
chybějících informací jej vedla jako 
profesionála i skauta k napsání Tábo-
rové ordinace. Popisuje v ní tábornic-
kou zdravotnickou rutinu. Příležitost 
ke psaní se Matouši Záleskému 
vyskytla během koronavirové pande-

mie. 
„V době lockdownů a karantén byly 

děti zdravé, a tak se mohli lékaři věno-
vat i jiným činnostem. Na textu jsem 
pracoval dva roky. Poté ještě nějaký čas 
trvalo, než došlo k vydání,“ ohlíží se. 

Do knihy Matouš Záleský zařadil i 
kapitoly věnované táborové adminis-
trativě, kde si např. zdravotník může 
zkontrolovat, zda má od dětí všech-
ny potřebné dokumenty, na co nesmí 
zapomenout a podobně. Najdeme tu i 
kapitoly věnované právním aspektům 
- jak se k nejrůznějším situacím posta-
vit, nebo na co má zdravotník právo.

„Snad nejvíc mě bavila poslední kapi-
tola, která popisuje kontakt a komuni-
kaci s profesionálním zdravotnickým 
personálem. Je to téma, v němž sdělu-
ji i své zkušenosti z praxe. Nejpracnější 
naopak byla kapitola o akutních one-
mocněních. Ta je nejobsáhlejší,“ přib-
ližuje autor. 

Napsat prvotní text knihy podle 
něho nebyla taková práce, jako jej pak 
doladit s týmem editorů, recenzentů 
a korektorů. 

„Na mnoho věcí jsme měli jiné názory, 
museli jsme se domlouvat a své postoje 
obhajovat. To byla nejsložitější a nejdel-
ší fáze, která vzniku této publikace před-
cházela. Text byl hotový, ale spousta 
věcí se musela společně doladit,“ vzpo-
míná. Texty svěže ilustrovali Sasha a 
Anastasiia Chagina. Kniha je běžně 
k dostání. H.Z.K, -lko-
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Kdo je připravený, není pře-
kvapený, říká primář dětské-
ho oddělení Nemocnice Nové 
Město na Moravě Matouš 
Záleský, autor publikace Tábo-
rová ordinace. 

V knize najdeme praktické rady 
a návody jak se o nemocné dítě na 
táboře postarat a jak jednotlivé situa-
ce snadno a rychle vyřešit. Jak provést 
laické vyšetření, zhodnocení zdravot-
ního stavu dítěte, kdy zavolat rychlou 
záchrannou službu, kdy odvézt dí-
tě do nemocnice, nebo kdy jej raději 
předat rodičům.

Kniha je určená nejen táborovým 
zdravotníkům. Poslouží také peda-
gogům ve škole a hodit se může i v 
rodinné knihovničce. 

MUDr. Záleský je od dětství velký 
skaut. Ve Střelicích na Brněnsku se 
věnoval vedení vlčat a skautů. Vystu-
doval Lékařskou fakultu MU v Brně, 
v roce 2017 atestoval v oboru dět-
ské lékařství. Nyní s manželkou vede 
katolický oddíl Ochránci pramene ve 
Žďáru nad Sázavou.

K napsání praktického rádce jej ved-
ly především osobní zkušenosti. Však 
také roli táborového zdravotníka na 
sebe kdysi sám převzal, a tak si stačilo 
jen připomenout vlastní tábornicko-
zdravotnické začátky. „Když to zpět-
ně hodnotím, určitě bych tehdy podob-
ný zdroj informací uvítal,“ ohlíží se 
Matouš Záleský.

Později už jako lékař zastával ve 
skautingu funkci instruktora zdravot-
nických kurzů, které Junák pro své 
vedoucí pořádá. 

„Začal jsem přemýšlet nad tím, co bych 
měl táborovým zdravotníkům v rámci 
zdravotních kurzů předávat. Vidím to i 
z druhé strany. V létě k nám na pohoto-
vost na dětské oddělení přichází hodně 
dětí z nejrůznějších táborů,“ informuje. 

Mnozí táboroví zdravotníci si dob-
ře poradí s tím, jak se o dítě postarat 
a co udělat před tím, než přijedou do 
nemocnice. Ale najdou se i tací, kteří 
potřebné informace nemají a tápou. 

„Mnohdy netuší, co od vyšetření v 
nemocnici očekávat, nedokáží správ-
ně zhodnotit stav dítěte, nebo je zaskočí 
doporučení k hospitalizaci. Často také s 
sebou nemají potřebnou dokumentaci,“ 
přibližuje praxi prim. Záleský. 

Právě potřeba uceleného zdroje 

NOVOMĚSTSKÝ primář Matouš Záleský, autor rádce pro táborové zdravotní-
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