
POZITIVNÍ ZMĚNY 
PRO VAŠI SPOKOJENOST
Program Health Plus vytvořil pro klienty dotazník spokojenosti, kterým mohou poskytovat pod-
něty pro zkvalitňování našich služeb. První pozitivní změny již probíhají.

v neakutních případech tak může 
být výhodnější zavolat později, 
či využít online chat nebo e ‑mail. 
Klientům, kteří se nedovolali, naše 
pracovnice volají co nejdříve zpět.

NÁBOR NOVÝCH LÉKAŘŮ A SESTER
Dalším komentářem z dotazníků 
bylo, že se prodlužují termíny na 
neakutní či preventivní vyšetření. 
Důvodem je, že mnoho klientů chce 
aktuálně absolvovat preventivní 
vyšetření či kontroly chronických 
zdravotních obtíží, které kvůli pan‑
demii dříve odkládali, navíc dochází 
k souběhu vakcinace 3. dávky proti 
covidu‑19 a proti chřipce. „Prodlou‑
žené termíny nás velmi mrzí, 
protože je to v protikladu s naším 
dlouhodobým přístupem, kdy se 
snažíme o optimální dostupnost 
našich služeb. Nyní je však zájem  
3x vyšší, než je v tomto období 
běžné,“ vysvětlil provozní ředitel 
MUDr. Oldřich Šubrt. Poliklinika 
provedla různá opatření včetně 
otevření více ordinačních hodin 
díky přesčasům lékařů a sester. 
„Děkujeme klientům za pochopení. 
Jde jen o přechodný jev a situaci 
co nejrychleji stabilizujeme, a to 
i pomocí náborů nových lékařů 
a zdravotních sester,“ doplnil.

NA OHLASECH SKUTEČNĚ ZÁLEŽÍ
Někteří klienti si stěžovali také na 
funkčnost aplikace HealthPlus, 
která se po aktualizaci spojené 
se zvýšením zabezpečení někdy 
začala odhlašovat a někteří klienti 
se museli opět přihlásit zadáním 
hesla. Klinika již situaci vyřešila a po 
nové aktualizaci, která proběhne 
automaticky, by k tomu již nemělo 
docházet. „V dotaznících se objevilo 
i pár osobních stížností, třeba jeden 
z klientů upozornil, že mu byly 
nesprávně naplánovány odběry 
a musel přijít dvakrát. Když klienti 
uvedou jméno, tak jim osobně 
volám, snažím se situaci vyřešit, 
vysvětlit, nebo se omluvit za 
komplikace,“ popsala Pavlína Špu‑
láková. U klientů, jež kontaktovala, 
zaznamenala pozitivní ohlasy, že 
se poliklinika řešení věnuje. Vět‑
šina dotazníků je však anonymní. 
Přesto jsou obrovským přínosem, 
protože díky nim vzniká prostor 
pro zlepšení přístupu i služeb. 
„Pokud klienti nechtějí dotazník 
vyplnit a mají připomínky, mohou 
mě kontaktovat i přímo. Na jejich 
názorech skutečně záleží,“ uzavřela 
vedoucí. Postupně budou probíhat 
další pozitivní změny, o nichž Vás 
budeme informovat.

Zájem klientů byl nad očekávání, 
za dva měsíce přišlo více než 300 

odpovědí, v nichž naši klienti hod‑
notili spokojenost s poskytovanou 
péčí. „Je pro nás potěšující, že větši‑
na ocenila služby známkami 9 až 10. 
Pochvalných reakcí si velmi vážíme,“ 
sdělila vedoucí zákaznického centra 
(ZC) Pavlína Špuláková. V malém 
množství případů se objevily i nižší 
známky s upozorněním na některé 
nedostatky. Pracovníci kliniky 
všechny připomínky berou velice 
vážně a snaží se co nejdříve zajistit 
nápravu. „Jsme především vděční 
klientům, kteří věnovali svůj čas 
detailnímu popisu problému. Stejně 
podstatné jsou pro nás i podněty 
ke zlepšení a rozvoji služeb, protože 
právě díky názorům od našich 
klientů můžeme zlepšovat péči tím 
správným směrem,“ doplnila.

VÍC PRACOVNIC V NAŠEM CENTRU
Jednou z připomínek bylo, že 
je pro klienty občas obtížné se 
dovolat do zákaznického centra , 
telefon je obsazený a někdy trvá 
déle, než pracovnice zavolají zpět. 
„V souvislosti s tím jsme rozšířili náš 
tým z 9 na 12 osob a posílili linky 
v telefonní centrále, takže dochází 
k rychlejšímu vyřizování telefonátů,“ 
informovala Pavlína Špuláková. Od 
léta totiž významně narostl počet 
hovorů a prodloužila se jejich délka, 
protože klienti kvůli covidu častěji 
preferují telefonickou komunikaci. 
Pracovnice aktuálně vyřizují zhruba 
o 20 % více hovorů, než je obvyklé. 
„Díky změnám se situace značně 
zlepšila, ale přesto se může stát, že 
se nám klienti hned nedovolají. 
Za případné zdržení se jim velmi 
omlouváme,“ konstatovala vedoucí. 
Největší špička v počtu hovorů bývá 
v pondělí mezi 8. a 10. hodinou, 

NOVÉ POZNATKY 
PRO VAŠE ZDRAVÍ

Program Health Plus při péči o Vaše zdraví 
nespoléhá pouze na externí lékařské studie. 

Aby mohl využívat co nejúčinnější medicínské 
postupy s prověřenými poznatky, které Vám 
zajistí co nejkvalitnější zdravotní péči, provádí 
i vlastní studie, jež mají za cíl potvrdit nebo 
rozvinout aktuální úroveň poznání. V minulosti 
jsme se zaměřili například na prevenci vážných 
chorob pomocí genové analýzy a nedávno jsme 
provedli zkoumání protilátek proti covidu‑19.

Jak se můžete dočíst v aktuálním newsletteru, 
letos v rámci naší polikliniky proběhl výzkum, 
do nějž se zapojily desítky našich klientů, 
kteří prodělali lehkou formu covidu léčenou 
doma. S odstupem 2 a 4 měsíců jsme jim měřili 
protilátky proti této nemoci. U většiny jedinců 
bylo zjištěno, že protilátky klesají rychleji, než se 
předpokládalo. Což naznačuje, že postinfekční 
imunita, minimálně po lehčí formě choroby, 
nemusí být dostatečná a může dojít k reinfekci. 
Z toho vyplývají některé poznatky, které podrob‑
něji rozvádíme v rubrice „Zaostřeno na…“

Zásadní informace pro nás vyplynuly i z dotaz‑
níků spokojenosti, jejichž prostřednictvím nám 
můžete sdělit Vaše připomínky a podněty pro 
zlepšování našich služeb. Velmi si vážíme všech 
Vašich ohlasů. V poslední době kvůli covidu‑19 
a souběhu dalších okolností bohužel došlo 
k mírným komplikacím při zajišťování neakutní 
a preventivní péče, ale celý náš tým nepřetržitě 
pracuje na tom, abychom Vám zajistili nejvyšší 
úroveň péče, na jakou jste u nás zvyklí.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a důvěru. Dě-
láme vše pro to, abychom si ji plně zasloužili. 
Přejeme Vám klidné a spokojené prožití 
vánočních svátků.

MUDr.  
Pavel Šnajdr, PhD.

NOVINKY

MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ PRO VAŠI POLIKLINIKU
Britský časopis Global Health & Pharma každý rok pořádá 
mezinárodní soutěž Healthcare & Pharmaceutical Awards, která 
oceňuje inovace, nadstandardní přístup a mimořádnou úroveň 
zdravotnických zařízení z celého světa. Letošní 6. ročník má velmi 
významnou českou stopu. Skleněnou trofej jako symbol uznání 
získal Program Health Plus, který byl zvolen Nejlepším moderním 
soukromým zdravotnickým zařízením v Praze. Jde o další důležité 
ocenění, které klinika v posledních letech získala, jako potvrzení 
vysoké kvality poskytované lékařské péče.

ZIMA VE ZNAMENÍ KRÁSNÉHO UMĚNÍ
Po úspěšné výstavě akademického malíře Petra Písaříka obě 
budovy polikliniky zkrášlí další dvě výjimečné expozice slav‑
ných umělců. První výstava „Blízká setkání“ představí skleněné 
plastiky sklářky a sochařky Ivany Šrámkové, druhá díla sochaře 
Pavla Opočenského. Ten bude netradičně prezentovat své 
kresby z fascinujících souborů Nucleus, Evoluce a nejnovějšího 
souboru Underground, který vystaví vůbec poprvé. Expozice 
potrvá od poloviny prosince do začátku jara. Pro klienty bude 
k dispozici i speciální katalog s díly autorů předchozích výstav 
z roku 2021. Díla z katalogu i aktuální expozice lze zakoupit.

MUDr. Pavel  
Šnajdr, PhD.,
zdravotní ředitel 
Programu Health Plus

ÚVODNÍ SLOVO

Dotazník je k dispozici  
na recepci polikliniky.
Kontakt na vedoucí ZC  
je pavlina.spulakova@
programhplus.cz.



Výzkum se konal pod záštitou doc. MUDr. Jana Kábr‑
ta, CSc. a zdravotního ředitele kliniky MUDr. Pavla 

Šnajdra, PhD. podíleli se na něm osobní lékaři i provoz‑
ní ředitel MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA. V roce 2021 
se do něj zapojilo několik stovek klientů naší kliniky. 
Jako referenční skupinu jsme vybrali 43 z nich, 26 žen 
a 17 mužů od 32 do 72 let, kteří se zotavili po infekci 
virem SARS ‑CoV‑2 potvrzené PCR testem. „Všichni měli 
lehký průběh onemocnění se symptomatickou léčbou 
a nevyžadující hospitalizaci. V odstupu 2 a 4 měsíců od 
potvrzené infekce jsme pomocí testu ELISA hodnotili 
vzestup protilátek proti covidu‑19 třídy IgA, IgM a IgG,“ 
sdělil MUDr. Pavel Šnajdr. Ze studie vyplynuly poznat‑
ky, jež rozvíjejí pohled na protilátkovou ochranu a její 
dynamiku po prodělaném onemocnění.

ROZDÍLNÁ IMUNITA PO INFEKCI
U většiny účastníků studie bylo zjištěno, že protilátky 
pravděpodobně klesají rychleji, než se předpokládalo. 
„Průměrná hladina protilátek IgA a IgM se po vzestupu 
ve 2. měsíci ve 4. měsíci významně snížila. Vzestup 
IgG protilátek po 2 měsících byl následován dalším, 
statisticky nevýznamným vzestupem po 4 měsících 
od vzniku infekce. U jedné z osob nebyly prokázány 
protilátky ani v jedné ze tříd, jen u 28 ze 43 osob jsme 
je prokázali ve všech třídách,“ popsal zdravotní ředitel. 
Funkce imunity každého jedince je specifická a po 
prodělaném onemocnění covidem může být velmi 
rozdílná. „Trvání, kvalita i kvantita protektivní imunity 

po infekci covidem‑19 je individuální, závislá na 
věku, pohlaví, celkovém zdravotním stavu a zřejmě 
také na délce a závažnosti onemocnění,“ vysvětlil.

INFORMACE O PROTILÁTKÁCH
Co tedy ze studie vyplývá? Že imunita po prodělání 
covidu‑19 v čase klesá a u některých lidí se nemusí 
vůbec vytvořit. „V kontextu jiných studií se navíc po‑
tvrzuje, že protilátky u starších osob klesají rychleji 
než u mladých. Ale náš výzkum a zatím ani žádný 
jiný nedokázal stanovit žádnou konkrétní hodnotu 
protilátek, od níž lze člověka považovat za bezpečně 
chráněného,“ poukázal MUDr. Šnajdr. Informace 
o hladině protilátek je v tuto chvíli jen orientační, 
zvlášť vzhledem k tomu, že imunita každého jedince 
reaguje individuálně. „Ale pokud v testu protilátek 
vyjdou nízké hodnoty, může nám to někdy pomoci 
urychlit rozhodnutí, že by se klient měl nechat očko‑
vat. Protože náš výzkum naznačuje, že postinfekční 
imunita, minimálně po lehčí formě nemoci, nemusí 
být dostatečná a může dojít k reinfekci. Ale klinická 
praxe ukazuje, že k infekci může dojít i po očkování,“ 
doplnil. Některé studie naznačují, že imunita po 
prodělání choroby může být silnější než imunita po 
vakcinaci dvěma dávkami, ovšem ta se dá zásadně 
posílit 3. dávkou. V ČR i ve světě probíhají další 
výzkumy a poznatky nejen o protilátkách se budou 
rozšiřovat. Naši lékaři vše sledují, aby Vám mohli 
poskytnout tu nejlepší a nejaktuálnějsí péči.

VÝZKUM PROTILÁTEK PROTI COVIDU-19
Pokud má být lékařská péče opravdu efektivní, kvalitní a zacílená, je třeba aplikovat nové 
medicínské poznatky ověřené v klinických studiích. Naši lékaři proto pozorně sledují české 
i zahraniční výzkumy a provádějí i vlastní studie, naposledy o protilátkách proti covidu-19.

PREVENCE PROTI AKUTNÍM RESPIRAČNÍM INFEKCÍM

PREVENTIVNÍ PORADNA

DVĚ EPIDEMIE 
V JEDNÉ ZEMI

TIRÁŽ: Vydává soukromé zdravotnické zařízení Program Health Plus jako elektronický newsletter pro klienty. Foto: Tereza Žižková a Depositphotos.com. Vydáno v prosinci 2021.
Telefon: 227 071 111 • Email: recepce@programhplus.cz • Web: www. programhplus.cz • Sledujte nás i na Facebooku, Instagramu a LinkedInu.

Zima je obdobím s častým výskytem akutních 
respiračních infekcí (ARI). Co je způsobuje?
Nejčastěji se jedná o virová onemocnění. Původci 
mohou být například rhinoviry, adenoviry, RS viry, 
virus parainfluenzy, chřipky a nyní i covidu‑19. Méně 
často jde o bakteriální nebo jiné původce. Projevují se 
symptomy onemocnění horních cest dýchacích (na‑
příklad rýma, záněty vedlejších dutin nosních, zánět 
středouší, záněty nosohltanu, angíny a záněty hrtanu), 
nebo dolních cest dýchacích (záněty průdušnice, 
průdušek, zápal plic či pohrudnice). Z projevů jde 
nejčastěji o rýmu, kašel, bolesti v krku či „průdušek“, 
zvýšenou teplotu, bolesti hlavy, kloubů nebo svalů, 
celkovou únavu, může se objevit i nechutenství, 
případně zažívací obtíže.

Jaké rady pro prevenci byste doporučila?
Připomenu obecně známá fakta – stravu bohatou na 
vitamíny s dostatečným příjmem ovoce a zeleniny, 
pobyt na čerstvém vzduchu, otužování a pravidel‑
nou fyzickou aktivitu. Především u dětí je důležité 
přizpůsobit oblečení povětrnostním vlivům. A protože 
infekce se nepřenáší jen „vzdušnou cestou“, ale častěji 

Letošní zimu nedoprovází jen vzedmutí nákazy novým koronavirem, ale tradičně i akutními 
respiračními infekcemi, jež je od covidu-19 velmi složité odlišit. Osobní lékařka MUDr. Hana 
Sýkorová vysvětlila, jaká je nejlepší prevence a proč tyto nemoci není vhodné podceňovat…

kontaktem s kontaminovanými předměty, je důleži‑
té časté mytí či dezinfekce rukou, snažit se nesahat 
si na obličej, nos nebo oči. Doporučuje se vyhýbat 
prostorám s větší kumulací osob, hlavně špatně vě‑
traným. Problematika nošení respirátorů a roušek je 
známá. Nemocní by měli dodržovat osobní izolaci, 
tedy nechodit do práce apod. Týká se to samo‑
zřejmě i dětí. Zvláště u rizikových skupin osob se 
doporučuje očkování proti vybraným chorobám – 
chřipce, pneumokokovi, černému kašli a samozřej‑
mě proti covidu‑19. Pro podporu imunity je vhodné 
využít vitamíny C a D, selen, zinek a přípravky 
obsahující tzv. betaglukany.

Může zanedbávání léčby způsobit nějaké vážné 
komplikace?
Rozhodně se nedoporučuje tzv. „přecházení“ nemo‑
ci. Jednak to vede k tzv. protrahovanému průběhu, 
častějším recidivám respiračních infektů, ale hlavně 
k riziku vzniku komplikací. Mezi ty patří zápal plic, 
zánět srdečního svalu, zánět vedlejších nosních 
dutin, středouší apod. Tedy platí důraz na klidový 
režim a symptomatickou léčbu.

Celý rozhovor najdete na webu www.programhplus.cz/co -radi -nasi -lekari

V Česku aktuálně neprobíhá pouze 4. vlna 
epidemie covidu-19, ale v některých věko-
vých kategoriích také epidemie akutních 
respiračních infekcí. Oba typy onemocnění 
je přitom velmi obtížné rozlišit.

ZDRAVÍ V ČÍSLECH

Zdroj: Státní zdravotní ústav

Podzimní sezóna akutních respiračních infekcí 
(ARI) většinou začíná v průběhu září a vrcholí 
během listopadu. Další vlna přichází hned po 
přelomu roku a nejvyššího počtu nakažených 
dosahuje v únoru či v březnu. Na přelomu 
let 2020/2021 se vlna akutních respiračních 
infekcí v porovnání s předchozími lety pro‑
jevila jen minimálně, důvodem byla zřejmě 
preventivní opatření spojená s pandemií proti 
covidu‑19, která bránila i šíření ARI. Letos 
na podzim se však akutní respirační infekce 
projevily s nemalou silou, zřejmě v souvislosti 
s rozvolněnými protiepidemickými opatře‑
ními, a dosáhly téměř hodnot z roku 2019. 
V posledním zářijovém týdnu bylo nahlášeno 
zhruba 1 500 nemocných na 100 000 obyvatel 
a počet dále stoupal. Výskyt ARI dosáhl vrcholu 
v 2. polovině října, kdy v mladších kategoriích 
přesahoval hranici epidemie. U předškoláků do 
5 let bylo zhruba 6 000 nemocných na  
100 000 dětí, v kategorii od 6–14 let počet 
dosáhl 2 500 nemocných. O něco méně byli 
postiženi mladí lidé od 15–24 let. Starší lidé 
odolávali akutním respiračním infekcím úspěš‑
něji, ovšem významně více je postihoval covid. 
Rozšíření ARI od té doby klesá, přesto ve  
48. týdnu (od 29. 11.–5. 12.) u nejmladších sku‑
pin trval stav epidemie. U předškoláků do 5 let 
bylo 3 334 nemocných, u školáků od 6–14 let 
1840 a v kategorii 15–24 let 2 040 nemocných 
na 100 000 osob. Podle imunologů navíc 
mnoho dětí vykazovalo těžší průběhy infekcí, 
než je obvyklé. Příčinou je pravděpodobně 
fakt, že v minulé sezóně nepřišly s ARI do styku 
a imunitní systém neměl šanci se na tyto infek‑
ce připravit. Někteří odborníci předpokládají, 
že i jarní sezóna ARI může být poměrně silná, 
proto je vhodné nepodceňovat prevenci. Pro‑
blémem je i fakt, že akutní respirační infekce 
mají podobné příznaky jako covid a jediným 
prokazatelným způsobem, jak tato onemocně‑
ní odlišit, je PCR test.

VÝSKYT AKUTNÍCH RESPIRAČNÍCH 
INFEKCÍ NA 100 000 OBYVATEL V ČR

Hlášení ARI ‑ ČR
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