„pro Vás a Vaše
nejbližší“
Nemocnice Boskovice je zdravotnickým zaĜízením okresního typu, které poskytuje péþi v širokém
spektru diagnostických a léþebných oborĤ. ZajišĢuje primárnČ zdravotní péþi pro pacienty
ze spádové oblasti Boskovicka a Blanenska. V poslední dobČ se však stává vyhledávaným
zaĜízením i pro pacienty ze vzdálenČjších regionĤ, kteĜí si naši nemocnici vybírají nejen pro
vysokou kvalitu poskytované péþe, ale i pro její pĜíjemnou, až rodinnou atmosféru. PrávČ
budování úzkého vztahu mezi pacientem a zdravotníkem nás odlišuje od velkých nemocnic.

Projekt Zdravá chodidla pomáhá hlavnČ dČtem
OddĢlení rehabilitace boskovické nemocnice vytvoƎilo speciální projekt Zdravá chodidla. Zapojeni jsou do
nĢj dĢƟ z blanenského okresu. Jak uvedl primáƎ boskovického rehabilitaēního oddĢlení OƩo Vlach, jde o sledování a léēení vad nožiēek dĢơ pƎedškolního vĢku
speciální obuví s bioakƟvní stélkou Boty Hanák.
Cílem je pƎedcházet zdravotním problémƽm u pƎedškolních
dĢơ, sledovat jejich fyzický vývoj, který úzce souvisí s jejich
psychickým rozvojem. DĢƟ v mateƎských školách nosí speciální obuv s biomechanickou akƟvní stélkou, která zajišƛuje rovnováhu mezi kostmi a svaly, což vede ke správnému postavení
celého pohybového aparátu a zároveŸ pƎispívá ke správnému
dozrávání v oblasƟ emoēní a sociální.
Otcem myšlenky dnes pƎevratného a zcela originálního výrobku, který je nositelem evropského patentu od roku 2006
a svĢtového patentu od roku 2010, je Josef Hanák, který spolupracuje s PƎírodovĢdeckou fakultou na MasarykovĢ univerzitĢ,
jejíž souēásơ je Ústav antropologie.
Projektu Zdravá chodidla se úēastní pod vedením jednatele
boskovické nemocnice RosƟslava Vernera primáƎ OƩo Vlach,
lékaƎka Ludmila Dohnálková a obuvník Josef Hanák. Tým spolupracuje i s dalšími odborníky.
„Boty Hanák a bioakƟvní stélky Hanák jsou vhodné zejména

pƎi poơžích a onemocnĢních pohybového aparátu, bolestech
nohou, plochých nohách, u kladívkových prstƽ, vboēeného palce (hallus valgus) nebo u bolesơ kloubƽ i páteƎe. Za tyto poơže
ēasto mohou deformace chodidel a nevhodná obuv. Dámská,
pánská i dĢtská obuv Hanák s biomechanickou akƟvní stélkou
svou novou konstrukcí a tvarováním zajišƛuje zdravé chodidlo.
Dorovnává již vzniklé deformace nohy, zajišƛuje správné odvíjení nohy a ơm zamezuje nepƎíjemným bolestem a deformitám.
Zajišƛuje také správný vývoj chodidla od útlého vĢku. Boty Hanák jsou vhodné i pro dospĢlé, kde mají také výrazný úēinek,“
popsal primáƎ OƩo Vlach.
Jak doplnil, obuv, která má biomechanickou stélku, zpƽsobuje správné postavení a odvíjení nohy, správnĢ tak tvaruje nožní klenbu a dále pƽsobí správné postavení hlezen, kolen, kyēlí,
pánve a páteƎe. Tím postupnĢ dochází i ke správnému držení
celého tĢla. Stélka také odstraŸuje únavu nohou, otoky a rovnĢž bolesƟ hlavy od páteƎe. Má poziƟvní vliv na zlepšení stavu
horních cest dýchacích. PƎi chƽzi dochází k rovnomĢrnému rozložení váhy tĢla na jednotlivé ēásƟ chodidla (šest bodƽ), jsou
zapojovány a posilovány svalové skupiny nohy udržující nožní
klenbu a zároveŸ podporují ēinnost krevního obĢhu a lymfaƟckého systému celé dolní konēeƟny, což je velice dƽležité pƎedevším pro diabeƟky.

PĜedstaví cesty ke spokojenému porodu
Porodní asistentky z boskovické nemocnice chtĢjí podpoƎit SvĢtový týden respektu k porodu, který probĢhne od 16. do 22. kvĢtna.
V rámci nĢj uspoƎádají pro širokou veƎejnost tƎi akce. První z nich se
odehraje v MladkovĢ, kde se bude v obecním domĢ v úterý 17. kvĢtna
od 17 hodin konat výtvarná dílna na téma Šijeme panenku Levandulku – pro klidné spaní miminek. Ve stƎedu bude následovat v lysickém
mateƎském centru Jablíēko od 17 hodin beseda se cviēením na téma
Jak být Þt pƎed porodem a po nĢm.
Hlavní akce se uskuteēní ve ētvrtek 19. kvĢtna od 14.30 hodin ve velké zasedací místnosƟ boskovické radnice. Odpoledne s názvem Cesty
ke spokojenému porodu nabídne vystoupení dĢơ s africkým tancem,
pƎiblíží aromaterapii v tĢhotenství a po porodu, probĢhne také ukázka
úlevového bƎišního tance. Nebude chybĢt ani pƎednáška na téma cviēení v tĢhotenství i poporodním období. Na závĢr porodní asistentky
pƎedstaví porodní sál boskovické nemocnice a bude následovat diskuze
na téma tĢhotenství, porod, šesƟnedĢlí. Prostory k setkání volily zámĢrnĢ mimo nemocnici, aby mohlo být neformální.
PƎáním porodních asistentek je, aby budoucí maminky pƎicházely
k porodu pƎipravené a bez obav.
Ke klidnému a pƎirozenému porodu jsou v boskovické nemocnici
dobƎe pƎipraveni. UspoƎádání porodního sálu zajišƛuje soukromí po celou dobu porodu. Ženy mohou využít mimo jiné relaxaci ve sprše nebo
ve vanĢ, použít rehabilitaēní míēe, vak, žínĢnku, stoliēku, aromaterapii,
masáže, poslech hudby a další.

Vážení «tenáâi,
v dnešním «lánku Vám op³t
pâedstavujeme n³které oblasti «innosti naší nemocnice, kterých mõžete pln³
využívat. Dopln³n je sd³lením na téma maligní melanom. V pâípad³ Vašich dalších dotazõ mõžete využít
on-line poradnu na našich
internetových
stránkách
www.nembce.cz, kde Vám
na otázky odpovídají primáâi našich odd³lení.

PĜílišné slunČní mĤže skonþit maligním melanomem
S blížícím se létem a silnĢjším
sluneēním záƎením se zvyšuje
také riziko onemocnĢní maligním
melanomem. Jedná se o nejzhoubnĢjší nádor kƽže
u bílé rasy, který
se vyskytuje nejvíce ve vĢkové skupinĢ
od ētyƎiceti do padesáti let. V poslední
dobĢ je vĢtší výskyt tĢchto nádorƽ zaznamenán také u žen mezi pĢtadvaceti
až devĢtadvaceti lety. Tento typ diagnózy mƽže postihnout i muže ve starším
vĢku.

Jak maligní melanom rozeznat a jak postupovat dál, radí
primáƎ Patologicko-anatomického oddĢlení boskovické nemocnice ZdenĢk Fiala.

Maligní melanomy jsou takzvané pigmentované léze, to znamená, že napodobují mateƎská znaménka. Lidé, kteƎí
jich mají více, mají také vĢtší pravdĢpodobnost, že tímto nádorem mohou
onemocnĢt. Zvýšit pozornost je potƎeba
v pƎípadĢ, že znaménko zaēne postupnĢ
mĢnit barvu, zvĢtšovat se nebo bolet.
Dalším ukazatelem je krvácení a vznik
vƎedu na povrchu, což je dƽležitý varovný signál, že se již nejedná o nezhoubnou lézi. Tento nádor nemusí být vždy
pigmentovaný, tedy zbarvený. Je proto
potƎeba si dávat pozor také na veškeré
kožní útvary nebo vƎedy, které se zaēnou zvĢtšovat.
V pƎípadĢ, že má ēlovĢk podezƎení,
je nejlépe vyhledat odborného lékaƎe
- dermatologa, chirurga, který pomocí speciálního pƎístroje (dermatoskop)
zjistí, jestli je kožní útvar nezhoubný ēi
naopak.
NejvýznamnĢjším vyvolávajícím ēini-

telem maligního melanomu je UV záƎení, proto bych lidem, kteƎí ēasto odlétají
do teplých krajin radil, aby se pƎed a po
sezonĢ nechali vyšetƎit specialistou. Více
jsou náchylní lidé s menším množstvím
pigmentu, tedy svĢtlejší pokožkou. RozhodnĢ doporuēuji používat odpovídající
ochranné prostƎedky a nevystavovat
se sluneēnímu záƎení celý den. Kƽže si
sluneēní expozice pamatuje a takzvanĢ
sēítá. Pokud se nĢkdo UV záƎení vystavuje dlouhodobĢ a opakovanĢ, zvyšuje
se pravdĢpodobnost výskytu melanomu.
Podle ZdeŸka Fialy by se veškeré kožní útvary mĢly vyšetƎovat velice pozornĢ, protože melanom patƎí i mezi nejzhoubnĢjší nádory všeobecnĢ. Problém
je v tom, že roste do hloubky a proto
mƽže v krátké dobĢ zpƽsobit takzvané
metastázy nebo-li dceƎinná ložiska v regionálních mízních uzlinách a pozdĢji

ve vzdálenĢjších orgánech v játrech,
plicích, centrální nervové soustavĢ, pƎípadnĢ smrt.
Pokud se maligní melanom zachytí
v ēasném stádiu, staēí pouze chirurgická léēba. Je pƎitom vysoká pravdĢpodobnost, že se pacient zcela vyléēí.
V tĢžších pƎípadech nastupuje chemoterapie a další postupy, které se provádí
na specializovaných pracovištích.
Je dƽležité, aby všechny kožní útvary, které jsou odoperovány, byly vyšetƎeny histopatologem, protože jen on
mƽže s jistotou stanovit, zda se jedná
o zhoubný nádor.

Maligní melanom je jedním
z nejzhoubnĢjších kožních nádorƽ. Jeho
výskyt celosvĢtovĢ stoupá. Vysoká biologická invazivita není zpƽsobena jeho
místním invazivním rƽstem, ale sklonem k velmi ēasnému vytvoƎení metastáz (vyslání nádorových bunĢk do

vzdálených míst) mízní nebo krevní cestou. Hlavním vyvolávajícím faktorem je
pravdĢpodobnĢ sluneēní záƎení. Také
životní styl s ēastým slunĢním a vystavováním kƽže pƎímému sluneēnímu
záƎení vede k pƎedēasnému stárnutí
kƽže a ēastĢjšímu vzniku kožních nádorƽ. I ēasté návštĢvy solárií a opakované expozice kƽže UV záƎením pƎinášejí
riziko vzniku melanomu. Dalším rizikovým faktorem je svĢtlá pleƛ nebo rezavé vlasy s pihami v obliēeji, hovoƎíme
dokonce o tzv. melanomovém fenotypu. Tito jedinci mají být zvláštĢ opatrní
pƎi pobytu na slunci v poledních hodinách, ve vyšších nadmoƎských výškách,
ovšem i u vodních hladin a na snĢhu.
Je známo, že nebývale vysoký výskyt
melanomu byl zaznamenán u britských
pƎistĢhovalcƽ se slabĢ pigmentovanou
kƽží a ryšavými ēi svĢtlými vlasy, jejichž
kƽže nebyla schopna ēelit vysoké intenzitĢ sluneēního záƎení.

