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PROFIT XXXXXXXXXX

Jste zárove! mana"er a zárove! léka#. Je 
t$"ko spojit tyto dv$ role, nebo se navzájem 
podporují? 

Myslím si, !e tyto dv" role, tedy léka#e 
i mana!era, je v oboru zdravotnictví obzvlá$% 
t"!ké skloubit. U! jen z toho d&vodu, !e je 
zdraví 'lov"ka velmi komplexní pojem. Dle 
World Health Organization (WHO) se jedná 
o „stav fyzické, psychické, sociální a estetické 
pohody“. Samotná role léka#e vy!aduje mnoho 
dovedností, po'ínaje získáváním nejnov"j$ích 
v"deck(ch poznatk& a zku$eností, dále dodr-
!ováním p#edepsan(ch zákonn(ch norem, vy-
hlá$ek a pravidel. Nemén" d&le!itou roli hraje 
schopnost komunikace s pacientem a kolegy, 
proto!e medicína je t(mová práce. Role dob-
rého léka#e je p#edev$ím v um"ní zhodnotit 
celkov( stav pacienta a tím nejlep$ím zp&-
sobem mu poskytnout pé'i. Práv" z d&vodu 
tohoto velmi citlivého a komplexního p#ístupu 
k pacientovi je management ve zdravotnictví 
obzvlá$% slo!it(. Fungující management ne-
jen umo!)uje vykonávat kvalitní léka#skou 
'innost, ale zárove) ji m&!e zjednodu$it. 
Mana!erská doporu'ení jsou 'asto v rozporu 
s léka#skou etikou a sociální problematikou, 
kterou s sebou zdravotnictví jako obor nese. 
V takov(ch situacích se pozná dobr( léka# a zá-
rove) mana!er. Jsem toho názoru, !e léka# 
v!dy musí dbát na etick( kodex a vnímat a re-
spektovat sociální status pacienta, ve kterém 
se nachází. V takov(ch situacích je role léka#e 
mana!era slo!it"j$í. Skloubit je v$ak rozhodn" 
lze, zejména pro zlep$ení zdraví pacienta, které 
je v!dy na prvním míst". 

Obvykle se mana"e#i na vedení lidí a or-
ganizací dívají pohledem ekonoma, tech-
nika. Na co vy kladete d%raz a jak&m zp%-
sobem pracujete s lidmi? 

PREVENCE JE LEVN!J"Í 
NE# LÉ$BA 
Po'et klient&, kte#í vy!adují preventivní vy$et#ení, se v poslední dob" 
neustále zvy$uje. Ve v"t$in" p#ípad& je d&vodem chronická únava 
a p#epracovanost, #íká primá#ka MUDr. Dubravka Jaganjacová, Ph.D., 
#editelka firmy SPONDEO provozující ambulantní odbornou ordinaci.  

Já osobn" se v!dy na lidi dívám v první 
#ad" pohledem 'lov"ka. Jsem p#esv"d'ena, 
!e lidskost, korektnost a respekt musejí b(t 
základem ka!dé komunikace.

Zam$#ujete se v ordinaci na civiliza'ní 
choroby. Jaké nej'ast$j(í potí"e #e(íte?

Nej'ast"j$í potí!e jsou v oblasti srde'n"-
cévních onemocn"ní, p#ed'asné ateroskle-
rózy a jejích komplikací, obezita, cukrovka, 
vysok( krevní tlak, revmatické onemocn"ní, 
chronick( únavov( syndrom, nádorové one-
mocn"ní – zejména rakovina plic, syndrom 
vyho#ení, deprese. Jsou to onemocn"ní, o kte-
r(ch velmi 'asto klienti ani nev"dí. P#ijdou 
p&vodn" kv&li úpln" jin(m problém&m, na-
p#íklad cht"li by operaci k#e'ov(ch !il, pro-
to!e je bolí nohy. *íly k#e'ové tam doopravdy 
jsou, ale skute'n( a daleko nebezpe'n"j$í pro-
blém je ischemická choroba dolních kon'etin, 
která v podstat" vyvolává uvedené zdravotní 

potí!e a je velmi $ikovn" maskována k#e'o-
v(mi !ilami. Z d&vodu sedavého zam"stnání, 
éry po'íta'&, aut a mobilních telefon& se ne-
ustále mén" a mén" pohybujeme. Produkt 
tohoto nezdravého !ivotního re!imu je nad-
váha a! vysok( stupe) obezity, která se velmi 
obtí!n" koriguje a #e$í. Dal$í, a! zará!ející, 
je navy$ující se po'et velmi mlad(ch lidí se 
zv($en(mi hodnotami krevního tlaku. Zde 
se ale nejedná o „white coat phenomenon“. 
V takov(ch p#ípadech dost bojujeme s lé'-
bou, proto!e klienti udávají !e „nic $patného 
necítí“, a tak ani nevidí d&vod lé'by a pravi-
deln(ch náv$t"v léka#e. To samé vidíme v p#í-
pad" metabolick(ch chorob, zvlá$% u poruch 
metabolismu tuk&, které „nebolí“. Troufám 
si #íct, !e dnes v ordinaci 'ast"ji ne! simu-
lanty potkávám ty, kte#í o svém onemocn"ní 
nev"dí 'i ho popírají. Lidé necht"jí b(t ne-
mocní, proto!e se mnohdy bojí, !e p#ijdou 
o zam"stnání.


