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Naše nemocnice má hlavu i patu! 
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- Opilý lékař 

- Paranormální jevy 

- Rozhovor s primářem 

- Agregátní fond 

- Horoskopy 

- Křížovka jako bonus (v ceně) 

- Recenze 

- Analýza operací 

- Kapří akce!!! 
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všeobecně známé 
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novinky, největší 
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v podobě křížovky, to 

vše ve Špitálském 
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OZNÁMENÍ 

Autor: Vít Skalník 

 

Porodní sál pro koně má zítra zavřeno 
 

Následující týden bude oddělení pro silně gravidní koně přesunuto na RJIP 

(rybářskou jednotku intenzivní péče) 2. patro, třetí vchod vlevo. Zastupitelka pana 

primáře bude k dispozici ve své kanceláři. Infolinka  je přístupná nonstop na čísle 

+666 735 124 426. V případě nepřítomnosti zastupitelky musíte koně obsloužit sami.  

(tento vchod) 

(obsluha koně) 
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ZPRÁVA 

Autor: Sabina Jakšová 

 

Lékař nedokázal spočítat prsty na ruce 

Jeden z lékařů v oblastní nemocnici Na Xibulce byl v pondělí při práci tak 
dezorientovaný, že na jednoduchý úkol spočítání prstů nedokázal odpovědět, 
zapříčinil to lékárnický líh 

Jeden z lékařů odběrového oddělení byl v práci přistižen pod vlivem alkoholu, do práce 
podle svědků ale přišel ještě střízlivý. „Ráno přišel do práce a vše bylo v pořádku, svou 
práci vykonával jako obvykle,“ uvedla jedna ze sester, která s ním ten den pracovala, 
„blížícím se koncem směny se to ale začalo zhoršovat, ke konci už začínal mluvit z cesty 
a vynechávat slova.“ Sestrám netrvalo dlouho, než si uvědomily, že lékařův stav by 
mohl mít na svědomí alkohol. 

Jak se poté ukázalo tak za hladinu alkoholu v krvi mohlo to, že lékař v pracovní době 
popíjel lékárnický líh, který se v nemocnici normálně používá a tak ho měl volně 
k dispozici. Doktor přivolaným strážníkům nadýchal přes 3‰. 

Přišlo se také na to, že to nebyla ojedinělá situace. Z lékaře byl prý alkohol cítit častěji, 
sestry tomu ale nevěnovaly takovou pozornost a dávaly to za vinu nějakému popíjení 
z předešlého dne nebo zápachu dezinfekce. Líh měl údajně pít z odměrných kádinek, 
aby si kontroloval míru vypitého alkoholu, to mu ten den nevyšlo a množství vypitého 
alkoholu se odhadovalo na 0,5l.  
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ZPRÁVA 

Autor: Vít Skalník  

 

Exploze tajné laboratoře Na Xibulce rozpoutala peklo, 

labrotatoř již není tajemstvím. 
  

           V úterý došlo k explozi nehořlavého cukru v tajné laboratoři Na Xibulce. Výbuch 

po sobě zanechal kráter o velikosti nosní mandle, avšak síla exploze byla témeř 50 

megatun. 

 Výbuch vážně zranil 7 vědců, 2 na místě zemřeli. 

 Primář Voděrka se k tématu ještě nevyjádřil, někteří říkají, že odjel na Bahamy. 

Případ vyšetřuje policie České republiky.  

 Dle údajů jednoho z pracovníků laboratoře se zde vyráběl karamel, měl však 

velmi netradiční chuť. Důvodem bylo velké množství LSD v zrnkách cukru.  

 Hospitalizovaní pracovníci vykazují amnesii a ztrátu chuti. Jeden z nich odpor 

k jídlu odůvodnil, že vidí u lednice draka.  

 
BUMBUM 
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ZPRÁVA 

Autor: Patrik Cinert 

 

Dveře ve čtvrtém patře byly ohnuty 
 

Ve čtvrtek ráno se z hořejších pater v oddělení paranormálních pacientů nemocnice Na 

Xibulce ozvala hrozivá rána, svědci mluví o skřípání a zvuk vysypávajícího se skla. 

Zdrojem těchto zvuků se ukázalo být levé křídlo dveří, které se ve čtvrt na sedm ráno 

místního času za záhadných okolností ohlo. Při ohybu se vysypala výplň, nikdo nebyl 

zraněn. 

K pozoruhodné události došlo v nemocnici Na Xibulce už poněkolikáté. Není výjimkou, 

že se tyto nevysvětlitelné události dějí v oddělení paranormálních pacientů, nad čímž 

se již nikdo z pochopitelných důvodů nepozastavuje. 

Tentokrát to však bylo jiné, událost neměla očité svědky. Vždy v podobných událostech 

zde byl někdo, kdo detailně popsal souběh událostí. Avšak vše, co dnes TVSPJVNNX 

(Tajná vyšetřovací služba paranormálních jevů v nemocnici Na Xibulce) má, jsou 

výpovědi lidí, co událost pouze zaslechli. 

„Dnešní událost byla velmi zvláštní, pokaždé nám někdo dokonale vylíčil, jak tu židli 

takto zpřelámal duch, či jiná podobně mystická bytost. Vždy jsme měli podrobný popis, 

který jsme mohli zapsat do protokolu, a případ byl vyřešen. Z popisů, které nám uvedli 

svědci, se však nedá potvrdit žádná z mystických bytostí, vše co máme, je jen rána a 

zvuk sypání skla“ uvedl pro Špitálský expres generální ředitel TVSPJVNNX Roman 

Zarohem.  
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OZNÁMENÍ 

Autor: Kryštof Urban 
 

Za agregáty!!  
 

Dne 20.12. 2020 proběhne v prostorách naší nemocnice  

Na Xibulce v časovém rozmezí od 8:00 do 20:00 dobrovolná finanční sbírka kvůli 

nedostatku peněz na naftu do agregátů, které jsou zcela nezbytné pro chod naší 

nemocnice.  

Budeme velice potěšeni, pokud se rozhodnete se s námi podělit o část vašich 

těžce vydělaných peněz. Každý bude odměněn náramkem s mottem: Agregáty pro 

život.  

Přijďte, agregáty vás potřebují! 
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OZNÁMENÍ 

Autor: Kryštof Urban 
 

 

Zrušení prodeje kaprů  
 

Každoroční prodej kaprů, který se u nás měl konat od 6.12. 2020, se letos 

bohužel neuskuteční. Tato již tradiční událost se nemůže konat, jelikož naši nejlepší 

experti z laboratoře zjistili, že někteří kapři bohužel trpí onemocněním Covid-19. 

Zřejmě si k nim nemoc našla cestu přes roušky, které se jako odpad mohly dostat do 

rybníku.  

Bohužel se tedy letos budete muset obejít bez kapra. Jediné řešení je nechat své 

budoucí štědrovečerní večeři udělat anticovidové testy, jež vám u nás Na Xibulce rádi 

poskytneme.  
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 RECENZE 

Autor: Vít Skalník 
 

 Nemocnice Na Xibulce je nechvalně známá pro její personál. Její lékaři zde 

položili stavební kámen již v roce 34 př.n.l. Avšak od té doby se praktiky lékařů vůbec 

nezměnily. Získala 3 ocenění za nejlepší ošetřovnu tržných ran způsobených rychlou 

jízdou na nezpevněném povrchu za použití ruční brzdy a 1 ocenění za prokrastinaci na 

infolince pro hluché. 

 

 Nemocnice je vybavena nejnovější technologií. Sály jsou čisté a dostatečně 

prostorné. Chodby jsou denně udržovány a místní kantýna je vyhlášenou restaurací. 

Nechybí ani dětský koutek a hudební sál v oddělení pro hluchoněmé. Vjezd a výjezd 

pro sanitky je řízen kruhovým objezdem s 1 výjezdem. Okolí nemocnice je příjemné, 

udržované a jako stvořené pro alergiky. Vedle nemocnice je takzvaná „5G TOWER“, 

která se stará o rychlý a stabilní internet a také slouží jako mikrovlnka zdejší kuchyně. 

Nemocnice má také bezbariérový systém pro vozíčkáře a vozidla do 3.500 kg.  

  

 Na druhou stranu má tato nemocnice mnoho nedostatků. Začněme špatným 

duchem. Kyselé ksichty hned na recepci, nevrlé sestřičky a staří lékaři. To není hezký 

první dojem. Druhým a to velmi závažným nedostatkem, je fronta na rychlovarnou 

konvici. Při vstupu do budovy uvidíte po pravé straně štrůdl lidí s hrnečky. Křídlo pro 

tělesně postižené neobsahuje fotbalové hřiště. Neodstatek nafty do agregátů. 

Nesmyslný rozpočet, a na hlavu stanovená opatření.  

 

 S porovnáním s obecní nemocnicí Řiďonka je Xibulka velmi originální. Myslím si, 

že je jen otázkou času, kdy se stane nejlepší nemocnicí v okolí Zapadákova. I když nemá 

dobrou reputaci, novodobá technika tyto nedostatky vynahradí. Osobně bych se zde 

nebál nechat operovat.  
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FEJETON 

Autor: Sabina Jakšová 

 

Jeden den v nemocnici 
Nemocnice je místo kterému se zdravý jedinec chce vyhýbat obloukem a proto pokud 
vám nejde o život je pro vás jakákoliv její návštěva zdánlivě nekonečné utrpení. Mě 
tomuto ne přímo vysněnému zážitku přivedlo obyčejné odstranění lipomu neboli 
tukové bulky.  

Tak jsem se kvůli naplánované operaci ráno v 8:00 i s prázdným žaludkem, vydal na 
oddělení chirurgie. Zde byl ještě klid. V čekárně přede mnou jen pár lidí, takže tu určitě 
nebudu čekat dlouho. Omyl! Uběhla už hodina a půl a já se stále nedostal na řadu. Za 
dveřmi slyším smích, loučení a poté se dveřmi ven vypraví poslední osoba čekající 
přede mnou. Haleluja! Jsem na řadě. Štěstí mě ale rychle přejde, když se dozvím, že 
doporučení od mého lékaře k zákroku je neplatné kvůli starému datu. Tak se tedy 
vydám pro nové potvrzení.  To mě ovšem stálo další hodinu čekání, plus znova další 
hodina čekání na chirurgii, kde jsem se pro změnu dozvěděl, že nemám náležité krevní 
odběry a informovaný souhlas s anestezií. Vydal jsem se tedy na další výpravu 
nemocnicí, tentokrát směr odběrová laboratoř a poté na anesteziologickou ambulanci, 
kde jsem zase musel nějakou tu zanedbatelnou chvilku čekat, aby se mě pak zeptali, 
zdali mám na něco alergii. Odpověď? Ne nemám. A tak se s doprovázením kručícího 
žaludku vracím zpět do čekárny chirurgie, načež se sem asi po deseti minutách mého 
čekání dokolíbá jedna trošku objemnější paní. Ta se samozřejmě usadí vedle mě, čímž 
mi trochu zamezí v dýchání. Ale jakmile si pan doktor zavolá dalšího pacienta do 
ordinace, stane se z naší lehce obézní dámy profesionální sprinter a ona si to rychle 
doklopýtá až ke dveřím a než stihnu vztáhnout námitku, už jsou dveře zabouchnuté. No 
co už se dá dělat, dámy mají přece přednost. Když na mě už potřetí přišla řada a oni mě 
uložili na pokoj mezi další tři pacienty, z nichž jeden kašlal tak moc, že bych se nedivil, 
kdyby měl černý kašel. Večer za mnou přišel lékař a s tím nejklidnějším obličejem mi 
sdělil, že k plánovanému výkonu nemůže dojít, neboť mám nesrovnalosti v krevním 
obraze, takže se má operace odkládá na dobu neurčitou. Mojí chuť pana doktora na 
místě praštit ještě umocňovala nepřítomnost mé ranní kávy, ale jelikož jsem slušně 
vychovaný občan, jsem můj vztek polkl a s pochopením se rozloučil. Bylo po sedmé 
večer, když jsem opustil nemocnici a vydal se k nejbližšímu čínskému bistru. 
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ROZHOVOR 

Autor: Veronika Zajíčková  

Ani jsem nedoufal, ale dopadlo to dobře, říká 
místní doktor Kulička po operaci 95leté ženy 
 

Operace v nemocnici Na Xibulce jsou jedny z nejúspěšnějších v celé republice. Hlavní 
lékař operací je právě MUDr. Kulička. Nejznámější doktor v Čr i zahraničí nám poskytl 
rozhovor o závažné operaci paní Alžběty Podmořské.   
Dobrý den pane doktore Kuličko. Jak se cítíte po 2hodinové operaci paní Podmořské?  
Dobrý den, po operaci bez přestávky se cítím velice unavený, ale zároveň šťastný.  
S čím šla paní Podmořská na operaci a jak operace proběhla? 
Paní Podmořské bylo zjištěno, že má ICHS neboli ischemickou chorobu srdeční, která 
spočívá v kornatění věnčitých tepen, zjednodušeně se ucpávají, takže se nedostane 
tolik krve do srdce a způsobuje nedokrevnost. Operace byla koneckonců úspěšná a 
paní Podmořská je nyní stabilizována. Avšak byla velice komplikovaná, kvůli velké 
ztrátě krve a nedostatku času. Museli jsme pracovat skutečně rychle, aby nám paní 
nezemřela na sále.  
Rozhodla se paní Podmořská, že půjde na operaci sama nebo ji to bylo doporučeno? 
To je velice sporná otázka. Operovat lidi vyššího věku je samo o sobě nebezpečné, 
protože se rány nehojí tak rychle a už tak mají pomalý metabolismus, ale na druhou 
stranu by paní Podmořská zemřela během pár dnů. Byla velice statečná a cituji její 
slova:‚‚ Pane doktore, mně už stejně nic jiného nezbývá než to risknout a doufat, že to 
dopadne dobře nebo umřu a to buď na chorobu nebo na sále s vědomím, že jsem pro 
záchranu něco udělala.‘‘ Tato slova mě upřímně velice dojala a udělal jsem vše pro 
záchranu této úžasné dámy.  
Máte tedy na svém kontě připsanou další operaci, tak moc gratulujeme a děkujeme 
za rozhovor do novin Špitálský expres a přeji Vám spoustu úspěchů v kariéře.  
Také děkuji novinám, že jsem mohl poskytnout tento rozhovor a nechat proniknout 
čtenáře do zákulisí závažné operace a že se může nemožné možným a nic jen tak 
nevzdat. Byla to velká výzva. Rád bych také poděkoval svému týmu, bez kterého bych 
to nezvládl.  
 
Toto byla 105. úspěšná operace nemocnice Na Xibulce v řadě. Velká gratulace od všech 
členů redakce novin Špitálský expres a děkujeme, že jsou v České republice a jsou 
pýchou státu.  
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ANALYTICKÝ ČLÁNEK 

Autor: Kryštof Urban  

Operace prováděné u nás 
 

Které operace provádíte na operačním sále? To je otázka, kterou dostáváme od 

našich čtenářů poměrně často, protože tato záležitost všechny přirozeně zajímá už jen 

proto, že si jednou nějakou operací projdeme asi všichni. Rozhodl jsem se tedy vám 

toto téma trochu přiblížit.  

Nejčastější případy 

Začnu asi přehledem nejčastějších operací v prostorech našeho „špitálu”. 

Všechny informace nám poskytl náš vrchní chirurg a primář chirurgického oddělení 

Mudr. Petr Skalpel. Podle něho je nejčastěji prováděnou operací operace kýlu 

konkrétně kýly tříselné a břišní. „Jedná se o operaci opravdu běžnou a častou. Provádí 

se buď klasickou otevřenou cestou, kdy se řez vede na postiženém místě. Dále se 

aplikuje laparoskopická operace, kdy se vlastně operuje pod kontrolou kamery 

zavedené operované oblasti v těle.” vysvětluje primář. Operování laparoskopicky má ty 

výhody, že rekonvalescence trvá kratší dobu a operace na nás nezanechává takové 

vizuální následky jako při klasické operaci. Klasickou otevřenou operací se většinou řeší 

závažnější případy.  

Další častou operací je operace žlučníku. K operaci musí dojít, protože se nám ve 

žlučníku vytvoří tzv. kaménky. Může vést k tvorbě různých zánětů a žlučníkové kolice, 

což je dosti těžko snesitelná bolest.  Nestačí odstranit pouze kaménky, takže se žlučník 

musí odstranit celý. Tato operace se je z velké většiny řešená laparoskopicky. Častěji 

tímto problémem trpí mladší zástupkyně něžného pohlaví.  

Dále se velice často operují nádory a to např. nádory tlustého střeva. Ten se 

zjišťuje tzv. kolonoskopií. „Operovat se musí jak zhoubný, tak i nezhoubný nádor, 

jelikož z nezhoubného nádoru tlustého střeva by se stejně časem stal nádor zhoubný. 

Opět se na našem sále tento výkon řeší laparoskopicky i klasickým řezem.” doplňuje 

MUDr. Skalpel.  
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Mezi nejběžnějšími operacemi pak nesmíme zapomenout na operaci slepého 

střeva, kdy se odstraňuje červovitý výběžek slepého střeva. Ani operace nádorového 

onemocnění prsu není bohužel ničím výjimečným. Samozřejmě pak naši chirurgové 

provádí i náročnější operace jako je např. operace slinivky břišní či jater.  

Porovnání s ostatními 

Při porovnání s ostatními většími nemocnicemi jsem došel k podobným číslům 

četnosti a podílu nejčastějších operací.  Porovnával jsem např. s informacemi z 

pražského Motola (http://www.fnmotol.cz), kde provádějí mnohem více operací na 

oddělení ORL, ale jinak nabízí podobné zákroky jako my. Dále jsme při porovnání s 

fakultní nemocnicí v Plzni (https://www.fnplzen.cz/) došli k podobným závěrům.  

 

 

 

Tabulka s četností různých operací (v procentech) - vychází ze záznamů naší 

nemocnice na Xibulce 

Operace
: 
 
 
 

oční kýla žlučník 
 

Nádor 
tlustéh
o střeva 
 

Slepé 
střevo 
 

Nádor 
prsu 
 

ostatní 

Četnost 
v naší 
nemocni
ci:  

24 % 19 % 14 % 
 

12 % 
 

11 % 
 

10% 
 

10 % 

 

 

Naše nemocnice je známá právě také díky skvělým výsledkům z operací očí. 

„Provádíme všemožné operace, od laserové operace pro odstranění dioptrií přes 

operaci šedého zákalu až po transplantaci rohovky. Díky technické vybavenosti jsme 

schopni zvládnout opravdu i ty nejtěžší operace.” prohlašuje šéf specializovaného 

očního oddělení MUDr. Jan Vočko.   

http://www.fnmotol.cz/
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Závěr 

Nejvíce se tedy u nás operuje na očním, takže pokud máte problém se svým 

zrakem, tak vám s tím u nás zcela jistě pomůžeme. Samozřejmě jsou naši chirurgové 

schopni i mnoha dalších zákroků, ale jak říkají oba naši doktoři a nejen oni 2, 

nejdůležitější je se pokusit podchytit všechny problémy v jejich raném stádiu. Čím déle 

daný problém máte, tím delší a náročnější operace pak bude. Na vyšetření proti např. 

nádoru prsu existuje spousta programů, jež se tímto problémem zaobírají. Kromě toho 

si můžete zajít na vyšetření i k nám, pokud budete mít podezření na nějaký závažnější 

problém. Provedeme vám klasické vyšetření obsahující anamnézu, fyzikální vyšetření a 

pak laboratorní rozbor a zobrazovací metody jako rentgen, CT a ultrazvuk, zkrátka 

běžný postup. Je ale nutné se pokusit rozlišit „bolí mě břicho” a bolí mě břicho. Jedno 

totiž může být způsobeno třeba zánětem slepého střeva, zatímco ten 2. typ bolesti 

může mít jako příčinu jen špatný oběd nebo něco obdobného. Koronavirová krize se 

totiž dosti podepisuje i na chodu naší nemocnice a každé zbytečné zpoždění vytváří 

velké komplikace.  

 

 
Ilustračná fotográfia, Patrik Cinert © 
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INZERÁT 

Autor: Patrik Cinert 

 

Přijmeme chirurga 
Nemocnice Na Xibulce hledá chirurga na oddělení chirurgie.  

Jste právě vystudovaný chirurg a hledáte příjemné pracovní prostředí, kde není nutná 

jemná motorika a praxe? Pak je toto místo právě pro vás. U nás v nemocnici Na Xibulce 

získáte vše potřebné na začátek, jednak odbornou pomoc zkušených kolegů, ale také 

méně náročné operace pro začátek ve svém oboru. 

 Praxe není nutná 

 Flexibilní pracovní doba 

 Příjemné a čisté prostředí 

 Kelímek s desinfekcí ke každému započatému dni 

 5 týdnů dovolené 

 Práce se savci 

V případě vážnějšího zájmu žádejte více informací na recepci v pavilonu velryb. 
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HOROSKOPY 

Autor: Vít Skalník 
 

Chcete se dozvědět, jaký je váš nejcennější orgán v těle podle hvězd? Tak jste na 

správném místě! 

 

Beran – třmínek  

Obejde se bez třmínku, sice neuslyší řazení, ale to nevadí. 

 

Blíženec – šedá kůra mozková 

Vašemu mozku bude zima. 

 

Rak – žaludek 

Nejste to co jíte. 

 

Lev – bulbus oculi 

Neuvidíte svá vnoučata, ale oni uvidí vás. 

 

Panna – pannenská blána 

Nejdražší aukce panenské blány přesáhla 1.3 milionů $. 

 

Váhy – srdce 

Nikomu nebudete hrát na nervy. 

 

Štír – genitálie 

Váš život bude postrádat budoucnost. 

 

Střelec – pravá ruka 

Nebudete mít pravou ruku. 

 

Kozoroh – poprsí 

Většina žen neví, že ho má, pro některé se nic nezmění. 

 

Vodnář – močový měchíř 

Budete prochcaně vychcaní. 

 

Ryba – kolenní kloub 

Nepomůže vám ani Kamzík. 
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KŘÍŽOVKA (BONUS) 

Autor: Patrik Cinert 

 
- Řešení naleznete na další stránce (řiďte se podle šipek) 
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ŘEŠENÍ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


