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Představení
institutu
Institut lázeňství a balneologie (ILAB) je veřejná výzkumná instituce zřízená v roce 2019 Karlovarským krajem. Předmětem hlavní činnosti ILAB jsou
nezávislý výzkum a vývoj v oblastech lázeňství, balneologie, geologie, hydrogeologie, balneomedicíny, balneotechniky, společenskovědních a ekonomických oborech a související mezioborová spolupráce.
Výsledky těchto činností se ILAB veřejně šíří formou publikací, výuky a transferu znalostí. Vzhledem k tomu, že je zatím jedinou veřejnou výzkumnou
institucí sídlící na území Karlovarského kraje, je jeho cílem i budovat, provozovat a rozvíjet výzkumnou infrastrukturu.
V zájmu institutu je spolupráce s výzkumnými institucemi, odbornými pracovišti, vysokými školami a dalšími organizacemi a společnostmi v oblasti
výzkumu a vývoje v lázeňství a balneologii.
ILAB se zaměřuje na zkoumání nových možností regionálního rozvoje s využitím potenciálu přírodních léčivých zdrojů a následné koordinace možností
rozvoje území.

Příprava a grafické zpracování newsletteru: Bc. Věra Simeth.
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Náš tým

Věda a výzkum

Ing. Jan Ludvík, MBA | ředitel
V oboru lázeňství působím 9 let, v předchozích letech jsem
pracoval v Lázních Bohdaneč, Jánských Lázních a Lázních Kynžvart.
Hlavním úkolem a mojí vizí jako ředitele ILABu je v rámci
aplikovaného výzkumu ověření účinků lázeňské léčby
v jednotlivých lázeňských místech.

MUDr. Ladislav Špišák, CSc.
předseda rady ILAB | výzkumný pracovník
RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D.
místopředsedkyně rady | výzkumná
pracovnice
Prof. MUDr. Ondřej Topolčan CSc.
konzultant
Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
konzultant

MUDr. Dominika Benešová
výzkumná pracovnice
Ing. Alina Huseynli, MBA
výzkumná pracovnice
Ing. Věra Marková
lázeňský analytik | RIS3 lázeňský analytik
Bc. Věra Simeth
projektová manažerka | RIS3 projektová
manažerka

RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.
člen rady | výzkumný pracovník

Lukáš Moravec, DiS.
projektový manažer

Doc. Ing. Miroslav Marek, CSc.
výzkumný pracovník

Ing. Ondřej Hruška
developer | RIS3 developer

MUDr. Helena Safariková
výzkumná pracovnice
MUDr. Vladimír Vurm
výzkumný pracovník

Rita Háseová
administrativní pracovnice

Lázeňská léčba a rehabilitace
nemocných po prodělaném
onemocnění COVID–19
V prosinci jsme podali žádost o udělení účelové podpory Ministerstva zdravotnictví ČR na projektový
záměr Lázeňská léčba a rehabilitace nemocných
po prodělaném onemocnění COVID–19. Výsledkem
projektu by měla být objektivní zjištění o úspěšnosti
rehabilitační lázeňské léčby na organismus a následná informační kampaň o možnostech využití lázeňské léčby v Mariánských Lázních a Lázních Kynžvart
při terapii post – covidového syndromu v rámci indikace V/3 Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Byli jsme jedni z padesáti
tří návrhů projektů doručených do veřejné soutěže, na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky bylo podpořeno pouze čtrnáct
projektů, bohužel projekt ILABu nebyl zařazen mezi
podpořené.

Inovace v lázeňství
ILAB zpracoval pro Alžbětiny lázně, a.s., na základě objednávky Komplexní analýzu stávajících
léčebných procedur Alžbětiných lázní a návrh
na jejich vylepšení a inovace. Studie byla předána v únoru 2022. Studie poslouží jako podklad pro rozšíření nabídky, zvýšení konkurenceschopnosti či nastavení marketingové strategie.
Odpovědný pracovník: MUDr. Vladimír Vurm

Odpovědný pracovník:
MUDr. Ladislav Špišák, CSc.

Potenciál obce Prameny
V únoru byla předána specializovaná odborná studii
potenciálu obce Prameny z hlediska přírodovědného a balneologického. Záměrem studie bylo shromáždění relevantních údajů o zájmovém území, jejich vyhodnocení a následné zhodnocení přírodního
potenciálu území včetně návrhu potenciálního využití přírodních podmínek a zdrojů.
Odpovědný pracovník:
RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D., Ing. Alina Huseynli, MBA
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iLázně 2.0
V rámci projektu iLázně 2.0. bylo v tomto čtvrtletí
dokončeno vyhodnocení dvou socioekonomických
šetření, která se zaměřovala na české lázeňské a potencionální lázeňské hosty. Zpracování jednotlivých
témat včetně vyhodnocení z perspektivy Karlovarského kraje naleznete na webových stránkách spadata.cz pod názvem Lázně očima hostů. Na stejném
místě najdete i zpracované závěrečné zprávy ze socioekonomického průzkumu – první se zaměřuje
na odpovědi současného lázeňského host, druhá
na odpovědi potenciálního lázeňského hosta.
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Výsledky socioekonomického šetření byly využity
pro přípravu konferenčního příspěvku na 10. ročník konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu, která se konala 30. 3. 2022 na Vysoké
škole hotelové v Praze. Příspěvek, který připravila
Věra Marková, se zabýval analýzou socioekonomických dat s cílem identifikovat nejvýznamnější faktory, které ovlivňují hostovo rozhodnutí, zda v následujících 10 letech plánuje absolvovat lázeňský pobyt.
K analýze byly využity rozhodovací stromy typu
CHAID (Chi-square Automatic Interaction Detector),
které jsou často využívány v marketingových studiích
zaměřujících se na výzkum segmentace trhu. Kompletní vědecký článek bude v následujícím čtvrtletí
publikovaný v recenzovaném sborníku příspěvků.

Vzhledem k tomu, že cílem projektu iLázně 2.0 je
lépe poznat trh s lázeňskými službami, obrátili jsme
nyní naši pozornost také na stranu nabídky, kterou
představují jednotlivá lázeňská zařízení. Prozatím
jsme sestavili databázi zahrnující provozy nacházející se na území Karlovarského kraje. Výsledky jejich
analýzy průběžně publikujeme na webových stránkách spadata.cz formou krátkých článků v rubri-

ce Lázeňská zařízení Karlovarského kraje v číslech.
Postupně zde rozebíráme různé aspekty fungování
lázeňských domů, jako je např. vlastnická struktura,
kapacita a úroveň služeb lázeňských zařízení nebo
obecné informace o jejich provozovatelích.

Lázeňský cestovní ruch v číslech

bližně o 30 % víc, než tomu bývalo před pandemií.
Naopak podíl nerezidentů na celkovém počtu hostů
je stále menší než před začátkem pandemie, oproti
minulému roku se ale i jejich počet postupně zvyšuje.
Další zajímavé informace lze nalézt v již zmíněném vizuálu, kde jsou data průběžně aktualizována dle jejich
zveřejnění Českým statistickým úřadem.

Zajímá Vás, kolik lázeňských hostů přijíždí do kterého kraje nebo kolik nocí v lázních stráví? Jsou to spíše
cizinci nebo tuzemští hosté? A z jakých zemí k nám
přijíždějí lázeňští hosté nejčastěji?
Odpovědi na otázky najdete v interaktivním vizuálu, který připravil Institut lázeňství a balneologie.
V 1. čtvrtletí tohoto roku byl vizuál aktualizován
o data za poslední čtvrtletí 2021. V tomto období je
již viditelné, že lázeňský cestovní ruch se vzpamatovává z šoku způsobeného pandemií Covid–19, ačkoliv
toto oživení je podporováno především tuzemskými
hosty, kterých do lázní v tomto období přijelo při-

Odpovědní pracovníci:
Ing. Ondřej Hruška, Ing. Věra Marková

Sledujte www.spadata.cz, kde průběžně zveřejňujeme statistiky, vizuály či analýzy dat z lázeňského prostředí s cílem odhalit užitečné informace a podpořit
tak rozhodování při přípravě marketingových plánů či
strategickém plánování lázeňských zařízení.
Odpovědný pracovník:
Ing. Věra Marková

n e w sle tt e r / 7

Technické manuály lázeňské péče
Během posledního čtvrtletí roku 2021 předal ILAB zadavateli další manuál ze série technických manuálů lázeňské péče. Manuály jsou veřejně dostupné na stránkách spadata.cz. Momentálně zde najdete:
• Manuál správy přírodních léčivých zdrojů — ZPMV, plyny a peloidy
• Manuál lázeňské léčebně–rehabilitační péče — obecné principy a speciální přístupy
dle indikací
• Manuál lázeňské léčebně–rehabilitační péče. Metodika podávání balneoprocedur I
(aplikace přírodních léčivých vod, zřídelního plynu, oxygenoterapie, aplikace peloidů a bahen,
radioterapie)
• Manuál lázeňské léčebně–rehabilitační péče. Metodika podávání balneoprocedur II
(elektroterapie, fototerapie, dietoterapie, edukace, klimatoterapie)
• Manuál lázeňské léčebně–rehabilitační péče. Metodika podávání balneoprocedur III
(hydroterapie, termoterapie a mechanoterapie).

V prvním čtvrtletí roku 2022 byl tvořen Manuál lázeňské léčebně – rehabilitační péče Balneoprovoz a jeho
specifika na základě objednávky Karlovarské agentury rozvoje podnikání s podporou programu Smart Akcelerátor 2.0.
Jsou v něm specifikovány právní předpisy k oprávnění poskytování zdravotních lázeňských služeb , postavení odborného zástupce lázeňského léčebně rehabilitačního zařízení . Uvedeny povinnosti poskytovatele
lázeňských služeb a léčení, práva a povinnosti pacientů , požadavky na minimální technické, věcné vybavení,
personální a hygienické zabezpečení a poskytovatele lázeňské ambulantní a lůžkové péče a organizace balneoprovozu. V samostatné části je podrobně charakterizována ekonomika balneoprovozu. Manuál je určen
manažerům a majitelům lázeňských zařízení, zdravotnickému personálu ale místním samosprávám a široké
veřejnosti.
Odpovědní pracovníci:
MUDr. Ladislav Špišák, CSc., Ing. Jan Ludvík, MBA, RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D., MUDr. Helena Safariková

Centrum lázeňského výzkumu
Institut lázeňství a balneologie pokračuje v přípravě strategického projektu Karlovarského kraje.
Cílem projektu je zajištění podmínek pro provádění nezávislého výzkumu a vývoje v oblasti lázeňství
a balneologie Karlovarského kraje.
V rámci projektu Centra lázeňského výzkumu (CLV)
bude realizován základní a aplikovaný výzkum z oblasti lékařský věd (objektivizace účinků lázeňské
léčebně rehabilitační léčby), projekt se zaměřuje
na ochranu a udržitelný rozvoj přírodních léčivých
zdrojů a s nimi spojených lokalit. Významná část
projektu je zaměřena i na společenské a humanitní
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vědy (zmapování nejen historického vývoje oboru
u nás, ale i zmapování ekonomiky lázeňství, současné i budoucí trendy lázeňství ve světe, zaměření na
kulturní dědictví lázeňských míst). Realizace projektu bude probíhat ve spolupráci s výzkumnými organizacemi, vysokými školami, místními zájmovými
organizacemi, soukromou i veřejnou sférou.
V současné době probíhá zpracování podrobné
studie proveditelnosti a logického rámce veškerých
etap budoucího strategického projektu, včetně relevantních podkladů bezprostředně souvisejících
s realizací tohoto strategického projektu a nezbytných pro jeho předprojektovou přípravu.
Odpovědný pracovník: Lukáš Moravec, DiS.
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Vzdělávání

Nabídku spolupráce s žáky, studenty či absolventy aktualizujeme na portále www.pracujmespolu.cz.
Od spolupráce očekáváme závan nových nápadů, kreativních řešení, nekonvenční pohled na řešenou
proble matiku. Tato spolupráce byla pro nás již několikrát přínosem a proto můžeme propojení se školami jen doporučit.

Přednáška pro střední
zdravotnický personál
ILAB připravuje vzdělávací přednášku
pro střední zdravotnický personál.
Seminář vzniká ve spoluráci se společností PMI SCIENCE. Garantem odborné akce je Česká asociace sester.

Vzdělávání studentů
Navázaná spolupráce se školami se osvědčuje a je
přínosem nejen pro studenty, ale i pro výzkumnou
činnost institutu. Cílem ILABu je přenos nových poznatků z terénu do prostředí výuky ve školách. Nabízíme možnost zapojení studentů do projektů institutu v rámci praxe. Výzkumníci vedou bakalářské
práce na výzkumná témata ILABu.
V březnu 2022 předalo sedm studentů – fyzioterapeutů
– Západočeské univerzity v Plzni, Katedra rehabilitačních
oborů, Fakulta zdravotnických studií ZČU bakalářské
práce v rámci ukončení studia . Vedoucím pěti prací byl
MUDr. Ladislav Špišák, CSc :
Témata byla velice zajímavá, týkala se vlivu lázeňské
léčby na lidský organizmus:
1. Úloha fyzioterapie v lázeňské léčbě diabetické neuropatie;
2. Místo fyzioterapeuta v léčbě spánkové apnoe;

3. Úloha fyzioterapie v lázeňské léčbě diabetes mellitus u dětí;
4. Terénní kúry v lázních – možnosti a vliv na zdravotní
stav pacienta.
5. Organizace fyzioterapeutického pracoviště v lázeňských zařízeních.
Vedoucím dvou prací byla RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D. ,
studenti zpracovávali téma:
1. Klimatoterapie jako léčebná metoda u pacientů trpícími respiračními chorobami;
2. Lázeňská léčebně-rehabilitační péče u pacientů
s asthma bronchiale.
Je možno konstatovat, že fyzioterapeuti mají zájem
o studium lázeňské léčby a k přípravě závěrečných prací
přistupují zodpovědně.

Registraci na seminář najdete na
stránkách www.spadata.cz v sekci
kalendář akcí.
Odpovědní pracovníci:
MUDr. Ladislav Špišák, CSc.,
RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D.

závislost

a lidské

zdraví
VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ

Institut lázeňství a balneologie, v. v. i.
ve spolupráci se společností PMI SCIENCE
Vás srdečně zve na seminář
pro střední zdravotnický personál, který se uskuteční
29. 4. 2022 od 15:00 hod
v Recovery Clinic, Lidická 447/12, Drahovice, Karlovy Vary

15:00 | Úvod a přivítání – prim. MUDr. Ladislav Špišák, CSc.
15:05 | Epidemiologie závislosti na tabáku
– MUDr. Martin Vácha, PMI SCIENCE
15:20 | Kouření a ostatní rizikové faktory vzniku
karcinomu plic – prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.,
Fakultní nemocnice Plzeň
15:40 | Co byste měli vědět o COVID–19
– prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.,
Fakultní nemocnice Plzeň
16:00 | Přestávka
16:15 | Závislost: bio-psycho-sociální etiologie, projevy
a léčba – MUDr. Karel Moravec,
Psychiatrická klinika, Karlovy Vary
16:35 | Speciﬁka léčby závislosti – prim. MUDr. Tomáš
Turek, Psychiatrické a psychoterapeutické oddělení
Nemocnice Ostrov
16:55 | Odborná diskuse – prim. MUDr. Ladislav Špišák, CSc.
17:30 | Ukončení akce, občerstvení
Garantem odborné akce číslo 57/2022 je Česká asociace sester.

Možnost přihlášení na seminář přes QR kód nebo spadata.cz.
Kontakt: RNDr. Patricie Hloušková, PH.D., hlouskova@i-lab.cz.
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Transfer znalostí
a spolupráce
Lázeňství je jednou z priorit Karlovarského kraje, v regionu se nachází největší lázně
v České republice. ILAB je otevřený spolupráci s partnery z regionu i mimo něj. Snažíme
se vybudovat silnou síť kooperačních partnerů se zaměřením na rozvoj efektivnějšího
využívání stávajícího potenciálu přírodních zdrojů.

Přednáškový cyklus
Plánovaný březnový start přednáškového cyklu jsme byli nuceni vlivem „kovidové situace“ v institutu přeložit
na následující měsíce. Termíny budou ještě upřesněny, sledujte naše sociální sítě.
V loňském roce jsme Vás seznámili s hlavními tématy našich výzkumných pracovníků.
Předchozí online přednášky najdete na YouTube kanále Institutu lázeňství a balneologie.
QR kód Vás navede :).

Výzkumní pracovníci právě připravují přednášky, kde vás budu informovat o výsledcích svých výzkumů
či aktuálních tématech. Přednášky budou budou probíhat převážně online formou.
Letošními tématy a přednášejícími jsou:
Lázeňská léčba nemocí trávicího systému (MUDr. Ladislav Špišák, CSc.)
Lázeňská léčba jako očista těla a mysli po těžkém pandemickém období (MUDr. Helena Safariková)
Úloha lázeňské péče v prevenci duševních onemocnění (Ing. Alina Huseynli, MBA)
Divoké vývěry a průvaly Vřídla v Karlových Varech – historie a příčiny (RNDr. Tomáš. Vylita, Ph.D.)
Lázeňské prameny – potenciální zdroj termofilních mikroorganismů a jejich využití v praxi
(doc. Ing. Miroslav Marek, CSc.)
Slunce – zásobárna vitaminu D (Prof. MUDr. Ondřej Topolčan CSc.)

Nastavení kooperace
s Lékařskou fakultou v Plzni
V uplynulém čtvrtletí došlo k podepsání Smlouvy
mezi Lékařskou fakultou v Plzni a Institutem lázeňství a balneologie, jejímž cílem je dlouhodobá spolupráce na výzkumných projektech především v oblasti
prevence a léčby civilizačních onemocnění a zajištění
výuky Balneologie pro studeny lékařské fakulty.
Současně byla podepsána i Smlouva s Fakultní nemocnicí v Plzni v oblasti vědy a výzkumu na projektech rehabilitace a léčby pacientů po prodělaném
onemocnění COVID–19 a objektivizace a lázeňské
léčby metabolických onemocnění, především diabetes mellitus a obezity. Bude tak zajištěno sledování
pacientů po příjezdu z lázeňského léčení a vyhodnocení účinků léčby z dlouhodobého hlediska.

1. balneologická konference
v rámci 42. Imunoanalytických
dnů v Plzni
Ve dnech 27.–29. 3. 2022 se uskutečnily v Plzni
42. imunoanalytické dny, kdy program dne 28. 3. byl
vyhrazen 1. balneologické konferenci. Výzkumný tým
ILABu společně s lékaři z lázeňských zařízení Karlovarského kraje prezentovali devět přednášek na téma
výsledků lázeňské léčby a vlivu na lidský organizmus
u pacientů po COVID–l9, u dětských astmatiků, dětských diabetiků, hodnocení slinného kortizolu u dětí
v průběhu lázeňské léčby, charakteristiky lázeňské
terapeutické krajiny, využití statistických metod v lá-

zeňství, současně byly tématem i nové trendy v lázeňství a sledování imunomodulačních účinků balneoterapie.

Biochemický potenciál terpenoidů (RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D.)
Císařské lázně v Karlových Varech a jejich unikátní lázeňský provoz (Mgr. Lubormí Zeman)
Přírodní prvky v dekorech a tvarech porcelánu (Ing. Milena Nováková, Ph.D.)
Lázeňští hosté v číslech (Ing. Věra Marková)
Lékař léčí, příroda uzdravuje… a co pacient? (MUDr. Dominika Benešová)

12 / newsletter

Autory přednášek byli v abecedním pořádku:
MUDr. Dominika Benešová,
RNDr. Patricie Hloušková, PhD.,
Ing. AlinaHuseynli, MBA, Ing. Věra Marková,
MUDr. Dana Šašková, MUDr. Ladislav Špišák, CSc,
Mgr. Zdeněk Třískala, MUDr. Vladimír Vurm.
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Pokračujeme ve spolupráci s Hospodářskou komorou
FÁZE SYNDROMU VYHOŘENÍ V PROFESNÍ SFÉŘE

Pro časopis Hospodářská komora připravujeme měsíčně odborné články na téma lázeňství.

Syndrom vyhoření je daň

IDEALISTICKÉ NADŠENÍ

Foto: www.kvpoint.cz

za neustálé „ještě více, rychleji, dál“

V naší výkonem řízené společnosti se duševní problémy často bagatelizují. První příznaky problémů jako apatie, extrémní
únava, vyčerpání nebo vysílení nejsou brány příliš vážně a řada jedinců trpí s vynucenými krédy, že se jim vlastně vůbec
nevede tak špatně, a tím se vystavují dalšímu tlaku.

O

rganismus pak začne na dlouhotrvající stav
reagovat emočním a kognitivním vyčerpáním, má problémy s koncentrací, vnitřní
prázdnotou, pocitem selhání nebo méněcennosti
a se zvýšenou podrážděností. Vnitřní fyziologická
rovnováha organismu je narušena, netrvá dlouho
a začnou se objevovat vážnější zdravotní potíže.
Výskyt stresu a jeho zvládání patří k nevyhnutelným životním situacím; překonávání překážek
představuje pozitivní proces a vede k pocitu úspěchu. Lidský organismus je vybaven adaptačními
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mechanismy na situace krátkodobého, akutního
stresu, kdy adaptace umožňuje přežití v ohrožujících situacích.
Naproti tomu působení dlouhodobého, takzvaného chronického stresu může mít negativní následky. Chronický stres a dlouhodobá dysbalance mezi
zátěží a fází klidu, tedy mezi aktivitou a odpočinkem, může vyústit ve stav, který označujeme jako
burnout neboli syndrom vyhoření. Syndrom vyhoření je v naší společnosti, jejíž životní i pracovní
tempo se zrychluje, stále častějším, známějším

a skloňovanějším pojmem. Syndrom vyhoření je
multifaktorový patologický stav, který se projevuje
v rovině psychosociální a současně také v rovině
psychosomatické, proto je jeho etiologie (příčina)
komplikovaná. Tento stav je vyvolán vzájemnou
dlouhodobou kombinací fyzických (hluk, přemíra
podnětů, hlad, onemocnění), psychických (časová
tíseň, velmi mnoho změn za krátký časový úsek,
vysoké či nedostatečné vytížení) a sociálních stresorů (konflikty v zaměstnání, ztráta blízké osoby).
Je to proces, který probíhá ve fázích, a postižený

může fázemi procházet postupně, do určité míry
je však možné některé z nich přeskočit. O problematice stále častější incidence syndromu vyhoření
se diskutuje hlavně v oblasti profesní, ale existuje
také burnout v osobním životě, který je neméně
důležitý a vážný (péče o nemocného člena rodiny,
výchova problematického dítěte apod.).

Fáze syndromu vyhoření v profesní sféře
První fází je idealismus, kdy se práce stává
nejdůležitějším aspektem života, jedinec nachází
v práci uspokojení a naplnění, často zapomíná
na své koníčky a volnočasové aktivity. Ve fázi
stagnace člověk nadále tvrdě pracuje, ale už se
vyskytují první náznaky vyčerpanosti. Při absenci
motivace začíná zájem jedince o práci klesat.
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FRUSTRACE

S fází frustrace se objevují první výraznější fyzické
a psychické potíže, jedinec pochybuje o efektivitě
a smysluplnosti své práce. Postupně se prodlužuje
doba nutná k regeneraci organismu, dovolená
nebo prodloužený víkend již k odpočinku nestačí.
Apatický jedinec je trvale frustrován, vnímá své
povolání pouze jako zdroj obživy a vykonává
pouze nejnutnější pracovní povinnosti. Vyhořením
označujeme stav chronického stresu doprovázený
fyzickým a emocionálním vyčerpáním, cynismem
a odloučením.
Mezi obecné fyziologické projevy, jak už bylo
výše zmiňováno, patří celková únava organismu,
ochablost související s apatií a rychlá unavitelnost
i po relativním zotavení, celková tenze organismu.
Negativní dopady syndromu vyhoření můžeme nalézt napříč orgánovými soustavami. Bylo
ukázáno, že existuje souvislost mezi syndromem
vyhoření a krevním tlakem, srdečním pulzem,
koronární mikrocirkulací, imunitou a endokrinním systémem, nervovým systémem, aktivitou
konkrétních nervů, např. sympatiku nebo parasympatiku, alergiemi, chronickými bolestmi hlavy,
váhou, poruchami spánku, únavou a ospalostí.
Byly zaznamenány také zažívací problémy, které
následně mohou vést ke změnám stravovacích
návyků až k poruchám příjmu potravy (k přejídání
se či nedostatečnému příjmu potravy).
V medicíně není považován za samostatnou diagnostickou jednotku, ačkoli se jedná o specifický
soubor symptomů. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) ho v této souvislosti zařazuje v rámci
skupiny diagnóz, jako jsou např. problémy spojené
s obtížemi při vedení života, jiné neurotické
poruchy, depersonalizační či derealizační syndrom
nebo reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení.
Na základě klinických dat vyplývá, že syndromem
vyhoření trpí velké množství lidí. Každý z nás
může být vystaven chronickému stresu a dlouhodobé, nadměrné zátěži a nenachází cestu z momentální situace. Nezáleží na tom, zda je jedinec
přetěžován v zaměstnání, anebo se musí vyrovnat
se složitými rodinnými událostmi. Syndrom
vyhoření se nevyhýbá nikomu. Dobrou zprávou
ale je, že každý proti němu může něco dělat třeba
relaxačním léčebným pobytem v lázních.

Lázeňská léčebně-rehabilitační péče
jako prevence
Preventivní lázeňské léčebné pobyty ve specializovaných lázeňských místech mohou vést ke zvýšení
odolnosti vůči působení nepříznivých zátěžových
vlivů. Léčebné lázeňství je vedle nemocniční
a ambulantní péče uceleným léčebným systémem zakotveným v tradici a doplňujícím cíleně,

APATIE

VYHOŘENÍ

všeobecně a systematicky všechny složky v péči
o zdraví jednotlivce a populace. Soustavou fyzikálních a psychických podnětů dochází ke změně
reaktivity a regulace organizmu na kvalitativně
vyšší úroveň.
Česká balneologie je charakterizována takzvanou
komplexní lázeňskou léčbou, která v sobě zahrnuje
nejen vlastní lázeňské, relaxační a regenerační
procedury na základě předpisu lékařem, integrovanou léčbu metodami celého spektra oboru
rehabilitační a fyzikální medicíny, ale také edukaci
jedinců v režimových opatřeních, psychoterapii
a dietoterapii. Lázeňský léčebný pobyt slouží k harmonizaci, úlevě organismu a k udržení duševního
zdraví v kondici. Má prokazatelné výsledky zejména u stavů po těžkých onemocněních, operacích
a u chronických onemocnění. Využívá přírodních
léčivých zdrojů (minerální vody, zřídelní plyny,
peloidy, klima příznivé k léčení). Balneoterapie
je výrazně šetrnější k lidskému organismu, než
je léčba medikamentózní či jiný lékařský zákrok.
Pobyt v lázních lze považovat za jeden z možných
nástrojů, jak obnovit a posílit základní fyziologické funkce, upevnit regulační a kompenzační
mechanismy, udržet fyziologickou koncentraci
stresových mobilizačních hormonů a tak předejít
syndromu vyhoření.
Řada jedinců má dispozice ke vzniku akutního
onemocnění, protože jsou buď geneticky, nebo
po předchozích onemocněních disponováni reagovat na zvýšenou psychickou nebo fyzickou zátěž
chorobným stavem. Mnoha potížím, náročnému
a dlouhému léčení můžeme předejít včasným
předcházením těchto problémů. Je evidentní, že
duševní zdraví představuje z pohledu veřejného
zdravotnictví jasnou prioritu, jejíž význam bude
do budoucna násoben prodlužující se délkou
dožívání populace a současně vznikem nových
stresorů, které s sebou přináší společensko-technologický rozvoj.
Z čistě ekonomického pohledu mohou výdaje
na preventivní programy zabraňující vzniku a rozvoji syndromu vyhoření ušetřit budoucí náklady
na zdravotní a sociální péči o jedince s následnými
duševními onemocněními. Zdravotní benefity jsou
současným trendem, které ocení zaměstnanci i zaměstnavatelé, kterým pomáhají udržet fungující
podnik. Společenský význam je samozřejmostí,
protože zlepšení kvality života je snahou každého
z nás. Q
PATRICIE HLOUŠKOVÁ a ALINA HUSEYNLI,
Institut lázeňství a balneologie, www.i-lab.cz
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Sídlo
instituce

Institut se s novým rokem přestěhoval do nových prostor, sídlíme na adrese:

Institut lázeňství a balneologie
veřejná výzkumná instituce
Křižíkova 1347/12
LL Mánes, budova EDEN II
360 01 Karlovy Vary
info@i-lab.cz

www.i-lab.cz | www.spadata.cz
Institut rozšiřuje svojí působnost v dalších lázeňských městech regionu. Nově nás najdete
v Mariánských Lázních a Konstantinových Lázních.

V rámci nastavených vztahů mezi ILAB a Karlovarskou agenturou
rozvoje podnikání dochází ke sdílení zaměstnanců (analytik v oblasti
lázeňství a balneologie, lékaři, developer).
Provoz Institutu lázeňství a balneologie je financován neinvestiční
dotací Karlovarského kraje.

Sledujte nás na sociálních
sítích a webových stránkách.
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