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Lékafisk˘ dÛm Praha 7 v Janov-
ského ulici v Hole‰ovicích nabízí
pacientÛm ‰irokou ‰kálu sluÏeb.
Ortopedické zákroky, odstranûní
koÏních problémÛ, plastická chi-
rurgie, gynekologie, léãba zaÏíva-
cích poruch, preventivní pro-
hlídky.  JiÏ na recepci se pacienti
setkají s vlídn˘mi sleãnami a pa-
ními v bílém, které je o v‰em in-
formují a v pfiípadû zájmu je ih-
ned objednají. K zásadám tohoto
zdravotnického zafiízení v‰ak
patfií i to, Ïe se klientÛm nic ne-
zatajuje - jsou upozornûni na ve‰-
kerá moÏná rizika i komplikace a
souãasnû na to, Ïe Lékafisk˘ dÛm
Praha 7 má sice smlouvu s VZP,
ale ne v‰echny zákroky, které se
zde provádûjí, poji‰Èovna hradí.
T̆ ká se to hlavnû oblasti estetic-
ké medicíny. Pacient zkrátka ví,
do ãeho jde, a to je dobfie. Na
sklonku minulého roku zde zaãa-
li pouÏívat unikátní metodu k
odstranûní varixÛ - neboli kfieão-
v˘ch Ïil. Jde o americk˘ systém
Closure, kter˘ je znám i v západ-
ních evropsk˘ch zemích, ov‰em
v Praze je Lékafisk˘ dÛm Praha 7
zatím jedin˘m zafiízením, kde se
provádí. Ten, kdo nûkdy trpûl ãi
trpí kfieãov˘mi Ïilami, dobfie ví,
Ïe to není nic pfiíjemného. âlovû-
ka bolí nohy, má pocit, jako kdy-
by byly z betonu, suÏují ho ãasté
kfieãe a ani pohled na nemocné
nohy není nic pûkného. O‰klivé
"uzlíky" z nemocn˘ch Ïil, zmûna
barvy kÛÏe, oteklé kotníky. Toto
onemocnûní trápí kaÏdého tfietí-
ho ãlovûka. B˘vají jimi postiÏeni
hlavnû lidé, ktefií jsou v práci ce-
l˘ den na nohou ãi pfiená‰ejí tûÏ-
ká bfiemena. Rizikov˘m fakto-
rem je také nadváha, tûhotenství
ãi ploché nohy. U ãásti postiÏe-
n˘ch se na chorobû podepisuje
dûdiãnost. Dnes je zvykem svá-
dût v‰echno na civilizaãní choro-
by, ov‰em pravdou je, Ïe zmínky
o kfieãov˘ch Ïilách najdeme uÏ
ve staroegyptsk˘ch papyrech a v

dílech antick˘ch lékafiÛ Galéna
ãi Hippokrata. Tedy nic nového
pod sluncem, kfieãové Ïíly byly a
budou a je tedy na místû otázka,
jak se jich zbavit. Pfii takzvané
klasické operaci se Ïíly neãistí,
ale zcela od-
straní a jejich
funkci pfie-
vezmou zdra-
vé Ïíly. Zák-
rok se prová-
dí buì pfii
celkové nebo
ãásteãné ane-
stézii. Nûkdy
je sice moÏné
se vrátit je‰tû
v den operace
domÛ, ov‰em
je tfieba poãí-
tat s tím, Ïe
n û k t e r ˘ c h
p fi í p a d e c h
strávíte nûko-
lik dnÛ v ne-
mocnici, pra-
covní ne-
s c h o p n o s t
mÛÏe trvat i
nûkolik t˘d-
nÛ a dva aÏ tfii
mûsíce bude
nutné nosit
elastické pun-
ãochy. I del‰í
dobu po ope-
raci mohou
mít je‰tû paci-
enti modfiiny.
Dal‰í moÏ-
ností je od-
stranûní varixÛ pomocí laseru -
toto fie‰ení zkracuje ãas rekonva-
lescence, ale má i své nev˘hody.
Vedoucím lékafiem úseku cévní a
chirurgické praxe v Lékafiském
domû Praha 7 se specializací na
kfieãové Ïíly je MUDr. Jaroslav
Kliment, kter˘ patfií mezi pfiední
ãeské experty v oboru cévní chi-
rurgie a v této oblasti pÛsobí pfies
ãtvrt století. Má tfii atestace z chi-

rurgie a cévní chirurgie a je ãle-
nem fiady specializovan˘ch spo-
leãností, pfiedná‰í a publikuje.
Mnoho let operoval kfieãové Ïíly
klasickou metodou a pozdûji i la-
serem, k nûmuÏ má ov‰em fiadu

v˘hrad. Neuspokojil mû z toho
dÛvodu, Ïe jeho pouÏití je znaãnû
problematické. Lékafi musí  mít
ochranné br˘le, jak˘koliv odraz
laserového  paprsku od kovov˘ch
instrumentÛ pfiedstavuje ohroÏe-
ní ztráty zraku vãetnû nebezpeãí
pro pacienta. Teplota je vysoká,
takÏe hrozí, Ïe se spálí nejen oh-
nisko, v nûmÏ je kfieãová Ïíla, ale
i kÛÏe v okolí. OhroÏeni jsou

hlavnû hubenûj‰í lidé.  Lidé mo-
hou mít takzvané "fantomové bo-
lesti", to znamená, Ïe je bolí nûco
v místech, kde pro bolest není
objektivní dÛvod. Nerv je prostû
po‰kozen .̆ A to se mÛÏe stát i pfii

klasické operaãní technice.
Doktor Kliment je jedin˘m léka-
fiem, kter˘ v souãasné dobû pou-
Ïívá novou metodu Closure v
Praze. ProtoÏe je souãasnû i ve-
doucím lékafiem chirurgie III a
vedoucím lékafiem cévní ambu-
lance v Oblastní nemocnici Pfiíb-
ram, vyuÏívá tuto metodu samo-
zfiejmû i tam. Ostatní lékafii v
âeské republice, ktefií novou

metodu pfii léãbû varixÛ pouÏíva-
jí, by se dali spoãítat na prstech
jedné ruky.
Metoda Closure se pouÏívá osm
let v USA a teprve v minulém ro-
ce bylo povoleno její uÏívání v

Evropû. Já ji pou-
Ïívám od loÀské-
ho fiíjna  a zatím
jsem ji uplatnil u
nejvût‰ího poãtu
pacientÛ v rámci
âeské republiky.
Nová metoda je
zaloÏena na prin-
cipu, aby byly co
nejmen‰í poope-
raãní komplikace,
co nejrychlej‰í ná-
vrat do zamûstná-
ní a  po kosmetic-
ké stránce to do-
padlo co nejlépe.
Oproti laseru,
kter˘ vyuÏívá tep-
lotu aÏ okolo 800
stupÀÛ, má meto-
da Closure v˘ho-
du v tom, Ïe se dû-
lá pfii teplotû de-
setkrát niÏ‰í.  Jde
o to, Ïe hlavní Ïíla
se jakoby z vnitfi-
ku svafií, odbornû
se tomu fiíká radi-
ofrekvenãní abla-
ce varixÛ. Tenk˘
speciální katetr je
zaveden do Ïíly a
napojen na radio-
frekvenãní gene-
rátor. Katetr se

pomalu vytahuje a uzavírá Ïílu.
Laicky se to dá pfiirovnat k mik-
rovlnce. Lidé po operaci nemají
Ïádné modfiiny, nic se nepo‰kodí,
nic se nemusí vyjmout jako pfii
klasické metodû, vysvûtluje
MUDr. Kliment. Pfii pouÏití me-
tody Closure pacient mÛÏe jít do
práce uÏ druh˘ den. Má jen nû-
kolik stehÛ, coÏ je srovnatelné s
tím, jako kdyby si tfieba nechal

vyndat bradavici. V˘kon trvá asi
hodinu. Ov‰em vhledem k tomu,
Ïe heslo tohoto zafiízení je, aby
pacienta nic nebolelo, nepouÏívá
se místní umrtvení. TakÏe paci-
ent dostane celkovou anestézii a
tudíÏ musí b˘t ãtyfii hodiny sle-
dován po probuzení. Poté mÛÏe
bez problému opustit zdravot-
nické zafiízení. Jak je vidût nová
metoda má mnoho v˘hod, ov‰em
bohuÏel je faktem, Ïe ji v
souãasné dobû VZP nehradí. Es-
tetické handicapy spojené s kfie-
ãov˘mi Ïilami jsou nepfiíjemné
hlavnû Ïenám. Jsou to nejãastûj‰í
zájemkynû o odstraÀování kfieão-
v˘ch Ïil novou metodou? Obdo-
bí, kdy metodu Closure v Praze 7
pouÏívám, je pomûrnû krátké.
Operoval jsem osm Ïen a ãtyfii
muÏe. Ov‰em jeden pfiíslu‰ník
silnûj‰ího pohlaví byl mimofiád-
nû zajímav˘ - pracoval v pizzérii
a uÏ den na to, kdy vstal z ope-
raãního stolu, obsluhoval bez
problémÛ hosty. âastou otázkou
pacientÛ b˘vá, zda se i po tomto
zákroku nemohou problémy s
varixy vrátit, jako tomu b˘vá nû-
kdy u klasick˘ch operací ãi od-
stranûní pomocí laseru. U meto-
dy Closure je mnohem více ‰an-
cí, Ïe dojde k jednorázovému vy-
fie‰ení problému. Zadní vrátka si
v‰ak ponechávám v tûch pfiípa-
dech, pokud jde o dûdiãnou zá-
tûÏ. Geny vymûnit neumíme, to
je fakt. Rizikovou skupinou mo-
hou b˘t napfiíklad také pacienti s
poruchou sráÏlivosti krve. KaÏd˘
pfiípad je ov‰em specifick ,̆ mu-
sel bych pacienta vidût, abych
umûl stanovit správnou diagnó-
zu, prognózu a vhodn˘ operaãní
postup. Na závûr tedy praktická
informace - pacienti se na
MUDr. Jaroslava Klimenta v Lé-
kafiském domû Praha 7 mohou se
sv˘mi problémy obrátit kaÏd˘
ãtvrtek v dobû od 7.30 do 15 ho-
din.

MARCELA KOLOMACKÁ

Jistû jste v nûkterém z minul˘ch
ãísel vydání Hobuletu zaregist-
rovali zprávu, Ïe se k nám chy-
stají ãlenové studentského za-
stupitelstva z lond˘nské ãásti
Lewisham.
Na konci jsme na vás také apelo-
vali, abyste nám drÏeli palce a
doufali, Ïe se cel˘ pobyt mla-
d˘ch zastupitelÛ probûhne v
podle plánu a my se dorozumí-
me.
A drÏeli jste palce
zfiejmû poctivû,
protoÏe jsme je
bûhem celého je-
jich pobytu ani
jednou nepoztrá-
celi, nedopustili
se ani jedné v˘-
trÏnosti, na smlu-
vené místo dorá-
Ïeli maximálnû se
zpoÏdûním o dél-
ce pár desítek mi-
nut a na závûr
jsme dokonce se-
stavili jakési zá-
vûreãné prohlá‰e-
ní a utvofiili tak
vizi toho, o co se budeme v obou
mûstsk˘ch ãástech zasazovat.
Cel˘ projekt  Pfiíbûh dvou mûst
– mladí lidé a demokracie, byla
financovaná z dotací EU a pod-
porována mûstskou ãástí Prahy
7, která nám zajistila moÏnost
zúãastnit se mnoha akcí – hoke-
jového zápasu poãínaje a promí-
tání filmu v kinû OKO s deba-
tou zainteresované osoby konãe.
Nesmím opomenout také úãast
v Centru Evropské unie, kde
jsme byli hosty a mohli jsme tak
zjistit spoustu zajímav˘ch infor-
mací.
A jaká vládla atmosféra mezi ná-
mi, samotn˘mi úãastníky?  Mu-

sím pfiiznat, Ïe i já jsem mûla
zpoãátku z kontaktu s neznám˘-
mi lidmi, je‰tû k tomu mluvící-
mi jinou fieãí, celkem obavy. Ja-
zykové bariéry ale padly jiÏ bû-
hem prvního dne, kdy jsme mû-
li  se v‰emi moÏnost seznámit se
lépe prostfiednictvím rúzn˘ch
her a také díky vstfiícnosti a
skvûlé povaze v‰ech Lewisham-
sk˘ch zastupitelÛ, se kter˘mi
jsme brzy na‰li spoleãné téma. 

Kromû zábavy a her jsme ale
mûli samozfiejmû také za úkol
zjistit, jak to v obou mûstsk˘ch
ãástech chodí a vyvodit z toho
nûjaké závûry, které by poté mû-
ly b˘t zapsány v prohlá‰ení
obou studentsk˘ch zastupitel-
stev. K tomu do‰lo 6. 12., na
Úfiadu mûstské ãásti Prahy 7,
kde nám byla v zasedací míst-
nosti k dispozici i velmi milá pa-
ní pfiekladatelka, která nám mû-
la pomoci s jazykov˘mi úskalí-
mi. 
Tam se ale také ukázaly první
rozdílné názory na problemati-
ku dne‰ní mládeÏe a zaãalo se Ïi-
vû diskutovat. Po nûjaké dobû se

zasedací místnost rozdûlila na
dva tábory, vesmûs na ãeskou a
anglickou ãást s tím, Ïe jeden
ãlen na‰eho Zastupitelstva pod-
le pfiebûhl na druhou stranu a
tak jsme byli v hlasování o pfiije-
tí nûkter˘ch bodÛ do na‰eho
spoleãného prohlá‰ení pfiehlaso-
váni. 
Vesmûs jsme sepsali na‰e vize
toho, jak bychom si pfiáli,  aby to
v na‰ich mûstsk˘ch ãástech vy-

padalo a je-
den z bodÛ –
o d s t r a n i t
graffiti na ve-
fiejn˘ch do-
mech a vy-
mezit místa,
kde by se ten-
to druh „vy-
j a d fi o v á n í “
mohl bezt-
restnû vyko-
návat, jsme
jiÏ projedná-
vali s panem
starostou na
minulém za-
sedání.

Díky tomuto projektu jsme tak
na‰li spoustu nov˘ch kamarádÛ,
získali nov˘ pohled na mnoho
vûcí a s pfiispûním Lewisham-
sk˘ch zatupitelÛ pfii‰li na dal‰í,
které by se mohly na na‰í mûst-
ské ãásti zmûnit. 
Nezb˘vá neÏ podûkovat v‰em,
ktefií se o nás cel˘ ten t˘den sta-
rali, nebo zajistili dostatek fi-
nancí a tûm, ktefií nám umoÏnili
proÏití tohoto úÏasného t˘dne –
Praze 7. 
Za celé osazenstvo Studenstské-
ho zastupitelstva velké díky! 

ANETA NEV·ÍMALOVÁ,
âLENKA SZ

JiÏ den po operaci obsluhoval hosty

Pfiedstavujeme nové solární studio INFINITPraha 7 & lond˘nsk˘ Lewisham 
Solární studio relaxaãního
centra Infinit v Hole‰ovi-
cích pro‰lo úplnou promû-
nou. V‰echna ãtyfii solária
vystfiídali nové profesionální
a modernûj‰í stroje Mega-
Sun. Na v˘bûr máte ze tfií
vertikálních turbo solárií
MegaSun a rela-
xaãního horizon-
tálního solária
MegaSun.

Nové opalovací
stroje MegaSun
pfiedstavují inte-
ligentní, rychlé,
rovnomûrné a
pohodlné opále-
ní. Perfektnû se
opálíte a nestrá-
víte tam del‰í do-
bu neÏ 5-15min.
Navíc jsou také
charakteristické
krásn˘m barev-
n˘m designem.
A v ãem tkví zá-
hada dokonalého
ã o k o l á d o v é h o
opálení? Tajem-
ství je v kvalit-
ních opalovacích
trubicích Mega-
Sun, které nejen
skvûle opalují,
ale navíc také ob-
sahují Ïádoucí
mnoÏství sloÏky
UVB, která má
biopozitivní vliv
na lidsk˘ organismus. Verti-
kální ,solární sprchy' mají i
dal‰í pfiednosti, díky kter˘m
bude Va‰e slunûní komfort-
nûj‰í. Opalováním Vás bude
provázet pfiíjemn˘ Ïensk˘
hlas, kter˘ Vám vysvûtlí dal-
‰í postup pfii ovládání solá-

ria. Pokud v soláriu rádi po-
sloucháte hudbu, jistû ocení-
te moÏnost vlastního v˘bûru
hudby ze tfií kanálÛ - well-
ness, pop a studio. Dal‰í
zvlá‰tností je zrcadlo, na
kterém stojíte a díky které-
mu si lépe opálíte kotníky a

vnitfiní stranu nohou. A nej-
vût‰í v˘hodou nov˘ch verti-
kálních solárií je bezesporu
otevfien˘ strop, coÏ ocení ne-
jen klaustrofobici, aÏ budou
moci bûhem opalování pozo-
rovat pÛsobivé klenuté cih-
lové stropy.

V zimních mûsících nám
ãasto chybí slunce a s ním
spojené teplo a svûtlo. Solá-
rium vám ho nenahradí, ale
zaruãenû si v nûm dobijete
baterky a va‰e kÛÏe je‰tû zís-
ká bronzov˘ nádech. Opále-
ní je‰tû více vynikne, pokud

pouÏijete solární kos-
metiku, která je velmi
dÛleÏitá nejen pro
dobré opálení, ale pfie-
dev‰ím jako ochrana a
vyÏivující péãe pro
pokoÏku. Jistû Vás po-
tû‰í na‰e otevírací do-
ba. Opalovat se totiÏ
mÛÏete jiÏ od brzkého
rána po cel˘ den aÏ do
pozdních veãerních
hodin. Zaruãujeme
Vám v˘bornou kvalitu
a dokonal˘ komfort
pfii slunûní v pfiíjem-
ném klimatizovaném
prostfiedí. Odbornû
vy‰kolen˘ personál
Vám vÏdy ochotnû po-
radí a nabídne kvalit-
ní solární kosmetiku
Oranjito. Nav‰tivte
solární studio Infinit
a objevte v‰e, co jste
doposud postrádali.
Pfiijìte za sluncem do
solárního studia Infi-
nit a slunce si odnese-
te i v du‰i.

Více na www.infinit.cz
nebo pfiímo v relaxaãním
centru Infinit: Jablonského
4, P-7 - Hole‰ovice, tel: 608
877 604, 220 874 253. Otevfie-
no: Po-Pá 7:00 - 23:00, So-Ne
9:00 - 23:00

MONIKA KOSOVÁ


