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 Sluníčko mi poněkud kaboní právě ukončený telefonický rozhovor. Kamarádka 
mi volala, jestli bych nepromluvila s její dobrou známou. Právě jí diagnostikovali 
karcinom prsu. Je jí 37 let, má dvě malé děti. Bulku si našla už před několika 
měsíci, ale všichni jí říkali, že to nic nebude. Nedávno jste ještě kojila, neblázněte, 
na to jste mladá atd. Nejstrašnější na tom je, že tohle říkali i zdravotníci. Sama 
si vyžádala ultrazvuk, pak biopsii, ablaci atd. Bojí se moc, nádor už byl relativně 
velký. Možná, kdyby přišla dřív?

Proč vám to říkám? Abyste i vy šířily nutnost samovyšetření prsu, které jsme se vě-
novaly na sesterské sekci kolokvia PragueONCO 2013. Moc vám děkuji za hojnou 
účast i spolupráci při dotazníkovém šetření, které jasně ukázalo potřebu šíření 
prevence karcinomu prsu prostřednictvím edukovaných sester. A protože stres nám 
ubližuje, musíme se učit vyrovnat se s ním. Jak, to se dozvíte v jednom z článků 
nového čísla časopisu Sesterna. A ještě bych chtěla připomenout, že nám to někdy 
může i slušet! Třeba na našem plese! Tak až vás budou bolet nohy, vezměte si 
Sesternu a při chvilce odpočinku zavzpomínejte na hezké chvíle.

A pokud nemáte ještě naplánovanou letní dovolenou, možná se necháte inspirovat 
několika zajímavými tipy na aktivní odpočinek.

Krásný slunečný den vám přeje
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prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. 

1V letošním závěrečném klání o titul Miss 
sestra 2012, které proběhlo 15. 2. 2013 
na Žofíně, jste mohl vidět dalších deset 

fi nalistek – sestřiček. Máte pocit, že jsou dívky 
pokaždé jiné, nebo je naopak něco spojuje?

Myslím si, že na jednu stranu je  každá z fi nalistek 
jedinečná a neopakovatelná, ale na druhou stranu 
je spojuje láska k povolání.

2Pane profesore, jak Vy hodnotíte výsledek 
soutěže Miss sestra 2012, byla mezi 
vítězkami Vaše favoritka?

Vzhledem k tomu, že jsem byl jedním z mála 
porotců, který přišel na večerní 
setkání s fi nalistkami Miss 
sestry 2012 ještě před 
soutěží, měl jsem 
dobrou možnost se 
s nimi blíže seznámit, 
a proto mezi vítězkami 
byla jedna z mých 
favoritek.

Najít volnou chvilku v diáři pana profesora MUDr. Jana Pirka, DrSc. 
– významného českého kardiochirurga a přednosty Kardiocentra 
IKEMu – není vůbec lehké. Proto jsme byli rádi, že souhlasil 
s rozhovorem a poskytl nám tak svůj pohled na soutěž Miss sestra, 
jejíž fi nále probíhá v rámci reprezentačního plesu sester – Sestry 
na sál! Pan profesor zasedal v porotě všech tří ročníků této soutěže.

3Čím Vás Vaše favoritka zaujala?

Moje favoritka mne zaujala nejen exteriérem, 
tedy vzhledem, ale i svou povahou a pokud jsem 
mohl posoudit, pak i charakterem.

4Jak Vy vnímáte ženskou krásu? Které 
parametry či vlastnosti by měla mít, 
ve Vašich očích, přitažlivá žena?

Ženskou krásu vnímám jako muž. 
Pro mne krása ženy 
nespočívá pouze 
v tom, jak vypadá 

motýlkaProč nosí 
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a jak je upravená, což je samozřejmě důležité, ale 
i jak je bystrá, chytrá. Mám rád ženy veselé, pokud 
možno sportovní, i když to není podmínkou, a obě 
složky, tj. vzhled i povahové vlastnosti, musejí být 
vyvážené.

5Jako porotce jste měl možnost se 
s dívkami seznámit ještě před fi nálovým 
kolem během mítinku fi nalistek. Bylo 

Vaše vnímání jednotlivých uchazeček o titul 
v průběhu tohoto setkání odlišné od samotného 
fi nálového kola na Žofíně?

Musím říci, že jsme se s kolegou Ing. Frolíkem, 
který se mítinku s fi nalistkami také zúčastnil, shodli, 
že se děvčata projevovala na tomto setkání stejně 
jako při vlastním fi nále.

6Oslovila Vás některá z fi nalistek až při 
konání samotného fi nálového kola?

Myslím si, že názor, který jsem si udělal před 
fi nálovým setkáním, se již nezměnil.

7Je něco, co byste jako porotce uvítal 
při hodnocení dívek v průběhu samotného 
fi nálového kola – další disciplína, užší 

kontakt…?

K průběhu samotného fi nálového kola připomínky 
nemám, protože by soutěž při zařazení další 

disciplíny trvala příliš dlouho. V čem bych však 
navrhoval zcela zásadní změnu, je způsob 
hlasování, který byl elektronický, a já bych zavedl 
možnost hlasovat z mobilního telefonu, a to 
z každého čísla pouze jednou.

8Jako významný lékař jste působil mimo 
jiné i v USA a Belgii, kde se Vám ženy líbily 
nejvíce?

Není pochyb o tom, že česká děvčata jsou 
nejhezčí. Jen bych opravil, já jsem nepůsobil 
v Belgii, ale v Dánsku. Ale abych to specifi koval, 
ve Spojených státech, zvláště tedy na jihu, v New 
Orleans, kde jsem žil, je populace tvořena nejen 
Afričankami, ale i Mexičankami a Američankami 
evropského původu, takže si každý může vybrat 
podle svého gusta. Dánky jsou většinou typické 
seveřanky.

9Co si myslíte o soutěžích krásy?

Myslím si, že to je prima zpestření 
společenské sezony.

10Nemohla jsem si nevšimnout, že dáváte 
přednost motýlku před kravatou, 
proč preferujete právě tento pánský 

doplněk?

Motýlku dávám přednost před kravatou ze dvou 
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důvodů. Za prvé, když máte při vyšetřování 
pacienta třeba rozepnutý plášť, může mu to být 
nepříjemné, protože ho kravata může šimrat. 
A naopak, pokud má pacient třeba rozevřenou 
ránu, může se kravata znečistit. Takže motýlek je 
mnohem praktičtější. A druhý důvod je ten, že když 
se podíváte na staré profesory chirurgie z konce 
19. a začátku 20. století, všichni nosili motýlka.

11Četl jste v nedávné době zajímavou 
knihu, kterou byste našim čtenářkám 
doporučil?

V nedávné době jsem četl velice zajímavou knihu 
o životě paní Kamily Moučkové, která se jmenuje 
„Nejsem žádná lvice“.

12A teď z jiného soudku, jak vnímáte 
současnou situaci ve zdravotnictví 
a co byste případně změnil, kdybyste 

měl tu moc?

Nezlobte se, ale tohle je otázka pro pana ministra, 
já situaci v českém zdravotnictví nevidím tak 
kritickou jako odboráři. Myslím si, že český pacient 
se má nesrovnatelně lépe než třeba v době před 
25 lety.

13Jak vidíte postavení zdravotních 
sestřiček?

Zdravotní sestřičky považuji za rovnocenné 
partnery lékařů. Alespoň tak to vnímáme my 
v IKEMu. Řada z nich  jsou již dnes vysokoškolsky 
vzdělané odbornice, nikoli síly určené k povlékání 
postelí a podobným pomocným pracím. Jejich 
funkce je velice důležitá, protože zvláště 
na chirurgii, kde lékaři vidí pacienta pár minut 
denně, s ním sestřička tráví celé dny.

14Myslíte si, že jde dohromady žena 
a politika?

Myslím si, že žena a politika dohromady jde. 
Naopak, ženy do politiky vnesou zdravý rozum, 
protože jsou od přírody nadané schopností 
rozlišovat důležité od nedůležitého, k čemuž 
většina mužů dospěje až po prvním infarktu.

Pane profesore, děkuji za Váš čas strávený 
při tomto příjemném rozhovoru… je ještě něco, 
co byste našim sestřičkám vzkázal?

Děkuji a příští rok se budu těšit opět na viděnou.

Kateřina Homrová

...ženy do politiky 
vnesou zdravý rozum...
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O ladnosti sestřiček jsme se o mohli přesvědčit při konání již 4. reprezentačního 
plesu sester pod heslem Sestry na sál!, který se konal 15. 2. 2013 na pražském 

Žofíně. Ples byl již tradičně pořádán Českou asociací sester a umožnil tak 
setkání více než tisíce návštěvníků akce, včetně významných hostů v čele s pražským 

primátorem, doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou, CSc. 

aneb plesání pátecní noci

Ples slavnostně zahájil 
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
- primátor hlavního města Prahy

Pořadatelka plesu, Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA 

– prezidentka ČAS a ředitelka VFN Praha 

Jitka Čvančarová přivítala návštěvníky a představila moderátora 
soutěže Miss sestra - Vojtu Bernatského

Ples sester
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Taneční veselí v Rytířském sále

Parket v hlavním sále byl celý večer zaplněn tanečními páry

Josef Laufer měl se svým vystoupením obrovský úspěch

Losování 50. - 11. ceny tomboly pod taktovkou 
Jitky Čvančarové

Losování prvních deseti cen tomboly, opět pod vedením 
Jitky Čvančarové 

Známé hity v podání skupiny Abba revival 

Ples sester
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Miss sestra 2012

Odborná porota v čele s doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou, CSc., primátorem 
hlavního města Prahy, neměla vůbec jednoduchou práci, když měla zvolit 

držitelky titulů Miss sestra 2012, 1. a 2. vicemiss sestra 2012. O udělení titulu 
Miss sestra sympatie 2012 se postarali návštěvníci plesu prostřednictvím 

hlasovacích váz.

1. fi nálové kolo - promenáda v „sestřičkovském“
Na ples přijaly pozvání i Miss sestra 2011 

- Petra Hladíková a Miss sestra 2010 - Aneta Rusinová

Korunovace Miss sestry sympatie 2012 - Markéty Jiráskové. 

Korunku předává Miss sestra 2010 - Aneta Rusinová

Vyhlášení 2. vicemiss sestry 2012. Zleva: Mgr. Tomáš 
Petr - předseda psychiatrické sekce ČASu, 2. vicemiss sestra 
2012 - Veronika Černá a prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. 
- přednosta Kardiocentra IKEMu
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2. vicemiss sestra 2012 
- Veronika Černá

1. vicemiss sestra 2012 - 
Monika Hubáčková

Vyhlášení vítězky. Zleva: primátor hl. města Prahy 
- doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., ředitelka organizační 
agentury We Make Media - MUDr. Ivana Kaderková, 
Miss sestra 2012 - Markéta Jirásková a Miss sestra 2011 - 
Petra Hladíková

Ze zákulisí - fi nalistky ve zdravotnických oděvech od

PRVNÍ CHRÁNĚNÉ DÍLNY
Finalistky s porotci a moderátorem soutěže, Vojtou Bernatským

Vyhlášení 1. vicemiss sestry 2012. Zleva: Ing. Dagmar 

Petruželová - Marketing Manager společnosti MAXIS, 

1.vicemiss sestra - Monika Hubáčková a Mgr. Martin 

Plíšek - náměstek pro legislativu a právo na Ministerstvu 

zdravotnictví 

Miss sestra 2012 a
Miss sestra sympatie 2012 
- Markéta Jirásková

Miss sestra 2012
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1Markéto, nemohu se hned v úvodu rozhovo-
ru nezeptat na Tvoje pocity po skončení 
soutěže. Nemyslím ty z okamžiku po vy-

hlášení, ale ty z okamžiku uvědomění si, že jsi 
na rok držitelkou titulu Miss sestra.

V den soutěže byl člověk plný euforie a nových 
zážitků, ale kdy jsem si poprvé uvědomila, že jsem 
získala titul Miss sestra 2012? Bylo to ráno, když 
jsem se vzbudila a viděla na nočním stolku vedle 
sebe nádhernou vítěznou korunku. Ani ve snu by 
mě den předem nenapadlo, že ji získám právě já. 
Neuvěřitelně krásný pocit, který bude v mém srdci 
a vzpomínkách po celý zbytek života. Vděčím za 
něj této soutěži a samozřejmě porotě. Děkuji.

2Jistě jsi na plese měla základnu přívrženců 
a obdivovatelů, kdo měl z Tvého vítězství 
největší radost?

Příznivců i obdivovatelů přily určitě spousty, díky nim 
jsem získala titul Miss sympatie, za který nesmírně 
děkuji. Bylo to pro mě velké překvapení. Samo-
zřejmě na plese byla přítomna má nejbližší rodina, 
do které zcela jistě patří i můj přítel. Celý fi nálový ve-
čer mi drželi palce a v duchu se mnou byli po celou 

dobu. Ale asi nejvíce projevovanou radost na tváři 
neskrývali táta, maminka, babička, děda a přítel, ten 
mě podporoval od začátku soutěže, a dokonce ani 
moje o 2 roky mladší sestra slzičky neudržela.

3Zažila jsi v průběhu plesu a soutěže něja-
ký kuriózní zážitek, o který by ses s námi 
podělila?

Zážitků byla celá řada, ale co mi utkvělo v paměti 
a moc mě to rozesmálo, byl moderátor večera bě-
hem generální zkoušky v den fi nále. Při nacvičované 
promenádě v uniformách a představení všech fi na-
listek měl úplně bezvadně kuriózní monolog. Dělal 
si z nás vtípky a vymýšlel si na naši adresu žertovný 
scénář.

4Jak jsi vůbec prožívala přípravy na soutěž 
a samotné fi nálové kolo?

Nesmírně jsem se těšila na všechny fi nalistky a or-
ganizátory soutěže včetně moderátora. Mé osobní 
přípravy nebyly nějak zásadní. Velkou zásluhu na pří-
pravách samotného zevnějšku mají kadeřnický salón 
Jarky Čechové a také všichni, kteří nám poskytli 

13

Markéta Jirásková
Miss sestra 2012
Všeobecná zdravotní sestra z FN Motol

Práce: všeobecná zdravotní sestra na interní klinice – diabetologie

Koníčky: tanec, cestování, střelnice, zaměstnání, aerobik, angličtina, studium na VŠ

Životní motto: Kdo bojuje, může prohrát, kdo nebojuje, už prohrál. Nikdy se 
nevzdávej, co tě nezabije, to tě posílí.

Jaká je: energická, temperamentní, cílevědomá, baví ji poznávání jiných kultur a 
zdokonalování se v různých směrech. Ráda pomáhá druhým lidem a svou práci 
vnímá jako poslání.

Miss sestra 2012
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večerní toalety a uniformy pro fi nálová kola. Určitě 
ve mě panovala jistá nervozita, ale i velké nadšení. 
Samotná fi nálová kola jsem pojala ve smyslu „být 
taková, jaká jsem“.

5Mohu se zeptat, jak vznikl nápad přihlásit se 
do soutěže Miss sestra? Pamatuji si, že jsi 
byla jedna z prvních přihlášených. Rozhod-

la jsi se pro přihlášení sama, nebo jsi podlehla 
naléhání okolí?

Do soutěže jsem se opravdu přihlásila sama. Ten 
nápad vznikl jednoho letního dne, když jsem se 
podívala na stránky intranetu naší nemocnice FN 
Motol, kde byly řádky o soutěži Miss sestra. To byl 
prvotní impuls a tím druhým bylo nadšení a touha 

poznat něco jiného. A samozřej-
mě mě neuvěřitelně zaujal 

duch soutěže.

6Jakou jsi měla 
podporu své-
ho pracovního 

kolektivu? A jaké byly 
jeho reakce na Tvou 

výhru?

O mém přihlášení do sou-
těže Miss sestra vlastně 

nikdo nevěděl až do doby 
prvního hlasování o postup 

20 účastnic do semifi nále. 
Přišel za mnou lékař z naší 

stanice a měl nesmírnou ra-
dost. A jelikož je v Motole 
každý měsíc vydáván ča-
sopis, kde byly zmíněny 

všechny slečny, které 
se do soutěže z FN 
Motol přihlásily, za-
čala to být veřejná 
informace. Kole-
gové mi zajisté 
drželi palce a byli 
nesmírně nadše-
ni, že to vyhrála 
právě sestra 
z jejich stanice.

7Máš pocit, že by se vítězství v soutěži Miss 
sestra nějak výrazněji projevilo v Tvém 
životě?

Samozřejmě. Pro mě samotnou je to velký osobní 
úspěch a nejen proto, že porota sestavená z ta-
kových osobností si vybrala právě mne, ale i pro-
to, že ošetřovatelská péče je mi nesmírně blízká, 
vykonávám ji s radostí a touhou učit se a získávat 
stále nové poznatky týkající se dané sféry. Vítězství 
v soutěži má pro mě i mé blízké nesmírnou váhu. 
Osobně jsem se podívala na místa, kam bych se 
dostala jen stěží. Člověk však stále musí ruku v ruce 
kráčet s určitou pokorou.

8Co Tě nejvíce při konání soutěže překvapilo 
a co naopak zklamalo?

Co se týká mé osoby, o zklamání nemůže být ani 
řeč. Překvapení bylo ale velmi mnoho. Určitě k nim 
patřila celá organizace soutěže a samozřejmě fi nálo-
vý večer, když jsem si poprvé stoupla před plný sál, 
který vypadal večer úplně jinak než za světla. Byla 
jsem nadšená a opravdu jsem si celou soutěž a také 
mítink fi nalistek naprosto užila, a to i přes nervozitu, 
která ve mě celou dobu panovala. Pro mě celá cesta 
soutěží skončila hodně nad očekávání.

9Máš pro čtenáře časopisu Sesterna 
nějaký vzkaz?

Určitě, pokud bych měla mluvit v rámci zážitků, které 
mě soutěží provázely a i nadále provázejí, které si 
budu nosit v srdci, moc bych všem sestřičkám přála 
zažít úplně stejný pocit, a proto neváhejte a zúčast-
něte se dalšího ročníku soutěže Miss sestra! Všem 
čtenářům Sesterny pak vzkazuji, aby zůstali časopi-
su věrni, a přeji jim, aby se na každém svém kroku 
setkávali s úsměvy a pokorou nejen zdravotníků, ale 
všech lidí.

Děkuji za rozhovor a přeji spoustu osobních, 
pracovních i studijních úspěchů.

Já moc děkuji.

Kateřina Homrová
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Motol, kde byly řádky o soutěži Miss s
prvotní impuls a tím druhým bylo nadš

poznat něco jiného
mě mě neuvěřit

duch soutěže

Jako
podp
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kolektivu?
jeho reakc

výhru?

O mém přihlá
těže Miss sest

nikdo nevěděl a
prvního hlasován

20 účastnic do sem
Přišel za mnou léka

stanice a měl ne
dost. A jelikož 
každý měsíc v
sopis, kde by

všechny sle
se do sou
Motol př
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ni, že to
právě s
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Miss sestra 2012



Monika Hubáčková
1. vicemiss sestra 2012

Veronika Černá
2. vicemiss sestra 2012
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Práce: Dětská sestra na Klinice 
dětské onkologie v Brně

Koníčky: Cestování, spinning, 
tanec, vaření a pečení

Životní motto: Žijeme jenom 
jednou.

Jaká je: Na dětské onkologii 
pracuje pátým rokem a tato 
práce ji velice naplňuje a baví. 
Je usměvavá, společenská, 
kamarádská se smyslem pro 
humor, spolehlivá a empatická.

Práce: Zdravotnická asistentka na 
Interním oddělení Orlickoústecké 
nemocnice, a.s.

Koníčky: Práce, zvířata, tanec 
a ze sportů má nejraději jumping a 
nohejbal

Životní motto: Pouze život, který 
žijeme pro ostatní, stojí za to.

Jaká je: Na interním oddělení 
pracuje již pátým rokem a 
v letošním roce začala studovat 
vyšší odbornou zdravotní školu 
v Brně. Je společenská, zábavná, 
se smyslem pro humor. Ráda 
cestuje a poznává nové věci.

Vicemiss sestra 2012
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Článků a knih na téma stresu bylo napsáno mno-
ho, tentokrát se této problematice budeme vě-
novat konkrétně s ohledem na práci zdravotních 
sester. Abychom něco mohli účinně zvládnout, 
musíme tomu nejdříve dobře rozumět. Co tedy 
nadprůměrnou stresovou zátěž sester způsobuje 
především?

• Atmosféra strachu z nemoci, bolesti nebo 
  utrpení ze strany pacientů, ve které sestry 
  nepřetržitě pracují.

• Zvýšené nároky na komunikaci sester s pacienty 
  i jejich rodinnými příslušníky – úroveň 
  komunikace je v této souvislosti velmi důležitá 
  a vyžaduje od sester hodně empatie, intuice 
  a také znalosti psychologie. Pokud ji sestry 
  dlouhodobě nezvládají, kumulují se u nich 
  projevy a pocity stresu.

Článek
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 • V případě nočních služeb i nadměrná únava 
  nebo přímo spánková deprivace.

• Práce ve zdravotnictví je typem práce, který si 
  lidé často takzvaně „nosí s sebou domů“. 
  Obtížněji než v jiných oborech se zde odděluje 
  práce od soukromí.

• Pocit sester (stejně jako i lékařů), že vzhledem 
  k jejich vzdělání a informacím, které díky němu 
  mají, si budou schopny se stresem samy 
  poradit. To však v praxi neplatí.

• Názor, že kdyby přeci jen potřebovaly odbornou 
  pomoc, je vzhledem k jejich pracovišti vždy  
  nablízku. Toto však ve skutečnosti způsobuje 
  pouze nežádoucí odkládání řešení jejich 
  problému, pokud už nastal.

Míra pracovního stresu je v oboru 
zdravotnictví nadprůměrná a to se 
samozřejmě v plném rozsahu týká také sester. 

stresu 
při práci 
sestry

Prevence 
a efektivní zvládání 
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Co je třeba
si v souvislosti s problematikou stresu uvědomit:

• Míra, s jakou podléháme stresu, je velmi 
  individuální. Jedna osoba již stres velmi silně 
  prožívá, jiná ve stejné situaci ještě ani 
  nepociťuje, že se něco děje. To je třeba vědět 
  například ve chvíli, kdy hledáme u někoho radu 
  nebo pochopení při řešení stresové situace. 
  Pokud se totiž někomu svěříme a on nás 
  vůbec nepochopí, může to působit až kontra-
  produktivně.

• Nejlepší je v daném kontextu samozřejmě 
  prevence tak, aby k vlastnímu stresu pokud 
  možno vůbec nedocházelo, nebo aby se 
  projevoval alespoň mírněji.

• Takový moment je často obtížné poznat, ale 
  pokud již opravdový stres nastane, je třeba 
  začít situaci řešit včas a bezodkladně. Jinak se 
  škodlivý efekt stresu rychle zvyšuje.

Sestry mají mnoho 
možností v oblasti prevence stresu. Pokud se na 
níže uvedené skutečnosti nezapomíná, automa-
ticky se zvyšuje odolnost proti stresové zátěži:

• Mít vzor – ví-li sestra, že podléhá stresu více, než 
  by si přála, je dobré, když se kolem sebe 
  rozhlédne. Téměř jistě objeví některou ze 
  svých kolegyň, která zvládá stres 
  lépe. Pak je vhodné se 
  zamyslet, v čem se liší 
  její vlastní postoj ke 
  stresovým situacím 
  od přístupu kolegyně, 
  a snažit se na sobě 
  tímto směrem pracovat.

• Dostatek pohybu, 
  zdravé výživy, spánku – 
  zní to banálně a teoreticky 
  to všichni dobře víme, ale ve 
  skutečnosti stačí pozitivní změna 
  v těchto často zanedbávaných 
  oblastech a naše stresuodolnost se rapidně 
  zvýší. Výmluvy, že na to nemáme čas, 
  dlouhodobě neobstojí.

• Koníčky, nepracovní zájmy, lidé (rodina, přátelé) 
  – jsou důležité „kotvy“ pro harmonický život 
  každého z nás. Pokud je máme a dobře o ně 
  pečujeme, jsme na tom v souvislosti s odolností 
  proti stresu o poznání lépe než ostatní. Zmíněné 
  „kotvy“ mají často zásadní podíl na tom, do jaké 
  míry stresu podléháme a jak ho vůbec vnímáme.

V životě každého z nás
 – sestry nevyjímaje – nastávají situace, kdy už 
stres „propukne“ naplno a je třeba to řešit. 
Jaké možnosti v takovém okamžiku sestry mají? 
Jsou následující:

• Systematická inventura situace – v klidu si cíleně 
  uvědomit, odkud nežádoucí stres přichází a 
  jsem-li nebo nejsem-li schopna jej sama řešit.

• Svěřit se někomu, komu důvěřuji a kdo je 
  schopen vnímat stres podobně jako já – může 
  jít o širokou škálu osob (partner, 
  kolega, přítel, 
  někdy 
  i vedoucí). 
  Nezůsta-
  neme-li 
  s naším 

Článek
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  problémem samy a svěříme-li se někomu, často 
  jen tím, že musíme celou věc nahlas formulovat, 
  nalezneme řešení nebo alespoň jeho směr.

• Něco ve svém životě změnit – pokud se nic 
  nezmění a vše skončí jen u toho, že jsme 
  si nadměrnou stresovou zátěž uvědomily a 
  pojmenovaly, téměř s určitostí se budou 
  nežádoucí situace opakovat.

• Včas poznat, kdy už nejsme schopny situaci 
  zvládnout vlastními silami, a urychleně vyhledat 
  odbornou pomoc. Pokud sestra nechce věc 
  řešit s odborníkem ve zdravotnickém zařízení, 
  kde pracuje, jistě se lze obrátit jinam. Jakékoliv 
  odkládání řešení od určité fáze podlehnutí stresu 
  celou situaci jen zhoršuje a především 
  prodlužuje kýžený návrat k „normálnímu“ stavu.

Je dobré si na závěr říci, že všechny výše uvedené 
situace lze nějak řešit. V případě dlouhodo-
bé ignorance nadprůměrné stresové 
zátěže u sestry téměř s jistotou 

nastoupí syndrom vyhoření (i jeho výskyt je logicky 
mezi zdravotníky nadprůměrný), který se řeší ještě 
o poznání obtížněji.

Zuzana Hekelová
Lektorka, publicistka a konzultantka

www.vase-lektorka.cz

BC. ING. ZUZANA HEKELOVÁ

Autorka vystudovala obor Ekonomika zahraničního 
obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze a
dokončila také bakalářské studium oboru Vzdělávání 
dospělých na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. 

Působila v nadnárodních farmaceutických 

společnostech jako marketingový a obchodní 
manažer.  Z této etapy své kariéry má mimo jiné 
také zkušenosti z oblasti managementu, motivace, 
výběru a hodnocení zaměstnanců a také fi remní 
kultury a komunikace. Jako senior konzultant se 
později věnovala poradenství v oblasti lidských 
zdrojů u nadnárodní konzultantské společnosti.  
V posledních třech letech se intenzivně zabývá 
lektorskou, konzultantskou a publikační činností, 
a to především v oblasti zdravotnictví. Jejími klienty 
jsou většinou manažeři z oblasti zdravotnictví – 
sestry i lékaři.

Je autorkou knihy „Manažerské znalosti a
dovednosti pro sestry“, která vyšla v červenci 2012 
v nakladatelství Grada Publishing. 

Článek

MANAŽERSKÉ
ZNALOSTI 
A DOVEDNOSTI
PRO SESTRY



OSTRAVA - Plánujete letos dovolenou v populár-

? 

„Kdo 

NEPTUN 

www.ckvt.cz nebo www.neptun-klub.
cz na www.ckvt.cz 59 666 40 40

JADRAN 2013

Rezervujte na www.ckvt.cz nebo volejte tel. 59 666 40 40
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Jan J. Nedvěd
Narodil se 26. března 1983 
v Praze ve znamení berana. 
Je absolventem ČZU, oboru 
Podnikání a administrativa. 
V roce 2003 založil hudební 
skupinu Bek Ofi s, která je 
aktuálním držitelem titulu 
vítěze YouTube Festu. Jan je 
jednatelem hudební společnosti 
a příležitostně se věnuje 
dabingu. 

Foto: Martin Večeřa
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Jan J. Nedvěd je frontmanem hu-
dební skupiny Bek Ofi s, která se 
v loňském roce stala vítězem YouTube 
Festu. Co se od té doby změnilo, 
jaké jsou Janovy plány na rok 2013 
a pro koho hlasoval v soutěži Miss 
sestra sympatie? To vše se dozvíte 
v exkluzivním rozhovoru.

Kapela Bek Ofi s loni získala titul vítěze 
YouTube Festu. Jaké změny v souvislosti 
s touto trofejí přišly?

Zásadní pro nás bylo to, že jsme se díky vítězství 
v YouTube Festu objevili na největších českých 
hudebních festivalech jako Rock For People, Sázava 
Fest nebo Open Air Festival. Všimla si nás také 
média, která nás do té doby přehlížela.

Vaše nejnovější skladba nese název 
Bůh ví. O čem je?
Bůh ví je o zničující touze být s osobou, 

kterou zároveň nenávidíte. Je to plné emocí, které 
se těžko ovládají.

Hrajete v kapele Bek Ofi s, k tomu jste 
jednatelem hudební společnosti. Máte 
vůbec čas na odpočinek?

Baví mě odpočívat aktivně. Pravidelně hraji fl orbal 
a chodím do posilovny. Když mám příležitost, rád 
odjedu na hory.

Jaké jsou plány Bek Ofi s pro tento rok?
Svou hudbou a pozitivní energií vás hodláme 
zásobovat v průběhu celého roku. V létě se 

opět objevíme na řadě hudebních festivalů a rádi 
bychom ještě letos stihli natočit novou desku.

Býváte často 
spojován 
s herečkami ze 

seriálu z nemocničního 
prostředí. Je to 
náhoda, nebo je 
vám v přítomnosti 
zdravotních sestřiček, 
i když jen těch 
fi lmových, dobře? :-)
Sestřičky jsou jedním 
z mála, co je na nemocničním 
prostředí hezkého. A případné 
návštěvy dokážou zpříjemnit. S těmi fi lmovými mě 
pojí dlouholetá přátelství. Se Sandrou Novákovou 
se setkáváme na Barování v Malostranské besedě, 
kam nás pravidelně zve a kde vystupuji. Druhou 
herečkou ze zmiňovaného seriálu je Petra Pudová. 
S tou jsme natočili duet Schází.

Uměla by Sandra Nováková poskytnout 
první pomoc? :-)
Zcela jistě lépe než já. :-)

Letos jsme Vás měli možnost potkat 
na čtvrtém reprezentačním plese Sestry 
na sál! Jak jste si večer užil?

Ples jsem si opravdu užil a také jsem poctivě 
hlasoval pro Miss sestru sympatie. Jsem rád, 
že moje favoritka nakonec titul opravdu vyhrála.

Děkujeme za rozhovor.

Kam na koncert Bek Ofi s?
15. června: Summer City Fest – Plzeň

Více na www.bekofi s.com

  sestřičky a pozitivní energii 

sympatii proO Jana J. Nedvěda



Pavel Hanuška

Kde strávit krátkou nebo delší dovolenou a nemuset 
na to obětovat extrémně vysoké sumy? Existují řeše-
ní. A to v ČR i blízkém zahraničí. A skutečně nemusí 
jít jen o dovolenou pod stanem. Stále populárnější 
je například agroturistika nebo dovolená v tematicky 
zaměřených areálech.

Rodinná dovolená pod Blaníkem
Zakladatel soutěží miss v ČR, Miloš Zapletal, provo-
zuje v Louňovicích pod Blaníkem statek, kde lze pří-
jemně trávit víkendy nebo dovolenou. Děti i dospělí 
tu najdou pestrou nabídku aktivit od jízdy na poní-
cích, přes bazén, cyklostezky, wellness, po mnoho 
dalšího. Okolní krásná příroda se navíc sama nabízí 
k procházkám a třeba houbaření, kterým je tento 
kraj vyhlášený.

• ubytování 2 osob na 2 noci v apartmánu
• TV a internet v apartmánu zdarma
• restaurace přímo v areálu
• možnost ubytování se psem za příplatek

Cena: 3 400-3 800 Kč
www.farmablanik.cz

Víkend na biostatku
Nedaleko východočeské Jilemnice, v podhůří Krko-

noš, v obci Roztoky najdete rodinný statek U Koty-
ků. Ideální možnost poznat, jak se na takovém 

statku žije. Nabízí ubytování v pokojích po 2, 
4, nebo 6 lůžkách. Stále populárnější je 
seznámit se s farmářským životem doslo-
va na vlastní kůži. A tak i tady se můžete 
zapojit do péče o domácí zvířata a dalších 
činností spojených s provozem statku. 

Samozřejmě je možné objednat také 
například večery u ohně s rožněním 

masa, nebo 
výlety po okolí. 
Ideální tip na do-
volenou daleko 
od městského 
ruchu.

• ubytování 2 osob na 2 noci 
  ve dvoulůžkovém pokoji s kuchyňkou
• snídaně
• 2x hodinová projížďka na koni
• 1x dvouhodinový výlet v kočáře

Cena: 3 360 Kč
www.ekofarmaukotyku.cz

Dovolená na vinici
Zaječí je jedna z nejproslulejších vinařských obcí 
na jižní Moravě. Rodinné vinařství U kapličky skýtá 
nejen možnost ochutnat výborná vína, ale přímo 
uprostřed vinic a vinných sklepů trávit volný čas. 
Navíc pro milovníky rybaření je připravena mož-
nost chytání ryb ve dvou zatopených štěrkovnách. 
A v areálu vinařství nechybí ani wellness. Prostě 
takřka dovolená snů.

• ubytování 2 osob na 2 noci ve dvoulůžkovém 
  pokoji se snídaní
• 2x hodinový pobyt ve wellness
• prohlídka sklepů a ochutnávka vín

Cena: 3 200 Kč
www.vinarstviukaplicky.cz

Luxus pro každého
Alpy si spojujeme spíše se zimní rekreací. Málokdo 
ale ví, že v rakouských Korutanech jsou jezera, která 

Výhodně
v domácích i zahraničních

luzích a hájích
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nejen že mají vodu čistou tak, že splňuje 
podmínky pro vodu pitnou, ale navíc má 

v létě teplotu až 28 °C. Jedním z nich je jezero 
Pressengersee, na jehož břehu stojí dva apartmáno-
vé domy. Patří k nedalekému kempu rodiny Schlu-
gových. Najdete v nich skutečně luxusní prostorné 
a plně vybavené apartmány. Nejvyšší patro je navíc 
celé věnováno wellnessu, který je pro hosty zcela 

zdarma. Na pláž u jezera je to jen pár metrů, re-
staurací všech cenových kategorií je v okolí také 
několik. Nedaleko je město Hermagor a nad ním 
známé středisko Nassfeld, které nabízí sportovní 

vyžití v zimě i v létě.

A pokud chcete skutečně ušetřit, v kempu 
pronajímají i mobilheimy, kde noc pro 4 osoby 

pořídíte už od 57 EUR.

• ubytování 4 osob na 4 noci v apartmánu
• volný vstup na pláž
• wellness a internet zdarma
• pes v apartmánu za příplatek

Cena: 460-520 EUR
www.schluga.com

Dovolená s vůní sýra
Jižní Tyrolsko je už od 1. světové války sice součástí 
Itálie, ale hlavní řečí je tu němčina. Navíc jsme přes 
300 let žili ve společné monarchii. Takže se tady 
můžete cítit jako doma. V údolí Sarntal, asi 30 km 
severně od Bolzana, se nad městečkem Sarnthein 
(Sarentino) nachází statek rodiny Stauder – Ober-
gurscherhof. Statek je vyhlášený především výrobou 
výtečných sýrů, ale lze se tu také ubytovat. Plně vy-
bavený apartmán s pohádkovým výhledem na údolí 
je ideálním výchozím místem na výlety po okolních 
kopcích a údolích. Navíc můžete s paní Staudero-
vou zkusit vyrábět sýr a všechny jeho druhy samo-
zřejmě také ochutnat, nebo si je koupit. Pro milovní-
ky nakupování a historie – do Bolzana je to slabou 
půlhodinku autem, nebo kvalitní místní autobusovou 
dopravou.

• ubytování 4 osob na 4 noci v apartmánu
• denně čerstvé mléko k snídani
• možnost pomoci ve stáji a při výrobě sýra
• degustace sýrů s odborným výkladem

Cena: 240 EUR
www.sarnerkas.it

Jsme skupina zdravotnických pracovníků, kteří při svém povolání pečovali či pečují o kriticky nemocné 

všech věkových skupin. Nedílnou součástí léčebných opatření zde bývá umělé dýchání za pomoci 

přístroje. Takové opatření v naprosté většině nebývá nutné dlouho: dny, týdny, nanejvýše měsíce. 

Ve své práci se však také setkáváme s nemocnými, kteří schopnost samostatně dýchat ztratili a jsou 

již na dechovou podporu odkázáni trvale. 

Nemoc se stala trvalým tělesným postižením. Jsme přesvědčeni, že i takto znevýhodnění 

mohou v rámci svých možností vést hodnotný život, nejlépe ve svém domácím 

prostředí, mezi svými blízkými. Víme ale také, s jakými potížemi se musejí trvale 

vyrovnávat, stejně jako jejich blízcí, kteří o ně pečují. Chceme, aby se o těchto 

našich spoluobčanech vědělo. Protože jejich situaci známe a víme, co je nejvíce 

trápí, chceme jejich zájmy zastupovat  u plátců, tak i poskytovatelů zdravotní 

péče. Věříme, že společným úsilím lze dosáhnout více. Více informací o nás 

naleznete na www.dechzivota.cz, info@dechzivota.cz, č. ú.: 2107405322/2700
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Abstrakt
Pocity těžkých nohou, bolestivost, křeče, pálení, svě-
dění, mravenčení, to jsou jen některé ze symptomů, 
které trápí naše pacienty a patří do spektra chro-
nického žilního onemocnění. Proč se dnes zabývat 
něčím, co nám přijde jako důsledek náročného 
pracovního dne nebo normální řeč těla po práci 
na zahrádce nebo vyšší fyzické zátěži? Protože naše 
tělo nás chce na něco důležitého upozornit. V naší 
populaci se pohybuje 50-85 % lidí postižených one-
mocněním žil dolních končetin (CVD, chronic venous 
disease).1 Nejaktuálnější data z roku 2012 ukázala, 
že konkrétně v České republice trpí tímto onemoc-
něním 70 % obyvatel starších 40 let.2 A vzhledem 
k tomu, že jde o celoživotní onemocnění s progre-
dujícím charakterem, je uvedené číslo vysoké. Tento 
článek se snaží pojmenovat problém, najít jeho 
řešení a místo, kde mají sestry a středně zdravotnic-
ký personál svoji důležitou roli. Pojmenujeme-li totiž 
problém, který trápí naše pacienty, dokážeme pro 
ně najít to nejlepší řešení a doslova jim „ušít“ léčbu 
na míru.

Klíčová slova: chronické žilní onemocnění (CVD), 
bolest, režimová opatření, komprese, venofarmaka

Úvod
Chronické žilní onemocnění má několik defi nic, ale 
všechny se shodují v tom, že jde o morfologické 
a funkční změny žilního systému dlouhodobého 
trvání, které se projevují subjektivními příznaky 
a/nebo objektivními projevy poukazujícími na potře-
bu vyšetření a léčby.2,6 Je to onemocnění, pro které 
není typická vysoká mortalita, ale vysoká morbidita 
a může vést k výraznému zhoršení kvality života 
pacienta až k invaliditě.

Základní příčinou vzniku CVD je rozvoj žilní hyper-
tenze, ke které dochází v důsledku porušeného 
mechanismu návratu žilní krve vedoucí k hemo-
dynamickým změnám v mikrocirkulaci.2 Dochází 
ke vzniku zánětu postihujícího žilní struktury a jejich 
okolí, uvolnění mediátorů zánětu a vzniku edému 
a poruchám výživy tkáně. Stadia tohoto onemocnění 
jsou defi nována podle CEAP klasifi kace (obrázek 1), 
která vyjadřuje klinické projevy (C), etiologii (E), 
lokalizaci změn – anatomie (A) a určuje patofyziolo-
gické aspekty choroby (P). CVD není jen estetický 
problém, ale onemocnění, které vyžaduje od prv-
ních příznaků komplexní vyšetření a léčbu. To potvr-
zuje studie zabývající se hodnocením kvality života 

Když nohy
pobolívají...

aneb chronické žilní
onemocnění a role sester
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pacientů s CVD, která proběhla v r. 2005 v Itálii.8

Prokázala, že pacienti ve stadiu C1-C2 vedli nor-
mální život, ale od stadia C3 (otoky) došlo ke zhor-
šování kvality života, a to zejména v souvislosti 
s bolestí dolních končetin, zhoršením celkového 
zdraví a vitality. Od stadia C4 (kožní změny souvi-
sející s CVD) pacienti udávali již i psychické obtíže 
a pro stadia C5-C6 
(bércové vředy žilního 
původu) byla charakte-
ristická sociální izolace 
pacientů.8 Již od stadia 
C3 studie přirovnává 
snížení kvality života 
k natolik závažným one-
mocněním, jakými jsou 
např. diabetes nebo onkologická onemocnění.Ve 
stadiích C5-C6 byla dle studie kvalita života velmi 
nízká a přirovnávala se k životu pacientů se srdeč-
ním selháním. Pro lepší orientaci v defi nování tohoto 
onemocnění dnes existují doporučené postupy, 
díky kterým je pojmenování problému onemocnění 
žil jednotné. V doporučených postupech, které byly 
vytvořeny skupinou specialistů, najdeme informace 
o CEAP klasifi kaci, etiopatogenezi, klinických proje-
vech, diagnostice a léčbě.4

Společník na celý život
Onemocnění žil dolních končetin je zánětlivé one-
mocnění, které má progresivní charakter. To zna-
mená, že s přibývajícím věkem a s přibývajícími 
rizikovými faktory se toto onemocnění zhoršuje.2,6

Na začátku jsou stesky pacienta (subjektivní sym-
ptomy, tabulka 2), postupně přibývají objektivní 
známky žilního onemocnění. Protože mnoho paci-
entů má tendenci toto onemocnění bagatelizovat, 
má smysl se pacientů aktivně vyptávat na jejich 
obtíže. Pacienti mají tendenci připisovat projevy CVD 
k typické únavě po práci, po sportu, jako důsledek 
obezity a životního stylu, nebo genetické zátěže a lé-
kařskou pomoc vyhledají až v pozdějších stadiích. 
Často bývá popisována sezónní závislost (zhoršení 
projevů v létě), u žen bývá intenzita potíží ovlivněna 
menstruačním cyklem.

Podívejme se na případy tří pacientek, které navštívi-
ly naši ambulanci.

Paní Miladka, paní Marie a slečna Veronika mají 
něco společného, i když se nikdy neviděly a každá 
zastupuje jinou generaci. Jejich příběhy je přivedly 

k nám do kožní ambulance, přestože každou trápilo 
něco jiného.

Paní Miladce je 68 let. Před 22 lety se při sbě-
ru hub poranila na levém bérci. Od té doby se jí 
drobná rána zvětšila tak, že zasahovala cirkulárně 
polovinu celého bérce. Vznikl hluboký, povleklý 

a silně secernující 
defekt. Následně paní 
Miladka na této konče-
tině prodělala trombó-
zu, v minulosti embólii 
a trombózu na druhé 
končetině, takže je nyní 
celoživotně warfarini-
zovaná. Má nadváhu, 

nikdy nenosila správná kompresivní obinadla a až 
posledních pár let se jejímu defektu věnuje Domácí 
péče. Na oteklý bérec bylo aplikované jedno dlou-
hotažné obinadlo a různé masti a roztoky, podle 
pravidla „co dům dal“. Do ambulance ji přivedl 
dlouhodobě se nehojící defekt a výrazná bolesti-
vost, kvůli které nikam nechodila a nemohla spát. 
Končetina vykazovala klinické 
znaky chronické žilní insu-
fi cience, která byla po-
tvrzena i ultrazvukem. 
Po zavedení správné 
kompresivní léčby 
krátkotažnými obi-
nadly, použití vlhké 
terapie na defekt 
a zavedení veno-
farmaka do celkové 
léčby došlo velmi 
rychle ke snížení 
sekrece z defektu, 
zmenšení otoku, 
zcela vymizela 
bolest.

...je nutné s léčbou 
 začít co nejdříve.
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Paní Marušce je 45 let. Její maminka prodělala 
opakovaně růži, záněty žil, trombózu a má zahojený 
bércový vřed. Paní Maruška má na obou dolních 
končetinách viditelné varixy a metličky, které jí vadí 
z estetických důvodů, proto nosí jenom dlouhé 
sukně. Občas má pocity těžkých nohou, ale to 
připisuje dlouhému stání v práci. Před 5 lety prodě-
lala hlubokou trombózu a od té doby je sledovaná 
na hematologii, je nastavená na antikoagulační 
léčbu, k tomu pravidelně nosí kompresivní punčo-
chy a užívá venofarmaka. Její 18letý syn jednou 
přišel po tanečním tréninku domů s výraznou 
bolestí v oblasti stehna pravé dolní končetiny. Paní 
Maruška jednala poměrně rychle a díky tomu její 
syn o nohu nepřišel. Na USG byla diagnostiková-
na hluboká žilní trombóza, pacient byl okamžitě 
hospitalizovaný a nastavený na adekvátní léčbu. 
Nyní nosí kompresivní punčochy každý den, užívá 
antikoagulancia a venofarmaka a poctivě dodr-
žuje doporučená opatření. Následně celá rodina 
podstoupila podrobné hematologické a genetické 
vyšetření. Paní Maruška už nyní ví, že bez kompre-
sivních punčoch a celkové léčby by nemohla vést 
kvalitní život. Do naší ambulance se přišla zeptat 
na možnost odstranění hnědých fl íčků v oblasti 
kotníků a na možnost lymfodrenáží.

Slečna Veronika je 21letá, sportovně založená dív-
ka. Má štíhlé nohy, jen v oblasti stehen se místy čer-
venají metličky. Je zvyklá nosit krátké sukně a kraťa-
sy, takže se přišla zeptat na možnosti odstranění 
těchto metliček. Občas pociťuje také tíhu v nohou 
nebo křeče, zejména v noci. Nikdo z rodiny se neléčí 
pro křečové žíly, ona sama neužívá žádné léky.

Co mají tyto ženy společné? 
Všechny mají projevy chronické žilní nemoci, každá 
v jiném stadiu. Bude-li se slečna Veronika řídit naši-
mi radami, zabrání, nebo alespoň zpomalí progresi 
svého onemocnění. Paní Maruška již má zavedenou 
léčbu a byla jí doporučena režimová opatření (tabul-
ka 3). Paní Miladku čeká ještě pár měsíců k vyho-
jení defektu, ale už teď je její kvalita života výrazně 
zlepšená.

Vzhledem k progresivnímu charakteru onemocnění 
má smysl zachytit pacienty s touto diagnózou co 
nejdříve, protože jen včasná léčba (tabulka 4) již 
od prvních symptomů CVD zvyšuje šanci na zacho-
vání funkce dolních končetin.1

Tabulka 1
Rizikové faktory chronického žilního onemocnění

• vyšší věk
• výskyt CVD v rodině
• ženské pohlaví
• těhotenství (především mnohočetná)
• obezita
• hormonální terapie

Jsme světoví?
Chronické žilní onemocnění je celosvětový problém. 
Jaký je jeho výskyt u nás? Na to se pokusil odpově-
dět epidemiologický průzkum, který proběhl v polo-
vině roku 2012 v 80 centrech napříč celou Českou 
republikou. Praktičtí lékaři zahrnuli do studie paci-
enty nad 40 let a pomocí dotazníků zjišťovali přítom-
nost žilního onemocnění. Mezi sledované parametry 
patřily: rizikové faktory (tabulka 1), objektivní projevy 
a subjektivní příznaky žilního onemocnění (CVD), 
informovanost pacientů o onemocnění a související 
zdravotní péče.
Z celkového počtu 1 562 pacientů byla diagnóza 
CVD stanovena u 1 093, tedy 70 % pacientů. Zará-
žející bylo, že průměrný BMI byl u mužů 28,6 a u žen 
27,9, obezita byla zjištěna u mužů ve 29,9 % a u žen 
ve 30,6 %, což je jedna třetina pacientů. A právě 
obezita patří mezi rizikové faktory rozvoje CVD. Více 
než polovina pacientů udávala pozitivní rodinnou 
anamnézu a téměř třetina pacientů v ní uváděla pře-
konanou fl ebotrombózu nebo trombofl ebitidu. Tento 
epidemiologický průzkum přinesl i další důležité 
informace. Alespoň jeden ze subjektivních příznaků 
CVD udávalo 80 % pacientů, více se tyto příznaky 
objevovaly u žen. S věkem počet příznaků roste, což 
dokazuje údaj, že pacienti starší 65 let měli alespoň 
jeden příznak až v 89 % případů. Pacienti ve věku 
40-50 let měli alespoň jeden příznak v 74 % případů. 
V souboru bylo poměrně vysoké zastoupení anam-
nestické trombofl ebitidy nebo fl ebotrombózy, které 
patří mezi faktory zhoršující závažnost CVD.1 Tato 
fakta svědčí pro to, že CVD je progresivní onemoc-
nění, které je nutné zachytit již na začátku.5 Objektiv-
ní projevy žilního onemocnění nalezli lékaři celkem 
u 64 % pacientů, to znamená, že 6 pacientů z 10 
má nějaké viditelné a objektivně měřitelné známky 
onemocnění. Jejich výskyt taktéž narůstal s věkem: 
u pacientů 40-50letých mělo tyto projevy 56 %, avšak 
pacienti starší 65 let již mnohem významněji, v celých 
72 %. Až 94 % pacientů s CVD mělo subjektivní i ob-
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jektivní obtíže, největší zastoupení měly otoky a varixy. 
Tato data se přibližují výsledkům celosvětového epi-
demiologického výzkumu, který potvrdil výskyt CVD 
u 69 % sledované populace.6 Pro CVD bylo v českém 
průzkumu léčeno 50 % pacientů, zatímco potřebu 
léčby stanovili lékaři u 75 % nemocných. To znamená, 
že až 25 % pacientů s CVD nebylo léčeno.1

Tabulka 2
Symptomy chronického 
žilního onemocnění5

• pocit těžkých nohou
• bolest
• pocit otékání
• neklidné nohy
• parestezie
• noční křeče
• únava
• pulzace v končetinách
• svědění 
• pálení
• mravenčení

Tabulka 3
Režimová opatření při chronickém 
žilním onemocnění

• redukce nadváhy a dodržování pitného 
  režimu, vyvážená strava, omezení kávy, alkoholu 
  a pikantních jídel

• pravidelné cvičení – vhodné sporty: plavání, 
  chůze, jízda na kole, gymnastické cviky

• omezení dlouhého stání a sezení
• polohování dolních končetin – elevace
• vynechání horkých koupelí, pobytu v sauně, 

  termálních lázních a dlouhodobého slunění
• sprchování – na závěr studenou vodou, 

  v průběhu střídat teplou a studenou vodu
• vyhýbat se těsným oděvům a vysokým 

  podpatkům
• masáž dolních končetin od nohy 

  až ke stehnu
• pravidelné kontroly u lékaře
• péče o pokožku
• pravidelné nošení kompresivních

   punčoch nebo obinadel
• pravidelná hygiena

Obrázek 1
Klasifi kace CEAP: (a = asymptomatický, s = symptomatický)

Třída C0s
subjektivní obtíže
bez viditelných známek

teleangiektáze
nebo retikulární žíly

kožní změny - pigmentace, 
ekzém etc.

kožní změny s vyhojeným
bércovým vředem

kožní změny s otevřeným
bércovým vředem

varixy

otok

Třída C1a/s

Třída C2a/s

Třída C3a/s

Třída C4a/s

Třída C5a/s

Třída C6a/s
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Léčba CVD
Musí být komplexní. Pacient musí být poučen 
o režimových opatřeních (Tabulka 3). Mezi základní 
postupy patří správná kompresivní terapie (krátko-
tažná obinadla nebo kompresivní punčochy), péče 
o kůži a farmakologická léčba účinnými venofarma-
ky2, která ovlivňují žilní tonus, redukují otok, urychlují 
hojení bércových vředů, ovlivňují makro- i mikrocir-
kulaci, lymfatickou drenáž, snižují bolestivost. Při vý-
běru venoaktivního léků je nutné se opírat o klinické 
studie a volit kvalitní a fungující preparáty. Z těchto 
léků má nejvíce ověřených účinků a největší množ-
ství klinických studií mikronizovaná purifi kovaná 
fl avonoidní frakce diosminu a hesperidinu (obchodní 
název Detralex®). Jeho účinek na redukci bolesti, 
otoku, na zkrácení doby hojení bércových vředů, 
ovlivnění lymfatické drenáže, napětí žilní stěny, reo-
logické vlastnosti krve a snižování volných radikálů 
a také pozitivní ovlivnění kvality života pacienta byly 
prokázány četnými studiemi lokálními, zahraničními 
i metaanalýzami.7

Jako jediné venofarmakum působí prokazatelně 
na všechny parametry ovlivnitelné touto lékovou 
skupinou.3

Jeho užívání se doporučuje u každého stadia CVD, 
u přítomnosti subjektivních symptomů i objektivních 
projevů onemocnění. Při doporučení vhodného 
venofarmaka je nutné a důležité pacienta poučit, 
že levnější a dostupnější (tzn. bez nutnosti receptu) 
forma v podobě volně prodejných doplňků stravy 
se účinkem nevyrovná doporučenému skutečnému 
léčivému přípravku. Z dalších léčebných postupů je 
nutné zmínit chirurgické a endovaskulární metody 
(laser, radiofrekvence), metody sklerotizační a lokální 
léčbu defektů.

Tabulka 4
Léčba CVD

• změna životního stylu – snížení hmotnosti, 
  pravidelné cvičení, omezení dlouhého stání, 
  elevace dolních končetin

• vyhýbání se horkým koupelím a prostředí, 
  vyhýbání se slunění

• kompresivní metody
• farmakoterapie – venoaktivní léky 

  (tzv. venofarmaka)
• skleroterapie
• chirurgické metody a endovaskulární léčba
• lokální léčba defektů

Role sester v procesu léčby CVD
Každá sestra by měla mít přehled o režimových opat-
řeních důležitých při léčbě onemocnění žil dolních 
končetin a ovládat cviky vedoucí k podpoře žilně-sva-
lové pumpy (vše dostupné na www.zilniporadna.cz).

Měla by mít přehled o kompresivních punčochách 
a jejich aplikaci (nejlépe v čase vstávání z postele), 
pocitech při jejich nošení a možných komplikacích 
při nesprávné volbě velikosti punčoch. Zdravotní se-
stry by také měly zvládnout měření dolních končetin 
pro určení správné velikosti kompresivních punčoch 
a rovněž pacienta informovat o dostupných navlé-
kacích punčochách. Erudovaná sestra musí umět 
správně nakládat bandáž vhodnými obinadly. Měla 
by být schopna pacientovi poradit a vést ho, dokud 
se pacient sám nenaučí bandáž správně nakládat. 
Měla by mít přehled o polstrovacích materiálech 
pro případ nakládání bandáže na komplikovanou 
končetinu (např. tvaru láhve od šampaňského) nebo 
v komplikovaném terénu.

Dále by měla být schopna vysvětlit pacientovi rozdíl 
mezi doplňkem stravy (které jsou volně dostupné 
v lékárnách a nabízené jako levná ale účinná 
alternativa venotonik, byť se na ně vztahují stejná 
pravidla kontroly účinnosti a bezpečnosti jako pro 
běžné potraviny) a skutečným léčivem (jehož účinky 
jsou zaručeny klinickými studiemi, použití schváleno 
a kontrolováno SÚKLem). Hlavní rozdíl mezi doplň-
ky stravy a léčivými přípravky je ten, že u doplňků 
stravy se neověřuje účinnost a bezpečnost je pouze 
deklarována, jejich výroba podléhá pravidlům výroby 
potravin, jejich obsah a čistota se před uvedením 
na trh nekontroluje, podobně jako v případech 
potravinových kauz, např. s obsahem jedu na myši 
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Od sester i od lékařů 
se tedy vyžaduje aktivní přístup, 
tzn. cílené dotazy na subjektivní 
pocity i na rodinnou anamnézu, 

pátrání po objektivních 
známkách CVD
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nebo koňského masa za poslední období. U sku-
tečných léčivých přípravků musí být naproti tomu 
doložené klinické ověření účinnosti a bezpečnosti 
účinných látek, validovaná výroba, kontrola obsahu 
čistoty a obsahu účinné látky a jsou nastavené bez-
pečnostní mechanismy.
Od erudované sestry se očekává, že bude schopna 
pacientovi poradit, jak správně ošetřovat pokožku 
dolních končetin (důležitá je pravidelná hydratace) 
a zejména meziprstní prostory, které jsou náchylné 
na vznik mykózy.

Závěr
Jen vzájemná spolupráce lékařů a sester přinese 
pacientovi tolik důležité zlepšení kvality jeho života. 
Od sester i od lékařů se tedy vyžaduje aktivní přístup, 
tzn. cílené dotazy na subjektivní pocity i na rodin-
nou anamnézu, pátrání po objektivních známkách 
CVD, znalost režimových opatření a možností léčby. 
Vzhledem k progredujícímu charakteru chronické žilní 
nemoci je nutné s léčbou začít co nejdříve.

MUDr. Júlia Stracenská
Dermal Centre Mělník
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