
IV. interní hematologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové,
budova č. 23 - Pavilon profesora Bašteckého

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO PACIENTY
IV. INTERNÍ HEMATOLOGICKÉ KLINIKY

aneb jak to u nás chodí





TELEFONNÍ KONTAKTY

Sekretariát a přednosta kliniky: 49 583 2686

Zástupce přednosty pro léčebně

preventivní péči (primář): 49 583 2159

Vrchní sestra: 49 583 4519

Ambulance - kartotéka: 49 583 2785

Odborné poradny: přepojení cestou kartotéky

(rozpis poraden s ordinační dobou a personálním zajištěním

je k dispozici na webových stránkách kliniky – viz níže)

Standardní oddělení 2. patro:

49 583 4676 (sestry); 49 583 4629 (lékaři)

Standardní oddělení 5. patro:

49 583 4594 (sestry); 49 583 4597 (lékaři)

Oddělení hematologické intenzivní péče: 49 583 4560

Transplantační oddělení: 49 583 4530

Separátor: 49 583 4556

www.fnhk.cz/int-4h

ZÁKLADNÍ INFORMACE

IV. interní hematologická klinika poskytuje komplexní péči

nemocným s  krevními chorobami a  hormonálními poruchami

ve východočeském regionu.
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POPIS PRACOVIŠTĚ

Ambulantní trakt

Ambulance  IV. interní kliniky se nacházejí ve 2. patře budovy

č. 23 – Pavilon profesora Bašteckého.

Při příchodu na ambulanci si vyzvedněte z vyvolávacího systé-

mu u vstupních dveří čekárny lístek s pořadovým číslem. Sleduj-

te, prosím, tabule s vyvolávacím systémem, které jsou umístěny 

v obou čekárnách. 

Podle pořadového čísla budete postupně vyzváni:

k zapsání v kartotéce

k odběrům krve v odběrové místnosti

k vyšetření v ambulanci.

Pro pacienty, kteří se dostavili k hospitalizaci, je na vyvolávacím 

systému tlačítko příjem k  hospitalizaci, zajišťující přednostní 

vstup na kartotéku z důvodu urychlení příjmu nemocných na lůž-

ka kliniky. 

Pořadí pacientů určuje lékař – podle závažnosti stavu, dostup-

nosti výsledků provedených odběrů, plánované délky podání te-

rapie atd. Přes veškerou snahu o dodržení pořadí a časů vyšetření 

může dojít k narušení tohoto pořadí vzhledem k nutnosti akutní-

ho řešení závažného stavu jiného pacienta. Prosíme o pochopení 

této skutečnosti.
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Odborné poradny

Podle konkrétního typu krevního onemocnění jsou pacienti

léčeni a sledováni ve specializovaných poradnách:

poradna pro poruchy krevního srážení

myelomová poradna

lymfomová poradna

poradna pro nemocné s akutní leukemií

transplantační poradna

poradna pro myelodysplazie a myeloproliferace

Všechny poradny se nacházejí v  ambulantním traktu budovy

č. 23 – Pavilonu profesora Bašteckého.

Endokrinologická poradna se nachází v budově č. 10 

Konkrétní rozpis poraden s  jejich obsazením je k  dispozici na 

webových stránkách kliniky

www.fnhk.cz/int-4h/kliniky-ambulance.html

Pro nové pacienty a  nemocné, jejichž zdravotní stav se zhoršil,

je denně k dispozici všeobecná hematologická ambulance.
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Standardní oddělení

Nacházejí se ve 2. a  5. patře budovy č. 23  – Pavilonu profesora 

Bašteckého. Oddělení ve 2. patře má kapacitu 18 lůžek pro hema-

tologické pacienty a  6 lůžek pro nemocné léčené radioaktivním 

jódem. Oddělení v 5. patře disponuje 28 hematologickými lůžky. 

Pokoje jsou dvou a  třílůžkové s  vlastním sociálním zařízením,

TV a volně dostupnou wifi  sítí.

V 5. patře je k dispozici 6 jednolůžkových pokojů, sloužících přede-

vším pro pacienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje izolaci.

Lůžka s nadstandardní péčí na naší klinice nejsou k dispozici.

Na každém podlaží mají pacienti ve společné jídelně k  dispozici 

lednici, mikrovlnnou troubu, televizor a knihovnu.

V 6. a 7. patře budovy č. 23 – Pavilonu profesora Bašteckého jsou 

specializovaná oddělení disponující 6 resp. 7 jednolůžkovými boxy 

s  vlastním sociálním zařízením, TV, volně dostupným wifi  připo-

jením a  ledničkou. V 6. patře se nachází transplantační oddělení 

a separátorové centrum, v 7. patře pak oddělení hematologické 

intenzivní péče.

Vstup na tyto boxy je návštěvám dovolen pouze po 

předchozí domluvě s  ošetřujícím lékařem s  ohledem

na zdravotní stav pacienta. 

Vždy je však možná návštěva hospitalizovaného pacienta ces-

tou krytého ochozu.

Důvodem tohoto opatření je snaha zabránit přenosu infekce na 

nemocné s velmi oslabeným imunitním systémem. Rovněž je mož-

no pacientům přinášet věci osobní potřeby – konkrétní informaci 

Vám poskytne ošetřující personál na oddělení.

Oddělení intenzivní péče
a separátorové centrum
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JAK PROBÍHÁ PŘIJETÍ?

V  den plánovaného nástupu k  hospitalizaci se dostavte nej-

lépe v  čase od 7:00 do 8:00 na ambulanci kliniky ve 2. patře.

Na vyvolávacím systému zvolte tlačítko Příjem k  hospitalizaci. 

Pacienti přijímaní k hospitalizaci mají díky tomu přednostní pří-

stup na kartotéku.

Následně budete vyzváni k  vstupnímu vyšetření ve všeobecné 

ambulanci, kde přijímající lékař zhodnotí Váš aktuální zdravotní 

stav a EKG záznam.

V  ambulanci budete požádáni o  vyplnění formuláře „Souhlas 

s  hospitalizací a  poskytováním údajů o  zdravotním stavu“ (viz 

dále). Formulář si prosím před podpisem pečlivě přečtěte, případ-

né nejasnosti Vám vysvětlí zdravotnický personál kliniky.

Po příchodu na oddělení

Se zdravotní dokumentací z ambulance se prosím nahlaste na ses-

terně konkrétního oddělení, kde se Vás ujme zdravotnický perso-

nál a sdělí Vám další pokyny.

Vlastní léky

Jestliže pravidelně užíváte nějaké léky, předejte jejich seznam 

svému přijímajícímu lékaři. Pokud si přinesete vlastní léky, sestra 

je od vás převezme a  řádně označené je po dobu Vašeho poby-

tu na klinice uloží. Běžně užívané léky jsou na klinice k dispozici. 

Pokud užíváte méně obvyklé či speciální léky (například inhalační 

léky, léky na neurologická či psychiatrická onemocnění, inzuliny, 

oční kapky apod.), vezměte je raději na hospitalizaci s sebou.

Léky je nutné přinést v originálním balení, nikoliv v dávkovačích.

Informovaný souhlas

Informovaný souhlas je vyjádřením svobodného rozhodnutí pa-

cienta zejména ke složitějším zákrokům, nebo souhlas s  navrže-

ným způsobem léčby. Tento doklad je součástí zdravotnické doku-

mentace. Ošetřující lékař je povinen seznámit pacienta se všemi 

potřebnými informacemi o jeho zdravotním stavu i o všech léčeb-

ných alternativách tak, aby se před zahájením každého vyšetřo-

vacího či léčebného výkonu mohl rozhodnout, zda s ním souhlasí. 

Pacient má právo dříve udělený souhlas kdykoliv odvolat, pokud 

k tomu shledá důvody. 
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Informace o zdravotním stavu

V  den přijetí budete na ambulanci požádáni o  vyplnění a  pode-

psání formuláře „Záznam o  souhlasu s  poskytováním informací 

o  zdravotním stavu“ a  o  určení osob, které je možno o  Vašem 

zdravotním stavu informovat. Zde uveďte, kterým osobám a v ja-

kém rozsahu může lékař tyto informace sdělovat. Jiné osoby než 

uvedené ve formuláři nebudou moci bohužel informace obdržet.

Informace o Vašem zdravotním stavu jsou ošetřujícími lékaři 

z provozních důvodů (vizity) v rámci pracovní doby podávány 

osobně na oddělení od 11:00 hod. do 14:30 hod.

Berte prosím v úvahu, že po pracovní době a během víkendu je na 

klinice přítomen pouze službu konající lékař, který je schopen po-

skytovat pouze aktuální zdravotní informace. Proto je vhodnější 

se  s konkrétními, detailními dotazy obrátit během pracovní doby 

na ošetřujícího lékaře či vedoucího lékaře daného oddělení.

Domácí řád na oddělení: je k  dispozici na nástěnce na každém 

pokoji na oddělení.
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Telefonicky lze podávatinformace o hospitalizovaných pacien-

tech pouze osobám, které se prokáží číselným heslem pro

komunikaci, které obdržíte během příjmu k hospitalizaci. 

Předejte proto, prosím, svým blízkým heslo pro komunikaci. 

Osobě, která se heslem neprokáže, nelze informace poskytnout!
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Uložení osobních věcí a cenností

Na každém pokoji mají pacienti k dispozici noční stolek vedle lůž-

ka a zamykatelnou šatní skříň k uložení osobních věcí a oblečení.

Za své osobní věci i cennosti, které máte u sebe na pokoji, zodpo-

vídáte sám/sama. 

Větší částky peněz, cennosti apod. je možné krátkodobě uložit do 

trezoru na oddělení, kde jste hospitalizován/a.  V případě potřeby 

delší úschovy se vše odnáší do centrálního depozitáře FN HK.

Pokud si přejete používat vlastní elektronické přístroje jako 

mobilní telefony, notebooky, přehrávače, rádia aj., činíte tak 

na vlastní odpovědnost. V  takovém případě budete při příjmu 

požádáni o  podepsání „Prohlášení o  užívání osobního majetku

po dobu hospitalizace“.
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Dieta

Podávaná strava je součástí komplexní ošetřovatelské péče.

Její složení se řídí zásadami a výživovými doporučeními „Dietního 

systému Fakultní nemocnice“.

Při přijetí k  hospitalizaci budete dotázáni na eventuální dietní 

omezení. Na základě Vašich informací, po zhodnocení Vašeho 

stavu výživy a  plánované léčby Vám ošetřující lékař předepíše 

vhodnou dietu. Dieta je součástí léčby, proto prosíme, abyste její 

význam nepodceňovali a respektovali ji.

Strava se na odděleních podává 4x denně. Čaj v průběhu dne po-

dle potřeby doplňují sanitářky, odpoledne i v nočních hodinách je 

pak pro chodící pacienty k dispozici čaj ve várnicích v jídelně.

Možnost přinesení vlastních potravin konzultujte prosím se svým 

ošetřujícím lékařem. Potřebujete-li si uložit potraviny do lednice, 

lze je řádně označené uložit ve společné jídelně. 

Z hygienických důvodů není umožněn vstup do kuchyňky odděle-

ní. Pokud byste chtěl/a uvařit vodu na kávu nebo čaj, požádejte 

prosím ošetřující personál, rádi Vám vyhoví.
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Hygiena na oddělení

Řádná hygiena, zejména rukou, je nejdůležitější a nejlepší for-

mou prevence možného přenosu choroboplodných zárodků 

a vzniku nemocniční nákazy. Je také účinným postupem v pre-

venci proti šíření infekcí od pacienta k pacientovi a od pacienta 

ke zdravotníkovi a naopak. 

Buďte při hygieně pečliví, předejdete tak zbytečným komplika-

cím při Vaší léčbě. 

Na nutnost mýt si ruce upozorněte také své blízké, kteří

za Vámi přijdou na návštěvu. Pokud u  Vás nastane nutnost 

specifi ckého hygienického režimu (izolace), dodržujte prosím 

všechna nutná opatření včetně omezení pohybu po oddělení, 

chrání především Vás. 

Respektujte prosím tato nadstandardně přísná hygienická 

opatření, odlišná od běžných interních oddělení.



Návštěvy pacientů

Návštěvy pacientů jsou dovoleny od 14:00 do 20:00 hodin. 

Respektujte prosím toto časové rozmezí.

Ve výjimečných situacích (např. při závažném zhoršení zdravot-

ního stavu) může lékař umožnit návštěvu u  pacienta i  mimo ná-

vštěvní dobu. Dále je nutné zohledňovat hygienicko-epidemiolo-

gická opatření a příkazy ředitele (zákaz návštěv v době chřipkové 

epidemie apod.).

Děti do 15 let mohou navštěvovat nemocné na pokojích jen 

ve zvláštních případech se svolením ošetřujícího lékaře. 

Vstup na oddělení je zabezpečen elektronicky.

Všichni, kromě personálu, musí k umožnění vstupu použít zvonek 

umístěný vedle dveří. Zvukový signál pak oznámí odblokování dve-

ří a možnost vstupu na oddělení.

Veškeré návštěvy u pacientů, zejména pak u nemocných v  izola-

ci, se musí přesně řídit pokyny personálu a  musí dodržovat hy-

gienicko-epidemiologická opatření určená pro dané oddělení. 

Nahlaste prosím po příchodu svou návštěvu na sesterském pokoji, 

personál Vás o případných opatřeních bude informovat. 

Pokud na dveřích Vašeho pokoje naleznete následující upozornění, 

je nutné, aby se všechny vstupující osoby řídily uvedenými pokyny:

RUKAVICE ÚSTENKA ČEPICE ZÁSTĚRA PLÁŠŤ
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Signalizační systém

U každého lůžka je umístěn signalizační systém v podobě tlačítka 

s telefonním sluchátkem. O jeho použití Vás poučí sestra při přijetí 

na oddělení. V případě potřeby (změna zdravotního stavu, potřeba 

dopomoci atd.) prosím neváhejte přivolat zdravotnický personál. 

Nouzová signalizace je umístěna i na toaletě a v koupelně.

Výukové pracoviště

IV. interní hematologická klinika je stejně jako všechna ostatní 

pracoviště Fakultní nemocnice v Hradci Králové univerzitním pra-

covištěm zajišťujícím praktickou výuku středního zdravotnického 

personálu i  lékařů v rámci jejich odborné přípravy. Všichni studu-

jící jsou pod odborným vedením stálého personálu kliniky a  jsou 

vázáni stejnými povinnostmi jako personál nemocnice, tedy i  zá-

konnou povinností mlčenlivosti (zachování lékařského tajemství). 

Při přijetí k hospitalizaci máte právo přítomnost studentů u lůžka 

odmítnout. Prosíme Vás však o pochopení a maximální vstřícnost 

k výuce a výchově nových lékařů a sester – jedině praktická výuka 

může zajistit jejich odborné vzdělání do budoucna.

17



Ukončení hospitalizace

Termín propuštění Vám včas sdělí ošetřující lékař. Vyhotoví Vám 

propouštěcí zprávu, kterou Vám před propuštěním předá ve dvou 

kopiích. Lékař Vás také poučí o  dalším průběhu léčby, užívaných 

lécích a termínech kontrol. Současně Vám bude vydán i recept na 

léky užívané v rámci léčby Vašeho hematologického onemocnění. 

Recepty na dlouhodobě užívané léky Vám vystaví praktický lékař, 

případně ambulantní specialista, který jejich podávání doporučil. 

V  případě, že nebudete mít k  dispozici léky, které užíváte z  naší 

(tedy hematologické či endokrinologické) indikace, je možné po 

domluvě s lékařem zaslat v současné době elektronický recept for-

mou SMS zprávy.

Některé léky jsou vydávány ale na speciální tzv.“ domácí

recepty“. Jejich vyzvednutí je tak možné POUZE ve Fakultní 

nemocnici a tento recept NELZE zaslat formou SMS. Na tuto 

skutečnost Vás lékař vždy upozorní. 
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Při všech ambulantních kontrolách, v případě dlouhodobé ambu-

lantní léčby či sledování, doporučujeme přinést s  sebou soupis 

léků a zaznamenat si, kolik jednotlivých léků doma máte, aby Vám 

lékař mohl předepsat léky, které aktuálně potřebujete.

Na převoz transportní sanitní službou hrazenou v  rámci zdra-

votního pojištění máte nárok jen v  případě snížené pohyblivosti

či vysokém infekčním riziku při cestování hromadnou dopravou 

a výrazném oslabení imunity (nemocní se závažným útlumem kr-

vetvorby, po transplantacích atd.). Stejná pravidla jako pro přepravu 

sanitkami jsou uplatňována i k potvrzení formuláře pro “Přepravu 

soukromým vozidlem řízeným jinou osobou.“ Konkrétní informa-

ci Vám sdělí ošetřující lékař a jsou rovněž k dispozici na nástěnce

v čekárně ambulancí. 

Vaše hospitalizace může být předčasně ukončena na základě

Vašeho pvřání a sepsaní tzv. negativního reversu (odmítnutí zdra-

votních výkonů), který podpisem potvrdíte. Je třeba si ale uvě-

domit, že tímto rozhodnutím přebíráte veškerou zodpovědnost 

v  případě event. zhoršení Vašeho zdravotního stavu z  důvodu 

předčasného ukončení hospitalizace.
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Pokud u pacienta v aktivně probíhající léčbě pro krevní onemoc-

nění dojde v domácím prostředí ke zdravotním obtížím, jsou pro 

konzultaci k dispozici výše uvedená telefonní čísla:

v pracovní době je to číslo na všeobecnou hematologickou ambulanci

mimo pracovní dobu čísla na oddělení, kde Vám sestry doporučí 

kontakt na službu konajícího lékaře. 

Pokud byste se chystali na neplánovanou kontrolu mimo pracov-

ní dobu, kontaktujte, prosím, VŽDY předem telefonicky lékaře 

na klinice. On posoudí, zda je nutná kontrola na naší klinice, nebo 

zda je dostačující pohotovostní kontrola v  místě bydliště, event. 

na EMERGENCY FN HK (s ohledem na Vaše konkrétní onemocnění, 

zdravotní obtíže, aktuální lůžkovou situaci na klinice).

Pacientům, kteří ukončili hematologickou léčbu, je doporučeno 

pro neakutní stavy vyšetření cestou praktického lékaře či spádo-

vého specialisty. Při akutních obtížích pak vyšetření pohotovostní 

službou v  místě bydliště. V případě nejasností bude lékař, který 

provádí Vaše vyšetření, kontaktovat hematologa.

Pokud máte v průběhu probíhající léčby telefonický dotaz (který 

není nutno řešit akutně) na Vašeho ošetřujícího lékaře, volte, pro-

sím, ke konzultaci přednostně dny, kdy je lékař přítomen na ambu-

lanci v poradně. Rozpis poraden s telefonními kontakty je k dispo-

zici na internetových stránkách kliniky.

Co dělat v případě zhoršení zdravotního stavu doma?
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Potvrzení pracovní neschopnosti

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti Vám bude vystaveno 

na základě Vašeho požadavku při přijetí na naší ambulanci nebo na 

oddělení. Doklad může ošetřující lékař vystavit nejvíce 3 dny zpět-

ně. V odůvodněných případech lze potvrzení vystavit i později za 

předpokladu schválení žádosti o zpětné uznání revizním lékařem 

na OSSZ. Pokud máte doklad o  pracovní neschopnosti od jiného 

lékaře, je Vaší povinností ho předat na ambulanci při přijetí. Po ce-

lou dobu hospitalizace je uložen v kanceláři naší kliniky v 5. patře. 

Doklad Vám předáme zpět vždy v den propuštění. Lístek na peníze 

si pacient zajišťuje sám.

Sociální pracovníci

Důležitou součástí nemocničního týmu jsou sociální pracovnice, 

které již před ukončením hospitalizace pomáhají zajišťovat ná-

slednou péči. Jejich prostřednictvím lze podat žádost o  umístě-

ní pacienta do léčebny dlouhodobě nemocných, zajistit domácí 

péči atd. Dokáží poradit s  konkrétními opatřeními, která mohou 

usnadnit pacientům i jejich rodinám návrat do domácího prostředí,

a to zejména v případě snížené soběstačnosti.

Kontakt na sociální pracovnice Vám nabídne Váš ošetřující lékař, 

nebo staniční sestra v  dostatečném předstihu před plánovaným 

propuštěním. Sociální pracovnice pak, podle dohody, kontaktují 

přímo pacienta či jeho rodinné příslušníky.
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Edukační sestra

Ke zlepšení informovanosti je našim pacientům k dispozici edukač-

ní sestra. Může Vám poskytnout informace o Vašem onemocnění, 

zodpovědět praktické a organizační dotazy. Předá Vám brožurky, 

které Vám pomohou zorientovat se v nově vzniklé situaci, pocho-

pit chorobu, její léčbu, i celý léčebný režim.

Pacientům, kteří v  rámci léčby podstupují transplantaci krve-

tvorných buněk, se věnuje koordinátorka péče o  nemoc-

né z  transplantačního centra. Jejím úkolem je kromě syn-

chronizace všech potřebných vyšetření také seznámení 

nemocných s přípravou a průběhem transplantace a se specifiky

potransplantačního období. 

Po ukončení léčby

Řada krevních onemocnění vyžaduje pouze časově omezenou 

léčbu. Pokud po ukončení léčby již nejsou přítomny známky one-

mocnění, nebo je onemocnění ve stabilizovaném stavu, nejsou ne-

zbytně nutné kontroly v  poradně hematologické kliniky v  Hradci 

Králové. Pravidelné kontroly v regionální hematologické poradně 

v místě bydliště jsou naprosto postačující a plnohodnotné. Lékaři 

z těchto ambulancí se pravidelně účastní regionálních vzdělávacích 

seminářů, úzce spolupracují s  lékaři IV. interní kliniky a v případě 

potřeby předávají pacienty zpět do naší péče. V  rámci běžných 

kontrol se tak dostává pacientům stejně kvalitní péče, bez obtíží 

spojených s dojížděním do Fakultní nemocnice.

V rámci provozu ambulancí hematologické kliniky v Hradci Králové 

je nezbytné předávání pacientů do poraden v místě bydliště, aby-

chom tak uvolnili naši velmi limitovanou kapacitu pro nové pacien-

ty vyžadující léčbu.
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Projekt Naděje pro ostatní

Před ambulancí kliniky ve 2. patře je umístěna trvalá výstava pacient-

ských příběhů s názvem Naděje pro ostatní. Jsou zde popsány příběhy 

úspěšně vyléčených nemocných na naší klinice. Součástí projektu jsou 

i tištěné brožurky s příběhy, které si můžete zdarma na tomto místě 

vzít s sebou domů. Věříme, že pro Vás a Vaše příbuzné budou cenným 

povzbuzením k úspěšnému zvládnutí Vaší léčby.

Klinický výzkum na klinice

Na naší klinice probíhá celá řada výzkumných projektů – naše pra-

coviště patří v tomto ohledu mezi nejprogresivnější klinická praco-

viště nejen v rámci Fakultní nemocnice v Hradci Králové, ale i v celé 

České republice. Díky účasti na celé řadě klinických studií můžeme 

našim nemocným nabídnout i tu nejmodernější léčbu, která zatím 

není k dispozici v rámci běžného léčebného režimu a je srovnatel-

ná s  léčbou nemocných na vyspělých zahraničních pracovištích. 

Pokud by tato léčba ve Vašem případě přicházela v úvahu, bude-

te Vaším ošetřujícím lékařem informováni. Nutno poznamenat, že 

Vaše účast je ve všech fázích léčby zcela dobrovolná. Na druhou 

stranu nedokážeme garantovat, že právě pro Vaše onemocnění 

v dané fázi budeme mít k dispozici tuto moderní léčbu; dostup-

nost klinických hodnocení záleží na aktuálním stavu nabídky 

studií v České republice. 
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Sponzoring kliniky

Pokud jste byli s naší péčí spokojeni a chtěli byste fi nančně nebo 

jinak podpořit naši kliniku, budeme samozřejmě rádi.

V tomto případě se prosím obraťte na sekretariát naší kliniky (te-

lefonní číslo 49 583 2686), kde Vám bude poskytnut vzor darovací 

smlouvy, a budou s Vámi probrány další potřebné náležitosti. Takto 

získané prostředky budou využity ke zlepšení prostředí a komfortu 

nemocných na naší klinice a ke zkvalitnění zdravotní péče. 
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Další důležité a  praktické informace (Práva a  povinnosti pacien-

tů, Co s  sebou do nemocnice, Zacházení se zdravotní dokumen-

tací, možnost využití nemocničního kaplana či ombudsmana atd.)

naleznete na webových stránkách Fakultní nemocnice:

www.fnhk.cz/pacient-a-jeho-blizci
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Ve spolupráci se IV. interní hematologickou klinikou připravilo
grafi cké studio M.C.O.M. spol. s r. o.
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