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Sv!tlo, které okem vidíme, je slo-
"eno z n!kolika barev sv!telného
spektra, jejich" pom!r se b!hem

dne m!ní. M!ní se i celková intenzita
sv!tla. D!je se tak ka"d# den, po miliony
let a na$e o%i se tomuto p&írodnímu rytmu
dokonale p&izp'sobily. A" nedávné v!dec-
ké v#zkumy ale odhalily jak moc. Ukazuje
se, "e aktivitu a zdraví %lov!ka v#razn!
ovliv(uje práv! spektrum sv!tla v na$em
okolí a jeho intenzita. St&ídání dne a noci,
a tím i zm!ny sv!telného prost&edí kolem
nás, v#razn! ovliv(ují biologické procesy
v na$em t!le, a to i kvalitu spánku.
Práv! vlivu osv!tlení na kvalitu "ivota
se v!noval experiment nastaven# na mí-
ru senior'm.
„Na$i nejstar$í spoluob%ané si zaslou"í
tu nejlep$í pé%i, kterou jim m'"eme dát.
Povoláním jsem zdravotní sestra, tak"e
vím, jak je podpora pé%e o star$í a ne-
mocné d'le"itá, a proto jsem si ji sta-
novila jako jeden ze sv#ch klí%ov#ch cíl'.
V!dci jednozna%n! konstatují, "e testo-
vaná speciální sv!tla jsou v#znamn#m
p&ínosem pro zlep$ení symptom' stár-
nutí senior', a proto budeme zva"ovat
i jejich dal$í aplikaci,“ &ekla radní St&e-
do%eského kraje pro oblast sociální Ane-
ta He&manová, která podpo&ila uskute%-
n!ní pilotního projektu a experiment
v Domov! senior' v Beroun!. 
„Zatímco denní sv!tlo podporuje kogni-
tivní v#kon a dobrou náladu, ve%erní
sv!tlo, díky inovativn! vy&e$ené distri-
buci, bohat! posta%uje pro zrakovou ori-
entaci klient' i personálu,“ vysv!tlil ex-
pert na sv!telné systémy ze Spectrasolu
Hynek Med&ick#.
„Obyvatelé pe%ovatelsk#ch a seniorsk#ch
dom' jsou %asto mén! pohybliví a ze-
jména v zimních m!sících, kdy by na-
opak m!li b#t co nejdéle na p&irozeném
sv!tle, z'stávají mnohdy celé dny uvnit&
budov. V noci $patn! spí, v d'sledku to-
ho %ast!ji svítí, a b#vá zvykem, "e i per-

Lep!í kvalita spánku i psychická pohoda senior". To je v#sledek v$deckého experimentu,
kter# zkoumal vliv osv$tlení p%izp"sobeného biorytm"m senior". Provedl jej v#robce
speciálního osv$tlení Spectrasol ve spolupráci s Národním ústavem du!evního zdraví
(NUDZ) a Univerzitním centrem energeticky efektivních budov &VUT (UCEEB) v Domov$
senior" v Beroun$. V$dci u' podobn$ prokázali i pozitivní vliv tohoto osv$tlení na
pozornost student".

„Senio&i v testované skupin! navíc po v#-
m!n! osv!tlení sami popisovali zlep$ení
spánku, nálady a bezpe%nosti pohybu
v noci, co" také potvrzuje pozitivní p&ínos
biodynamického osv!tlení pro kvalitu je-
jich "ivota,“ dodal Ond&ej )imon.
Podobn! úsp!$né v#sledky prokázal lo(-
sk# experiment s pro-kognitivními sví-
tidly na pra"sk#ch gymnáziích. Díky
osv!tlení dosahovali studenti lep$ích v#-
sledk' a soust&ed!ní. 
„Je dob&e napodobovat p&irozené osv!t-
lení, aby m!lo v$echny slo"ky, v%etn! azu-
rové barvy, proto"e se v"dycky ukazovalo,
"e %ím intenzivn!j$í osv!tlení bylo, tím
více se zlep$ovala  pam!* a soust&ed!ní.
Tady je to je$t! posíleno o kognici, to je
nesmírn! d'le"ité,“ &ekla k v#sledk'm
experiment' s prokognitivním osv!tle-
ním p&ední %eská biochemi%ka a b#valá
p&edsedkyn! Akademie v!d +eské repu-
bliky prof. Helena Illnerová.
„Myslím si, "e by m!lo velk# v#znam za-
vedení v nemocnicích b!hem dne, proto"e
tam pacienti nechodí ven a nemají dosta-
tek p&irozeného osv!tlení, tohle by jim
ho nahradilo a podpo&ilo mimo jiné i re-
generaci organismu. Pak je problém hlav-
n! u star$ích lidí, ti mohou mít kv'li zm!-
n! re"imu problémy se spánkem,“ dodala
Illnerová.
V#sledky spolupráce specialist' v oblas-
tech sv!telné techniky, biologie a psy-
chologie znovu ukazují v#znam sv!tla
a sv!teln#ch cykl' pro lidské zdraví a cel-
kovou kvalitu "ivota. Prokazují, "e &e$it
odli$nosti a specifické parametry osv!t-
lení pro denní a no%ní dobu má nepo-
chybn! smysl, a to zejména u osob, které
jsou nap&íklad z d'vod' své fyzické kon-
dice izolovány od p&irozeného denního
a slune%ního sv!tla. Jan !toll  !
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Biodynamické sv!tlo pomáhá
senior"m, dokázal to v!deck#
experiment 

INZERCE ZZ-1401

Zákon o elektronizaci zdravotnictví
má zpo$d!ní, bude mo$ná p%í&tí rok

Podle posledních plán' m!lo mi-
nisterstvo návrh normy p&edlo"it
do leto$ního b&ezna. P&ípravy ale

nabraly zpo"d!ní. Podle zprávy se na zá-
konu loni ve druhém pololetí pracovalo
a na konci roku p&edlohu dostaly resorty
k p&ipomínkám. V únoru vedení minis-
terstva p&esunulo p&ípravu na Ústav

zdravotnick#ch informací a statistiky
(ÚZIS). „ÚZIS p&edpokládá p&edlo"ení
návrhu zákona o elektronizaci zdravot-
nictví vlád! do 30. zá&í 2020. P&ijetí zá-
kona se pak p&edpokládá nejd&íve v pr'-
b!hu roku 2021,“ uvádí zpráva.
Vláda v programovém prohlá$ení pí$e,
"e zákon k elektronizaci zdravotnictví

a bezpe%nému sdílení dat mezi posky-
tovateli pé%e p&ipraví. Ministr zdravot-
nictví Adam Vojt!ch (za ANO) p&ed ne-
dávnem &ekl, "e by norma m!la b#t
hotová v tomto volebním období. Volby
budou p&í$tí rok na podzim.
Podle zprávy pat&í digitalizace zdravot-
nictví mezi oblasti, které mají „nejvy$$í

Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví by m$la vláda schvalovat do konce zá%í, p"vodní
termín byl b%ezen. P%ijat by pak mohl b#t nejd%íve v p%í!tím roce. Vypl#vá to ze zprávy
ministerstva zdravotnictví s hodnocením dosavadního pln$ní národní strategie
elektronického zdravotnictví s opat%eními na roky 2016 a' 2020. Podle zprávy chybí navíc
resortu na digitalizaci peníze i odborníci. 

potenciál pro zlep$ení zdraví obyvatel
+R“. Podpo&ila by reformu zdravotních
slu"eb, p&isp!la k efektivit! a posílila
zájem lidí pe%ovat o vlastní zdraví, uvedl
resort. Podle n!j koronavirová epidemie
ukázala, "e elektronizace je podstatná
i pro zvládání krizí.
Zpráva zmi(uje e-recepty %i lékov# zá-
znam, v n!m" léka&i a lékárníci mohou
vid!t, jaké medikamenty pacient dostává.
Díky elektronizaci je mo"né u$et&it za
lé%iva, odbourávat nadbyte%ná vy$et&ení,
zkracovat délku pobytu v nemocnici %i
omezit %asté náv$t!vy v ambulancích,
dodalo ministerstvo.
Podle zprávy chybí ale na digitální trans-
formaci peníze a není ani dost z&ízen#ch
míst pro odborníky, kte&í by ji zajistili.
Do státní slu"by se také neda&í experty
na informa%ní technologie získat a udr-
"et je v ní.

„Tato situace m'"e vyvolat termínové po-
suny v realizaci zám!r' a ohrozit jejich
úsp!$né dokon%ení,“ uvádí resort v do-
kumentu. 
Ministerstvo zdravotnictví poznamenalo,
"e na p&í$tí rok a dal$í roky nemá dost
finan%ních prost&edk' na projekt Digi-
tální +esko a "e by vláda m!la minister-
stvu financí ulo"it, aby rozpo%et zdra-
votnictví posílilo.
Jen %áste%n! se zatím da&í budovat Ná-
rodní zdravotnick# informa%ní portál
nzip.cz.
Ten by m!l zjednodu$it p&ístup ke zdra-
votnick#m slu"bám a údaj'm. „Základ-
ním stavebním kamenem je zve&ej(ování
a odkazování ov!&en#ch a garantovan#ch
informací, které jsou autorizovány p&ed-
ními odborníky %eské medicíny,“ uvádí
ministerstvo.

M", "TK  !

sonál pe%ovatelsk#ch institucí si p&i no%-
ních kontrolách senior' rozsv!cuje plné
stropní osv!tlení,“ shrnul nej%ast!j$í
problémy $patného osv!tlení interiér'
&editel Domova senior' v Beroun! On-
d&ej )imon. To pak v#razn! sni"uje pro
lidské t!lo pot&ebn# kontrast mezi dnem
a nocí a negativn! se promítá do zdra-
votního stavu senior'. 

„Vym!nili jsme osv!tlení v $esti pokojích
v%etn! p&edsíní a koupelen, v hlavní jí-
deln!, ve dvou sesternách, ve tv'r%í díln!
a na hlavní chodb!. Ve spolupráci s od-
borníky z +VUT se poda&ilo zkonstruovat
osv!tlení pro denní svícení, které se
spektráln! blí"í p&irozenému sv!tlu od
slunce, dále ve%erní svítidla, která mají
nízk# obsah modré slo"ky spektra jako
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Porovnání starého a nového no!ního osv"tlení v Domov" senior# Beroun

ve slunci p&i západu a t&etí no%ní sv!-
teln# systém, kde je v tuto dobu biolo-
gicky toxická modrá slo"ka úpln! elimi-
nována, jako nap&íklad ve sv!tle z ohn!,“
popsal Med&ick#.
V!deck# t#m sledoval biologické a psy-
chologické funkce senior' pomocí tes-
tování. M!&ili míru aktivity i kvalitu
spánku a dal$í parametry. Sledovali také
rytmus hladiny melatoninu ve slinách. 
Melatonin je naz#ván hormonem noci,
kter# produkuje %ást mozku. Nevhodné
sv!tlo v noci jeho tvorbu naru$uje a jeho
hladina v t!le pak okam"it! klesá. Me-
latonin zbavuje t!lo nebezpe%n#ch vol-
n#ch radikál', má protizán!tlivé a pro-
tinádorové ú%inky a napomáhá také
usínání. Je proto d'le"ité udr"ovat jeho
no%ní hladinu co mo"ná nejvy$$í.
„V#zkumu se ú%astnilo celkem 19 klient'
Domova senior' v Beroun! a 13 dobro-
volník' z &ad personálu,“ up&esnila Len-
ka Maierová z +VUT.
V#sledky ukázaly, "e u klient' z testova-
né skupiny se statisticky v#znamn! zv#-
$ilo mno"ství melatoninu.
„Poklesla hladina reziduálního denního
melatoninu, co" pozitivn! korelovalo se
sní"ením míry denního pospávání, tzv.
napu. Klienti z pokoj' s biodynamick#m
osv!tlením se po deseti t#dnech zlep$ili
také v kognitivním v#konu m!&eném Ad-
denbrooksk#m kognitivním testem, a mí-
ra zlep$ení pozitivn! korelovala práv!
se zv#$enou amplitudou melatoninu,“
konstatovala k pozitivním v#sledk'm stu-
die docentka Zde(ka Bendová. 
M!&ení zárove( prokázala zlep$ení po-
hybové aktivity a spánku.


