
„pro Vás a Vaše 

nejbližší“

Nemocnice Boskovice je zdravotnickým za ízením okresního typu, které poskytuje  pé i v širokém 

spektru diagnostických a lé ebných obor . Zajiš uje primárn  zdravotní pé i pro pacienty 

ze spádové oblasti Boskovicka a Blanenska. V poslední dob  se však stává vyhledávaným 

za ízením i pro pacienty ze vzdálen jších region , kte í si naši nemocnici vybírají nejen pro 

vysokou kvalitu poskytované pé e, ale i pro její p íjemnou, až rodinnou atmosféru. Práv

budování úzkého vztahu mezi pacientem a zdravotníkem nás odlišuje od velkých nemocnic.

Odd lení rehabilitace boskovické nemocnice vytvo-

ilo speciální projekt Zdravá chodidla. Zapojeni jsou do 

n j d   z blanenského okresu. Jak uvedl primá  bosko-

vického rehabilita ního odd lení O  o Vlach, jde o sle-

dování a lé ení vad noži ek d   p edškolního v ku 

speciální obuví s bioak  vní stélkou Boty Hanák.

Cílem je p edcházet zdravotním problém m u p edškolních 
d  , sledovat jejich fyzický vývoj, který úzce souvisí s jejich 
psychickým rozvojem. D   v mate ských školách nosí speciál-
ní obuv s biomechanickou ak  vní stélkou, která zajiš uje rov-
nováhu mezi kostmi a svaly, což vede ke správnému postavení 
celého pohybového aparátu a zárove  p ispívá ke správnému 
dozrávání v oblas   emo ní a sociální.

Otcem myšlenky dnes p evratného a zcela originálního vý-
robku, který je nositelem evropského patentu od roku 2006 
a sv tového patentu od roku 2010, je Josef Hanák, který spolu-
pracuje s P írodov deckou fakultou na Masarykov  univerzit , 
jejíž sou ás   je Ústav antropologie. 

Projektu Zdravá chodidla se ú astní pod vedením jednatele 
boskovické nemocnice Ros  slava Vernera primá  O  o Vlach, 
léka ka Ludmila Dohnálková a obuvník Josef Hanák. Tým spo-
lupracuje i s dalšími odborníky.

„Boty Hanák a bioak  vní stélky Hanák jsou vhodné zejména 

p i po  žích a onemocn ních pohybového aparátu, bolestech 

nohou, plochých nohách, u kladívkových prst , vbo eného pal-

ce (hallus valgus) nebo u boles   kloub  i páte e. Za tyto po  že 

asto mohou deformace chodidel a nevhodná obuv. Dámská, 

pánská i d tská obuv Hanák s biomechanickou ak  vní stélkou 

svou novou konstrukcí a tvarováním zajiš uje zdravé chodidlo. 

Dorovnává již vzniklé deformace nohy, zajiš uje správné odvíje-

ní nohy a  m zamezuje nep íjemným bolestem a deformitám. 

Zajiš uje také správný vývoj chodidla od útlého v ku. Boty Ha-

nák jsou vhodné i pro dosp lé, kde mají také výrazný ú inek,“ 

popsal primá  O  o Vlach.

Jak doplnil, obuv, která má biomechanickou stélku, zp sobu-

je správné postavení a odvíjení nohy, správn  tak tvaruje nož-

ní klenbu a dále p sobí správné postavení hlezen, kolen, ky lí, 

pánve a páte e. Tím postupn  dochází i ke správnému držení 

celého t la. Stélka také odstra uje únavu nohou, otoky a rov-

n ž boles   hlavy od páte e. Má pozi  vní vliv na zlepšení stavu 

horních cest dýchacích. P i ch zi dochází k rovnom rnému roz-

ložení váhy t la na jednotlivé ás   chodidla (šest bod ), jsou 

zapojovány a posilovány svalové skupiny nohy udržující nožní 

klenbu a zárove  podporují innost krevního ob hu a lymfa  c-

kého systému celé dolní kon e  ny, což je velice d ležité p ede-

vším pro diabe  ky. 

Projekt Zdravá chodidla pomáhá hlavn  d tem

P edstaví cesty ke spokojenému porodu

Vážení tená i, 

v dnešním lánku Vám op t 

p edstavujeme n které ob-

lasti innosti naší nemoc-

nice, kterých m žete pln  

využívat. Dopln n je sd le-

ním na téma maligní mela-

nom. V p ípad  Vašich dal-

ších dotaz  m žete využít 

on-line poradnu na našich 

internetových stránkách 

www.nembce.cz, kde Vám 

na otázky odpovídají pri-

má i našich odd lení.

Porodní asistentky z boskovické nemocnice cht jí podpo it Sv to-

vý týden respektu k porodu, který prob hne od 16. do 22. kv tna. 

V rámci n j uspo ádají pro širokou ve ejnost t i akce. První z nich se 

odehraje v Mladkov , kde se bude v obecním dom  v úterý 17. kv tna 

od 17 hodin konat výtvarná dílna na téma Šijeme panenku Levandul-

ku – pro klidné spaní miminek. Ve st edu bude následovat v lysickém 

mate ském centru Jablí ko od 17 hodin beseda se cvi ením na téma 

Jak být Þ t p ed porodem a po n m. 

Hlavní akce se uskute ní ve tvrtek 19. kv tna od 14.30 hodin ve vel-

ké zasedací místnos   boskovické radnice. Odpoledne s názvem Cesty 

ke spokojenému porodu nabídne vystoupení d   s africkým tancem, 

p iblíží aromaterapii v t hotenství a po porodu, prob hne také ukázka 

úlevového b išního tance. Nebude chyb t ani p ednáška na téma cvi-

ení v t hotenství i poporodním období. Na záv r porodní asistentky 

p edstaví porodní sál boskovické nemocnice a bude následovat diskuze 

na téma t hotenství, porod, šes  ned lí. Prostory k setkání volily zá-

m rn  mimo nemocnici, aby mohlo být neformální.

P áním porodních asistentek je, aby budoucí maminky p icházely 

k porodu p ipravené a bez obav. 

Ke klidnému a p irozenému porodu jsou v boskovické nemocnici 

dob e p ipraveni. Uspo ádání porodního sálu zajiš uje soukromí po ce-

lou dobu porodu. Ženy mohou využít mimo jiné relaxaci ve sprše nebo 

ve van , použít rehabilita ní mí e, vak, žín nku, stoli ku, aromaterapii, 

masáže, poslech hudby a další.

S blížícím se lé-
tem a siln jším 
slune ním zá e-
ním se zvyšuje 
také riziko one-
mocn ní maligním 
melanomem. Jed-
ná se o nejzhoub-
n jší nádor k že 
u bílé rasy, který 
se vyskytuje nejvíce ve v kové skupin  
od ty iceti do padesáti let. V poslední 
dob  je v tší výskyt t chto nádor  za-
znamenán také u žen mezi p tadvaceti 
až dev tadvaceti lety. Tento typ diagnó-
zy m že postihnout i muže ve starším 
v ku.

Jak maligní melanom roze-
znat a jak postupovat dál, radí 
primá  Patologicko-anatomic-
kého odd lení boskovické ne-
mocnice Zden k Fiala.

Maligní melanomy jsou takzvané pig-

mentované léze, to znamená, že napo-

dobují mate ská znaménka. Lidé, kte í 

jich mají více, mají také v tší pravd -

podobnost, že tímto nádorem mohou 

onemocn t. Zvýšit pozornost je pot eba 

v p ípad , že znaménko za ne postupn  

m nit barvu, zv tšovat se nebo bolet. 

Dalším ukazatelem je krvácení a vznik 

v edu na povrchu, což je d ležitý varov-

ný signál, že se již nejedná o nezhoub-

nou lézi. Tento nádor nemusí být vždy 

pigmentovaný, tedy zbarvený. Je proto 

pot eba si dávat pozor také na veškeré 

kožní útvary nebo v edy, které se za-

nou zv tšovat. 

V p ípad , že má lov k podez ení, 

je nejlépe vyhledat odborného léka e 

- dermatologa, chirurga, který pomo-

cí speciálního p ístroje (dermatoskop) 

zjistí, jestli je kožní útvar nezhoubný i 

naopak.

Nejvýznamn jším vyvolávajícím ini-

telem maligního melanomu je UV zá e-

ní, proto bych lidem, kte í asto odlétají 

do teplých krajin radil, aby se p ed a po 

sezon  nechali vyšet it specialistou. Více 

jsou náchylní lidé s menším množstvím 

pigmentu, tedy sv tlejší pokožkou. Roz-

hodn  doporu uji používat odpovídající 

ochranné prost edky a nevystavovat 

se slune nímu zá ení celý den. K že si 

slune ní expozice pamatuje a takzvan  

s ítá. Pokud se n kdo UV zá ení vysta-

vuje dlouhodob  a opakovan , zvyšuje 

se pravd podobnost výskytu melano-

mu. 

Podle Zde ka Fialy by se veškeré kož-
ní útvary m ly vyšet ovat velice pozor-
n , protože melanom pat í i mezi nej-
zhoubn jší nádory všeobecn . Problém 
je v tom, že roste do hloubky a proto 
m že v krátké dob  zp sobit takzvané 
metastázy nebo-li dce inná ložiska v re-
gionálních mízních uzlinách a pozd ji 

ve vzdálen jších orgánech v játrech, 
plicích, centrální nervové soustav , p í-
padn  smrt.

Pokud se maligní melanom zachytí 
v asném stádiu, sta í pouze chirur-
gická lé ba. Je p itom vysoká pravd -
podobnost, že se pacient zcela vylé í. 
V t žších p ípadech nastupuje chemo-
terapie a další postupy, které se provádí 
na specializovaných pracovištích.

Je d ležité, aby všechny kožní útva-
ry, které jsou odoperovány, byly vyšet-
eny histopatologem, protože jen on 

m že s jistotou stanovit, zda se jedná 
o zhoubný nádor.

Maligní melanom je jedním 
z nejzhoubn jších kožních nádor . Jeho 
výskyt celosv tov  stoupá. Vysoká bio-
logická invazivita není zp sobena jeho 
místním invazivním r stem, ale sklo-
nem k velmi asnému vytvo ení me-
tastáz (vyslání nádorových bun k do 

vzdálených míst) mízní nebo krevní ces-
tou. Hlavním vyvolávajícím faktorem je 
pravd podobn  slune ní zá ení. Také 
životní styl s astým slun ním a vysta-
vováním k že p ímému slune nímu 
zá ení vede k p ed asnému stárnutí 
k že a ast jšímu vzniku kožních nádo-
r . I asté návšt vy solárií a opakova-
né expozice k že UV zá ením p inášejí 
riziko vzniku melanomu. Dalším riziko-
vým faktorem je sv tlá ple  nebo reza-
vé vlasy s pihami v obli eji, hovo íme 
dokonce o tzv. melanomovém fenoty-
pu. Tito jedinci mají být zvlášt  opatrní 
p i pobytu na slunci v poledních hodi-
nách, ve vyšších nadmo ských výškách, 
ovšem i u vodních hladin a na sn hu. 
Je známo, že nebývale vysoký výskyt 
melanomu byl zaznamenán u britských 
p ist hovalc  se slab  pigmentovanou 
k ží a ryšavými i sv tlými vlasy, jejichž 
k že nebyla schopna elit vysoké inten-
zit  slune ního zá ení.

P ílišné slun ní m že skon it maligním melanomem


