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Milí čtenáři, 

slunečního svitu ubývá a své otěže již nadobro převzala zima. S ní přichází krásné období, kdy 

naši českou přírodu zasype třpytivý sníh a vykouzlí nezapomenutelnou scenerii. Je to období 

silných emocí, mnohých překvapení a splněných přání. A přesně taková by zima měla být. 

Ta letošní zima bude jistě v mnohém jiná než všechny předchozí. Ještě stále bojujeme se 

zákeřným virem, a ještě stále není jasné, jak tento boj dopadne. Nedovolme však této 

nepříjemné okolnosti, aby zcela zastínila emoce, na které tolik spoléháme. Buďme dále opatrní 

a obezřetní, ale o to více si užijme v rodinném kruhu svých blízkých. 

Když už hovoříme o emocích, věděli jste, že mají velmi úzký vztah k našim stravovacím 

návykům? Že pokud jsme nervózní a vystresovaní, můžeme se přejídat a tloustnout? Pokud 

chcete zjistit, jak jste na tom právě vy, tak v úvodním článku našeho časopisu získáte odpověď. 

Existují činnosti, které zaženou nudu a také spolehlivě odbourají stres. A některé mohou být 

i velmi kreativní. Pro inspiraci nalistujte stranu 8. 

Jak jste se mohli dočíst již v letním čísle časopisu, sestry na celém světě slaví svůj rok. 

Na stranách 22 až 29 vám přinášíme medailonky čtyř sester našich dialyzačních středisek 

Fresenius NephroCare, které získaly ocenění v rámci cen Firemní hodnoty v ošetřovatelství. 

Na stránkách 16 až 19 se věnujeme střediskům Fresenius NephroCare v České republice 

a událostem, které se zde od počátku roku odehrály. Je až neuvěřitelné, kolik středisek pod naší 

vlajkou již překročilo třicet let činnosti. Chtěli bychom všem, kdo v nich pracuji a starají se o vás, 

pacienty s chronickým selháním ledvin, poblahopřát a popřát mnoho dalších úspěšných let. 

Také v tomto čísle si budete moci „zakuchtit“ a vyzkoušet si něco nového. Co takhle domácí 

těstoviny! No není to výzva? A kdyby ještě zbylo trochu času, obraťte list a svoji pozornost 

na stránky, které vám budou inspirací pro vaši tvořivost v domácím prostředí. A proč si vlastně 

nedochutit doma vyrobené těstoviny doma vypěstovanou bazalkou, že?

Na stránkách 38 a 39 vám znovu připomínáme skvělého pomocníka – naši online aplikaci 

myCompanion, která vás může kdykoli a kdekoli informovat o laboratorních výsledcích, 

o průběhu léčby a také vám poskytovat důležité typy a rady. Již jste si ji stáhli do svého 

mobilního telefonu nebo tabletu?

Na konci časopisu pak máte něco ke studiu pro vaše zimní večery. Takže se pohodlně usaďte 

do křesla a zkuste se naučit třeba frázi: AŤ JE VÁM BRZY LÉPE!

Užijte si krásnou zimu!
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Abychom se cítili lépe a uvolnili se ve stresových situacích, většinou sáhneme po 

nezdravém jídle či sladkostech. Bohužel, toto není správný způsob, jakým bychom měli 

řešit problémy a emoce. Je důležité své pocity zvládnout a jíst zdravě tak, jako obvykle.

Jak se vyrovnat s emočním hladem?

V této době, kdy jsou někteří z nás izolováni 

od ostatních, je pravděpodobné, že budeme 

čelit smíšeným či negativním pocitům. Je dů-

ležité, abyste si byli vědomi negativních emo-

cí, jako jsou například stres, osamělost, frus-

trace či úzkost. Vaše psychická rovnováha je 

to nejdůležitější pro celkové zdraví, naučte se 

tedy zvládat své emoce správným způsobem:

Vyvarujte se přejídání

Nenechte se svými emocemi oklamat a nauč-

te se rozlišovat skutečný, fyziologický a emo-

cionální hlad. Jezte pouze tehdy, když skuteč-

ně cítíte fyzickou potřebu, a přestaňte jíst, 

když jste plní. Pokud jsou vaše negativní po-

city nesnesitelné nebo nedokážete zvládat 

emoce, vyhledejte raději pomoc odborníka.

Emoční hlad versus fyziologický hlad

Pokud trpíte emocionálním přejídáním, měli byste nejprve určit, co je jeho spouštěčem. Jaké 

pocity nebo situace vás přimějí sáhnout po jídle?

Zdroj: https://www.helpguide.org/

Naše rady v oblasti výživy a nákupu potravin 

Na základě preventivních opatření proti koronaviru může být léčebný postup na dialyzač-

ním středisku pozměněn. Proto je v současné době zásadní, abyste se drželi své stravy 

a starali se o odpovídající příjem tekutin, draslíku a fosforu. Níže naleznete několik dopo-

ručení pro váš výživový plán.

Neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že potraviny jsou zdrojem nebo cestou přenosu 

koronaviru (Evropský úřad pro bezpečnost potravin, EFSA). Stále si můžete koupit a kon-

zumovat stejné, vašim ledvinám přátelské jídlo jako obvykle.

• Doporučujeme vám dodržovat všechna obvyklá hygienická opatření, zejména při ma-

nipulaci se syrovými potravinami. 

• Během přípravy jídla si pečlivě umyjte ruce. Suroviny, kuchyňské nádobí a náčiní, jako 

jsou nože a prkénka, důkladně omyjte horkou vodou. Na nádobí použijte i saponát.

• Používejte jiné náčiní, jako jsou nože a prkénka, zvlášť na syrové a zvlášť na vařené 

pokrmy.

• Vaření nebo ohřívání jídla může být dalším bezpečnostním opatřením, protože viry jsou 

citlivé na teplo.

• Čerstvé a rychle se kazící potraviny uchovávejte v chladničce, aby vydržely déle.

• K uchování některých potravin po delší dobu dobře využijete mrazničku.

Emoční hlad přichází náhle
Fyziologický hlad přichází 

postupně

V případě emočního hladu 
máte pocit, že je třeba jej 

okamžitě uspokojit

Fyziologický hlad snese 
odkladu

Při emočním hladu toužíte 
po konkrétním jídle

Fyziologický hlad je otevřený 
více možnostem – spousta jídel 

zní dobře

Emoční hlad se nespokojí 
s plným žaludkem

Fyziologický hlad zmizí, 
když jste plní

Emoční pojídání vyvolává 
vinu, výčitky a špatné 

svědomí

Pokud budete jíst k uspokojení 
fyziologického hladu, nebudete 

mít výčitky a špatný pocit

• Místo přílišného přemýšlení zabavte svou 

mysl domácími aktivitami. Na následujících 

stránkách vám přinášíme několik tipů, co 

můžete ve svém volném čase doma dělat.

• Zůstaňte ve střehu a starejte se o své 

duševní a fyzické zdraví.

• Snažte se vidět příležitosti tam, kde jiní vidí 

problémy.

• Buďte stále optimističtí.

• Vyjadřujte a sdílejte svou pozitivní náladu i 

s ostatními.

• Zůstaňte v kontaktu s přáteli a rodinou 

alespoň prostřednictvím mobilního telefonu 

nebo jiných komunikačních prostředků.

• Filtrujte kvalitu a kvantitu informací, kterými 

se necháte ovlivnit.

• Neposlouchejte a nesdílejte informace, 

které nejsou ověřené zdravotnickými 

autoritami.
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Průvodce nakupováním – několik důležitých tipů

Pokud je to možné, neměli byste nakupovat sami, abyste snížili riziko infekce. Požádejte 

rodinu nebo přátele, aby vám pomohli nebo našli doručovací službu. Nezanedbávejte 

svou stravu a řiďte se doporučeními svého lékaře nebo nutriční terapeutky. Zde je několik 

důležitých rad:

• Plánujte správně a vytvořte si nákupní seznam, abyste na nic nezapomněli.

• Ujistěte se, že máte dostatečné zásoby na 14 dní.

• Kupujte potraviny s prodlouženou trvanlivostí nebo konzervované potraviny, ale 

vyhýbejte se zpracovaným potravinám.

• Buďte opatrní s trvanlivými produkty, jako jsou fazole nebo hrách, protože jsou bohaté 

na fosfor a draslík; konzumujte je pouze v malé míře, a ne v dlouhých obdobích mezi 

dialýzami.

Při doručování jídla se vyvarujte přímého kontaktu s osobou, která potraviny dodává. 

Udržujte přiměřenou vzdálenost a vyhýbejte se pozdravům, které zahrnují přímý kontakt. 

Po obdržení jídla odstraňte obaly a zlikvidujte je. Než se dotknete jídla, měli byste si ale-

spoň 20 sekund mýt ruce mýdlem a vodou.

Doporučení pro váš nákupní seznam

• Zelenina: nakupujte ji buď syrovou nebo 

zmrazenou

• Sacharidy: rýže, těstoviny, chléb (na zmra-

zení) by neměly být vynechány z vašeho 

nákupního seznamu

• Maso a ryby: pokud se rozhodnete koupit 

si čerstvé maso nebo ryby, část zmrazte 

a zbytek spotřebujte během několika dní

• Ovoce: protože ovoce podléhá rychlému 

zkažení, kupujte je čerstvé (a nezralé), vyva-

rujte se ovoci s vysokým obsahem draslíku, 

jako jsou banány nebo kiwi, zásobte se 

konzervovaným ovocem (vždy ve vlastní 

šťávě, vyvarujte se sirupu)

• Vejce: ve vaší spíži by neměla vejce chybět; 

pokud je skladujete v chladničce, vydrží 

déle

• Mléčné výrobky: kupte si trvanlivé mléko; 

z mléčných výrobků je nejlepší volbou vy-

zrálý sýr

Starejte se o své emoce: Buďte v pohybu 
Doma je důležité zůstat aktivní a užívat si vše, co děláte rádi, a na co běžně nemáte tolik 

času.

Aktivity, které můžete dělat doma:
• Zůstaňte aktivní. Cvičte doma. Vyzkoušejte virtuální cvičení s osobním trenérem 

nebo sledujte videa o cvičení dostupná  na internetu. Pokud si s moderní technikou příliš 

nerozumíte, požádejte o pomoc své blízké.

• Uspořádejte si svůj domov. Důkladně vyčistěte a zorganizujte dům, abyste se 

zbavili veškerých přebytečných věcí, které doma jen zabírají místo. Využijte příležitosti 

a vyměňte si oblečení dle sezóny, vyhoďte, co nepoužíváte, nebo darujte to, co pomůže 

jiným lidem.

• Zdokonalte své dovednosti v kuchyni. Připravte jídlo hodné Michelinské 

hvězdy pro celou rodinu. Pokud potřebujete inspiraci, můžete si nakoupit nebo půjčit nějaké 

zajímavé kuchařské knihy nebo sledovat v televizi pořady o vaření. Můžete si například 

vyrobit vlastní domácí těstoviny – jak na to se dozvíte na stranách 30 až 32 našeho 

časopisu.

• Sledujte televizní seriály, fi lmy a pořady. Využijte čas, abyste si odpočinuli 

a dohnali skluz ve svém oblíbeném seriálu. Pusťte si fi lmy, které jste tak dlouho chtěli vidět. 

Pusťte si komedii, která vás rozesměje.

• Zlepšete své čtenářské návyky. Na chvíli vypněte všechny přístroje a čtěte. 

Pokud máte doma děti, přečtěte jim před spaním pohádku, naučte je číst první slova nebo 

vytvořte „čtecí chvilku“.

• Naučte se nový jazyk. Existuje spousta bezplatných online kurzů. Můžete také 

použít vzdělávací weby a aplikace, se kterými vám určitě rádi pomohou vaši blízcí. I my 

vám chceme pomoci a na stránkách 40 až 42 našeho časopisu naleznete pár anglických 

slovíček pro začátek.

• Udělejte si čas na získání nebo zlepšení svých znalostí v určité oblasti.
Udělejte si kurz, po kterém jste dlouho toužili. Existuje řada kurzů a školení a některé z nich 

jsou dokonce zdarma.

• Meditujte. Při pobyt doma, v práci, starání se o děti a věnování se všem domácím 

pracem se často zapomínáme věnovat sami sobě. Než půjdete spát nebo než se celá 

rodina probudí, věnujte několik minut cvičení či meditaci. Naučte se ovládat úzkost a stres, 

který je způsobený situacemi, jako jsou ty, ve kterých se nacházíme právě teď, 

a upřednostňujte svou pohodu před stresem.
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rujte se ovoci s vysokým obsahem draslíku, 

jako jsou banány nebo kiwi, zásobte se 
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TVOŘÍME DOMA:

Drátkování

Díky své tvárnosti nabízí drát neuvěřitelné 

možnosti. Lze z něj vytvořit solitérní objekty 

nebo se používá jako podpůrná konstrukce, 

na niž se nanáší jiný materiál. Ovšem nejroz-

sáhlejší využití drátu najdeme ve šperkařství. 

Drát se pájí, háčkuje, omotává jeden o dru-

hý (wire wrapping), používá se ke ketlování i 

drátování nejrůznějších přívěsků a oplétají se 

jím i kameny.

Za vyšší dívčí je považována práce s  hypo-

alergenní chirugickou ocelí. Tento typ drátu 

je odolný vůči oděru, oxidaci i korozi. Hlavní 

předností však je, že nezpůsobuje alergické 

reakce, a je proto vhodný pro výrobu nejšir-

ší škály bižuterních komponentů, přívěsků a 

ostatních výrobků přicházejících do přímého 

styku s pokožkou.

Druhy drátů

Obyčejný železný drát nebo drát pozinkova-

ný použijete všude tam, kde drát nepřijde do 

kontaktu s pokožkou. Tedy na drátovaná sví-

tidla, svícny nebo výtvarné sochy.

Při výrobě šperků se v  zásadě používají tři 

typy drátu:

• měděný, který se dále může galvanizovat, 

čímž vznikají další barvy a lakovat,

• chirurgická ocel, ta je sice hypoalergenní, 

ale také velmi houževnatá a nedoporučuje 

se jí používat, pokud teprve začínáte,

• stříbrný drátek, a to vzhledem k  užitným 

vlastnostem (měkký, reaguje se světlem).

Specifi ckým druhem drátu je ještě paměťový 

drát, který je stočen do spirál a používá se 

výhradně pro náramky či náhrdelníky, u nichž 

počítáte s  tím, že prostě jiný než kulatý tvar 

nezaujmou. 

Pro výrobu prakticky jakékoli bižuterie 

se doporučuje určitě měděný drát, ať už 

jen lakovaný nebo se stříbrnou či zlatou 

galvanizací.

Pokud s  drátkováním teprve začínáte, je 

možné zvolit také hliníkový drát. I se silnějšími 

průměry se s  hliníkem velmi dobře pracuje, 

je lakován do nejrůznějších barev a zvládnou 

jej ohýbat i malé děti. Často se s hliníkovým 

drátem potkáte ve fl oristice. 

Tloušťky drátů

Tenké drátky (0,1–0,5 mm)

Využijete je především při ozdobném oplétání 

například kamínků, mušliček a jiných malých 

pokladů. Také se hodí na odrátování lahví, 

velikonočních vajec nebo při složitějších vý-

pletech, které vyplňují kostru vyrobenou ze 

silnějšího drátu. 

Jsou ideální na tvorbu drátěných korálkových 

květin a stromečků. S úspěchem je využijete při 

technice wire wrapping, česky omotávání, kdy 

se silnější drát omotává tenkým jednou otočkou 

za druhou těsně vedle sebe, přičemž se vzory, 

které takto vznikají, různě kombinují. 

Silnější dráty (0,5 mm a více)

Tyto dráty snesou větší zatížení. Při jejich 

tvarování budete muset vyvinout větší úsilí. 

Hodí se pro tepané šperky, drátěné kostry 

apod. Můžete z nich vyrábět ketlovací jehly 

přímo na míru. Lze z nich tvarovat klece na 

korálky, nebo je používat jako samostatné 

duté spirálové korálky.

Při práci s drátkem je nejlepší používat 

kleště s nylonovou ochranou čelistí nebo 

alespoň kleště bez zoubků, s plochými 

čelistmi, případně omotané páskou, aby 

na povrchu drátu nevznikaly nevzhledné 

otisky.

Kde hledat inspiraci?

Podrobné návody na drátované šperky, de-

korace zhotovené technikou krajky z drátu či 

drátkovanou bižuterii naleznete na interneto-

vých stránkách koralky.stoklasa.cz.

Vše potřebné můžete zakoupit například 

v textilních galanteriích Stoklasa.

Zdroj: Stoklasa textilní galanterie, 

www.stoklasa.cz

Dráteníci, co putovali po zemích Rakouska-Uherska, 

a hospodyňkám drátovali nakřáplé hrnce, pravděpodobně netušili, že za dvě stě let 

onen „obyčejný“ drát okouzlí výtvarníky po celém světě.
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TVOŘÍME DOMA:

Plstění

Ovčí vlna je jeden z  nejsympatičtějších ob-

novitelných zdrojů, který lidé využívají již od 

pravěku. Zpracovává se dvěma způsoby 

– předením nebo plstěním. Z  upředené nitě 

se následně tkají látky a šijí oděvy té nejvyš-

ší kvality a užitných vlastností. Své místo má 

ovčí vlna i ve stavebnictví jako izolační ma-

teriál. Vedle soukenictví se ale ovčí vlákno 

zpracovává také technikou valchování nebo-

li plstěním. Valchovaly se především čepice, 

rukavice a ponožky. 

Druhy plstění

1) Mokré plstění

Metoda mokrého plstění spočívá v máčení 

vlny (nejlépe střídavě v horké a studené vodě), 

mydlení a jejím tření rukama. Voda, vyšší tep-

lota, zásadité prostředí a tření napomáhají 

otevření povrchu vláken – ty se mezi sebou 

propletou a propojí.

RADA! Objeví-li se „prasklina“ a kulička se 

rozpadá, znovu si namydlíme ruce a praskli-

nu zahladíme. Pokud to nepomůže, obalíme 

kuličku tenkou vrstvou rouna a zamydlíme.

POZOR! Vlnu z  česanců zásadně vytahuje-

me, odtrháváme, nikdy ji nestříháme nůžkami! 

Ustřižené konce se třepí a nezaplstily by se.

2) Suché plstění

Při suchém plstění se vlákna vlny propléta-

jí a zpevňují speciální jehlou. Ta má na sobě 

drobné zářezy, které zachycují jednotlivá vlák-

na. Jehlou lze vytvářet velkou škálu výrobků. 

Jednoduché brože, obrázky, postavičky i re-

alistické modely zvířat.

RADA! Jehlu držíme podobně jako tužku, 

ukazováček opíráme o horní zahnutý konec. 

Pícháme proti podložce, důležité je vytahovat 

jehlu pod stejným úhlem, v jakém byl vedený 

vpich, jinak se ohne a zlomí.

Co můžeme vyrobit?

Technikou plstění vznikají především drob-

nosti, jako jsou plstěné fi gurky, drobné plstě-

né náušnice a často se plstících schopností 

vlny využívá při dotváření ozdobných detailů. 

Rounem se zdobí kabelky či fl ísové oblečení. 

Díky schopnosti ovčí vlny výborně přijímat 

barvu je rouno nesmírně populární i při vý-

robě obrazů a tapisérií. Výtvarník klade jed-

notlivé vrstvy rouna přes sebe a následně se 

plstící jehlou zpevňují plstěním nebo proší-

vají na stroji.

Co budete potřebovat?

Pro začátek určitě doporučujeme sady na 

plstění, stojí jen pár korun a obsahují rou-

no, plstící jehly a molitanovou podložku pro 

plstění. Molitan slouží jako podložka, na niž 

se položí trochu ovčí vlny a ta se propichuje 

plstící jehlou. Silný by měl být proto, abyste 

velmi jemnou jehlu nezlomili, kdyby pronikla 

přes molitan až na desku stolu. Plstící jehla 

má po stranách drobné drážky, do nichž se 

právě vlákna vlny zachytávají, a tím, že vlnu 

propíchneme, se zachycená vlákna spletou. 

Jehly se nejčastěji prodávají ve třech silách – 

tenká, střední a silná. Silná jehla je výborná 

na začátky projektů, kdy potřebujete uplstit 

tělíčko postavičky apod. Tenkou jehlou se 

naopak dodělávají detaily. U ovčí vlny si mů-

žete vybrat z přírodní vlny, jež bývá jemně 

krémové barvy, hnědá nebo šedá, a poté 

z  barvených vln v  nejrůznějších barvách 

i odstínech. 

Práce s ovčím rounem je snadná a velmi 

příjemná, jediné, na co je třeba si dávat 

pozor, jsou prsty, protože plstící jehly 

jsou velmi ostré.

Vše potřebné můžete zakoupit například 

v textilních galanteriích Stoklasa.

Zdroj: Stoklasa textilní galanterie, 

www.stoklasa.cz

Každý, kdo alespoň jednou píchal jehlou do malého chuchvalce rouna, bude souhlasit 

s tvrzením, že plstění je nekonečně příjemná práce. Jen si tak bodáte plstící jehlou do 

kousku ovčího rouna a pod rukama vám vzniká víla, kulička, zvířátko či originální brož.
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Začněte s pěstováním vlastních bylinek! Nejen že si rozzáříte své okenní parapety, ale také si 

zpestříte svá jídla. Bylinky můžete jíst čerstvé, sušit je nebo zamrazit.

Co budeme potřebovat?

1. Hliněné květináče nebo truhlíky

2. Substrát (doporučujeme použít substrát 

pro výsev a k němu přidat ¼ písku)

3. Pár kamínků dovnitř květináče 

pod substrát

4. Semínka zvolených bylin (popřípadě 

sazeničky)

Jak na to?
Připravte si plochu, na které budete bylinky 

sázet. Můžete použít staré noviny, abyste poté 

mohli rozsypanou hlínu lehce vrátit do pytle 

substrátu. Na dno květináče dejte pár kamín-

ků. Tím si vytvoříte drenáž a zamezíte vypadá-

vání zeminy z květináče. Do květináče nasypte 

substrát a nechte si 1–2 cm od horního okraje 

květináče. Následně použijte semínka, dodr-

žujte rovnoměrné rozestupy mezi výsevem. 

Semínka vždy lehce zatlačte do zeminy a poté 

ještě posypete lehkou vrstvou substrátu. 

Pěstování bylinek není nic složitého a zvlád-

ne ho téměř každý. Rostliny můžete mít za 

oknem, na balkoně nebo na zahrádce. Do-

poručujeme si je předpěstovat uvnitř, může-

te začít koncem února či během března dle 

dané odrůdy. Pro klíčení semínek je zapotře-

bí umístit květináče na světlo, volte okna na 

jižní, popřípadě východní části bytu. V druhé 

polovině května, když se začíná oteplovat, je 

ideální doba na to umístit bylinky ven. Zvýše-

nou pozornost ale dávejte na jarní mrazíky či 

ostré jarní slunce.

Chcete začít se sázením, ale nejste si jisti, 

které bylinky zasadit? Přečtěte si o  základ-

ních bylinkách a jejich blahodárných účincích, 

které přináší vašemu tělu.

Máta
To je bylinka, která vám osvěží každý letní ná-

poj. Má příjemnou mentolovou vůni a chuť. 

Nejen, že dodá příchuť vašim limonádám, ale 

je z ní také vynikající čaj, který podporuje čin-

nost trávicího traktu a střev, posiluje imunitní 

systém, působí proti nadýmání, a kromě jiné-

ho napomáhá normální funkci dýchacího sys-

tému a je vhodná proti duševní únavě. Z máty 

si kromě čaje můžete vytvořit i obklady na 

zmírnění neurologických a revmatických potí-

ží. Ty se přikládají na bolestivé a oteklé klouby. 

Je to tedy velmi léčivá bylina.

Mátu je složité vypěstovat ze semínka, proto 

doporučujeme koupit již sazeničku. Chová se 

jako plevel, a proto k ní do truhlíku nepřidá-

vejte jiné bylinky, mohla by je vytlačit. 

Použití: 

Máta se nejčastěji používá ve formě nálevu 

jak z čerstvých listů, tak i sušených. Na šálek 

použijte 1–2 lžičky lístků, zalijte vroucí vodou 

a nechte 15 minut louhovat.

Snítek máty můžete použít také do skleni-

ce s domácí limonádou nebo vodou, kterou 

můžete i osladit sirupem či medem. Vždy pa-

matujte na spotřebu tekutin, která musí být 

v souladu s vašim výdejem. Lístky máty je také 

možné přidat do salátů, omáček, ale i jako oz-

dobu na zákusky nebo jimi okořenit ocet, kte-

rým se dají dochutit saláty, majonéza či dipy.

TIP: Připravte si čerstvou šťávu z mrkve a jabl-

ka ozdobenou mátovým lístkem. Pijte vždy 

jednu porci, max. 150 ml. Je možné ji také vzít 

na středisko a popíjet v průběhu dialýzy. 

Máta peprná 10 g

26 mg draslík

7,5 mg fosforu

Začátek roku a příchod jara přináší do našich životů novou a svěží energii. 

Všude kolem nás se probouzí příroda, začínají růst rostliny a sychravé dni se pomalu 

mění na prosvětlené jarní dny, které přímo vybízí k trávení času v přírodě. 

Co si ale přinést kousek přírody i do svého domova? 

TVOŘÍME DOMA:

Pěstování bylinek
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Bazalka
Tato aromatická bylina si už v  českých do-

mácnostech našla svoje místo. Aby taky ne, 

podporuje trávení, působí proti stresu a má 

dezinfekční účinky. Obohatí každé jídlo a je 

velmi oblíbeným kořením v italské kuchyni.

Použití: 

Bazalka se přidává do jídel nejlépe čerstvá ke 

konci vaření. Dají se s ní posypat saláty, těs-

toviny, může být i jako přídavek k  čerstvým 

sýrům, tvarohu, sekané, ragů, na roštěnku, 

k dochucení drůbežího masa, ryb, bylinkové-

ho másla či do nádivek. Hodí se také k cher-

ry rajčatům (pozor na obsah vysokého 

množství draslíku) a česneku.

Doporučujeme salát caprese – na tenké plát-

ky nakrájená 3 cherry rajčata proložená plát-

ky mozzarelly, zakápnutá olivovým olejem 

a balzamikovým octem, a nakonec posypaná 

čerstvými lístky bazalky. 

Další možností je také vytvoření bazalkového 

pesta, které přidáme do těstovin nebo potře-

me opečenou bagetu.

Bazalka 10 g

60 mg draslík

8,6 mg fosfor

Pažitka
Kdo by si nedal krajíc chleba s máslem po-

sypaným „šnytlíkem“? Tato bylina patří do 

rodů česneku, pochází ze Středomoří, na-

leznete ji ale také planě růst v české přírodě, 

a to zejména na březích vodních toků. Pažit-

ka obsahuje řadu vitaminů a minerálů – B2, 

C, vápník a draslík. Při konzumaci pažitky 

dejte vždy pozor na snězené množství. Také 

podporuje trávení, snižuje krevní tlak a ovliv-

ňuje chuť k jídlu. 

Použití: 

Pažitku lze nasekat do tvarohu nebo do čer-

stvého sýra, kozího sýra anebo si vytvořit do-

mácí pomazánkové máslo či dip, je možné ji 

přidat do polévek, salátů či na vajíčka. 

Pažitka 10 g

43,4 mg draslíku

7,3 mg fosforu

Meduňka
Tato bylina je známá svými uklidňujícími účin-

ky, hormonizuje celkovou duševní pohodu 

a doporučuje se pít před spaním, protože 

pomáhá k  lepšímu navození spánku. Má ci-

trusové aroma, které se line po místnosti při 

přípravě čaje.

Použití: 

Snítek čerstvé či jednu lžičku sušené meduň-

ky dejte do šálku a zalijte vroucí vodou. Ne-

chte louhovat po dobu 15 minut. 

Dá se také využít do dezertů či smoothie.

TIP: Listy meduňky můžete používat i do 

ovocných, zeleninových salátů nebo i houbo-

vých jídel či na ozdobení předkrmu. 

Meduňka tepelnou úpravou ztrácí chuť, vůni i 

biologickou hodnotu.

Tymián
Další skvělou bylinou na podporu trávení, 

zmírnění nadýmání a stimulaci imunitního sys-

tému je tymián. Je také vhodný při nachlazení 

a zánětech dýchacích cest.

Použití: 

Při vaření se přidává do pokrmu s kořenovou 

zeleninou, k masům, mletým masům a rybám, 

do pikantních omáček, sýrových pomazánek, 

rizota, dodá ale chuť i vůni ovocným šťávám 

vyrobeným z ovoce, ty obsahují méně draslí-

ku (např. jablko, hruška). 

Tymián se také skvěle hodí do domácích 

paštik i marinád. 

Z citronového tymiánu je skvělý léčivý čaj. 

Tymián 10 g

27 mg draslík

6,7 mg fosfor

Při použití bylinek v kuchyni dbejte do-

poručení své nutriční terapeutky a veli-

kost porce podřizujte i vašim hladinám 

draslíku v krvi.
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Do konce ledna 2021 je pro pardubické pacienty s chronickým selháním ledvin 

uzavřeno z důvodu rekonstrukce dialyzační středisko Fresenius NephroCare, 

které se nachází v prostorách Pardubické nemocnice. Jeho pacienti podstupují svou 

léčbu v ostatních dialyzačních střediscích v Pardubickém kraji.

Dialyzační středisko Fresenius NephroCare v Mariánských Lázních, 

které sídlí na adrese Tepelská 137, si v listopadu 2020 připomnělo významné výročí. 

Již 25 let se na tomto pracovišti léčí pacienti s chronickým onemocněním ledvin. 

Pardubická dialýza prochází

částečnou rekonstrukcí

Dialyzační středisko

v Mariánských Lázních si připomnělo 

25. výročí založení

Důvodem rekonstrukce je především nevyho-

vující technický stav prostor a potřeba mo-

dernizovat dialyzační sál. Po dokončení prací 

nabídne středisko nejen moderní dialyzační 

sál, ale také lepší zázemí pro personál i paci-

enty. Ti se dočkají také klimatizace, která jim 

zpříjemní čas strávený na dialýze.

„Rekonstrukci vítáme vzhledem k potřebě za-

jistit moderní a příjemné prostředí pro naše 

pacienty i zaměstnance,“ říká MUDr. Roman 

Štilec, Ph.D., primář dialyzačního střediska 

Fresenius NephroCare v Pardubicích.

Rekonstrukce dialyzačního střediska probí-

há ve spolupráci s Pardubickou nemocnicí, 

která dialýze poskytla náhradní prostory 

v areálu nemocnice pro akutní pacienty, kte-

ří potřebují neodkladnou péči. Provoz nefro-

logické ambulance je po dobu rekonstrukce 

zajišťován dialyzačním střediskem v prosto-

rách Polikliniky KOLF a dočasnou ambulancí 

v prostorách interního oddělení Pardubické 

nemocnice.

Dialyzační středisko v Pardubicích bylo ote-

vřeno v roce 1994. O pět let později jej pod 

svá křídla převzal stávající provozovatel  – 

společnost Fresenius Medical Care, a stře-

disko se tak stalo součástí mezinárodní sítě 

NephroCare. 

Provoz mariánskolázeňského dialyzačního 

střediska byl zahájen 1. listopadu 1995, a to 

v pronajatých prostorách lázeňského domu 

Windsor. Jeho kapacita činila devět lůžek 

a  zpočátku mělo v  péči zhruba dvacet pa-

cientů z okresů Cheb a Tachov. V roce 1996 

dialýza přešla pod nového provozovatele – 

společnost Fresenius Medical Care a zařadila 

se do celosvětové sítě dialyzačních středisek 

NephroCare. Díky tomu získala kompletní 

přístrojovou obměnu a mohla začít nabízet 

svým pacientům ty nejnovější a nejmoderněj-

ší léčebné metody. Dalším významným mil-

níkem v historii dialyzačního střediska v Ma-

riánských Lázních bylo jeho přestěhování do 

zrekonstruovaných prostor v bývalé výrobně 

nábytku Tvar. Tato změna přinesla zvýšení 

kapacity střediska na 21 lůžek a vytvoření 

komfortního zázemí pro program peritoneální 

(břišní) dialýzy a provoz nefrologické a endo-

krinologické ambulance.

Díky významnému postavení předního po-

skytovatele dialyzační péče v  České repub-

lice mají mariánskolázeňští pacienti, kterých 

je v současné době přes sedmdesát, k dis-

pozici nejmodernější technologie a vysoký 

komfort – mohou sledovat televizi, využít wi-fi  

připojení k internetu, své obtíže mohou disku-

tovat s psycholožkou nebo sociální pracovni-

cí, pro otázky kolem jídelníčku a pitného re-

žimu je jim k dispozici nutriční koordinátorka. 

„Součástí našeho dialyzačního střediska je 

i  nefrologická ambulance v  Mariánských 

Lázních a v  Chebu, kde pečujeme o  paci-

enty s  onemocněním ledvin a některé při-

pravujeme na dialýzu nebo k  transplantaci 

ledviny,“ říká MUDr. Martin Jirovec, primář 

dialyzačního střediska Fresenius NephroCare 

v Mariánských Lázních, který vede tuto dialý-

zu téměř čtrnáct let. 
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Dialyzační středisko v Karlových Varech na-

leznete v budově H Karlovarské krajské ne-

mocnice. Na ploše 900 m2 mají pacienti 

k dispozici ve velkém sále celkem osmnáct 

míst pro chronickou dialýzu a další dvě lůžka 

jsou v menších sálech pro infekční pacienty 

a akutní případy. Středisko rovněž zajišťuje 

akutní program pro nemocnici, a to v  rámci 

oddělení ARO. 

Nebývalo to tak ale vždy. Když středisko 

v  roce 1986 zahájilo plný provoz, staralo se 

v  budově číslo 50 karlovarské nemocnice 

o dva pacienty. O rok později jich bylo již tři-

náct a jejich počet rychle narůstal. Kapacita 

prostorů se pro zajištění kvalitní péče všem 

pacientům ukázala jako nedostatečná, a bylo 

tedy nutné hledat nové prostory. Ty se našly 

právě ve stávající nemocniční budově, kde 

středisko sídlo od roku 2014. Dnes se stře-

disko, které od roku 2008 patří do celosvě-

tové sítě NephroCare společnosti Fresenius 

Medical Care, stará o desítky pacientů nejen 

z Karlových Varů. Za celou historii zde bylo 

uskutečněno téměř čtvrt milionu dialýz. Toto 

vysoké číslo je dáno i tím, že středisko často 

využívají i „přespolní“ pacienti v rámci progra-

mu Prázdninová dialýza a také lázeňští hosté. 

Díky zázemí předního poskytovatele dia-

lyzační péče v  České republice mají karlo-

varští pacienti, kterých je v současné době 

přes stovku, k dispozici nejmodernější tech-

nologie a vysoký komfort – mohou sledovat 

televizi, využít wi-fi  připojení k  internetu, své 

obtíže mohou diskutovat s  psycholožkou 

nebo sociální pracovnicí, pro otázky kolem 

jídelníčku a pitného režimu je jim k dispozici 

nutriční sestra. 

Významné jubileum si připomíná dialyzační středisko Fresenius NephroCare

v Karlových Varech, které začalo vznikat v říjnu 1985.

Karlovarské dialyzační středisko

slaví 35 let

Dialyzační středisko vzniklo přestavbou kan-

celáří a skladů Chrudimské nemocnice a za-

čínalo s šesti lůžky. Již v prvním roce zde bylo 

provedeno téměř šest set dialyzačních výko-

nů. „Pionýrské doby střediska jsou již dávno 

minulostí, ale věřte, že zrod střediska nebyl 

vůbec jednoduchý. Například vzpomínám na 

naši cestu do Vídně za zdejší Charitou, kde 

jsme s  vrchní sestrou sháněli peníze na re-

verzní osmózu k úpravě vody, bez které žád-

né dialyzační středisko nemohlo ani v té době 

vůbec fungovat,“ vzpomíná MUDr. Jan Hajný, 

primář dialyzačního střediska Fresenius 

NephroCare v Chrudimi. 

Kapacita dialýzy se rychle zvyšovala a již o rok 

později zde bylo provedeno přes tři tisíce dialy-

začních výkonů. Navíc došlo k otevření nefrolo-

gické ambulance. V roce 1996 mělo středisko 

již 11 lůžek a provádělo takřka osm tisíc dia-

lyzačních výkonů ročně. Počet lékařů byl po 

celou dobu konstantní – celkem tři úvazky. Vý-

znamným milníkem byl pak rok 2005. Po pat-

nácti letech provozu s nedostatečným počtem 

přístrojů i lůžek, převzala chrudimskou dialýzu 

společnost Fresenius Medical Care a zařadila 

ji do celosvětové sítě NephroCare. Díky tomu 

získalo dialyzační středisko kompletní přístro-

jovou obměnu, doplnění techniky a lůžek i 

léčebnou know-how a mohlo začít nabízet 

všem svým pacientům ty nejnovější a nejmo-

dernější léčebné metody, jako jsou například 

online hemodiafi ltrace a vysokoobjemová he-

modiafi ltrace, které představují bezpečnou a 

nejúčinnější metodu očišťování krve.

Chrudimské dialyzační středisko prošlo v roce 

2016 kompletní rekonstrukcí. „Byly komplet-

ně zrekonstruovány staré prostory střediska, 

kde vzniklo moderní zázemí pro personál a 

pacienty – šatny, čekárna, sklady a vodár-

na. Stavební fi rma provedla zateplení fasády, 

výměnu oken, kompletní výměnu a zateplení 

střechy, vybudovala výtah a klimatizaci. Paci-

enti získali také nové parkoviště, a především 

zde vznikla přístavba s velkým a nadčasovým 

dialyzačním sálem o celkové kapacitě 25 lů-

žek, z toho jedno akutní a jedno infekční místo,“

popisuje proběhlou rekonstrukci MUDr. Jan 

Hajný, primář dialyzačního střediska Fresenius 

NephroCare v Chrudimi, který stojí za celou 

úspěšnou 30letou historií celého pracovního 

týmu jako jeho vedoucí. 

„Součástí našeho dialyzačního střediska je 

i nefrologická ambulance. Ta připravuje pa-

cienty na hemodialýzu, peritoneální dialýzu 

s  vlastní implantací peritoneálních katetrů 

nebo k transplantaci ledviny,“ doplňuje MUDr. 

Jan Hajný. 

Dialyzační středisko Fresenius NephroCare v Chrudimské nemocnici si v září 2020 

připomnělo 30 let od zahájení svého provozu. První pacienty s chronickým selháním 

ledvin zde začali léčit právě v září roku 1990.

Dialyzační středisko v Chrudimi

oslavilo 30 let
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jsme s  vrchní sestrou sháněli peníze na re-

verzní osmózu k úpravě vody, bez které žád-

né dialyzační středisko nemohlo ani v té době

vůbec fungovat,“ vzpomíná MUDr. Jan Hajný,“

primář dialyzačního střediska Fresenius

NephroCare v Chrudimi.

Kapacita dialýzy se rychle zvyšovala a již o rok 

později zde bylo provedeno přes tři tisíce dialy-

začních výkonů. Navíc došlo k otevření nefrolo-

gické ambulance. V roce 1996 mělo středisko

již 11 lůžek a provádělo takřka osm tisíc dia-

lyzačních výkonů ročně. Počet lékařů byl po

celou dobu konstantní – celkem tři úvazky. Vý-

znamným milníkem byl pak rok 2005. Po pat-

nácti letech provozu s nedostatečným počtem 

přístrojů i lůžek, převzala chrudimskou dialýzu 

společnost Fresenius Medical Care a zařadila 

ji do celosvětové sítě NephroCare. Díky tomu 

získalo dialyzační středisko kompletní přístro-

jovou obměnu, doplnění techniky a lůžek i 

léčebnou know-how a mohlo začít nabízet 

všem svým pacientům ty nejnovější a nejmo-

dernější léčebné metody, jako jsou například 

online hemodiafi ltrace a vysokoobjemová he-

modiafi ltrace, které představují bezpečnou a

nejúčinnější metodu očišťování krve.

Chrudimské dialyzační středisko prošlo v roce

2016 kompletní rekonstrukcí. „Byly komplet-

ně zrekonstruovány staré prostory střediska,

kde vzniklo moderní zázemí pro personál a

pacienty – šatny, čekárna, sklady a vodár-

na. Stavební fi rma provedla zateplení fasády,

výměnu oken, kompletní výměnu a zateplení 

střechy, vybudovala výtah a klimatizaci. Paci-

enti získali také nové parkoviště, a především

zde vznikla přístavba s velkým a nadčasovým

dialyzačním sálem o celkové kapacitě 25 lů-

žek, z toho jedno akutní a jedno infekční místo,“

popisuje proběhlou rekonstrukci MUDr. Jan 

Hajný, primář dialyzačního střediska Fresenius

NephroCare v Chrudimi, který stojí za celou 

úspěšnou 30letou historií celého pracovního

týmu jako jeho vedoucí.

„Součástí našeho dialyzačního střediska je

i nefrologická ambulance. Ta připravuje pa-

cienty na hemodialýzu, peritoneální dialýzu

s  vlastní implantací peritoneálních katetrů 

nebo k transplantaci ledviny,“ doplňuje MUDr.“

Jan Hajný.

Dialyzační středisko Fresenius NephroCare v Chrudimské nemocnici si v září 2020

připomnělo 30 let od zahájení svého provozu. První pacienty s chronickým selháním 

ledvin zde začali léčit právě v září roku 1990.

Dialyzační středisko v Chrudimi

oslavilo 30 let
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Pacienti, kterým selhaly ledviny, dojíždí zpravidla třikrát týdně 

na čtyř až pětihodinovou léčbu do dialyzačního střediska a musí své léčbě 

přizpůsobovat práci, koníčky i čas strávený s rodinou. 

Ale nemusí to tak být vždy – díky možnosti domácí léčby se můžete 

stejně efektivně a bezpečně léčit také v domácím prostředí. 

Péče o nemocné ledviny 

v pohodlí domova

Společnost Fresenius Medical Care je novo-

dobým průkopníkem domácích terapií. Pa-

cientům nabízí ucelený balíček služeb, které 

zajišťují lidem, kterým selhávají ledviny, kom-

plexní dialyzační péči z  pohodlí jejich domo-

va včetně 24hodinového technického servisu. 

V listopadu 2020 navíc převzala distribuci pro-

duktů společnosti NxStage Medical, Inc. pro 

Českou republiku jako součást své stávající 

nabídky (portfolia) domácích dialyzačních te-

rapií. „V  rámci našeho přístupu „ta správná 

léčba ve správný čas a na správném místě“ je 

portfolio produktů NxStage pro domácí terapie 

přínosnou součástí péče o  ledviny v pohodlí 

domova a pomůže nám uspokojit stále se vy-

víjející potřeby českých pacientů s chronickým 

selháním ledvin i zdravotnických profesionálů,“

říká David Prokeš, generální ředitel společnos-

ti Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o.

Pacienti s nemocnými ledvinami potvrzují, že 

přechod na domácí terapii pro ně znamenal 

velkou úlevu, přinesl pohodu do  jejich životů 

a více času pro sebe i svou rodinu. Odborníci 

dodávají, že domácí terapie, jsou-li dostateč-

ně účinné, mohou pacientovi navíc prodloužit 

život. Společnost Fresenius Medical Care na-

bízí řadu fl exibilních řešení jak v oblasti domácí 

hemodialýzy, tak i peritoneální dialýzy a  také 

související klinická a praktická řešení. 

„Cítím se naprosto výborně. Vlastně nyní nepo-

ciťuji ve svém životě žádná omezení snad kro-

mě toho, že si musím trochu jiným způsobem 

plánovat dovolenou. Na domácí hemodialýze 

je mi o moc lépe, než když jsem pravidelně 

třikrát týdně docházel na dialyzační středisko. 

Dialyzuji se pravidelně osm hodin v průběhu 

spánku každou druhou noc, takže jsem přes 

den úplně volný – mám adekvátní časový pro-

stor pro pracovní povinnosti a  soukromé ak-

tivity s  rodinou. Za  příjemný benefi t domácí 

hemodialýzy považuji i  konec dietních ome-

zení,“ popisuje pan Branislav, který byl jedním 

z prvním českých pacientů, kteří začali domá-

cí hemodialýzu využívat. Domácí hemodialý-

za přináší pacientům pocit fl exibility, která jim 

umožňuje prožít jejich život lépe a  trávit více 

času svými koníčky a se svou rodinou. 

Domácí hemodialýzu nabízí společnost Fre-

senius Medical Care českým pacientům pro-

střednictvím dialyzačního systému 5008S 

CorDiax a  nově také NxStage System One. 

Systém 5008S CorDiax poskytuje pacien-

tům s chronickým selháním ledvin plné spek-

trum terapií, stejně jako dialyzační středisko, 

tedy hemodialýzu, hemodiafi ltraci a  také vy-

sokoobjemovou hemodiafi ltraci. Vhodný je 

především pro pacienty, kteří jsou odkázáni 

na  dialýzu doživotně, upřednostňují dlouhé 

dialýzy v průběhu nočního spánku a nepotře-

bují s  dialyzačním přístrojem pravidelně ces-

tovat. NxStage System One je kompaktnější 

zařízení, které umí jak vyrábět vlastní dialyzač-

ní roztok pomocí zabudované úpravny vody, 

tak v případě potřeby používat předpřipravený 

roztok rovnou z vaků. Díky tomu je méně ná-

ročný na spotřebu vody a elektrické energie 

a pacient se může dialyzovat třeba i na chatě 

či chalupě. „NxStage System One je vhodný 

pro krátkodobé frekventní denní dialýzy a oce-

ní jej zejména pacienti, u kterých lze předpo-

kládat v budoucnu transplantaci ledviny nebo 

změnu v  léčbě,“ vysvětluje MUDr. Petr Tábor-

ský, primář dialyzačního střediska Fresenius 

NephroCare v pražské Krči.

V oblasti peritoneální (břišní) dialýzy, při které 

je krev pacienta fi ltrována přes pobřišnici na-

pouštěním a vypouštěním speciálního roztoku 

do dutiny břišní, mají pacienti k dispozici meto-

du plně automatizovanou nebo ruční. Pro auto-

matické a bezpečné napouštění a vypouštění 

dialyzačního roztoku do dutiny břišní pacien-

ti využívají tzv. cyclery. Společnost Fresenius 

Medical Care nabízí českým pacientům cycler 

sleep•safe harmony, který je používán při tzv. 

adaptované APD (automatizovaná peritone-

ální dialýza). Tento přístroj provádí automatic-

kou výměnu dialyzačního roztoku a pacienti 

s chronickým selháním ledvin jej mohou využit 

pro noční procedury v pohodlí svého domova. 

V  oblasti kontinuální ambulantní peritoneální 

dialýzy (CAPD), kdy si pacient může dialyzační 

roztok napouštět a vypouštět do břišní dutiny 

sám i několikrát denně, je pak k dispozici sys-

tém stay•safe. 

Portfolio společnosti Fresenius Medical 

Care pro peritoneální dialýzu a domácí he-

modialýzu nabízí vše potřebné k  optima-

lizaci výsledků léčby pacientů a  zároveň, 

i s ohledem na jejich zdravotní stav, možnost 

vyhovět jejich osobním preferencím. Domácí 

léčebné terapie pro pacienty s chronickým 

selháním ledvin vám přináší to nejdůležitější – 

kvalitnější život. 
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víjející potřeby českých pacientů s chronickým 

selháním ledvin i zdravotnických profesionálů,“

říká David Prokeš, generální ředitel společnos-

ti Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o.

Pacienti s nemocnými ledvinami potvrzují, že 

přechod na domácí terapii pro ně znamenal

velkou úlevu, přinesl pohodu do  jejich životů 

a více času pro sebe i svou rodinu. Odborníci

dodávají, že domácí terapie, jsou-li dostateč-

ně účinné, mohou pacientovi navíc prodloužit

život. Společnost Fresenius Medical Care na-

bízí řadu fl exibilních řešení jak v oblasti domácí 

hemodialýzy, tak i peritoneální dialýzy a  také 

související klinická a praktická řešení. 

„Cítím se naprosto výborně. Vlastně nyní nepo-

ciťuji ve svém životě žádná omezení snad kro-

mě toho, že si musím trochu jiným způsobem 

plánovat dovolenou. Na domácí hemodialýze 

je mi o moc lépe, než když jsem pravidelně 

třikrát týdně docházel na dialyzační středisko. 

Dialyzuji se pravidelně osm hodin v průběhu

spánku každou druhou noc, takže jsem přes 

den úplně volný – mám adekvátní časový pro-

stor pro pracovní povinnosti a  soukromé ak-

tivity s  rodinou. Za  příjemný benefi t domácí 

hemodialýzy považuji i  konec dietních ome-

zení,“ popisuje pan Branislav, který byl jedním “

z prvním českých pacientů, kteří začali domá-

cí hemodialýzu využívat. Domácí hemodialý-

za přináší pacientům pocit fl exibility, která jim 

umožňuje prožít jejich život lépe a  trávit více 

času svými koníčky a se svou rodinou. 

Domácí hemodialýzu nabízí společnost Fre-

senius Medical Care českým pacientům pro-

střednictvím dialyzačního systému 5008S 

CorDiax a  nově také NxStage System One.

Systém 5008S CorDiax poskytuje pacien-

tům s chronickým selháním ledvin plné spek-

trum terapií, stejně jako dialyzační středisko, 

tedy hemodialýzu, hemodiafi ltraci a  také vy-

sokoobjemovou hemodiafi ltraci. Vhodný je

především pro pacienty, kteří jsou odkázáni 

na  dialýzu doživotně, upřednostňují dlouhé

dialýzy v průběhu nočního spánku a nepotře-

bují s  dialyzačním přístrojem pravidelně ces-

tovat. NxStage System One je kompaktnější 

zařízení, které umí jak vyrábět vlastní dialyzač-

ní roztok pomocí zabudované úpravny vody, 

tak v případě potřeby používat předpřipravený

roztok rovnou z vaků. Díky tomu je méně ná-

ročný na spotřebu vody a elektrické energie

a pacient se může dialyzovat třeba i na chatě 

či chalupě. „NxStage System One je vhodný 

pro krátkodobé frekventní denní dialýzy a oce-

ní jej zejména pacienti, u kterých lze předpo-

kládat v budoucnu transplantaci ledviny nebo 

změnu v  léčbě,“ vysvětluje MUDr. Petr Tábor-“

ský, primář dialyzačního střediska Fresenius

NephroCare v pražské Krči.

V oblasti peritoneální (břišní) dialýzy, při které

je krev pacienta fi ltrována přes pobřišnici na-

pouštěním a vypouštěním speciálního roztoku 

do dutiny břišní, mají pacienti k dispozici meto-

du plně automatizovanou nebo ruční. Pro auto-

matické a bezpečné napouštění a vypouštění 

dialyzačního roztoku do dutiny břišní pacien-

ti využívají tzv. cyclery. Společnost Fresenius

Medical Care nabízí českým pacientům cycler

sleep•safe harmony, který je používán při tzv.

adaptované APD (automatizovaná peritone-

ální dialýza). Tento přístroj provádí automatic-

kou výměnu dialyzačního roztoku a pacienti 

s chronickým selháním ledvin jej mohou využit

pro noční procedury v pohodlí svého domova.

V  oblasti kontinuální ambulantní peritoneální 

dialýzy (CAPD), kdy si pacient může dialyzační 

roztok napouštět a vypouštět do břišní dutiny

sám i několikrát denně, je pak k dispozici sys-

tém stay•safe.
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Care pro peritoneální dialýzu a domácí he-

modialýzu nabízí vše potřebné k  optima-

lizaci výsledků léčby pacientů a  zároveň, 

i s ohledem na jejich zdravotní stav, možnost

vyhovět jejich osobním preferencím. Domácí 

léčebné terapie pro pacienty s chronickým 

selháním ledvin vám přináší to nejdůležitější – 

kvalitnější život. 
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Jak jste se dostala k práci sestry 

na dialyzačním středisku?

Nikdo z  naší rodiny jako sestra nepracuje 

a  nepracoval, ale toto zaměstnání pro mě 

vždy bylo velice prestižní a chtěla jsem jej 

dělat. K práci konkrétně na dialyzačním stře-

disku jsem se dostala náhodou. Pracovala 

zde na pozici lékařky má známá a nabídla 

mi volné místo dialyzační sestry, a jsem zde.

Jaký spatřujete rozdíl mezi prací běžné 

sestry a dialyzační sestry?

Hlavní rozdíl spatřuji v  tom, že vlastně po-

skytujeme ambulantní péči, ale podle mého 

názoru velice kvalifi kovanou. Dialyzační ses-

tra by měla být technicky zdatná a za všech 

okolností empatická. 

Co považujete na práci dialyzační sestry 

za nejtěžší?

Na mé práci je nejtěžší to, co zároveň para-

doxně považuji za nejlepší, a to že vidíte stá-

le tytéž pacienty, kteří k nám dochází třikrát 

týdně, a máte tak prostor vybudovat si s nimi 

bližší vztah. Nejtěžší okamžik pak přichází 

v okamžiku, kdy pacient odchází pryč – buď 

na transplantaci ledviny nebo zemře. To jsou 

pro mě skutečně těžké chvíle. 

Jaké máte vztahy s vašimi pacienty?

Myslím si, že máme velmi kamarádské 

a dobré vztahy s pacienty. Každý pacient si 

nese svůj příběh a každý z nich je něčím ty-

pický. Každý z nich nám něco předává. Nej-

krásnější je pak okamžik, kdy od nich dostá-

vám za svou práci pozitivní zpětnou vazbu. 

To mi pak má práce dává největší smysl. 

Jak zvládáte na dialýze pandemii 

onemocnění COVID-19?

Pandemii onemocnění COVID-19 zvládáme, 

myslím, velmi dobře. V  rámci první vlny na 

nás na všechny dopadl strach z  neznáma, 

ale zhostili jsme se toho perfektně a vše 

zvládli. Posílilo to náš tým a pracujeme na-

plno, abychom ochránili pacienty, sebe sa-

motné i své rodiny. 

Jak trávíte svůj volný čas?

Práce na dialyzačním středisku je náročná 

jak fyzicky, tak časově, ale i tak mi zůstává 

dostatek času na mé koníčky. Mnoho času 

trávím se svým psem, dále cvičím jógu a za-

čala jsem se otužovat v přírodě podle meto-

dy Wima Hofa.

Sestra na dialyzačním středisku Fresenius NephroCare v Pardubicích.

Získala ocenění SPOLUPRACUJÍCÍ v rámci cen Firemní hodnoty v ošetřovatelství.

„Práce na dialýze je těžká, ale přesto mi dává smysl a baví mě.“

Klára Jankulová

Společnost Fresenius Medical Care, která v České republice provozuje 25 dialyzačních 

středisek sítě NephroCare, má stejně jako jiné společnosti své fi remní hodnoty. 

V rámci Roku sester a porodních asistentek jsme vybrali čtyři sestry, které tyto 

hodnoty naplňují a získaly jednu z cen Firemní hodnoty v ošetřovatelství. 
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a  nepracoval, ale toto zaměstnání pro mě 

vždy bylo velice prestižní a chtěla jsem jej

dělat. K práci konkrétně na dialyzačním stře-

disku jsem se dostala náhodou. Pracovala

zde na pozici lékařky má známá a nabídla

mi volné místo dialyzační sestry, a jsem zde.

Jaký spatřujete rozdíl mezi prací běžné 
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Hlavní rozdíl spatřuji v  tom, že vlastně po-

skytujeme ambulantní péči, ale podle mého 

názoru velice kvalifi kovanou. Dialyzační ses-

tra by měla být technicky zdatná a za všech

okolností empatická. 

Co považujete na práci dialyzační sestry 

za nejtěžší?

Na mé práci je nejtěžší to, co zároveň para-

doxně považuji za nejlepší, a to že vidíte stá-
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Pandemii onemocnění COVID-19 zvládáme, 

myslím, velmi dobře. V  rámci první vlny na 

nás na všechny dopadl strach z  neznáma, 

ale zhostili jsme se toho perfektně a vše 

zvládli. Posílilo to náš tým a pracujeme na-

plno, abychom ochránili pacienty, sebe sa-

motné i své rodiny. 

Jak trávíte svůj volný čas?

Práce na dialyzačním středisku je náročná 

jak fyzicky, tak časově, ale i tak mi zůstává 
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trávím se svým psem, dále cvičím jógu a za-

čala jsem se otužovat v přírodě podle meto-
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Sestra na dialyzačním středisku Fresenius NephroCare v Pardubicích.

Získala ocenění SPOLUPRACUJÍCÍ v rámci cen Firemní hodnoty v ošetřovatelství.

„Práce na dialýze je těžká, ale přesto mi dává smysl a baví mě.“

Klára Jankulová

Společnost Fresenius Medical Care, která v České republice provozuje 25 dialyzačních 

středisek sítě NephroCare, má stejně jako jiné společnosti své fi remní hodnoty. 

V rámci Roku sester a porodních asistentek jsme vybrali čtyři sestry, které tyto 

hodnoty naplňují a získaly jednu z cen Firemní hodnoty v ošetřovatelství. 
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Jak jste se dostala k práci sestry 

na dialyzačním středisku?

Žádala jsem o práci v kladenské nemocnici 

a bylo mi nabídnuto volné místo na dialyzač-

ním oddělení. Byl to pro mě úplně neznámý 

obor, o  kterém jsem nikdy neslyšela a nic 

nevěděla. Přišla jsem se tedy podívat a na 

první pohled mi vše přišlo příliš těžké a složi-

té. Přesto jsem na tuto nabídku kývla a jsem 

zde již osmnáct let. 

Jaký spatřujete rozdíl mezi prací běžné 

sestry a dialyzační sestry?

Práce na dialyzačním středisku se liší od 

běžné práce sestry tím, že je hodně odbor-

ná. K pacientům máte mnohem blíž než na 

běžném nemocničním oddělení. S každým 

z pacientů zde postupně navazujeme přátel-

ské vztahy, protože o tom ta naše práce je. 

Co považujete na práci dialyzační sestry 

za nejlepší?

Nejlepší na mé práci je skutečnost, že vidíte 

její výsledek. Když vám pacienti věří, dodr-

žují nastavenou terapii a dietní opatření, je 

to moc fajn. V  naší práci je velice důležitá 

vzájemná důvěra, bez ní to nejde. Pokud ji 

máte, pacienti se vám svěří se svými problé-

my a vy jim můžete pomoci. 

Co pro vás znamená pracovat jako 

sestra? 

Znamená to pro mě především to, že mohu 

pomáhat ostatním. Že mohu být užitečná. 

A co považujete v této profesi 

za důležité?

Vždy se snažím být v  rámci kolektivu a na 

naše pacienty příjemná. Vcítit se do jejich 

potřeb. V naší práci je skutečně důležité být 

milá. Když navštívím zdravotnické zařízení 

jako pacientka, také ocením, když je na mě 

sestřička příjemná a milá.

Jak trávíte svůj volný čas?

Má práce je náročná a zahrnuje noční smě-

ny a pracovní soboty. Občas bych byla radě-

ji doma a i rodina by to ocenila, proto se ve 

volném čase věnuji právě rodině, která je pro 

mě na prvním místě. Jinak trávím svůj volný 

čas prací na zahrádce, ráda jezdím na kole 

a na motorce a v zimě lyžuji. 

Sestra na dialyzačním středisku Fresenius NephroCare v Kladně.

Získala ocenění INICIATIVNÍ v rámci cen Firemní hodnoty v ošetřovatelství.

„V naší práci je skutečně důležité být milá.“

Lenka Stupková
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Jak jste se dostala k práci sestry 

na dialyzačním středisku?

Již od dětství jsem toužila pracovat jako ses-

tra. Viděla jsem sestřičky v  televizi a moc 

mě ta profese lákala. Proto jsem se přihlá-

sila na střední zdravotnickou školu a po je-

jím absolvování jsem nastoupila na oddělení 

ARO, po třech letech jsem začala pracovat 

na operačních sálech a poté jsem odjela na 

nějaký čas do zahraničí. Po návratu zpět do 

České republiky jsem dostala nabídku pra-

covat na dialyzačním středisku a já ji přijala. 

A pracuji zde již docela dlouho – celkem se-

dmnáct let.

Jaký spatřujete rozdíl mezi prací běžné 

sestry a dialyzační sestry?

Práce dialyzační sestry je specifi cká. Není 

to úplně standardní sesterská práce jako na 

každém běžném nemocničním oddělení. Je 

vysoce technická a nově příchozí setra se vše 

musí naučit. Vlastně neustále se učíme něco 

nového – nefrologie se vyvíjí vpřed, moderni-

zují se dialyzační přístroje. Specifi cká je také 

skutečnost, že naše pacienty vídáme i řadu 

let pravidelně třikrát týdně.

Jaké máte vztahy s vašimi pacienty?

Každý pacient je jiný. Jsou zde pacienti, kteří 

jsou méně příjemní, ale pak jsou zde tací, ze 

kterých i my – sestřičky – čerpáme energii, 

kterou potřebujeme pro výkon naší práce. 

A právě pozitivní reakce pacientů a nadšení 

z naší dobré rady jsou tím hnacím motorem, 

proč tuto práci stále dělám.

Co považujete na sesterské profesi 

za důležité?

Je to práce, která vyžaduje trpělivost a ohle-

duplnost. Schopnost vcítit se do potřeb pa-

cientů a být empatická. To je důležité.

Jak zvládáte na dialýze pandemii 

onemocnění COVID-19?

Koronavirová pandemie nás výrazněji neo-

hrozila a ani nám nezměnila významněji chod 

našeho střediska. Pouze jsme jej uzpůsobili 

suspektním pacientům a pacientům s one-

mocněním COVID-19.

Jak trávíte svůj volný čas?

Ve volném čase se věnuji dceři, zahrádce 

a svým dvěma psům. 

Sestra na dialyzačním středisku Fresenius NephroCare v Mariánských Lázních.

Získala ocenění SPOLEHLIVÁ v rámci cen Firemní hodnoty v ošetřovatelství.

„Být sestrou je posláním.“

Andrea Belinová
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Jak jste se dostala k práci sestry 

na dialyzačním středisku?

Sestrou jsem chtěla být již odmalička, nikdy 

jsem neuvažovala o  jiném oboru. Jsem po-

vahou pečovatelka a lidské příběhy, které se 

mou prací prolínají, jsou pro mě moc důleži-

té. Obor nefrologie mi přišel zajímavý, a když 

jsem se dozvěděla, že je volné místo na dia-

lyzačním středisku u nás v Chomutově, ne-

váhala jsem a přihlásila jsem se. Jsem zde a 

nelituji toho rozhodnutí. 

Jaký spatřujete rozdíl mezi prací běžné 

sestry a dialyzační sestry?

Člověk docela dlouho proniká do celé té pro-

blematiky. Trvalo mi asi tři měsíce, než jsem 

pochopila všechny souvislosti, jak co probíhá, 

a ovládání dialyzačního přístroje. Dialýza je 

takový svět sám pro sebe. Jsou zde většinou 

stále stejní pacienti a my o nich víme vše. 

Jaké máte vztahy s vašimi pacienty?

Jsme taková velká rodina, která spolu tráví 

třikrát týdně spoustu hodin. Na každém dia-

lyzačním středisku se samozřejmě najde pa-

cient, se kterým je obtížnější spolupráce, a 

je třeba si k němu hledat správnou cestu. Je 

důležité odhadnout povahy jednotlivých lidí, 

abych k  nim přistupovala individuálně. Mě 

ale nabijí pozitivní zpětná vazba od pacientů, 

která probíhá takřka denně. Je to to, co dělá 

z tohoto povolání poslání.

Jak zvládáte na dialýze pandemii 

onemocnění COVID-19?

Pandemii zvládáme, ale dlouhé směny 

v  ochranných pomůckách jsou náročné. 

Musíme bojovat s  tímto diskomfortem, ale 

myslím si, že se nám to daří, a i pacienti si 

rychle zvykli a jsou disciplinovaní. 

Získala jste ocenění v kategorii 

perfektní, jak si představujete 

perfektního člověka?

Pro mě je perfektní takový člověk, který se 

umí přizpůsobit různým situacím. Není to 

člověk, který nedělá chyby a když nějakou 

udělá, tak se jí nesnaží skrýt, ale přizná ji 

a postaví se řešení čelem. 

Jaká by podle vás měla být dobrá sestra?

Dobrá sestra by měla být v první řadě spo-

lehlivá. A měla by být také usměvavá, ales-

poň někdy . 

Sestra na dialyzačním středisku Fresenius NephroCare v Chomutově.

Získala ocenění PERFEKTNÍ v rámci cen Firemní hodnoty v ošetřovatelství.

„Nabijí mě pozitivní zpětná vazba od pacientů.“

Dagmar Červená

28 LIDÉ A JEJICH PŘÍBĚHY

Jak jste se dostala k práci sestry 

na dialyzačním středisku?

Sestrou jsem chtěla být již odmalička, nikdy 

jsem neuvažovala o  jiném oboru. Jsem po-

vahou pečovatelka a lidské příběhy, které se 

mou prací prolínají, jsou pro mě moc důleži-

té. Obor nefrologie mi přišel zajímavý, a když 

jsem se dozvěděla, že je volné místo na dia-

lyzačním středisku u nás v Chomutově, ne-

váhala jsem a přihlásila jsem se. Jsem zde a

nelituji toho rozhodnutí.

Jaký spatřujete rozdíl mezi prací běžné 

sestry a dialyzační sestry?

Člověk docela dlouho proniká do celé té pro-

blematiky. Trvalo mi asi tři měsíce, než jsem

pochopila všechny souvislosti, jak co probíhá,

a ovládání dialyzačního přístroje. Dialýza je 

takový svět sám pro sebe. Jsou zde většinou

stále stejní pacienti a my o nich víme vše. 

Jaké máte vztahy s vašimi pacienty?

Jsme taková velká rodina, která spolu tráví 

třikrát týdně spoustu hodin. Na každém dia-

lyzačním středisku se samozřejmě najde pa-

cient, se kterým je obtížnější spolupráce, a

je třeba si k němu hledat správnou cestu. Je 

důležité odhadnout povahy jednotlivých lidí, 

abych k  nim přistupovala individuálně. Mě 

ale nabijí pozitivní zpětná vazba od pacientů, 

která probíhá takřka denně. Je to to, co dělá 

z tohoto povolání poslání.

Jak zvládáte na dialýze pandemii 

onemocnění COVID-19?

Pandemii zvládáme, ale dlouhé směny 

v  ochranných pomůckách jsou náročné. 

Musíme bojovat s  tímto diskomfortem, ale 

myslím si, že se nám to daří, a i pacienti si 

rychle zvykli a jsou disciplinovaní.

Získala jste ocenění v kategorii 

perfektní, jak si představujete 

perfektního člověka?

Pro mě je perfektní takový člověk, který se 

umí přizpůsobit různým situacím. Není to 

člověk, který nedělá chyby a když nějakou 

udělá, tak se jí nesnaží skrýt, ale přizná ji 

a postaví se řešení čelem. 

Jaká by podle vás měla být dobrá sestra?

Dobrá sestra by měla být v první řadě spo-

lehlivá. A měla by být také usměvavá, ales-

poň někdy .

Sestra na dialyzačním středisku Fresenius NephroCare v Chomutově.

Získala ocenění PERFEKTNÍ v rámci cen Firemní hodnoty v ošetřovatelství.

„Nabijí mě pozitivní zpětná vazba od pacientů.“

Dagmar Červená

28



Jak si připravit doma

čerstvé těstoviny

asi 4 až 6 porcí

RECEPTY

Víte, jak je snadné udělat si těstoviny doma? Opravdu snadné! Zde je skvělý recept 

na základní vaječné těstoviny a podrobný průvodce, který vám při tom pomůže.

Na těchto stránkách vás podrobně provedeme jednotlivými kroky. Výroba čerstvých těstovin je 

relativně rychlá. Míchání a hnětení těsta trvá asi 10 minut, poté ho necháte 30 minut odpočívat. 

Tuto dobu odpočinku můžete využít k sestavení ingrediencí pro omáčku na vaše domácí těs-

toviny. Po odpočinku trvá válení a krájení těsta možná dalších 10 až 20 minut, podle toho, jak 

rychle pracujete a kolik máte pomocníků.

Připraveni? Pojďme udělat těstoviny.

Ingredience

2 šálky mouky a trocha mouky navíc 

na válení těstovin

1/2 čajové lžičky soli

3 velká vejce

Pomůcky

Mísa na mixování

Vidlička nebo šlehací metla

Stroj na těstoviny (podívejte se na poznámky 

k ručnímu válcování těstovin)

Pečící papír

Čistá utěrka

1. Smíchejte mouku a sůl: Mouku a sůl roz-

šlehejte vidličkou ve středně velké misce.

2. Přidejte vejce: Uprostřed mouky vytvoř-

te jamku a vejce do ní rozklepněte. Vejce roz-

šlehejte vidličkou a promíchejte. 

3. Začněte mísit mouku a vejce: Jakmile 

vejce rozšleháte, začněte postupně zapra-

covávat mouku ze dna a po stranách misky. 

S tímto krokem nespěchejte. Nejprve vajíčka 

začnou vypadat jako kaše. Jakmile přidáte 

dostatek mouky, vytvoří se velmi měkké těs-

to. Nebojte se, pokud jste nepoužili veškerou 

mouku.

POSTUP

4. Hněteme těsto na těstoviny: Těsto a 

přebytečnou mouku vyklopíme na čistý pult. 

Začněte těsto jemně skládat, zplošťovat a 

znovu skládat. Zpočátku bude velmi měkké, 

ale pak se postupně začne zpevňovat. Jak-

mile je těsto dostatečně pevné na hnětení, 

začněte těsto hníst. Podle potřeby přidejte 

více mouky, aby se těsto nelepilo na ruce ani 

na desku. Nakrájejte těsto nožem; pokud je 

v  těstě spousta vzduchových bublin, pokra-

čujte v hnětení. Těsto je hotové, když vytvoří 

hladkou elastickou kouli a na řezu má jen vel-

mi málo vzduchových bublin.

5. Nechte těsto odpočinout: Mixovací mis-

ku očistěte a osušte. Vložte těsto dovnitř a za-

kryjte jej talířem nebo plastovým obalem. Ne-

chte odpočívat alespoň 30 minut. Poznámka: 

V  tomto okamžiku může být těsto chlazeno 

až 24 hodin. Před válením jej nechte ohřát při 

pokojové teplotě.

6. Rozdělte těsto na čtyři části: Plech na pe-

čení posypte moukou a na vrch umístěte kouli 

těsta (přilepí-li se na misku, použijte špachtli 

nebo škrabku). Rozdělte těsto na čtyři stejné 

porce. Porce poprášíme moukou a přikryjeme 

čistou utěrkou. Poznámka: Cílem v tomto oka-

mžiku je udržovat vše dobře omoučené, aby 

se zabránilo tomu, že se těstoviny budou při 

práci lepit na sebe nebo na váleček. Pokud se 

těsto začne při válení lepit, posypte jej moukou. 

Také posypte moukou i všechny těstoviny, se 

kterými právě nepracujete (válené, nakrájené), 

a nechte je zakryté utěrkou.

7. Začněte rolovat těstoviny: Nastavte stroj 

na těstoviny na nejtlustší nastavení (obvykle 

označené „1“). Z  jednoho kusu těsta vytvoř-

te tlustou placku a protáhněte ji válečkem 

na těstoviny. Opakujte jednou nebo dvakrát. 

Složte tento kousek těsta na třetiny, jako bys-

te skládali papír. Stroj na těstoviny mějte stá-

le v nejširším nastavení, vsuňte těsto příčně 

mezi válečky. Protáhněte je ještě jednou nebo 

dvakrát do hladka. Pokud chcete, opakujte 

skládání. To pomáhá posílit lepek v mouce 

a při vaření jí dodává žvýkavější strukturu.

8. Ztenčete těstoviny: Začněte měnit na-

stavení na válci, aby se těstoviny rolovaly stá-

le tenčeji. Válejte těstoviny dvakrát nebo tři-

krát při každém nastavení a žádná nastavení 

nevynechávejte (těstoviny mají tendenci se 

zachytit a pokřivit, pokud byste vynechávali). 

Pokud jsou těstoviny příliš dlouhé na to, abys-

te s nimi mohli pracovat, položte je na prkén-

ko a  rozkrojte na  polovinu. Uválejte těstovi-

ny tak tenké, jak vám to vyhovuje. U linguine 

a  fettuccine běžně končíme šestým či sed-

mým nastavením tloušťky, pro tenké nebo 

plněné těstoviny pokračujeme o  jedno nebo 

dvě nastavení dále.
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Jak si připravit doma

čerstvé těstoviny

asi 4 až 6 porcí

RECEPTY

Víte, jak je snadné udělat si těstoviny doma? Opravdu snadné! Zde je skvělý recept

na základní vaječné těstoviny a podrobný průvodce, který vám při tom pomůže.

Na těchto stránkách vás podrobně provedeme jednotlivými kroky. Výroba čerstvých těstovin je 

relativně rychlá. Míchání a hnětení těsta trvá asi 10 minut, poté ho necháte 30 minut odpočívat.

Tuto dobu odpočinku můžete využít k sestavení ingrediencí pro omáčku na vaše domácí těs-

toviny. Po odpočinku trvá válení a krájení těsta možná dalších 10 až 20 minut, podle toho, jak 

rychle pracujete a kolik máte pomocníků.

Připraveni? Pojďme udělat těstoviny.
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Stroj na těstoviny (podívejte se na poznámky 

k ručnímu válcování těstovin)
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1. Smíchejte mouku a sůl: Mouku a sůl roz-

šlehejte vidličkou ve středně velké misce.

2. Přidejte vejce: Uprostřed mouky vytvoř-

te jamku a vejce do ní rozklepněte. Vejce roz-

šlehejte vidličkou a promíchejte. 

3. Začněte mísit mouku a vejce: Jakmile 

vejce rozšleháte, začněte postupně zapra-

covávat mouku ze dna a po stranách misky.

S tímto krokem nespěchejte. Nejprve vajíčka 

začnou vypadat jako kaše. Jakmile přidáte

dostatek mouky, vytvoří se velmi měkké těs-

to. Nebojte se, pokud jste nepoužili veškerou 

mouku.
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4. Hněteme těsto na těstoviny: Těsto a 

přebytečnou mouku vyklopíme na čistý pult. 

Začněte těsto jemně skládat, zplošťovat a 

znovu skládat. Zpočátku bude velmi měkké,

ale pak se postupně začne zpevňovat. Jak-

mile je těsto dostatečně pevné na hnětení,

začněte těsto hníst. Podle potřeby přidejte

více mouky, aby se těsto nelepilo na ruce ani

na desku. Nakrájejte těsto nožem; pokud je

v  těstě spousta vzduchových bublin, pokra-

čujte v hnětení. Těsto je hotové, když vytvoří 

hladkou elastickou kouli a na řezu má jen vel-

mi málo vzduchových bublin.

5. Nechte těsto odpočinout: Mixovací mis-

ku očistěte a osušte. Vložte těsto dovnitř a za-

kryjte jej talířem nebo plastovým obalem. Ne-

chte odpočívat alespoň 30 minut. Poznámka:

V  tomto okamžiku může být těsto chlazeno

až 24 hodin. Před válením jej nechte ohřát při

pokojové teplotě.

6. Rozdělte těsto na čtyři části: Plech na pe-

čení posypte moukou a na vrch umístěte kouli 

těsta (přilepí-li se na misku, použijte špachtli 

nebo škrabku). Rozdělte těsto na čtyři stejné

porce. Porce poprášíme moukou a přikryjeme

čistou utěrkou. Poznámka: Cílem v tomto oka-

mžiku je udržovat vše dobře omoučené, aby

se zabránilo tomu, že se těstoviny budou při 

práci lepit na sebe nebo na váleček. Pokud se

těsto začne při válení lepit, posypte jej moukou.

Také posypte moukou i všechny těstoviny, se

kterými právě nepracujete (válené, nakrájené), 

a nechte je zakryté utěrkou.

7. Začněte rolovat těstoviny: Nastavte stroj 

na těstoviny na nejtlustší nastavení (obvykle

označené „1“). Z  jednoho kusu těsta vytvoř-

te tlustou placku a protáhněte ji válečkem 

na těstoviny. Opakujte jednou nebo dvakrát.

Složte tento kousek těsta na třetiny, jako bys-

te skládali papír. Stroj na těstoviny mějte stá-

le v nejširším nastavení, vsuňte těsto příčně 

mezi válečky. Protáhněte je ještě jednou nebo

dvakrát do hladka. Pokud chcete, opakujte

skládání. To pomáhá posílit lepek v mouce

a při vaření jí dodává žvýkavější strukturu.

8. Ztenčete těstoviny: Začněte měnit na-

stavení na válci, aby se těstoviny rolovaly stá-

le tenčeji. Válejte těstoviny dvakrát nebo tři-

krát při každém nastavení a žádná nastavení 

nevynechávejte (těstoviny mají tendenci se

zachytit a pokřivit, pokud byste vynechávali).

Pokud jsou těstoviny příliš dlouhé na to, abys-

te s nimi mohli pracovat, položte je na prkén-

ko a  rozkrojte na  polovinu. Uválejte těstovi-

ny tak tenké, jak vám to vyhovuje. U linguine

a  fettuccine běžně končíme šestým či sed-

mým nastavením tloušťky, pro tenké nebo

plněné těstoviny pokračujeme o  jedno nebo

dvě nastavení dále.
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9. Nakrájejte těstoviny: Nakrájejte dlouhý 

úsek těsta na plátky o délce zhruba 30 cm. 

Pokud připravujete plněné těstoviny nebo la-

sagne, pokračujte v  tvarování. Pokud krájíte 

na nudle, přepněte z válečku na těstoviny na 

řezačku na nudle a protáhněte list těstovin ře-

začkou. Hoďte na nudle trochou mouky, aby 

se nelepily, a nasbírejte je do volného košíku. 

Postavte tento košík na pomoučený plech a 

přikryjte utěrkou, dokud nedokončíte válco-

vání a krájení zbytku těsta.

10. Vaření, sušení nebo zmrazování těsto-

vin: K okamžitému uvaření těstovin přiveďte 

velký hrnec vody k varu a vařte těstoviny až 

do al dente, zhruba 4–5 minut. Chcete-li je 

sušit, položte těstoviny na sušák, stojan nebo 

na opěradlo židle a nechte je uschnout na 

vzduchu, dokud nebudou zcela křehké. Skla-

dujte ve vzduchotěsné nádobě několik týdnů. 

Chcete-li těstoviny zmrazit, zmrazte je buď-

to naplocho v  rovném tvaru, nebo ve tvaru 

košíčků. Umístěte je do vzduchotěsné ná-

doby a zamrazte je až na tři měsíce. Sušené 

a zmrazené nudle mohou k vaření potřebovat 

další minutu nebo dvě.

Jakmile si vyrobíte těstoviny, můžete je hned 

uvařit, usušit nebo zamrazit na později. Když 

je budete vařit, nezapomeňte, že domácí těs-

toviny se vaří rychleji než sušené těstoviny, 

které si koupíte v obchodech. Vařte asi čtyři 

minuty, ochutnejte a pokračujte po minutách, 

dokud nejsou těstoviny al dente.

Cena těstovinového stroje začíná na cca 

469 Kč, ale pokud máte rádi těstoviny, zjistíte, 

že je to dobrá investice.
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Když je venku zima, musí imunitní systém pracovat přesčas. 

Zimní měsíce jsou vnímány jako chřipkové období. V důsledku toho jsou lidé nejen 

náchylnější k nachlazení, ale také se snadněji nakazí chřipkou nebo nově i koronavirem 

COVID-19. Zejména s ohledem na tento nový virus je zásadní zůstat zdravý. 

Existuje několik opatření, která vám mohou pomoci zabránit nachlazení, virovému 

nebo jakémukoli jinému onemocnění dýchacích cest. 

Jak zvládnout zimu bez nachlazení Posilte svůj imunitní systém

Existuje několik klíčových doporučení pro 

udržení silného imunitního systému:

• Buďte aktivní: Často se procházejte 

a dýchejte čerstvý vzduch. Udržujte se 

však v teple, protože nízká teplota zhoršu-

je schopnost imunitního systému bojovat 

s nežádoucími bakteriemi a viry!

• Jezte zdravé jídlo: Například bylinky a 

zeleninu obsahující vitamin C, který se ak-

tivně podílí na obraně proti virům a bak-

teriím. Ujistěte se, že jich máte dost, ať už 

v jídle nebo v doplňcích stravy.

• Dopřejte si dostatek odpočinku: Ne-

dostatek spánku oslabuje schopnost 

imunitního systému identifi kovat a zabíjet 

infi kované buňky. Pomozte tedy své obra-

nyschopnosti pravidelným spánkem.

• Zůstaňte v  teple: Zahřejte svůj domov 

minimálně na 18 °C. Pocit chladu usnad-

ňuje nastydnutí. Pokud je to možné, pou-

žijte zvlhčovač vzduchu. 

Často se smějte

Yoko Ono doporučuje: „Usmívejte se do zr-

cadla. Dělejte to každé ráno a časem uvidí-

te ve svém životě vidět velký rozdíl.“ Úsměv 

prospívá nejen vám a vašemu okolí, ale také 

podporuje vaši přirozenou obranyschopnost. 

Čím jste veselejší, tím jednodušší práci má 

váš imunitní systém. Úsměv je opravdu pod-

pora pro vaši přirozenou obranyschopnost. 

Někomu možná přijde, že se to jednodušeji 

řekne, než udělá, zvláště v  těchto temných 

a šedých dnech. Jak si tedy navodit dobrou 

náladu, když se tak přirozeně necítíte? Mů-

žete si položit otázku: Kdo je tu šéf? To, co 

si myslíte, určuje, jak se cítíte. A kdo rozho-

duje o tom, co si myslíte? Máte moc zvolit si, 

jak se chcete cítit, protože můžete ovládat 

své myšlenky. Být si toho vědom, je jedním 

z důležitých faktorů, které ovlivňují vaši nála-

du. Jak řekl Marcus Aurelius: „Štěstí vašeho 

života závisí na kvalitě vašich myšlenek.“

Pocit vděčnosti je také velmi silný a je snadné 

jej navodit. Bez ohledu na to, v jaké náladě se 

nacházíte, pokud si vzpomenete, za co byste 

mohli být vděční, vaše nálada se spontánně 

zlepší. Můžete také zkusit udělat něco, co 

vás naladí okamžitě. Podívejte se na zábavný 

fi lm nebo komediální klip, poslechněte si své 

oblíbené písničky, přečtěte si pár vtipů nebo 

vtipných příběhů. Vzpomeňte na své oblíbe-

né zážitky, vaši poslední dovolenou. Co vás 

baví? Sestavte si svůj vlastní seznam strategií. 

To vám určitě vykouzlí úsměv na tváři.

Když je vzduch studený a suchý, virus chřip-

ky doslova skáče z člověka na člověka. Stu-

die prokázaly, že přenosové rychlosti jsou 

nejvyšší, když je teplota i vlhkost nízká. I když 

zatopíme, abychom zahřáli naše domovy, po-

kud nepoužijeme zvlhčovač, zůstane vzduch 

v domácnosti suchý. 

Totéž platí pro koronavirus COVID-19. Existuje 

podezření, že teplota a vlhkost v prostředí při-

spívají k vyšší závažnosti příznaků onemocnění 

COVID-19. Zjištění vědců z Evropy a Číny na-

značují, že nemoc je závažnější v chladnějších 

měsících než teplejších a že suchý vzduch 

v místnosti může podporovat šíření této nemoci.

Pacienti s  primárním chronickým onemoc-

něním, jako je chronické selhání ledvin, jsou 

hodnoceni jako vysoce rizikoví a měli by pečli-

vě pracovat na tom, aby zůstali zdraví. Kýchá-

ní a kašel na veřejnosti jsou v době pande-

mie COVID-19 odsuzovány více než kdykoli 

předtím. Vědci teprve začínají shromažďovat 

informace o tomto novém koronaviru. Jelikož 

nevíme mnoho o společné infekci chřipky a 

COVID-19, musíme dodržovat společná pre-

ventivní opatření. Existuje řada účinných kro-

ků, které můžete podniknout, abyste si v zimě 

udrželi zdraví.

Příznaky nachlazení: 

• bolest v krku, 

• kýchání, 

• rýma, 

• mírná horečka, 

•  mírná bolest hlavy, často 

kvůli přetíženým dutinám, 

• někdy kašel.

Příznaky chřipky:

•  obvykle vysoká horečka 

(38–40 °C), 

• třes, 

• bolesti svalů a kloubů,

• únava a celková slabost,

•  (možná silnější) bolest 

hlavy, 

•  suchý kašel, který se 

může stát vlhkým.

Příznaky COVID-19: 

• kašel,

•  vysoká teplota 

(alespoň 38 °C),

• dušnost, 

• bolest v krku, 

• kýchání a rýma, 

•  dočasná ztráta čichu 

a chuti, 

• průjem.
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Když je venku zima, musí imunitní systém pracovat přesčas.musí imunitní systém

Zimní měsíce jsou vnímány jako chřipkové období. V důsledku toho jsou lidé nejeno chřipkové období.

náchylnější k nachlazení, ale také se snadněji nakazí chřipkou nebo nově i koronaviremse snadněji nakazí c

COVID-19. Zejména s ohledem na tento nový virus je zásadní zůstat zdravý.dem na tento nový vi

Existuje několik opatření, která vám mohou pomoci zabránit nachlazení, virovému vám mohou pomoc

nebo jakémukoli jinému onemocnění dýchacích cest.jinému onemocněn

Jak zvládnout zimu bez nachlazeníut zimu be Posilte svůj imunitní systém

Existuje několik klíčových doporučení pro

udržení silného imunitního systému:

• Buďte aktivní: Často se procházejte

a dýchejte čerstvý vzduch. Udržujte se

však v teple, protože nízká teplota zhoršu-

je schopnost imunitního systému bojovat

s nežádoucími bakteriemi a viry!

• Jezte zdravé jídlo: Například bylinky a 

zeleninu obsahující vitamin C, který se ak-

tivně podílí na obraně proti virům a bak-

teriím. Ujistěte se, že jich máte dost, ať už

v jídle nebo v doplňcích stravy.

• Dopřejte si dostatek odpočinku: Ne-

dostatek spánku oslabuje schopnost

imunitního systému identifi kovat a zabíjet 

infi kované buňky. Pomozte tedy své obra-

nyschopnosti pravidelným spánkem.

• Zůstaňte v  teple: Zahřejte svůj domov

minimálně na 18 °C. Pocit chladu usnad-

ňuje nastydnutí. Pokud je to možné, pou-

žijte zvlhčovač vzduchu.

Často se smějte

Yoko Ono doporučuje: „Usmívejte se do zr-

cadla. Dělejte to každé ráno a časem uvidí-

te ve svém životě vidět velký rozdíl.“ Úsměv

prospívá nejen vám a vašemu okolí, ale také

podporuje vaši přirozenou obranyschopnost. 

Čím jste veselejší, tím jednodušší práci má 

váš imunitní systém. Úsměv je opravdu pod-

pora pro vaši přirozenou obranyschopnost. 

Někomu možná přijde, že se to jednodušeji 

řekne, než udělá, zvláště v  těchto temných 

a šedých dnech. Jak si tedy navodit dobrou 

náladu, když se tak přirozeně necítíte? Mů-

žete si položit otázku: Kdo je tu šéf? To, co

si myslíte, určuje, jak se cítíte. A kdo rozho-

duje o tom, co si myslíte? Máte moc zvolit si, 

jak se chcete cítit, protože můžete ovládat

své myšlenky. Být si toho vědom, je jedním 

z důležitých faktorů, které ovlivňují vaši nála-

du. Jak řekl Marcus Aurelius: „Štěstí vašeho

života závisí na kvalitě vašich myšlenek.“

Pocit vděčnosti je také velmi silný a je snadné

jej navodit. Bez ohledu na to, v jaké náladě se

nacházíte, pokud si vzpomenete, za co byste

mohli být vděční, vaše nálada se spontánně 

zlepší. Můžete také zkusit udělat něco, co

vás naladí okamžitě. Podívejte se na zábavný

fi lm nebo komediální klip, poslechněte si své

oblíbené písničky, přečtěte si pár vtipů nebo

vtipných příběhů. Vzpomeňte na své oblíbe-

né zážitky, vaši poslední dovolenou. Co vás

baví? Sestavte si svůj vlastní seznam strategií.

To vám určitě vykouzlí úsměv na tváři.

Když je vzduch studený a suchý, virus chřip-

ky doslova skáče z člověka na člověka. Stu-

die prokázaly, že přenosové rychlosti jsou

nejvyšší, když je teplota i vlhkost nízká. I když 

zatopíme, abychom zahřáli naše domovy, po-

kud nepoužijeme zvlhčovač, zůstane vzduch

v domácnosti suchý.

Totéž platí pro koronavirus COVID-19. Existuje 

podezření, že teplota a vlhkost v prostředí při-

spívají k vyšší závažnosti příznaků onemocnění 

COVID-19. Zjištění vědců z Evropy a Číny na-

značují, že nemoc je závažnější v chladnějších

měsících než teplejších a že suchý vzduch

v místnosti může podporovat šíření této nemoci.

Pacienti s  primárním chronickým onemoc-

něním, jako je chronické selhání ledvin, jsou 

hodnoceni jako vysoce rizikoví a měli by pečli-

vě pracovat na tom, aby zůstali zdraví. Kýchá-

ní a kašel na veřejnosti jsou v době pande-

mie COVID-19 odsuzovány více než kdykoli 

předtím. Vědci teprve začínají shromažďovat 

informace o tomto novém koronaviru. Jelikož 

nevíme mnoho o společné infekci chřipky a 

COVID-19, musíme dodržovat společná pre-

ventivní opatření. Existuje řada účinných kro-

ků, které můžete podniknout, abyste si v zimě 

udrželi zdraví.

Příznaky nachlazení:

• bolest v krku,

• kýchání,

• rýma, 

• mírná horečka,

•  mírná bolest hlavy, často 

kvůli přetíženým dutinám, 

• někdy kašel.

Příznaky chřipky:

•  obvykle vysoká horečka

(38–40 °C),

• třes,

• bolesti svalů a kloubů,

• únava a celková slabost,

•  (možná silnější) bolest

hlavy, 

•  suchý kašel, který se

může stát vlhkým.

Příznaky COVID-19: 

• kašel,

•  vysoká teplota

(alespoň 38 °C),

• dušnost,

• bolest v krku, 

• kýchání a rýma, 

•  dočasná ztráta čichu

a chuti, 

• průjem.
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ČLENSTVÍ

CiKáDa Asociace pacientů s onemocněním ledvin (CKD), z.s.

Podrobné informace o pacientské organizaci naleznete na internetových stránkách www.cikadapacienti.cz.

Já, níže podepsaná/ý

Jméno a příjmení: ............................................................................................................ Dat. narození: .....................................................

Adresa: ..........................................................................................................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................Telefon: .....................................................................................

se tímto přihlašuji k členství v CiKáDa Asociace pacientů s onemocněním ledvin (CKD), z.s. se sídlem Žufanova 1099/2, 163 00 

Praha 17 - Řepy, souhlasím s jejími cíli uvedenými ve stanovách a beru na vědomí roční členský poplatek ve výši 50 Kč.

Tímto uděluji souhlas, aby po dobu mého členství používala asociace v souladu s platnými předpisy a zákony mnou uvedené údaje 

pouze pro účely související s činností asociace.

V ..............................................................Dne .......................................................... Podpis ........................................................................

Pokud dojde ke změnám v uvedených údajích, prosíme, informujte nás o nich. 

Vyplněnou přihlášku zašlete, prosím, na adresu: 

CiKáDa Asociace pacientů s onemocněním ledvin (CKD), z.s., Ing. Jaroslav Andrle, Žufanova 1099/2, 163 00 Praha 17 - Řepy.

PORADNA

Dodržujte hygienická doporučení

I když se o onemocnění COVID-19 dozvídáme 

stále více a více nových informací, populace 

obecně a zejména zdravotnický personál se 

učí za pochodu. Pro vaši pohodu a bezpečí 

ostatních byste měli dodržovat některá pre-

ventivní opatření:

• Myjte si ruce mýdlem po dobu 20–30 

sekund a dobře je osušte.

• Zakryjte si ústa při kašli a kýchání, nejlépe 

loktem.

• Nedotýkejte se obličeje nečistýma rukama.

• Nesdílejte osobní věci jako jsou šálky, ná-

dobí nebo ručníky.

• Často čistěte a dezinfi kujte povrchy, napří-

klad kliky.

• Pokud jste nemocní, zůstaňte doma a vy-

hýbejte se blízkému kontaktu s ostatními.

• Nekašlejte v blízkosti jiných lidí.

• Noste roušku nebo respirátor.

Časté – a dostatečně dlouhé – mytí rukou 

je při odvádění otravných choroboplodných 

zárodků mnohem efektivnější než používání 

dezinfekčního prostředku na pokožce. Bě-

hem umývání rukou si dvakrát po sobě po-

tichu zazpívejte píseň „Hodně štěstí zdraví“. 

Tím získáte hrubý doporučený čas, po který 

byste si měli mýt ruce. Pokud vám to také 

vyčaruje úsměv na tváři, tím lépe!

Rýma může být pouze rýma

Nachlazení lze snadno vyléčit doma. I když 

se můžete cítit unaveni nebo vás něco bolí, 

většina příznaků se nachází nad krkem. Bo-

lest svalů je při nachlazení neobvyklá. Můžete 

cítit, že přichází několik dní, zatímco nástup 

chřipkových příznaků je poměrně náhlý. Při 

chřipkovém onemocnění je nutný odpočinek 

v  posteli, protože pacienti obvykle zažívají 

bolest kostí. Příznaky onemocnění COVID-19 

jsou podobné několika dalším respiračním 

onemocněním, která jsou mnohem častější, 

jako je nachlazení nebo chřipka. Tyto příznaky 

nemusí nutně znamenat, že máte COVID-19.

Pokud si nejste jisti, zda je třeba se nechat 

otestovat, zavolejte svého praktického lékaře 

nebo kontaktní osobu v  týmu vašeho dialy-

začního střediska Fresenius NephroCare.

Ať už se jedná o chřipku nebo jen nachlaze-

ní, pokud se u vás objeví příznaky, vyhněte 

se šíření bacilů. Hygienická opatření uvedená 

výše platí v  tomto případě ještě přísněji. Zů-

staňte doma a pokud je nutné se s někým 

potkat, noste ústenku. Nemoc se šíří kapén-

kově. Bez ústenky se částečky mohou dostat 

k dalším lidem a na povrchy. Ústenka pomá-

há zastavit šíření kapének, když někdo mluví, 

směje se, kašle nebo kýchá.

Chřipka nebo silné nachlazení může ovlivnit 

vaše celkové zdraví. Proto zimní měsíce s níz-

kými teplotami a suchým vzduchem před-

stavují pro mnohé nebezpečí. Dodržováním 

malého souboru základních preventivních 

opatření nemáte důvod si toto krásné období 

roku neužít. Vaše tělo vám za tento přístup 

poděkuje. Zůstaňte zdraví a užívejte si zimu!

Zdroje:

Kifer, D., et al.: “Effects of environmental factors on severity and 

mortality of COVID-19”, MedRxiv 07/2020 (preprint), doi: https://

doi.org/10.1101/2020.07.11.20147157.

Jopp, Andreas. Risikofaktor Vitaminmangel (Vitamins. Life´s hidden 

miracle.), Stuttgart (TRIAS) 2017.
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PORADNA

Pro všechny pacienty dialyzačních středisek Fresenius NephroCare máme k dispozici 

mobilní aplikaci myCompanion, která je volně ke stažení v Google Play a App Store 

pro mobilní telefony se systémy Android a iOS.

Využijte možnosti mít kdykoli a kdekoli 

přehled o své léčbě!

myCompanion

Instalace aplikace

Pacienti a jejich rodinní příslušníci či pečovate-

lé si mohou zobrazit laboratorní výsledky, in-

formace o průběhu jejich léčby i důležité rady 

k životosprávě kdykoli a kdekoli online na svém 

mobilním telefonu. Aplikace myCompanion jim 

umožňuje komplexní přístup k průběhu jejich 

terapie, laboratorním výsledkům a medikaci. 

„Pacienti si snadno zjistí, jaké léky mají užívat 

a podle jakého časového plánu. Navíc zde na-

leznou přehled o své léčbě zpětně a mohou 

tak sledovat její vývoj v čase,“ vysvětluje Ivana 

Lupoměská, hlavní sestra dialyzačních středi-

sek Fresenius NephroCare.

Součástí aplikace myCompanion jsou i uži-

tečné rady, které pacientům umožňují žít 

s dialyzační léčbou kvalitnější život. Dozvíte 

se zde například o  tom, jak zůstat se svým 

onemocněním aktivní, jak pečovat o  svou 

pleť nebo si můžete prostřednictvím široké 

nabídky receptů připravit doma pokrm kore-

spondující s vaším dietními opatřeními. 

Nabídka zajímavých informací a rad se ne-

ustále rozšiřuje a aplikace přináší stále nová 

a nová vylepšení, která zlepšují uživatelský 

komfort a rozšiřují její edukační charakter.

Budete potřebovat smartphone nebo tablet 

se systémem Android nebo iOS. Stahování 

dat vyžaduje připojení k mobilnímu internetu 

nebo síti Wi-Fi.

Navštivte obchod App Store (iOS) nebo 

Play Store (Android) a do vyhledávacího 

řádku zadejte hledání textu „myCompanion“.

Zde naleznete položku s názvem 

myCompanion, postupujte podle pokynů ke 

stažení. Nyní byste měli na obrazovce vidět, 

jak se aplikace stahuje a instaluje.

K vytvoření účtu budete potřebovat přístupo-

vý kód, který je generován systémem EuCliD. 

O kód pro aplikaci myCompanion požádejte 

sestru na vašem středisku. Bez tohoto unikát-

ního kódu se nelze k aplikaci přihlásit.

Až kód obdržíte, otevřete aplikaci. Proveďte 

registraci zadáním kódu a vašeho data na-

rození. Pomocí těchto údajů se načtou vaše 

data ze záznamů dialyzačního střediska. Bu-

dete požádáni o zadání přístupového hesla.

Nyní můžete začít aplikaci myCompanion po-

užívat. Ujistěte se, že jste připojeni k internetu, 

aby bylo možné načíst nejnovější informace 

o vaší léčbě. Máte-li ohledně použití aplikace 

jakýkoli dotaz, podívejte se do části Často 

kladené otázky nebo se zeptejte sestry.
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Pozdravy a rozloučení:

 Good morning – Dobré ráno

 Good afternoon – Dobré odpoledne

 Good evening – Dobrý večer

 Hello / Hi – Ahoj

 Goodbye – Nashledanou

 Bye – Ahoj (při rozloučení)

 Good night – Dobrou noc

 See you soon! – Brzy nashledanou!

 Have a nice day! – Pěkný den!

Poděkování:

 Thank you! – Děkuji vám!

 Thanks! – Děkuji! / Díky!

 You’re welcome! – Není zač!

Další zdvořilostní fráze:

 I am sorry. – Promiň. / Promiňte.

 Please – Prosím

 Excuse me. – Promiňte. / Pardon.

Vaše rodina:

 family – rodina

 parents – rodiče

 mother – máma

 father – táta

 grandmother – babička

 grandfather – dědeček

 grandson – vnuk

 granddaughter – vnučka

 brother – bratr

 sister – sestra

 child – dítě

 children – děti

 baby – miminko

 doughter – dcera

 son – syn

Rádi byste dlouhé zimní večery využili tak, abyste se něco nového naučili? 

Máme pro vás motivaci v podobě základních anglických frází a slovíček. Dnes začneme 

s pozdravy, rozloučením a poděkováním a k tomu přidáme pár slovíček, 

bez kterých se neobejdete, a slovíček týkajících se dialyzační léčby.

Vaše dialyzační léčba ve 20 slovíčkách:Naučte se anglicky aneb 

pár slovíček pro začátek

Nevíte si rady s výslovností? Na internetu si můžete vyhledat www.slovnik.seznam.cz, kde 

najdete výslovnost všech těchto slovíček, nebo požádejte o pomoc své blízké.

NEPHROLOGY HEMODIALYSIS

KIDNEY PERITONEAL DIALYSIS

KIDNEYS’ FUNCTION HOME (HEMO)DIALYSIS

KIDNEY DISEASE KIDNEY TRANSPLANTATION

KIDNEY FAILURE VASCULAR ACCESS

CHRONIC KIDNEY DESEASE (CKD) CENTRAL VENOUS CATHETER

TREATMENT FISTULA

DIALYSIS CENTER (HIGH) BLOOD PRESSURE

DIALYSIS MACHINE PULSE

DIALYSIS BODY TEMPERATURE

Vaše zdraví:

 How are you feeling? – Jak se cítíte?

 I am not feeling very well. – Necítím se moc dobře.

 I have a cold. – Jsem nastydlý.

 I have a fever, cough and headache. – Mám horečku, kašel a bolest hlavy.

 I need to see a doctor. – Potřebuji vidět doktora.

 Get well soon! – Ať vám je brzy lépe!

Vystřihněte si daná slovíčka a vzniknou vám tak oboustranné kartičky, které vám pomohou si 

slovíčka opakovat a zkoušet zábavnou formou. Můžete si je vzít kamkoli s sebou a při volné 

chvilce si je procvičovat.
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Benešov

Máchova 400

(areál nemocnice)

256 01 Benešov

Tel.:  311 280 320

Hlinsko

Husova 19

539 01 Hlinsko

Tel.: 461 002 461

Chomutov

Kochova 1185

(areál nemocnice)

430 12 Chomutov

Tel.: 471 120 350

Chrudim

Václavská 570

(areál nemocnice)

537 01 Chrudim

Tel.: 460 000 500

Kadaň

Golovinova 1559

(areál nemocnice)

432 01 Kadaň

Tel.: 471 003 010

Karlovy Vary

Zbrojnická 688/22

(areál nemocnice)

360 09 Karlovy Vary

Tel.: 353 223 281

Kladno

Vančurova 1548

(areál nemocnice)

272 59 Kladno

Tel.: 313 030 820

Kolín

Žižkova 146

(areál nemocnice)

280 20 Kolín III

Tel.: 321 022 700

Louny

Rybalkova 1400

(areál nemocnice)

440 01 Louny

Tel.: 477 012 310

Mariánské Lázně

Tepelská 137

353 01 Mariánské Lázně

Tel.: 354 622 604

Mělník

Pražská 528/29

(areál nemocnice)

276 01 Mělník

Tel.: 325 203 170

Most I

J. E. Purkyně 270

(areál nemocnice)

434 64 Most

Tel.: 471 120 370

Most II

Moskevská 14

434 01 Most

Tel.: 471 003 076

Nymburk

Nádražní 382/1

288 02 Nymburk

Tel.: 325 203 190

Pardubice I

Kyjevská 44

(areál nemocnice)

532 03 Pardubice

Tel.: 460 000 520

Pardubice II

Masarykovo nám. 2667

(poliklinika)

530 02 Pardubice

Tel.: 466 512 078

Praha 4 - Krč

Kukučínova 1151/1

142 00 Praha 4 - Krč

Tel.: 244 090 330

Praha 5 - Motol

V Úvalu 84

(areál FN Motol, pavilon 22)

150 06 Praha 5 - Motol

Tel.: 237 836 620

Praha 6 - Střešovice

U Vojenské nemocnice 1200/1

(areál nemocnice)

162 00 Praha 6 - Střešovice

Tel.: 220 510 107

Praha 9 - Vysočany

Sokolovská 304/ 810

(poliklinika)

190 61 Praha 9 - Vysočany

Tel.: 284 683 292

Praha 10 - Vinohrady

Šrobárova 50

(areál FNKV, pavilon S1)

100 34 Praha 10 - Vinohrady

Tel.: 237 836 570

Příbram

Podbrdská 269

(areál nemocnice)

261 01 Příbram - Zdaboř

Tel.: 321 000 161

Slaný

Politických vězňů 576

(areál nemocnice)

274 01 Slaný

Tel.: 312 521 994

Sokolov

Slovenská 1863

356 01 Sokolov

Tel.: 352 622 653

Vysoké Mýto

Hradecká 167

(areál nemocnice)

566 01 Vysoké Mýto

Tel.: 465 715 050

Síť dialyzačních středisek Fresenius 

NephroCare v České republice

HEMODIALÝZA NEFROLOGIE

 BRIŠNÍ DIALÝZA LEDVINY

DOMÁCÍ (HEMO)DIALÝZA FUNKCE LEDVIN

TRANSPLANTACE LEDVIN ONEMOCNĚNÍ LEDVIN

CÉVNÍ PŘÍSTUP SELHÁNÍ LEDVIN

 CENTRÁLNÍ ŽILNÍ KATETR CHRONICKÉ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN

FISTULE LÉČBA

(VYSOKÝ) KREVNÍ TLAK DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

TEP DIALYZAČNÍ PŘÍSTROJ

TĚLESNÁ TEPLOTA DIALÝZA

4342 ZÁBAVA
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Fresenius Medical Care – DS, s.r.o., Evropská 423/178, 160 00 Praha 6
tel.: 273 037 900, 273 037 901, e-mail: fresenius@fresenius.cz
www.freseniusmedicalcare.cz, www.nephrocare.cz
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