
Zpravodaj KNL

Ondřeji, vy darujete krev pravidelně 
již několik let. Jak jste se k dárcovství 
dostal?

U mne to bylo jednoduché. Krev darovali 
oba rodiče, takže jsem měl vždycky vzor a vizi, 
že bych to mohl dělat taky. Přišlo mi, že to 
takto dělá každý, že je to normální. Asi to ale 
vlastně není úplně standardní. Za sebe jsem 
se nicméně darování docela obával, protože 
se mi z odběrů vždycky dělalo zle.
Jak to tedy bylo s vaším prvním odběrem?

Poprvé jsem se „hecnul“ asi před šesti lety. 

Říkal jsem si, že je fajn, že svou krví mohu 
někomu pomoci. Navíc v liberecké nemocni-
ci mi asi před dvaceti lety zachránili život, tak 
jsem to bral jako takovou splátku pomyslné-
ho „dluhu“ vůči společenství, ve kterém žiji. 
Byl jsem v Liberci kdysi operovaný a pravdě-
podobně jsem i nějakou krev dostal. Říkal 
jsem si, že jsem tady třeba taky už nemusel 
být, ta operace mi zachránila život. Od té 
doby chodím darovat krev pravidelně, když 
nejsem na cestách. Naposledy jsem byl před 
prázdninami, už pošestnácté. 

Na vašem darování je specifické to, že daruje-
te krev pro konkrétního člověka. Víte, o koho 
se jedná? A proč jste byl vybrán právě vy?

Ano, to je pravda. Vím jen, že se jedná 
o pacientku. Osobně ji ale neznám, ani 
její příběh, darování je anonymní. Já mám 
standardní krevní skupinu 0+, ale mám pod-
skupinu, která je prý pro danou pacientku 
vhodná. Když moji krev potřebují, kontaktují 
mne z transfuzního oddělení napřímo. Je to 
zajímavý pocit, darovat krev jedné osobě. 
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Transfuzní oddělení KNL má dvě základní části. Výrobní úsek, který provádí odběry od dárců krve, její vyšetření a následné zpracování na transfuzní 
přípravky, a laboratorní úsek, jenž zajišťuje standardní i specializovaná imunohematologická vyšetření v rámci KNL i celého kraje. Oddělení 
provede ročně na 15 000 odběrů od více než 6 000 dárců. Svými transfuzními přípravky zásobuje spádovou oblast pro čtvrt milionu obyvatel. 
Co dárce či příjemce krve, to odlišný příběh. Příběh, který může inspirovat, povzbudit, zachránit život. V tomto zpravodaji vypráví svůj příběh 
Ondřej Pleštil. Architekt, ředitel kina Varšava a dobrovolný dárce krve. Je mu 39 let a žije v Liberci. 

Darování krve beru jako jakousi 
vnitřní očistu…

>>> pokračování na str. 2



Jde o určitou exkluzivitu v tom, že vím, že 
pomáhám konkrétnímu člověku, že to není 
úplně anonymní. 
Vy pomáháte nezištně. Proč si myslíte, že 
by to zdraví lidé měli dělat? Jsou i komer- 
ční odběry…

Konkrétně já vím, že moje krev pomáhá 
určitému člověku, že se nejedná o darování do 
nějaké banky nebo někam na kšeft. To prostě 
nechci dělat. Jde také o důležitý moment 
v dobrovolném dárcovství. Podle mne se hlásí 
lidi, kteří za to peníze neberou. Věřím i tomu, 
že je to spolehlivější okruh dárců. Chovají 

se zodpovědně, aby jejich krev byla kvalitní. 
Určitě je těch dárců méně, ale asi kvalitnějších. 
A to je na tom dobrovolném dárcovství krás-
né, že děláte něco víc. Já to vlastně beru i jako 
takovou vnitřní očistu. Když jsem na transfuz-
ce, tak si vlastně odpočinu. Taky mi připadá, že 
jsem po darování takový lehčí.
Přesto – využíváte nějaké benefity spoje-
né s darováním krve?

Využívám benefit v podobě odpočtu daní 
a občas volný vstup do bazénu. Myslím, že 
při zakoupení vstupenky je to hodina zdarma 
navíc. 
Pojďme zpět k pomoci. Během povídání 
jste nám prozradil, že nepomáháte libe-
recké nemocnici pouze dárcovstvím...

Ano, to je pravda. Byl jsem v nemocnici 
pomáhat i v době covidu. To je ale úplně jiný 
příběh... Ocitl jsem se v nemocnici v rámci 
aktivní zálohy Armády ČR jako dobrovolník. 
Pár dní jsem strávil na Neurocentru a pracoval 
jako takové děvče pro všechno. Byla to zajíma-
vá zkušenost. Po dvaceti letech jsem se vrátil 
tam, kde jsem kdysi po operaci ležel. 

Dárce (Ondřej) má podobný výskyt 
speciálních krevních znaků na červených 
krvinkách (tzv. erytrocytárních antigenů) 
jako pacientka. Výběrem dárců s podobnými 
nebo totožnými erytrocytárními antigeny 
předcházíme u pacientky tvorbě protilátek 
proti červeným krvinkám, tzn. snažíme se 
najít „co nejvíce podobnou“ krev. Kdyby-
chom toto nedělali, pacientka by si mohla 
vytvořit protilátky proti rozdílným erytrocy-
tárním znakům. Bylo by velmi obtížné pro 
ni zajišťovat transfuze, velice těžko bychom 
nacházeli vhodné dárce. 
Znamená to, že pro tuto konkrétní paci-
entku daruje krev pouze Ondřej, nebo je 
podobných dárců více?

V současnosti oslovujeme pro tuto 
pacientku čtyřicet dárců a stále se snažíme 
získávat nové. Průměrně nyní objednáváme 
jednoho dárce týdně. Tito dárci jsou velmi 
vstřícní a vlastně čekají na naše vyzvání. 
Nechodí darovat krev, jak se jim hodí, ale 
přijdou, jak potřebujeme my. 

Můžete prozradit, jaké onemocnění tato 
pacientka má a jak dlouho již tyto krevní 
transfuze dostává? 

Pacientka má chronický nedostatek 
červených krvinek, který v současnosti není 
léčitelný jinak nežli transfuzemi erytrocytů. Asi 
mohu prozradit, že paní je kolem šedesáti let 
a transfuzemi je léčena více než dvacet pět let.  
To je asi velmi specifický případ. Nebo se 
to stává častěji, že máte konkrétní dárce 
pro konkrétní pacienty? 

Ne, toto je opravdu spíše výjimečný případ. 

Samozřejmě jsem všem „mým“ dárcům 
ohromně vděčná. Nebýt jich, nebyla 
bych už na tomhle světě a nemohla se 
radovat ze života. Moc si toho, že darují 
krev, vážím. Mají můj hluboký obdiv. 
Můj osud určitě potvrzuje, že darovat 
krev dává smysl. Byla bych moc ráda, 

kdybych darovanou krev nepotřebovala. 
Díky ní jsem ale překonala velmi těžké 
životní období, kdy jsem potřebovala 
transfuze opravdu často. Nyní jsem na 
tom již naštěstí lépe, takže na transfuzní 
oddělení docházím méně. Ještě jednou 
všem dárcům děkuji.

Vážení přátelé,
právě držíte,  
a já věřím, že 
ho i se zájmem 
přečtete, letní 
dvojčíslo našeho 
nemocničního 
zpravodaje.

Léto je ta 
správná příleži-
tost zdůraznit 

potřebnost a důležitost darování krve v naší 
nemocnici. Hluboký lidský dvojpříběh – dárce, 
architekta Ondřeje Pleštila, a příjemkyně krve 
paní Dagmar, jež už dvacet let dostává každý 
týden životadárnou tekutinu, snad přesvědčí 
všechny, kteří váhají, jestli přijít a darovat krev 
a plazmu.

Jsem hrdý, že v naší nemocnici již brzy rozšíří-
me spektrum vyšetřovacích metod o přístroj  
PET/CT. Investice za téměř 250 milionů korun 
je důležitá zejména pro onkologické pacienty.
V Deníku N vyšel rozhovor s primářkou našeho 
oddělení dětské a adolescentní psychiatrie  
o aktuální situaci v jejím oboru. Občas nera-
dostný, ale přesto velmi zajímavý rozhovor  
v celém rozsahu určitě doporučuji Vaší pozor-
nosti.

Přeji Vám i Vašim dětem, rodičům a všem 
blízkým klidný konec prázdnin.

Na úvod...
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MUDr. Richard Lukáš, PhD.
generální ředitel KNL, a.s.
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1 Darování krve beru jako jakousi vnitřní očistu...

Příjemkyní krve od Ondřeje i dalších dárců je paní D., kterou nemocnice ponechává 
v anonymitě. Nicméně i ona nabídla KNL svůj pohled na dárcovství a „své“ dárce: 

Čím se Ondřejova krev odlišuje, a je proto vhodná pro konkrétní pacientku, doplni-
la paní primářka transfuzního oddělení KNL MUDr. Renata Procházková, Ph.D.: 

2



„CT je vybaveno těmi nejmodernějšími ná-
stroji pro dosažení vysoké kvality zobrazení, což 
lékařům pomáhá výrazně zpřesnit diagnostiku 
onemocnění a díky tomu určit efektivní léčbu. 
Zásadní přitom je, že tento přístroj umí dosáh-
nout vysoké kvality zobrazení při zachování 
nízké dávky radiačního záření pro pacienta,” 
říká ředitel českého Philipsu Tomáš Vavrečka 
a dodává: „V minulosti bývalo při CT vyšetře-

ních nutné citlivě volit kompromis. Nízká dávka 
radiačního záření znamenala nížší kvalitu 
zobrazení a ve výsledku tedy složitější určení 
diagnózy pro lékaře. Kvalitní zobrazení se 
sebou zase přinášelo vysokou dávku záření, což 
u pacientů, kteří museli z důvodu své nemoci 
taková vyšetření podstupovat opakovaně, bylo 
rizikové. Díky počítačovým tomografům jako 
CT 5000 Ingenuity je nyní možné mít špičko-

vou kvalitu zobrazení a při co nejnižší dávce 
radiačního záření.”

Součástí Philips CT 5000 Ingenuity Pre-
mium v Krajské nemocnici Liberec je také 
nejnovější generace diagnostického systé-
mu, který slouží pro pokročilé vyhodnocení 
obrazových dat získaných nejen z tohoto CT 
přístroje, ale i ze stávajících přístrojů magne-
tické rezonance. Nově budou moci například 
radiologové použít pro vzdálený přístup 
ke snímkům uloženým na serveru i mobil 
nebo tablet, to vše při zachování maximální 
ochrany pacientských dat. 

Stavební úpravy pro instalování nového 
tomografu trvaly šest týdnů a stály  
7,5 mil. Kč. Vlastní nové CT bylo pořízeno 
za 17 mil. Kč, přičemž dominantní část této 
částky tvoří softwarové vybavení.

Nové špičkové CT v Pavilonu chirurgických  
oborů uvedeno do provozu
V Pavilonu chirurgických oborů KNL byl koncem června uveden do provozu nový výpočet-
ní tomograf (CT), který nahradil staré CT z roku 2006. Na základě nejvýhodnější nabídky 
byl vybrán přístroj od společnosti Philips ČR, konkrétně CT 5000 Ingenuity Premium.

Tomáš Vavrečka s přednostou Centra zobrazovacích 
metod KNL MUDr. L. Endrychem a lékařským ředitelem  
doc. MUDr. T. Jiráskem, Ph.D. u slavnostního otevření 
CT 23. 6. 2021. 
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První prázdninový den se v kanceláři 
MUDr. Richarda Lukáše sešli dva „generálové“. 
Generální ředitel KNL zde přivítal generála 

Petra Pavla, jenž přijel do Krajské nemoc-
nice Liberec na krátkou pracovní schůzku, 
které se zúčastnilo i širší vedení nemocnice. 

Diskutovalo se o zkušenostech z náročné-
ho koronavirového období, probírala se 
otázka epidemických a pandemických plánů, 
debatovalo se i o ožehavých tématech státní 
koordinace a komunikace během pandemie. 
Generál Pavel následně poděkoval řediteli 
Lukášovi a jeho kolegům z vedení nemoc-
nice za zajímavou diskusi: „Jejich zkušenost 
z boje s poslední krizí je mimořádně důležitá. 
Odvážím si mnoho poznatků pro chystanou 
revizi krizového řízení naší země. Liberečtí zdra-
votníci odvedli v posledním roce neuvěřitelnou 
práci v první linii a přispěli k dobrému zvládnutí 
krize v regionu, přestože si často sáhli na dno.“ 
Liberecká nemocnice byla také požádána, 
aby iniciativě „Spolu silnější“, kterou generál 
Pavel zastupuje, poskytla svůj pohled na to, 
jak se lépe připravit na případné krize příští. 
Po schůzce si generál Pavel ještě krátce 
prohlédl prostory liberecké nemocnice a také 
poobědval v závodní jídelně KNL.

Generál Petr Pavel sbíral zkušenosti  
z „koronavirového období“ i v liberecké nemocnici

Gen. Petr Pavel (vpravo) s ředitelkou ošetřovatelské péče Mgr. Marií Fryaufovou  
a generálním ředitelem MUDr. Richardem Lukášem, PhD. na heliportu. 



V soutěži Vědecké rady Krajské nemocnice Liberec o nejlepší publikaci  
nebo přednášku za rok 2020 zvítězili v kategoriích:  
MUDr. Lucie Brzulová v kategorii I. – mladí lékaři do 35 let, 
MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D. (na fotce vlevo) v kategorii II. – přednáška/poster FESC,  
a Ing. Jakub Zajíc (na fotce vpravo) v kategorii III. – publikace

Gratulujeme!

Zlatý Lemur za vítězství v krizové  
komunikaci putoval do liberecké  
nemocnice

Asociace public relations, z. s. – APRA – 
ocenila krizovou komunikaci liberecké 
nemocnice. V soutěži Česká cena za PR – 
Cena LEMUR udělila první místo v kategorii 
krizová komunikace projektu „Nejznámější 
těhubříško Facebooku“. „Naši zdravotníci řeší 
s pacienty krizové situace téměř každý den. My 
– nezdravotníci z oddělení PR – jsme od tohoto 
ruchu trochu stranou. Naše práce nezachraňu-
je životy, často není přímo vidět. Mediálně jsme 
si ale za minulý rok také „odkomunikovali“ své. 
Proto nás velice těší, že jsme ve veliké konku-
renci projektů 16. ročníku ceny zvítězili a získali 
„Zlatého Lemura“, dodává tiskový mluvčí KNL 
Václav Řičář. „Na celé komunikaci bylo nako-
nec nejkrásnější, že podpořila vznik tzv. těhu 
sanitek, které dodnes jezdí po LB kraji  
a pomáhají covid+ těhotným pacientkám.  

Po dlouhou dobu jsme byli v ČR jediní, kteří 
tuto službu nastávajícím maminkám poskyto-
vali.“ Veřejné předávání ceny se kvůli covidu 
nekonalo. Lemur – jakožto nový přírůstek do 
nemocnice – byl proto nafocen na červno-
vém nemocničním výjezdním zasedání. 

Nový pavilon PET CT v areálu KNL

Nejlepší publikace a přednáška  
za rok 2020

Generální ředitel KNL MUDr. Richard 
Lukáš, PhD. podepsal smlouvu na vý-
stavbu nového pavilonu PET CT (pozn.: 
PET CT = pozitronová emisní tomografie 
kombinovaná s CT, aktuálně se jedná 
o nejpřesnější zobrazovací metodu).  

Nově vystavěný objekt se bude nacházet 
v místech stávajícího objektu „R“ (bývalé 
ředitelství KNL). Stavba bude využívána 
oddělením nukleární medicíny. V pro-
vozu zde bude: PET/CT, SPECT/CT a 2x 
gamakamera. 

Zahájení prací:  léto 2021
Předpokládané ukončení   
výstavby: březen 2023
Realizace stavby:  cca 100 mil. Kč
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Zprava: Václav Řičář a Barbora Bělíková z oddělení PR 
ve společnosti GŘ Richarda Lukáše a člena dozorčí rady 
Martina Půty na výjezdním zasedání KNL, a.s.

3D vizualizace pavilonu PET CT.



Díky celorepublikové sbírce, kterou orga- 
nizovali pojišťovací poradci Generali 
Česká pojišťovna v rámci iniciativy The  
Human Safety Net, získala liberecká porod-
nice nové speciální klokánkovací křeslo 
a také krásná polohovací hnízdečka.  

Lukáš Podmanický, regionální ředitel Ge-
nerali Česká pojišťovna pro KNL upřesnil, 
jak vlastně myšlenka daru v podobě tohoto 

nadstandardního vybavení vznikla: „V rám- 
ci globální výzvy Generali se jednotlivé země 
mohly rozhodnout, jak chtějí pomáhat. My 
jsme se rozhodli právě pro klokánkovací 
křeslo, což je věc, která není úplně standardní 
a běžná v našich nemocnicích.“

Klokánkovací křeslo je speciální polo-
hovací křeslo určené k prvnímu kontaktu 
maminky s nově narozeným miminkem, 

zejména v případě předčasně naroze-
ných dětí, jež potřebují několikahodinové 
klokánkování (výraz pro intenzivní kontakt 
rodiče s miminkem). Zároveň se jedná 
o křeslo, ze kterého se dobře vstává po 
porodu císařským řezem, a je možné jej 
využívat i pro těhotné pacientky. Hnízdeč-

ka Neobed jsou speciální podložky pro 
miminka, jež napomáhají k navození pocitu 
bezpečí a rodičovského obejmutí. Jsou 
určena pro donošené novorozence i před-
časně narozené děti a mohou být umístěna 
do inkubátoru nebo postýlky.

Ke konci června bylo v libereckém očkovacím centru vyočkováno celkem 100 000 vakcín. 
Jubilejní vakcínu dostala dvaatřicetiletá Michaela z TUL, která KNL sdělila: „Jsem přesvědče-
na, že očkování je správné rozhodnutí. Sama jsem Covid-19 prodělala vloni v říjnu. S průběhem 
očkování v centru jsem byla velmi spokojena, potěšilo mne také, že jsem stotisící pacientkou, 
a dostala jsem proto poukázku na nákup v nemocničních lékárnách KNL, kterou určitě využiji.“  
Očkovací centrum v Nemocnici Frýdlant ukončilo svůj provoz ke konci června 2021. Od 
února 2021 zde bylo naočkováno 3 472 osob (aplikováno 5 302 vakcín), během prázdnin 
proběhlo doočkování druhými dávkami u 1 644 lidí. 

Také Očkovací centrum v Nemocnici Turnov ukončilo svůj provoz ke konci června 2021.  
Od února 2021 zde bylo veřejnosti aplikováno 5 592 vakcín a naočkováno 3 552 osob.  
Během letních prázdnin ještě proběhlo doočkování druhými dávkami u 1 512 lidí. 

Od července 2021 jsou v libereckém očkovacím centru očkovány i děti nad 12 let. 

Od srpna 2021 je možné nechat se v Očkovacím centru v Liberci očkovat bez předchozí 
registrace. Volné termíny k očkování jsou nicméně k dispozici prakticky okamžitě a KNL  
i nadále preferuje registraci zájemců. Neregistrovaní by měli počítat s upřednostněním 
registrovaných zájemců a možností čekání. Zájemci o očkování musí mít s sebou občan-
ský průkaz, platnou kartičku zdravotní pojišťovny a musí jim být více než 16 let. Termín 
pro druhou dávku se pro neregistrované automaticky naplánuje za 21 dní po termínu 
první dávky a není možné jej měnit. 
Otevírací doba očkovacího centra je od pondělí do neděle od 7.30 do 19.30. Očkování probíhá vakcínou Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech.

Nová hnízdečka a speciální křeslo pro porodnici

Novinky z očkování proti Covid-19 

Očkování proti nemoci Covid-19 pokračuje i v letních měsících. V Očkovacím centru v budově D Krajského úřadu v Liberci bylo ke konci 
června vyočkováno celkem 100 000 vakcín. Zdravotníci zde očkovali vakcínou Comirnaty až 1 000 lidí denně. Od července se v centru 
očkují i děti nad 12 let, od srpna centrum umožňuje zájemcům nad 16 let očkování bez registrace. Očkovací centra v Nemocnici Turnov  
a v Nemocnici Frýdlant byla ke konci června 2021 uzavřena. 
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Zprava: vedoucí lékařka porodnice MUDr. Dagmar Zemanová, primář gyn-por. oddělení MUDr. Jiří Pavlásek  
a regionální ředitel Generali Česká pojišťovna pro ČR Lukáš Podmanický při předání klokánkovacího křesla v KNL.

Zpravodaj si můžete  
přečíst také na  
www.nemlib.cz/zpravodaj-knl/
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Laboratoř liberecké nemocnice prázdniny nemá

Viky – posila nemocniční canisterapie –  
přináší radost i dětem  

V laboratoři 
nemocnice se 
denně testuje více 
než tisíc vzorků. 
Nejvýrazněji je nyní 
zastoupeno tzv. ve-
řejné testování, a to 
především z důvo-
du probíhajících 

dovolených a dětských táborů. PCR testů 
bývá provedeno kolem jednoho tisíce, AG 
testů do pěti set denně. „V této souvislosti 
bychom chtěli poprosit všechny zájemce o tes-
tování o důkladnou kontrolu údajů, které do 
systému při registraci zadávají. Speciálně pak 
o překontrolování telefonních čísel a e-mailů. 
V případě cizích státních příslušníků je navíc 
potřeba uvést číslo dokladu/pasu a národnost 
i při odběru vzorku, neboť tato informace se  
z uzavřeného registračního systému nepropi-
suje,“ vysvětluje primářka oddělení  

Mgr. Iva Dolinová, Ph.D. a dodává: „Pokud 
lidé přesto udělají v zadání chybu, je možné ji 
opravit, ale pouze od pondělí do pátku od 8 
do 15 hodin prostřednictvím žádosti zaslané 
na e-mailovou adresu: covid-info@nemlib.cz.“ 
Liberecká nemocnice zároveň pokračuje 
v sekvenování pozitivních vzorků a zasí-
lá výsledky do mezinárodních databází. 

U všech pozitivních vzorků má navíc labo-
ratoř povinnost určovat mutace (a to nejen 
pro KNL, ale celý Liberecký kraj) a hlásit 
je do státního systému. Určování mutací 
slouží k urychlenému určení varianty, což 
pomáhá epidemiologům z KHS při trasování 
a určování karantény. V tuto chvíli se téměř 
výhradně jedná o záchyt varianty delta. 

V rámci akce „Umíme se chovat k pejskům“ 
dorazila Viky opakovaně i se svou psí mamin-
kou Elzou a lidskou maminkou – canistera- 

peutkou Petrou Konečnou – do zaměstna-
necké školky KNofLík, kde se děti názorně 
učily, jak se mají k pejskům chovat. Dozvě-

děly se, jak mohou pejsky hladit, kdy na ně 
naopak sahat nemají, co se jim líbí a co ne, 
a na oplátku pak samy vyprávěly, zda doma 
mají nějaká zvířátka.

1. června zase potěšila Viky spolu se 
strýčkem Elwisem malé pacienty v rámci Dne 
dětí na dětském oddělení KNL, pohrát si s ní 
ale přišli i adolescenti z oddělení dětské  
a adolescentní psychiatrie. 

Navzdory optimistické koronavirové si- 
tuaci v Libereckém kraji, kdy v Krajské ne-
mocnici Liberec není hospitalizován žádný  
pacient, je oddělení genetiky a molekulární 
diagnostiky KNL i přes léto plně vytíženo.

Golden Royal Victory Druhá šance alias Viky je sice pouhým štěnětem a svou „canistera-
peutickou práci“ se teprve učí, přesto je už nyní miláčkem pacientů i zaměstnanců Krajské 
nemocnice Liberec. V červnu se s ní poprvé seznámily děti, jež v liberecké nemocnici pobý-
vají, ale i ty, které navštěvují nemocniční školku. 



Je dnes pro děti 
stigma chodit 
na psychiatrii?

Je pravda, že  
u dětí to není tak 
běžné jako u do-
spělých. Některé 
jsou dokonce 
schopné si na 
tom postavit 

image. A to vůbec nemyslím ve zlém. Prostě 
se k tomu postaví pyšně. Ale je to hodně 
individuální.

Řešíme to třeba ve chvíli, kdy se dítě po 
hospitalizaci vrací do školy. Probíráme, jestli 
to bude ve třídě říkat, nebo ne. Máme děti, 
které se plíží, aby nikdo neviděl, že k nám 
vkročily. Jsme domluveni, že je pustím hned 
do ambulance, aby nemusely sedět na 
chodbě, protože mají hrůzu z toho, že by je 
tu někdo známý potkal.
Cítí se jako černé ovce ve stádě?

Už snad ne. Chodím kvůli tomu i do škol, 
vyprávím dětem o problémech, které řeším, 
komunikuji se školními psychology. Děti mají 
ale trochu smůlu v tom, že je k nám přivedou 
rodiče. Nejdou sem dobrovolně, rozhoduje 
o nich dospělý. Pak je to na mně – přemluvit 
dítě, že bude dobré se na jeho problém podí-
vat. Většinou se nám to podaří – děti zjistí, že 
to tady není „jako v blázinci“. 
Ukázala pandemie, jak obrovský problém 
je dostupnost dětské psychologické  
a psychiatrické péče?

Ano, protože když se zátěž zvedne, už 
nejsme schopni ji zvládnout. Somatická me-
dicína ukázala, že je trochu víc nafukovací, 
leccos se řešilo odkládáním. Ale my nemáme 
moc co odkládat. Jsou to děti. A rostou. Když 
to odložíme, uteče nám to.

Nárůst počtu akutních dětí nejsme schop-
ni zvládnout. Máme je na pediatriích, na jip-
kách, kde je hlídají. Děti stojí frontu a čekají, 
až se sem budou moci dostat, protože když 
ambulantní psychiatr považuje jejich případ 
za příliš rizikový, není možné je odmítat
Zvládáte kapacitu ambulance?

Ne. Mám spoustu dětí, které chodí jednou 
týdně, dvakrát týdně, jednou za čtrnáct dní 
– to jsem standardně nedělávala. Vím, že je 
na lůžko dát nemůžu, a snažím se je co nejvíc 
udržet v ambulanci. Dřív bych jim lůžko 

z diagnostických důvodů a kvůli možnosti 
rychlejší terapie dala.

Teď se snažíme s rodiči udržet situaci 
v rámci ambulantní péče. Tím se nám ale 
samozřejmě nafukuje ambulance. Když je 
frekvence standardně jednou měsíčně, a ony 
se zhorší, potřebujeme je vidět v ambulanci 
po týdnu. Tím pádem nám to hrozně narůstá.
Jaký režim u vás děti mají?

Velká výhoda je, že tu máme vlastní školu. 
Naše paní učitelky berou učivo od základní 
až po střední školu. Zdůraznila bych, že teď je 
věkový průměr našich pacientů hodně vyso-
ko. Dříve jsme tu mívaly děti i z prvního stup-
ně, ale ty jsem u nás za poslední rok neviděla. 
Máme spíše děti od dvanácti do osmnácti let. 

Teď se snažíme hospitalizaci třeba šestiletého 
dítěte, které by bylo ve skupince velkých dětí 
samo, vyhýbat. To by nebylo dobré.
Ještě k tomu dennímu režimu…

Ano. Doma dítě mělo třeba problém za-
pnout počítač, protože mělo hrůzu z online 
výuky. Tady mu ale paní učitelka pomůže 
vrátit se zpátky. Pak v průběhu celého dne 
probíhají vizity s paní doktorkou, terapie 
skupinové i individuální, relaxační cvičení, ar-
teterapie. Snažíme se, aby děti šly ven – část 
jde na procházku, část na zahradu.
Co je největší problém dětské psychiatrie? 
Málo peněz? Málo lůžek? Málo personálu?

Odborníků je určitě málo. Potřebovali 
bychom více ambulantní péče a více lůžek na 
více místech. V Ústí nad Labem žádná nejsou. 

V Hradci Králové žádná nejsou. V Děčíně 
žádná nejsou. Jenomže tam na to nejsou ani 
lidé. Také bychom uvítali docházkové stacio-
náře. S těmi je velký problém.
Proč je dětských psychologů a psychiatrů 
málo? Proč to pro absolventy není atrak-
tivní obor?

Spíš si myslím, že se pořád obecně nevěří, 
že by dětská psychologie a psychiatrie 
byly potřeba. Jenže počty lékařů už dávno 
nestačí.  
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Dětská psychiatrie by potřebovala  
více ambulantní péče a více lůžek  
na více místech 
„Nárůst počtu akutních dětí nejsme schopni zvládnout. Máme je na pediatriích, na jipkách, kde je hlídají. Děti stojí frontu a čekají, až se 
sem budou moci dostat, protože když ambulantní psychiatr považuje jejich případ za příliš rizikový, není možné je odmítat,“ říká mimo jiné 
v rozhovoru pro Deník N primářka liberecké dětské a adolescentní psychiatrie MUDr. Šárka Konečná. Díky svolení Deníku N otiskuje 
vybranou část rozhovoru redaktorky Renaty Kalenské i nemocniční zpravodaj.

Obrázky malované dětmi z oddělení dětské a adoles-
centní psychiatrie.



Nové transportní zařízení ulehčí ošetřovatelům  
na ONP náročnou práci 

Na oddělení následné péče v Liberci byl 
nově instalován stropní zvedací kolejnicový 
systém. Ten je unikátní v tom, že potřebuje 
minimální manipulační prostor pro přesun 
imobilního pacienta. To bylo v případě pokojů, 
kde je prostor využit téměř na centimetry, vel-
mi důležité. První pacient ONP se v transport-

ním vaku „svezl“ v polovině července. „Nové 
zvedací a transportní zařízení ulehčí ošetřovate-
lům náročnou fyzickou práci a zároveň umožní 
šetrnější a pozvolnější manipulaci s pacienty,“ 
říká vrchní sestra oddělení následné péče Ve-
ronika Králová. „Systém je v tuto chvíli zaveden 
do dvou pokojů oddělení následné péče. Do bu-

doucna plánujeme jeho umístění minimálně do 
všech dvanácti pokojů daného křídla. Součástí 
stropního zvedacího a transportního zařízení, 
jehož cena se pohybuje kolem půl milionu korun, 
je i tzv. „chodící vak“, který připomíná sedák. 
Ten umožní udržet pacienta vestoje a dovolí mu 
trénovat chůzi bez chodítka.“

Nová výstava v Minigalerii PIO
V Minigalerii Krajské nemocnice Liberec v sedmém patře Pavilonu interních 
oborů nově vystavuje své obrazy Jana Kürthyová (na fotce druhá zleva), která 
kromě obrazů do Minigalerie zapůjčila dalších devět obrazů i do lůžkové části 

liberecké neurolgie. Jana Kürthyová žije a tvoří v Liberci. Je předsedkyní S-Art 
klubu Liberec, kde se v kresebných a malířských technikách soustavně vzdělá-
vá pod lektorským vedením akademického malíře Jaroslava Švihly.
 Ve své tvorbě využívá různá média, od kresebných technik tužkou  
a pastelkami přes akvarel a suché pastely až k malbě akrylem. Obrazy Jany 
Kürthyové jsou v KNL k vidění až do konce září 2021. Garantem výstavy je 
Nadace Preciosa a dobrovolnické centrum KNL Dobromysl. 

Poděkování za kytičky a přáníčka
Jménem našich zdravotníků DĚKUJEME za nádhernou  
záplavu barevných kytiček a vlastnoručně psaných  
přáníček dětem z první a druhé třídy ZŠ Chrastava.

Nejaktuálnější informace v souvislosti s onemocněním  
COVID-19 zjistíte na www.nemlib.cz nebo na 
facebookovém profilu Krajské nemocnice Liberec. 
Najdete zde odpovědi na nejčastější dotazy, informace 
pro zájemce o podporu a pomoc, přehled mimořád-
ných opatření i souhrn k očkování  
nebo testování antigenními či  
PCR testy.

Covid-19 informace
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