximální zdrženlivostí. Diagnóza není více než právo.“
Stejně tak je potřeba pamatovat na to, že
jedině lékař je osobou oprávněnou podávat
informace k léčbě či zákrokům. Pokud
zákrok provádí samostatný nelékařský
zdravotnický pracovník (fyzioterapeut, porodní asistent, všeobecná sestra, klinický
psycholog, klinický logoped apod.), pak
informaci podává pracovník samostatně
způsobilý k výkonu příslušného zákroku
nebo péče. A oním termínem „podává“ se
myslí skutečné předání informací pacientovi, vhodnou formou a jasně srozumitelným
způsobem. Jinak řečeno – podepsaný papír nestačí. I právně sebelépe vypracovaný
písemný informovaný souhlas je nicotným
cárem papíru, pokud je prokázáno, že lékař

s pacientem vůbec nehovořil a souhlas
mu předložila k podpisu zdravotní sestra.
Podstatným prvkem podávaného vysvětlení
ze strany lékaře či samostatného nelékařského zdravotnického pracovníka je srozumitelnost pro ošetřovaného – při komunikaci je vždy nutné vyvarovat se používání
odborných výrazů, které by mohly bránit
pochopení sdělované informace. Nadto
je potřeba vždy brát v úvahu intelektuální
úroveň pacienta – tedy vysvětlení musí být
takové, aby i laik mohl zvážit rizika zákroku
a rozhodnout se, zda jej podstoupí, či nikoli. Ani poučení o rizicích zákroku však není
bezbřehé. Rozličných rizik lze pro každý
zákrok vyjmenovat v podstatě neomezené
množství. Kdyby se poučovací povinnost
měla vztahovat na všechna, informovaný
souhlas by byl prakticky nedosažitelný
a v konečném důsledku by byl potlačen
samotný jeho smysl. Při úvaze, o čem
poučit, je tedy nutno vycházet z kombinace
pravděpodobnosti rizika určitého možného
nepříznivého vývoje či nepříznivých následků zákroku a závažnosti takových následků pro celkový zdravotní stav pacienta.
Důležité je také načasování informování
pacienta – musí k němu dojít zásadně vždy
1) Nález ÚS ČR ze dne 18. 5. 2011,
sp. zn. IV ÚS 639/2000.
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před započetím poskytování péče o zdraví.
Jedině včasně podanou informací je možné
zajistit řádný výkon práva ošetřovaného
na svobodné a informované rozhodnutí.
Ošetřovanému musí být zároveň ponechán
dostatečný prostor, aby rozvážil, zda se
péči (zákroku) podrobí nebo ji odmítne.
Mohlo by se zdát, že povinnost informovaného souhlasu ještě dále a výrazněji
zasáhne do byrokratické zátěže lékařů
a dalšího zdravotnického personálu. Je
nicméně potřeba pamatovat na to, že zákon
o zdravotních službách písemnou formu
informovaného souhlasu (jehož součástí
je i poučení pacienta) stanoví pouze ve
výjimečných případech (§ 34 odst. 2 ZZS) –
pokud tak s ohledem na charakter zdravotních služeb určí poskytovatel, zejména
jde-li o závažné zdravotní výkony s vysokou
mírou rizika nebo o výkony závažnou měrou
měnící způsob dalšího života. Povinností
lékaře i zdravotnického zařízení je ovšem
také podat vysvětlení v písemné formě,
pokud o něj ošetřovaný požádá. A vždy platí
již výše uvedené – písemná forma nenahrazuje rozhovor pacienta s lékařem. Naopak
písemná forma je vždy vyžadována v některých specifických případech: pokud jde
o hospitalizaci na dobu delší než 24 hodin,
pokud má být oddělena část těla, která se
již neobnoví, pokud jde o lékařský pokus na
člověku nebo o zákrok, který zdravotní stav
člověka nevyžaduje.
Dobré je také pamatovat na to, že udělený
souhlas může být odvolán v jakékoli formě,
i pokud byl udělen písemně. Nevyžaduje-li
se pro souhlas písemná forma, má se za to,
že byl udělen. Při nejistotě, zda byl souhlas
odvolán v jiné než písemné formě, se má za
to, že k odvolání nedošlo.

Informovaný souhlas u nezletilých
V případě poskytování zdravotní péče
nezletilým je vždy potřeba zjistit jeho názor
na poskytnutí zamýšlených zdravotních
služeb, jestliže je to přiměřené rozumové
a volní vyspělosti jeho věku. Názor musí být
zohledněn jako faktor, jehož závažnost narůstá úměrně s věkem a stupněm rozumové
a volní vyspělosti nezletilého pacienta. Nezletilému pacientovi lze zamýšlené zdravotní
služby poskytnout na základě jeho souhlasu, jestliže je provedení takového úkonu
přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti
odpovídající jeho věku. Má-li poskytovatel
podezření na týrání, zneužívání, popřípadě ohrožování vývoje nezletilého, vyloučí
přítomnost těchto osob.

V případě nezletilých je tedy vždy dobré myslet na několik základních pravidel: Nezletilý,
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který není plně svéprávný, může v obvyklých záležitostech udělit souhlas k zákroku
na svém těle také sám, je-li to přiměřené
rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho
věku a jedná-li se o zákrok nezanechávající
trvalé nebo závažné následky.

Vzdání se práva na
podání informace

Pacient se může vzdát práva na podání
informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě má být podána. Záznam o vzdání se podání informace
o zdravotním stavu a určení osoby, které má
být informace o zdravotním stavu podána, je
součástí zdravotnické dokumentace vedené
o pacientovi. Záznam musí podepsat nejen
pacient, ale také zdravotnický pracovník.
K vzdání se podání informace o zdravotním
stavu se nepřihlíží, jde-li o informaci, že
pacient trpí infekční nemocí nebo jinou nemocí, v jejíž souvislosti může ohrozit zdraví
nebo život jiných osob.

Terapeutické privilegium
zadržení informace

Informace o nepříznivé diagnóze nebo
prognóze zdravotního stavu pacienta
může být v nezbytně nutném rozsahu a po
dobu nezbytně nutnou zadržena, lze-li
důvodně předpokládat, že by její podání
mohlo pacientovi způsobit závažnou újmu
na zdraví. Informaci nelze zadržet v případě, kdy informace o určité nemoci nebo
predispozici k ní je jediným způsobem, jak
pacientovi umožnit podniknout preventivní
opatření nebo podstoupit včasnou léčbu,
kdy zdravotní stav pacienta představuje riziko pro jeho okolí nebo když pacient žádá
výslovně o přesnou a pravdivou informaci,
aby si mohl zajistit osobní záležitosti.
Poskytovatel může v nezbytném rozsahu
zadržet informaci o zdravotním stavu nezletilého pacienta jeho zákonnému zástupci,
pěstounovi nebo jiné pečující osobě v případě podezření, že se tato osoba podílí na
zneužívání, týrání nebo ohrožování zdravého
vývoje tohoto nezletilého pacienta, lze-li
předpokládat, že poskytnutím této informace
by mohlo dojít k ohrožení pacienta. Obdobně
se postupuje, jde-li o pacienta s omezenou
svéprávností.

Negativní reverz

Pacientovi, kterému byla podána informace
o zdravotním stavu nebo se podání informace podle § 32 odst. 1 ZZS vzdal, a který
odmítá vyslovit souhlas s poskytnutím
zdravotních služeb (nejde-li o případ, kdy lze
zdravotní služby poskytnout bez souhlasu),
je opakovaně podána informace o jeho
zdravotním stavu v rozsahu a způsobem,

ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho
zdraví nebo ohrozit život. Jestliže pacient
i nadále odmítá vyslovit souhlas, učiní o tom
písemné prohlášení (reverz).
Z hlediska zdravotnické dokumentace přitom
nestačí o tomto negativním reverzu zanést do
dokumentace záznam typu „pacient odmítá
hospitalizaci“, „pacient odmítá krevní transfuzi“ nebo „pacient odmítá operaci“. Vždy
je nezbytné vyžádat si od pacienta písemný
informovaný nesouhlas! Ten musí obsahovat
kdo, kdy, kde a komu jakou péči nebo jaký
zákrok odmítl, jakého náležitého poučení se
mu dostalo, zejména na která rizika pro své
zdraví a život byl upozorněn a zda poučení
porozuměl a chápe, prohlášení pacienta
o tom, že přes toto poučení konkrétní výkon
nebo péči i nadále odmítá, podpis pacienta
a datum a podpis zdravotnického pracovníka, který poučení prováděl.
Odmítá-li pacient podepsat reverz, pak je
nezbytný podpis svědka poučení i zdravotnického pracovníka s poznámkou „pacient
odmítá podepsat“. Pokud dojde ke svévolnému opuštění nemocnice nebo ordinace
před podpisem reverzu, pak nezbývá než
učinit záznam do zdravotnické dokumentace s poznámkou, že pacient svévolně
opustil zdravotnické zařízení proti vůli lékaře,
a proto mu nebylo možné poskytnout náležité informace. Je vhodné (nikoliv ex lege
nutné), aby takový záznam podepsal další
zdravotník či kterýkoliv svědek.

Záznamy v dokumentaci

Písemný souhlas, písemné odvolání souhlasu, popřípadě záznam o odvolání tohoto
souhlasu, pokud pacient souhlas odvolal
bez písemného vyjádření, písemné prohlášení o nesouhlasu s poskytnutím zdravotních služeb, popřípadě záznam o tomto
nesouhlasu, pokud pacient odmítá učinit
písemné prohlášení, jsou součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.
Podepisuje je pacient a také zdravotnický
pracovník. Odmítá-li pacient záznam podle
věty první podepsat, zdravotnický pracovník
tuto skutečnost do záznamu doplní a záznam spolu se svědkem podepíše.

Poskytování zdravotní
péče bez souhlasu

Pacienta lze bez souhlasu hospitalizovat,
jestliže mu bylo pravomocným rozhodnutím
soudu uloženo ochranné léčení formou
lůžkové péče, je nařízena izolace, karanténa nebo léčení podle zákona o ochraně
veřejného zdraví, je podle trestního řádu
nebo zákona o zvláštních řízeních soudních
nařízeno vyšetření zdravotního stavu, ohro-

žuje bezprostředně a závažným způsobem
sebe nebo své okolí a jeví známky duševní
poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je
pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu
pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit
jinak, nebo jeho zdravotní stav vyžaduje
poskytnutí neodkladné péče a zároveň
neumožňuje, aby vyslovil souhlas.
Pacientovi lze bez jeho souhlasu poskytnout
pouze neodkladnou péči, a to v případě, kdy
mu zdravotní stav neumožňuje tento souhlas
vyslovit. Tím není dotčeno dříve vyslovené
přání. Stejně tak je možné péči poskytnout
v případě léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se
vší pravděpodobností k vážnému poškození
zdraví pacienta. Bez souhlasu lze poskytnout také neodkladnou péči. Jejím účelem
je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů,
které bezprostředně ohrožují život nebo by
mohly vést k náhlé smrti či vážnému ohrožení zdraví, případně způsobují náhlou nebo
intenzivní bolest či náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí.

nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb
a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas
nebo nesouhlas vyslovit předem. Platí zde
zásadní pravidlo, a sice že aktuální vůle
pacienta je vždy nadřazená dříve vyslovenému přání! Dříve vyslovené přání má dvě
podmínky: v době poskytování zdravotních
služeb nastala předvídatelná situace, k níž
se dříve vyslovené přání vztahuje, a pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy
není schopen vyslovit nový souhlas nebo
nesouhlas. Dříve vyslovené přání musí mít
písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Součástí
dříve vysloveného přání je písemné poučení.
Pacient může učinit dříve vyslovené přání
též při přijetí do péče poskytovatelem nebo
kdykoliv v průběhu hospitalizace, a to pro
poskytování zdravotních služeb zajišťovaných tímto poskytovatelem. Takto vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické
dokumentace vedené o pacientovi. Záznam
podepíše pacient, zdravotnický pracovník
a svědek. V tomto případě se nevyžaduje
úřední ověření podpisu pacienta.

Nezletilého pacienta nebo pacienta
s omezenou svéprávností lze bez souhlasu
zákonného zástupce či opatrovníka hospitalizovat též v případě, jde-li o podezření
na týrání, zneužívání nebo zanedbávání.
V takovém případě lze poskytnout neodkladnou péči bez souhlasu zákonného
zástupce, jde-li o zdravotní služby nezbytné
k záchraně života nebo zamezení vážnému
poškození zdraví. Má-li být zasaženo do
integrity nezletilého, který dovršil čtrnáct
let, nenabyl plné svéprávnosti a zákroku
vážně odporuje, třebaže zákonný zástupce
se zákrokem souhlasí, nelze zákrok provést
bez souhlasu soudu. To platí i v případě
provedení zákroku na zletilé osobě, která
není plně svéprávná. Nesouhlasí-li zákonný
zástupce se zásahem do integrity osoby, ač
si jej tato osoba přeje, lze zákrok provést na
její návrh nebo na návrh osoby jí blízké jen
se souhlasem soudu.

Pokud od doby dříve vysloveného přání
došlo v poskytování zdravotních služeb,
k nimž se toto přání vztahuje, k takovému
vývoji, že lze důvodně předpokládat, že
by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím, rozhodnutí o nerespektování dříve
vysloveného přání pacienta a důvody, které
k němu vedly, se zaznamenají do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.
Nelze respektovat, pokud dříve vyslovené
přání nabádá k takovým postupům, jejichž
výsledkem je aktivní způsobení smrti, nelze
ani respektovat, pokud by jeho splnění
mohlo ohrozit jiné osoby či pokud by byly
v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici
dříve vyslovené přání, započaty takové
zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo
k aktivnímu způsobení smrti. Stejně tak nelze respektovat dříve vyslovené přání, jde-li
o nezletilé pacienty nebo pacienty s omezenou svéprávností.

Vysvětlení zásahu

Pokud neexistuje platné dříve vyslovené přání a pacient se ocitne ve stavu,
kdy o sobě nemůže rozhodovat, uplatní
tzv. zástupný souhlas (§ 34 odst. 7 zákona
o zdravotních službách). Lékař se před poskytnutím péče obrátí s žádostí o souhlas
na osoby, kterým pacient dovolil za něho
v takovém případě rozhodnout a zmocnil je
k nahlížení do lékařské dokumentace. Pokud takové osoby nejsou určeny, rozhoduje
o léčbě v tomto pořadí manžel, rodič nebo
jiná známá osoba blízká pacientovi. Až
pokud takové osoby nejsou (nebo nejsou
dosažitelné) se péče řídí „nejlepším svědomím a vědomím“ lékaře.

Bylo-li zasaženo do integrity člověka,
který byl ve stavu, kdy nemohl posoudit,
co se s ním děje, a nedal-li sám k zákroku
souhlas, musí mu být, jakmile to jeho stav
dovolí, vysvětleno způsobem, kterému bude
schopen porozumět, jaký zákrok byl na
něm proveden, a musí být poučen o jeho
možných následcích i o riziku neprovedení
zákroku.

Dříve vyslovené přání

Pacient může pro případ, kdy by se dostal
do takového zdravotního stavu, ve kterém
nebude schopen vyslovit souhlas nebo

Pokud pacient písemně odmítá léčbu a lékař se rozhodne jeho přání nerespektovat,
podstupuje riziko, že jeho léčebný zákrok
bude protiprávní, přestože byl proveden řádně a třeba pacientovi i zachránil život. Pokud
se dříve vysloveným přáním pacienta bude
lékař řídit, léčbu neposkytne a písemnost
se dodatečně ukáže jako neplatná, může
lékař čelit mnohem vážnějšímu postihu za
zanedbanou péči – tato varianta již zahrnuje
i hrozbu trestního stíhání.
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Alergie je celoživotní problém
Autor: Zdeněk Soudný

Poliklinika profesora Řeháka navazuje na tradici rodinných lékařů a ve vybraných oborech nabízí
péči předních českých specialistů a lékařských kapacit. Mezi často vyhledávané patří MUDr. Hana
Maršálková, která spolu s kolegy vede na této poliklinice alergologickou a imunologickou ambulanci.
Proč jste si jako specializaci zvolila
zrovna alergologii a imunologii?
Od počátku mé lékařské praxe patřila respirační onemocnění u dětí k nejčastějším formám nemocí. Řada z nich má alergologický
podklad, stejně jako kožní onemocnění.
Když poznáte příčinu, lépe se onemocnění
léčí. Právě hledání těchto příčin mě přivedlo
k alergologii.

Můžete popsat svoji ambulanci
na Poliklinice profesora Řeháka?

V ambulanci léčím převážně děti, ale velmi
často i jejich rodiče, někdy i prarodiče. Spolu
se sestrami se snažím vytvářet pro děti
přátelské a příjemné prostředí, abychom
maximálně odbourali stres, který každé
vyšetření u lékaře provází. Na Poliklinice
profesora Řeháka kromě mě působí ještě
další alergologové – doc. Petrů, MUDr. Pončáková, MUDr. Židová, MUDr. Dukátová
a MUDr. Procházková. Také jsou tam ambulance jiných odborností – interní, diabetologická, nefrologická, hematologie, osteologie
nebo revmatologie. V budově se nachází
i další spolupracující subjekty, jako je ORL,
dermatologická ambulance, Medpoint, kde
máme zázemí pro chirurgii a ortopedii, nebo
sonografické pracoviště. Se všemi máme
velmi nadstandardní vztahy a spolupráci.
V přízemí je ještě odběrové pracoviště synlab
czech, které provádí odběry krve u dětí i dospělých pro celou polikliniku a lékaře v okolí.

VĚDA A POZNÁNÍ
12 | SYNLABIANER | ŘÍJEN–PROSINEC 2017

Které metody ke zjištění
alergií standardně ve své
ambulanci používáte?

Základem jsou standardizované prick testy,
kde máme škálu 20 alergenů, které testujeme, případně je možné doplnit je o další,
méně obvyklé alergeny. Eventuálně můžeme
udělat prick to prick testy, kdy se nejdřív
provede vpich přímo do potraviny a poté do
kůže pacienta. Také využíváme laboratorní
vyšetření z odebrané krve. Služby laboratoře
tak potřebujeme každý den a jsme s nimi
opravdu spokojeni.
Když do naší ambulance přijdou děti,
u kterých máme podezření třeba na astma
nebo zvýšenou pohyblivost průdušek, velmi
často používáme vyšetření plicních funkcí,
kdy děláme základní spirometrickou křivku
průtok-objem. U kompenzovaného astmatika ale může být tato křivka úplně v pořádku
a teprve fyzickou zátěží (např. standardizovaným testem během) nebo pomocí
látek, jako je metacholin, se vyvolá stažení
průdušek. Nebo může dojít naopak k výraznému zlepšení křivky po podání léků, které
průdušky roztahují. Jedná se o takzvané
bronchomotorické testy, které prokážou
zvýšenou pohyblivost průdušek, tedy to, co
je podkladem astmatu. Ale i astmatik, který
je stabilizovaný, v dobré formě a bere léky,
může mít tu křivku úplně v pořádku a negativní bronchomotorické testy.

Jsou nějaké laboratorní
metody, které jsou nové
a alergologové a imunologové
by je měli více využívat?

Myslím, že nabídka imunologických a alergologických metod naší laboratoře je velmi
široká a přínosná. Vyšetření alergenních
komponent, které se začalo používat
v posledních letech, je podle mě důležité pro rozhodnutí o následné specifické
imunoterapii a další léčbě, stravě či režimu
pacienta. Například pokud je u dítěte
pozitivní komponenta na trávy, tak víme,
že když mu dáme vakcínu, která obsahuje
alergeny trav, velmi dobře na ni zareaguje. Protože když jsou čisté komponenty
pozitivní, odezva je velmi dobrá. Těchto
monosenzibilizovaných pacientů, kteří
jsou alergičtí jen na jeden alergen, je velmi
málo. I u dětí to vídáme spíše výjimečně.
V případě, že pacienti mají hodně vysoké
celkové alergické imunoglobuliny IgE, dělám vyšetření ImmunoCAP ISAC. To také
často používám u dětí, které mají těžký
ekzém, kde může být hodně příčin. U potravinových alergií, ekzematiků a atopických dermatitid má toto vyšetření význam.
Existují také komponenty, které jsou život
ohrožující, protože můžou vyvolat anafylaktickou reakci.

V jakém věku pacienta jsou alergie
obvykle diagnostikovány?
Alergie je celoživotní problém, může vypuknout v kterémkoliv věku. Také se může stát,
že alergik, kterému se nedařilo úplně nejlépe, se sám od sebe na určitou dobu zklidní.
U pylových alergiků mají velmi dobrý efekt
perorální vakcíny. Mám pacienty, kteří jsou
čtvrtou sezonu po podání vakcíny a nemají
žádné problémy. U převažujícího procenta
pacientů vidíme velké zlepšení již v první sezoně po nasazení vakcíny. Někteří pacienti
při takové léčbě ani nepotřebují antihistaminika, někteří pouze v těch nejexponovanějších obdobích. Vzpomínám si na pacientku,
která chodila pět let na injekční roztočovou
vakcínu, a když už byla bez příznaků, začaly
se objevovat pylové problémy a chodila
tři roky na perorální vakcínu. Užívání dvou
vakcín současně ale považuji spíše za zahlcování pacienta.

Většinou alergie začnou v kojeneckém věku
atopickou dermatitidou. Jako první se obvykle prokážou potravinové alergie (nejčastěji vejce a mléko). Ve velké většině případů
se postupně stav kůže zlepší a pacienti jsou
delší dobu bez příznaků. Může se ale stát,
že se u nich začnou objevovat aeroalergeny
(rýma, astma). V kojeneckém věku se u dětí
také setkáváme s obstruktivními bronchitidami. Když se průdušky stabilizují léčbou,
někdy z toho děti „vyrostou“, ale z určitého
procenta se stanou astmatici. V předškolním

a mladším školním věku se pak u dětí začínají objevovat alergické rýmy.
Podíl rodinné dispozice u alergických onemocnění je značný. Jestliže se onemocnění
v rodině vyskytne, velmi často bývá i v další
generaci. Stává se, že děti předběhnou rodiče, takže první jsou nemocné ony, například
alergickou rýmou, a pak ji dostane rodič
třeba až ve čtyřiceti letech.

Léčíte i dětské pacienty? Pokud
ano, jsou v jejich léčbě či
v přístupu k nim nějaká specifika?

Dětští pacienti tvoří hlavní objem mých pacientů. Přístup k nim je diametrálně odlišný
od přístupu k dospělým. Především se vždy
snažím získat důvěru dětí, aby se nebály
a cítily se v ordinaci pohodlně. Často se starám o pacienty od jejich kojeneckého věku.
Vzhledem k délce mé praxe jsou někdejší
petřínští kojenci již dospělými lidmi a ti ke
mně chodí zase se svými dětmi.

S kterými alergiemi se u pacientů
setkáváte nejčastěji?

Obvykle k nám přicházejí pacienti s alergiemi na pyly trav, jarních stromů, roztoče, ale
i na hmyzí jed a na potraviny. U kojenců jsou
nejčastější potravinové alergie s projevy na
kůži, s přibývajícím věkem se objevují alergie
na aeroalergeny. Alergie na včelí či vosí
bodnutí, u které hrozí riziko anafylaktické
reakce, se může objevit kdykoliv.

Jak se váš obor změnil
během posledních pěti let?

Výrazně se zlepšily možnosti diagnostiky
a léčby. Když jsem v osmdesátých letech
nastoupila do nemocnice Pod Petřínem,
těžcí astmatici prakticky neměli žádnou
preventivní léčbu. Užívali léky, které sice
odstraňovaly příčinu potíží, ale nepůsobily preventivně. Mívali těžké astmatické
záchvaty, které se dnes už nevyskytují.
To se s dnešními možnostmi vůbec nedá
srovnat. Kolem léčby také proběhla obrovská osvěta. Pan profesor Špičák a jeho
spolupracovníci ve školách a u praktických
lékařů upozorňovali na zásadní význam
inhalační léčby. Dnes je astmatický záchvat
spíše raritou a hospitalizace dětí s astmatem absolutně výjimečná.
V osmdesátých letech jsme k diagnostice
používali jen kožní testy, které se píchaly
intradermálně. Tehdy existovaly české
vakcíny, které nebyly špatné, aby byly na
jiné bázi než dnes a nebyly standardizované. Postupně pak přicházely inhalační léky,
které jsou pro astmatiky úžasné, a nové
generace antihistaminik jsou čím dál sofistikovanější a lepší. Obrovský přínos vidím
také v edukaci lékařů, nejen alergologů, ale
i praktiků, a edukaci škol a rodičů. Mnoho
věcí, které dřív bylo nutné řešit v nemocnici, se nyní řeší ambulantně nebo i doma,
což je obrovský pokrok.
MUDr. Hana Maršálková
Poliklinika prof. Řeháka
Stroupežnického 18
150 00 Praha 5
Telefon: +420 277 779 759

MUDr. Hana Maršálková
Vystudovala Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze (dnešní 2. LF UK), po promoci pracovala přes dvacet let na dětské klinice nemocnice Pod Petřínem, následně na dětském oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Tam složila atestaci
I. a II. stupně z pediatrie a atestaci z alergologie a klinické imunologie. V letech 2004 až 2010 působila jako primářka Olivovy dětské léčebny. Od června 2010 pracuje v synlab czech jako alergoložka, klinická imunoložka a vedoucí lékařka ambulancí a poraden.
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Laboratoř v Chomutově pravidelně sleduje
antibiotickou rezistenci bakterií v regionu
Autor: Zdeněk Soudný
Chomutovská laboratoř synlab czech
zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí
je také antibiotické středisko, které
každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí
nejčastějších bakterií a je regionálním
konzultačním centrem pro antibiotickou
terapii. I z toho důvodu se spolupracující
chomutovská nemocnice může pochlubit
výrazně nižší rezistencí na antibiotika ve
srovnání se zbytkem republiky.
Chomutovské pracoviště slouží pro spádovou oblast téměř 3 000 lékařů a více než
800 000 pacientů. Vyšetřuje biologické
vzorky z chomutovské a děčínské nemocnice a spolupracuje také s mnoha lékaři v regionu – ať už se jedná o praktické lékaře či
pediatry, nebo o odborné ambulance. „Obor
mikrobiologie vyšetřuje biologické vzorky
pacientů na přítomnost patogenních mikroorganismů. Laicky řečeno, umíme u nás
diagnostikovat bakteriální, virové či houbové
(mykotické) infekce a přítomnost parazitů
v těle. Nejčastěji děláme rozbory moči na
přítomnost bakterií, výtěry z krku, rekta,
močové trubice či gynekologická vyšetření,“
říká vedoucí chomutovské laboratoře synlab
czech MUDr. Jan Valenta.
Laboratoř má 15 zaměstnanců, z nichž
většina má specializované mikrobiologické
vzdělání či atestaci v oboru lékařská mikrobiologie. „Denně provedeme přibližně 400
vyšetření. Mikrobiologická analýza se dá jen

VĚDA A POZNÁNÍ
14 | SYNLABIANER | ŘÍJEN–PROSINEC 2017

minimálně automatizovat, a zcela zásadní
roli proto hraje lidský faktor. Každý biologický vzorek nanášíme na speciální půdy, na
kterých se následně mikrobi po určitou dobu
kultivují. Z toho důvodu se v mikrobiologii
běžně nedělají tzv. statimová neboli okamžitá
vyšetření,“ uvádí MUDr. Valenta. Laboratoř
je v provozu i o víkendech, především kvůli
spolupráci s nemocnicemi. „Skvěle nastavenou máme také spolupráci s ambulantními
lékaři. Například pokud máme podezření
na nález závaznějšího patogenu nebo na
neobvyklou odolnost mikroba vůči běžným
antibiotikům, ihned kontaktujeme ošetřujícího
lékaře, aby mohl co nejdříve zahájit příslušnou léčbu. Vzhledem k rostoucí antibiotické
rezistenci je totiž včasné nastavení cílené
léčby naprosto klíčové.“

roli v moderní medicíně. Včasná a přesná
laboratorní analýza tak stojí na samém
počátku léčby pacienta.“
Cílená léčba se nastavuje na základě laboratorního vyšetření tzv. citlivosti. Nejedná
se ovšem o vyšetření hladiny C-reaktivního
proteinu, tzv. CRP, které je veřejnosti nejvíce
známé. CRP test je téměř okamžitá cesta, jak
rozlišit, zda má pacient bakteriální, či virovou
infekci. Některý z CRP analyzátorů má dnes
proto k dispozici už většina obvodních lékařů
i pediatrů přímo v ordinaci. „Až následné
vyšetření citlivosti bakterií probíhá u nás v laboratoři. Neanalyzuje se ovšem vzorek krve
jako při stanovení hladiny CRP, ale konkrétní
biologický vzorek dle potíží pacienta – nejčastěji moč, výtěr z krku či rekta.“

Právě rostoucí antibiotická rezistence je
velkou hrozbou nejen u nás, ale i celosvětově. Světová zdravotnická organizace ve
své aktuální zprávě uvádí, že v současnosti
na onemocnění způsobené bakteriemi
odolnými vůči antibiotikům umírá každoročně až 700 000 lidí. Laboratorní analýza
v mikrobiologické laboratoři umožní nejen
přesnou diagnostiku, ale také volbu správné
léčby. Místo širokospektrálních antibiotik
tedy ošetřující lékař může nasadit léky
cílené, které pacienta vyléčí a jeho organismus si navíc vůči nim nevytváří odolnost.
„Laboratorní testy proto mají v diagnostice
svůj nezanedbatelný význam – určují 70 %
lékařských rozhodnutí a hrají tak důležitou

Regionální antibiotické středisko, jež je součástí laboratoře Chomutov, také každoročně
připravuje přehledy citlivostí vybraných patogenů jak pro větší města ve spádové oblasti,
tak pro spolupracující nemocniční a lůžková
zařízení. „Pravidelně určujeme, které bakterie jsou v daných oblastech rezistentní na
příslušná antibiotika a které ještě odolnost
vůči antibiotikům nezískaly. Zajímavé je pak
také srovnání s dalšími kraji, kdy konkrétně
nemocnice v Chomutově je na tom lépe
oproti zbytku České republiky. A to je údaj,
na který může být právem hrdá. Svědčí totiž
o správném přístupu k antibiotické léčbě
a dobré erudici zdravotnického personálu
v této oblasti,“ dodává MUDr. Valenta.

Nové produkty v SYNLAB Francie
Autor: Zdeněk Soudný

Ve skupině SYNLAB Group pravidelně zavádíme nové produkty a služby. V tomto čísle magazínu
Synlabianer vám představíme novinky, které nedávno spustili naši kolegové ve Francii.
Digitalizace postupně zasahuje do většiny
oblastí našeho života, a proto je přirozené,
že se zvyšuje i poptávka po laboratorních
výsledcích, které se přenášejí elektronickou
cestou. Na měnící se požadavky zákazníků
odpověděli naši kolegové z pobočky SYNLAB Francie vytvořením nové informační
služby a B2B databáze. Pacienti a zdravotní
sestry tak využívají výhod informační služby
prostřednictvím SMS. Aktuálně se tato
bezplatná služba zavádí ve 14 regionálních
laboratořích a urychluje komunikaci mezi
zdravotnickým personálem a pacienty.
V průběhu posledních šesti měsíců bylo
formou SMS zasláno průměrně 10 700
výsledků měsíčně.
Zákazníci francouzských laboratoří užívající
databáze B2B, zejména pak soukromé
zdravotní pojišťovny, využívají od konce
loňského roku výhod nové IT služby, která
slouží k vyhodnocování dopadu screeningových kampaní. IT služba je soustředěna kolem anonymní databáze, poskytuje snadno
přístupnou on-line registraci a srozumitelně
koncipované zprávy s grafy a komentáři.
Službu ve Francii úspěšně zavedli na konci
roku 2016 k pilotní kampani, kdy se registrovalo zhruba 500 pacientů.

Nové obchodní příležitosti

Naši francouzští kolegové představili nový
obchodní model pro prodej laboratorních
vyšetření onemocnění přenášených klíšťaty.
Již zavedená vyšetření sestavili do komplexních balíčků, a navíc nabízejí i poradenské

služby laboratorních odborníků. Tento
produkt zahrnuje široký panel vyšetření a klade si za cíl dvě věci: poskytnout
snadno implementovatelnou diagnostiku
pro praktické lékaře a specialisty a nabízet
interpretaci laboratorních výsledků srozumitelnou pro samotné pacienty. Produkt
proto doprovází komunikační kampaň, která
využívá tzv. 360° komunikace. Prostřednictvím vlastních odborníků a vyškolených
biologů šíří informace po celé zemi a ti je
pak skrze školení, konference či osobní
návštěvy předávají lékařům a pacientským
sdružením. Výsledky tohoto přístupu jsou
impozantní: tržby za laboratorní vyšetření ve
Francii v souvislosti s nemocemi přenášenými klíšťaty se zvýšily o více než 45 % v roce
2016 ve srovnání s předchozím rokem.

Spolupráce s belgickou RP Lab
v oblasti funkční a nutriční biologie

rence se uskutečnily na několika místech ve
Francii a přilákaly kolem 180 účastníků. Do
konce 2. čtvrtletí letošního roku se oba týmy
intenzivně připravovaly na druhou fázi. Ta
v současné době znamená především širší
uvedení produktu na trh ve Francii, zvýšenou spolupráci mezi různými laboratořemi
SYNLAB s odbornými znalostmi funkční
a nutriční biologie a přípravu na zavádění
produktu ve Švýcarsku (oblast Romandie).

Klinické studie v SYNLAB Francie

Ve Francii začala také experimentální fáze
nového testu ISET®, který umožní identifikaci
nádorových buněk kolujících v krvi (CTC)
pomocí filtrace a dovolí cytopatologickou
analýzu. Tento test nabízí dodatečnou
indikaci a může přispět ke zlepšení terapeutického rozhodování a monitorování. V našich
francouzských laboratořích budou i nadále
probíhat klinické studie a experimentální fáze.

Na konci roku 2016 vyvrcholila spolupráce
mezi francouzským a belgickým týmem
při odstartování projektu funkční a nutriční biologie, jenž směřuje k francouzské
lékařské komunitě. Nový model partnerství
využívá zkušenosti a specializované nástroje
vyvinuté týmem belgické laboratoře RP Lab
a dělá je bez problémů přístupné partnerským laboratořím SYNLAB po celé Francii.
Hlavní součástí první fáze spolupráce byly
především informativní schůzky týkající se
samotného spuštění projektu – vědecké
konference určené lékařům, které organizovaly místní laboratoře s belgickým týmem
společnosti RP Lab. Tyto lékařské konfe-
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Chci svou tvorbou udělat život lidí
o trošku radostnějším
Autor: Zdeněk Soudný
měly pomáhat těm nemocným.

Z kolika kousků se kolekce skládá?

Autorka projektu
Oblečení pro
dětský úsměv
Marie Zelená
(foto: Petr
Hriceňák)
Aby nebyl pro děti odběr krve stresujícím
zážitkem, nosí naše sestry na odběrových
pracovištích specializujících se na dětské
pacienty speciální „veselé zástěrky“. Jejich autorkou je módní a oděvní návrhářka
Marie Zelená, autorka projektu Návraty
k hodnotám. Žije a tvoří převážně v Praze,
pochází však z krásné obce Ostrožská
Nová Ves nedaleko Uherského Hradiště.
Velmi úzce spolupracuje se svojí dcerou
Martinou Hrnčířovou, která je tváří její
značky a občas ji i zastupuje. Nejen tento
projekt byl tématem našeho rozhovoru.

Jak dlouho už vaše kolekce pro
lékaře a sestry zpříjemňuje dětem
odběry krve a pobyt v nemocnici?

Veselé obrázkové oblečení pro dětské lékaře
a sestry tvořím od roku 2015. Na tuto tvorbu
mě přivedl profesor Pavel Šlampa, přednosta Kliniky radiační onkologie Masarykova
onkologického ústavu v Brně. Při našem společném setkání, kdy mě provázel po klinice,
mi u jedné z ozařoven řekl: „Paní Zelená,
vymyslete něco, aby se děti tak nebály lékařů
a jejich bílých plášťů při ozařování.“ To byla
pro mě výzva a zanedlouho jsem přinesla první veselou zástěrku. Tenkrát jsem ji
tvořila složitou technikou, vystříhávala jsem
jednotlivé díly obrázků z barevného fleecu,
našívala je a pak ještě lemovala barevnými
šňůrami. Můj tehdy čtyřletý vnouček Tomášek mi pomáhal, špendlil dílky na sluníčko
a kytičky a řekl mi: „Babičko, já dám tomu
sluníčku pusinku, aby všechny nemocné děti
dostaly moji lásku…“ Tím se stal dětskou tváří
celého projektu, od té doby se mnou více
spolupracuje, hodnotí obrázky, které kreslím
a nechávám tisknout. K projektu se připojila
i moje nyní tříletá vnučka Eliška a obě děti
se mnou projekt prezentují na přehlídkách
i v médiích. Staly se tak zástupci dětí a často
společně prezentujeme to, že by zdravé děti

Nyní používáme 18 různých obrázků, které
osobně kreslím. Symboly sluníčka a mráčku, které nechybí na žádném kousku veselého oblečení, jsou nápad mého vnoučka
Tomáška. Tvoříme zástěrky, které si lékařský
personál obléká na klasický bílý plášť, a také
halenky a šaty pro lékařky a sestry. Na všem
jsou veselé obrázky, každý tvoří jednoduchý
příběh většinou zvířátek, o kterém může lékař nebo sestra s dítětem mluvit. Tím odvádí
pozornost dětí a vyšetření se tak – i podle
zpětných vazeb – stává příjemnějším a často
bez slziček. Ze stejných obrázků, jako jsou
na oblečení, jsme začali dělat omalovánky.
Dítě si tak za zvládnuté vyšetření může
vymalovat stejný obrázek, jako má jeho
lékařka nebo sestra na oblečení.

Víte, kde všude vaše modely
lékaři a sestry nosí?

Veselé oblečení nosí lékaři a sestry v mnoha
nemocnicích po celé České republice. Nosí
je už také sestry na odběrových pracovištích
společnosti synlab czech. Kolekce veselého
oblečení není už pouze na odběrech krve,
ale na mnoha odděleních a při různých
vyšetřeních, například na všech odděleních
v Dětské nemocnici v Brně, ve Fakultní
nemocnici v Motole, Fakultní nemocnici
v Brně-Bohunicích, v Kroměříži, Břeclavi, ve
Zlíně, v Uherském Hradišti, Kyjově, Olomouci,
v Masarykově onkologickém ústavu v Brně
a také v Ústavu sv. Alžběty v Bratislavě i jednotlivě v dalších nemocnicích.

Maminka i sourozenci tak můžou mít šaty
podle originálního obrázku, tatínek kravatu
nebo košili… Myslím, že je to velmi pěkná památka, obrázek může být nejen na oblečení,
ale také na bytových doplňcích a zůstane tak
nezapomenutelnou vzpomínkou. Nyní připravuji ještě projekt k výročí 100 let od vzniku
Československa, které bude příští rok.

Máte nějaké konkrétní zpětné
vazby, kde třeba oblečení opravdu
zpříjemnilo dětem odběr krve?

Máme krásné zpětné vazby jak od lékařů
a sester, tak i od samotných dětí a jejich rodičů.
Často nám říkají, že než si stihnou s malým
pacientem popovídat, co vše je na obrázku,
a vymyslí k tomu nějaký příběh, je po odběru
krve nebo jiném vyšetření a vše proběhlo téměř
bez povšimnutí. Dostávám krásné dopisy a ty
mě vždy velmi povzbudí a dají mi sílu jít dál,
protože veselé obrázkové oblečení pro dětské
lékaře a sestry beru jako to nejvýznamnější
a nejsmysluplnější, co jsem kdy vymyslela a co
tvořím. A současné době řešíme, že veselé
zástěrky budou také na geriatrických odděleních nemocnic a LDN. Staří lidé velmi potřebují
pohladit po duši a mít důvody se pousmát.
Potřebují speciální a lidský přístup stejně tak
jako malé děti. Budu šťastná, když budu vědět,
že jsem svým životem a tvorbou mohla lidem
udělat život o trošku radostnějším.

Plánujete podobný projekt
i do budoucna?

Kromě projektu Návraty k hodnotám a veselého oblečení pro dětské lékaře a sestry
pracuji ještě na jednom projektu. Jsou to šaty
vytvořené z obrázků dětí – „Šaty malované
příběhy dětských duší“. Tento projekt je
zaměřen na podporu zejména dlouhodobě
hospitalizovaných dětí. Před dvěma lety mi
děti z Dětské onkologické kliniky Fakultní
nemocnice v Brně ve věku od dvou do
šesti let a děti z Mateřské školy při FN Brno
nakreslily obrázky, které jsem zpracovala,
nechala z nich potisknout látky a vytvořila
tak jedinečnou kolekci modelů. Nyní také
zpracovávám obrázky dalších dětí, i těch
zdravých, které nakreslily svým maminkám.

Dětské tváře projektu – Tomášek a Eliška
s maminkou Martinou Hrnčířovou
(foto: Petr Hriceňák)

ZE SVĚTA SYNLABU
SYNLABIANER | ŘÍJEN–PROSINEC 2017 | 17

Vzorky od lékařů a z odběrových
pracovišť svážíme ekologicky
i ekonomicky
Autor: Zdeněk Soudný

Zatímco dříve firmy usilovaly především o vysokou efektivitu za co nejnižší náklady bez
ohledu na dopady na životní prostředí, v posledních letech se trend začíná pomalu měnit.
Vedení synlab czech se již před několika lety začalo zajímat o udržitelný rozvoj, snižování
emisí, hluku, které automobily produkují, a cesta logicky vedla k vozům na alternativní
pohon a k elektromobilům. Tomuto trendu jsme proto začali přizpůsobovat i náš vozový
park. Ten nyní disponuje celkem 178 vozidly, největší počet kilometrů najezdí přesně stovka
z nich a slouží ke svozu odběrů a vzorků od lékařů a z odběrových pracovišť do laboratoří.
Téměř 80 % těchto vozů tvoří ty na alternativní pohony – CNG a elektromobily.
Vozidla synlab czech, která putují mezi
laboratořemi a odběrovými pracovišti,
ročně najedou téměř 4,5 milionu kilometrů,
z nichž významnou část obstarají právě
vozy na CNG. Vozidla na elektropohon
jsou naopak vhodnější pro kratší trasy po
městech a průměrně denně najedou 150 až
170 kilometrů. První elektromobil, Volkswagen e-Up!, společnost pořídila již před
čtyřmi lety. Později k němu přibyly ještě tři
vozy Tesla Model S a tři Nissan Leaf. Vozidla
na CNG slouží ke svozu vzorků od října roku
2014, kdy společnost převzala od Porsche
Praha prvních 25 vozů Škoda Octavia na
tento pohon. Jednalo se o jeden z prvních
fleetových prodejů ekologických automobilů
Škoda a od té doby se jejich počet ve vozovém parku synlab czech zvýšil na 70. Do
konce tohoto roku chce společnost rozšířit
vozový park o čtyři další elektrovozy i další
vozidla na CNG. Naplňuje tak svůj závazek
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co největší šetrnosti k životnímu prostředí –
ekologická stopa oproti běžným vozům je
méně než poloviční.
Převoz biologických vzorků z ambulancí
lékařů a z odběrových pracovišť do našich
laboratoří zajišťuje 135 speciálně proškolených řidičů. Nejdelší svozová trasa měří
530 kilometrů a vede z Prahy přes Hradec
Králové, Trutnov, Jilemnici, Vrchlabí a Liberec zpět do Prahy. Naopak nejkratší trasa
má pouze 85 kilometrů a vede po Praze.
Vozy pro převoz krve a vzorků musí samozřejmě splňovat normu kvality. V každém
jsou dva boxy na uložení odebraných vzorků, jeden elektrický a jeden neelektrický,
oba s teploměry, aby bylo možné sledovat,
že je dodržena optimální teplota během
transportu. Součástí výbavy každého vozu
je i přepravka na svoz infekčních odpadů od
lékařů na sběrná místa.

Speciálně proškolení řidiči denně najedou
mezi ambulancemi lékařů, odběrovými pracovišti a laboratořemi stovky kilometrů.

Na další zajímavosti o vozovém parku synlab
czech jsme se zeptali Tomáše Hofmana,
vedoucího oddělení dopravy synlab czech.

Co přesně vaše pozice obnáší?

Starám se o kompletní vozový park naší firmy,
to znamená o všechny vozy, ale i leasingy.
Spadají pode mě i zaměstnanci v dopravě,
tedy hlavně řidiči. Hlídám, aby jezdili tak, jak
mají, například i správně oblečení, a aby dojeli
včas tam, kam mají. Řešíme všechny jejich
trasy po České republice i na Slovensku.
V různých regionech máme svoje dispečery,
kteří řídí denní práci a aktuální požadavky. Nicméně já jsem zodpovědný za to, aby systém
jako celek fungoval.

Z jakého důvodu jste se rozhodli
pro pořízení elektrovozů?

V první řadě to byla ekologie. Jelikož momentálně jsou ta vozidla dražší než normální
a jsou tam k tomu ještě další omezující prvky,
v podstatě to je asi jediný důvod, který nás
k pořizování elektrovozů vede. Jde o náplň
strategie naší společnosti, podle které se snažíme o co nejmenší ekologickou zátěž, takže
chceme mít i vozový park „zelený“.

Jak řešíte nabíjení elektrovozů?
Máte jen vlastní nabíječky,
nebo využíváte i ty veřejné?

V současné době máme jednu rychlonabíjecí
elektrostanici v laboratoři v Jankovcově, kde
nabíjíme naše svozová vozidla, která jsou
v Praze. Ještě máme řadu wallboxů – více-

Vozy Škoda Octavia na ekologický CNG pohon jezdíme již od roku 2014.

méně v každé naší laboratoři. Ty ale nenabíjí
úplně rychle, jedná se o střední cestu mezi
nabíjením ze zásuvky a rychlonabíječkou.
Nedávno se nám podařilo získat podporu EU
na výstavbu dalších dvou rychlonabíjecích
stanic, která by měla začít v nejbližší době.
Jedna z těchto stanic by měla být v Českých
Budějovicích, druhá v Brně. Kromě vlastních
nabíječek někdy využíváme i ty veřejné. Například mezi Prahou a Brnem, u Humpolce, jsou
také veřejné rychlonabíjecí stanice. Takže když
se někdo s elektromobilem potřebuje narychlo
dobít, samozřejmě je využije.

Jaké jsou náklady na údržbu
elektrovozů ve srovnání
s běžnými automobily?

Náklady vyloženě na údržbu a servis jsou
samozřejmě nižší, jelikož tam není například
olej a víceméně se toho nedá moc rozbít. Ale
samotná pořizovací cena elektrovozů je vyšší.

Které další výhody má používání
vozidel na ekologický pohon?

Jakou úsporu v nákladech na
logistiku jste díky vozidlům na
ekologický pohon zaznamenali?

U elektrovozů to vzhledem k pořizovací ceně není téměř nic, u CNG naopak
spoříme poměrně hodně. Úspora nám
vychází na 70–80 haléřů na kilometr oproti
běžným palivům.

Jak řešíte situaci, když se
při přepravě vzorků stane
dopravní nehoda?

Když máme nehodu, tak podle rozsahu
okamžitě zajišťujeme náhradní vozidlo na
svozovou trasu. K havarovanému vozidlu
navíc okamžitě vyjíždí další náš vůz, který
převezme materiál, aby se ihned dostal do
laboratoře. Svoz tedy dokončuje někdo jiný
a všechny lékaře na trase informujeme, že se
něco takového stalo. Lékaři by to ale prakticky
neměli pocítit. Nehody většího rozsahu se
stávají opravdu výjimečně. Většinou řešíme
jen ťukance, kdy řidič po sepsání protokolu
pokračuje dál.

U elektromobilů je pro nás značná výhoda i to,
že můžeme parkovat ve všech parkovacích
zónách v Praze pouze za 100 korun ročně.

Tomáš Hofman, vedoucí oddělení dopravy synlab czech, s. r. o.
Vystudoval střední hotelovou školu a krátce pracoval jako číšník. V roce 1995 nastoupil do společnosti KlinLab jako řidič a po třech
měsících začal pracovat na pozici zástupce vedoucího dopravy. Od roku 2005 zastával v KlinLabu funkci vedoucího dopravy. Poté, co se
společnost v roce 2010 spojila se synlabem, převzal dopravu celého synlab czech. V roce 2014 mu přibyla i doprava synlab slovakia.
Ve své pozici se snaží stále hledat nové možnosti zlepšení a zkvalitnění služeb. V poslední době se také hodně zaměřuje na ekologické
aspekty, aby zátěž pro životní prostředí byla co nejmenší.
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