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V roce 1931 (4. 10.) byl vystavěn a ote-
vřen nový pavilon pro chirurgické a po-
rodní oddělení – 4podlažní budova se 
108 lůžky pro chirurgii a 12 lůžky pro 
gynekologii. Ve starém nemocničním 
pavilonu bylo interní odd. se 70 lůžky, 
kaple a 12 lůžek pro pohlavní choroby.
Chirurgický primariát v nové nemocnici 
v té době zastával MUDr. Rudolf Pils, 
který byl zároveň šéflékařem nemoc-
nice. Byl to chirurg a gynekolog, který 
vedl děčínskou chirurgii a nemocnici 
více než 20 let. Vystudoval medicínu 
ve Vídni a od roku 1911 začal praco-
vat v děčínské nemocnici, v prosinci 
roku 1917 převzal chirurgické oddělení 
a roce 1924 se stal šéflékařem celého 
ústavu. Právě jeho zásluhou byl posta-
ven nový chirurgický pavilon, zařízený 
na tehdejší dobu špičkovými přístroji. 
V roce 1945 byl pro svou národnost od-
sunut. 
Po roce 1945 se primariátu chirurgie 
ujal MUDr. Jiří Rousek, vynikající lékař, 
skvělý operatér a představitel klasické 

chirurgie. Přišel do Děčína z Českých 
Budějovic, jako výpomoc, při osidlo-
vání pohraničí. MUDr. Rousek nastou-
pil do děčínské nemocnice 4. 6. 1945 
a byl jmenován prozatímním primářem 
chirurgie a vedoucím lékařem nemoc-
nice. Po jeho nástupu do funkce pri-
máře byla personální situace v celé 
nemocnici velmi neutěšená. Chyběli 
čeští lékaři i sestry. 1. 3. 1949 byl jme-
nován definitivním primářem chirurgie 
a 1. 1. 1952 byl jmenován také ředite-
lem OÚNZ Děčín.
V začátku 60. let se vybudoval dal-
ší operační sál a v pozdějším ob-
dobí se z vícelůžkových pokojů 
stavebními úpravami vybudovaly 
menší pokoje. Za dobu svého půso-
bení primář Rousek vychoval řadu 
chirurgů. V důsledku dlouhodobé 
nemoci primáře Rouska byl jeho za-
stupováním pověřen MUDr. Ivan Kra-
jíček (duben–září 1978), který byl 
uvolněn z IKEMu v Praze. Zavedl zde 
cévní operativu. V září 1978 odchází 
prim. Rousek do důchodu a na jeho 
místo nastupuje MUDr. Jiří Slezáček 
z KÚNZ Ústí nad Labem. V období jeho 
působení dochází k rekonstrukci ope-
račních sálů, ambulance, vybudování 
JIPu. Jako operatér pokračuje v rozvíje-
ní cévní operativy. V březnu roku 1991 
odchází a vedením chirurgie je pověře-
na MUDr. Anna Briestenská, která zde 
pracovala od r. 1972, od ukončení stu-
dií v Praze. Po konkursu na primariát je 
v červnu 1991 jmenována od 1. 8. 1991 
do funkce primáře. Následovala další 
modernizace provozu chirurgie, rekon-
strukce pokojů, vybudování 4 nadstan-
dardních pokojů. 2. 2. 1994 provedla 
prim. MUDr. Anna Briestenská první la-
paroskopickou operaci žlučníku v Dě-
číně. Po jejím odchodu do soukromé 
praxe a do funkce náměstka pro LPP 
(31. 7. 1996) byl jmenován do funkce 
primáře MUDr. Zdeněk Jirka, který zde 
působil do 30. 4. 2000. V době jeho 
působnosti dochází zejména k rozvoji 
traumatologie v operativě oddělení. 
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Za obsahovou správnost příspěvků 
plně odpovídají uvedení autoři. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli 
na přípravě tohoto vydání.

Historie děčínské chirurgie 
Od 1. 7. 2000 byl po konkursním řízení 
jmenován primářem MUDr. J. Rejho-
lec, který přišel z Chirurgické kliniky 
MNUL. Okresní chirurgie není speciali-
zované pracoviště, nicméně naší sna-
hou je břišní chirurgii provést cestou 

laparoskopickou, jejím postupným na-
vyšováním provede oddělení v součas-
né době kolem 800 laparoskopických 
výkonů ročně. Laparoskopické opera-
ce žlučníku, kýl a apendixu jsou stan-
dardem, nicméně nosným programem 

je kolorektální oblast, kde jsme se 
postupně dostali na 70 % výkonů pro-
vedených laparoskopicky. Další pre-
ferovanou oblastí je operativa hiatu 
a snažíme se extendovat operativu pro 
morbidní obezitu. Jsme držiteli akredi-
tace Chirurgie II. st. Traumatologie je 
nedílnou součástí denní práce, splnili 
jsme traumatologické akreditační pod-
mínky a můžeme vychovávat lékaře 
na vlastním pracovišti. Mamologická 
péče má dlouhou tradici a v poslední 
době je podpořena programem detek-
ce sentinelové uzliny a prs záchovný-
mi výkony. Taktéž trvá chirurgie štítné 
žlázy, nedostatkem je absence cévní 
operativy. Chirurgické oddělení dále 
zajišťuje endoskopickou službu pro 
celou nemocnici.
Co do budoucnosti? Nutná je rekon-
strukce operačních sálů a jednotky 
intenzivní péče, na tomto úkolu se pra-
cuje a rok 2016 by měl být rozhodující. 
V nejbližším období je nutná obmě-
na laparoskopické věže, snad na 3D, 
výměna artroskopické věže. Kdybych 
řekl, že okna nejsou podstatná, byl 
bych asi defenestrován…

Představení chirurgického oddělení

• JIP – 5 lůžek (vč. 1 septického)

• Septická chirurgie  – 19 lůžek

• Semiaseptická chirurgie  
 – 20 lůžek

• Aseptická chirurgie  – 15 lůžek

• Dva operační sály

• Centrální sterilizace

• Chirurgická ambulance  
(vč. dvou zákrokových sálků  
– jeden z nich využívá dosud  
oční oddělení)

• Urologická ambulance

• Ambulance hojení ran 

• Poradny viz další strana Primář MUDr. Jan Rejholec a vrchní sestra Bc. Šárka Patrovská 

Prim. MUDr. Jan Rejholec

Staniční sestra operačních sálů Bc. Martina Švingrová
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Na našem oddělení má 28 sester kva-
lifikaci.

Magisterské studium 2 všeob. sestry
Bakalářské studium 7 sester
Ošetřovatelská  
péče o dospělé 

9 sester

ARIP 3 sestry
INOPS 5 sester
DiS. 1 sestra
Péče o stomie 1 sestra

Personál si průběžně zvyšuje kvalifika-
ci. V současnosti studuje magisterské 
studium 1 sestra, bakalářské studium 
2 sestry, ARIP 3 sestry, DiS. 1 zdravotní 
asistentka, 1 sanitář SZŠ.
V sesterských řadách máme 3 mentorky 
klinické praxe, které se věnují žákyním 
SZŠ. Rady kvality, kde se řeší ošetřo-
vatelská péče, se zúčastňují 4 sestry, 
z nichž 3 jsou interními auditory.

Ošetřovatelský personál se pravidelně 
účastní ústavních seminářů a odbor-
ných akcí. Ústavní semináře vypra-
cováváme v PowerPointu, 6x ročně. 
Každý seminář se opakuje, aby se 
mohli účastnit všichni zaměstnanci. 
Na odborné akci aktivně přednášela 
Mgr. Danuše Tomášková téma Riziková 
léčiva. V říjnu proběhl ústavní seminář 
za body „Co všechno musí sestra znát“ 
a 68 kolegyň se zúčastnilo pasivně se-
minářů pořádaných KZ, a. s., a v jiných 
zdravotnických zařízeních. Každé dva 
roky pořádáme Děčínské chirurgické 
dny na zámku.
Z vlastní aktivity vrchní a staniční se-
stra JIP vypracovaly tři Písemné sou-
hlasy: Zavedení centrálního žilního 
katétru, Hrudní drenáž, hrudní punk-
ce a Podání transfuzních přípravků. 
Garantem byla MUDr. Fatima Galgóc-
zyová. Vzhledem k tomu, že na našem 
oddělení jsou hospitalizováni pacienti, 
kterým zakládáme stomie, vypracovala 
vrchní sestra pro pacienty informační 
materiál Kolostomie. Dále byly vydány 
3 články do časopisů Infolisty – Karci-
nom prsu (autor Andrea Žigová), Péče 
o pacienta s epidurální analgezií (au-
tor Mgr. Danuše Tomášková) a Léčba 
chronických ran ve specializované am-
bulanci (autor Helena Frommelová).
Ke zlepšení komfortu pacientů byla 
stanice B, kde jsou hospitalizováni 
především imobilní pacienti, vybavena 
pomůckami jako Rollboard, 2x aktivní 
matrace pro střední riziko dekubitů, 
2x aktivní matrace pro nízké riziko 
vzniku dekubitů, 2x antidekubitní pod-
sedák s trnem, 2x antidekubitní opě-
rátko pro pacienty, 2x antidekubitní 
prošívaný polštář, 6x antidekubitní pa-
tička. Na stanici B a C bylo zakoupeno 
lůžko pro pacienty do 185 kg a 230 kg 
hmotnosti.
Ke zkvalitnění ošetřovatelské péče 
přispělo navýšení sanitáře jednak pro 
naše oddělení, ale i pro oddělení gyne-
kologicko-porodnické a ARO. Od září 

2014 se ve spolupráci s hl. sestrou 
Mgr. Barborou Mudrovou podařilo bez 
navýšení systematizace zdvojit na na-
šem oddělení noční směny sanitářů, 
když byl na chirurgii převeden sanitář 
z interního oddělení. Aby bylo možné 
tyto zdvojené služby zavést, byla nutná 
spolupráce výše uvedených oddělení. 
V listopadu téhož roku nám bylo umož-
něno, ve spolupráci s ředitelkou zdra-
votní péče MUDr. Annou Briestenskou 
a hlavní sestrou Mgr. Barborou Mudro-
vou, zdvojení nočních směn na stani-
ci C a B, kdy slouží všeobecná sestra 
a zdravotní asistent.

Myslíme si, že tyto aspekty jsou důleži-
té nejen pro spokojené klienty, ale i pro 
personál. Jedním z ukazatelů spokoje-
nosti jsou pochvaly od klientů. V roce 
2014 jsme na našem oddělení měli 
celkem 125 pochval. V dotaznících 94x, 
pochvala v novinách 5x, kniha přání 
a stížností 3x, poslané na ředitelství 
14x, poslané panu primáři 9x jak na lé-
kaře, tak na ošetřovatelský personál. 

PORADNY
Při chirurgii máme 7 poraden (mamologickou, traumatologickou, cévní, gastroen-
terologickou, proktologickou a dvě endoskopické).

Pracoviště Čas Vyšetřující lékař Tel. klapka

PO
N

D
ĚL

Í

objednání k OP 7.15–7.45 prim. MUDr. Rejholec  459

mamologická 9.00–14.00 MUDr. Vítová  459

traumatologická 9.00–13.50 MUDr. Kmeť  459

baronova ligace 9.00–10.00 MUDr. Tschakert  452

rektoskopie 10.00–11.00 MUDr. Tschakert  452

 Ú
TE

RÝ

objednání k OP 7.15–7.45 prim. MUDr. Rejholec  459

gastro-
enterologická 10.00–14.30 MUDr. Moravík  419, 459

ST
ŘE

D
A objednání k OP 7.15–7.45 prim. MUDr. Rejholec  459

traumatologická 9.00–13.50 MUDr. Náhlík  459

cévní 16.00–20.00 MUDr. Dvořák  459

ČT
VR

TE
K

objednání k OP 7.15–7.45 prim. MUDr. Rejholec  459

mamologická 8.00–10.00 MUDr. Kalixová  459

mamologická 10.00–13.30 MUDr. Zelená  459

proktologická 7.00–14.00 MUDr. Tschakert  419

endoskopická 
(interna) 9.00–14.00 MUDr. Moravík  392

PÁ
TE

K

objednání k OP 7.15–7.45 prim. MUDr. Rejholec  459

traumatologická 9.00–13.50 MUDr. Kolář  459

endoskopická 9.00–13.00 MUDr. Galgóczyová, 
MUDr. Ogunwale  430

UROLOGICKÁ AMBULANCE
Od 1. 10. 2014 došlo ke změnám ordi
načních hodin lékařů.

Pondělí 7.00–15.30 lékař, 2 sestry

Úterý 7.00–15.30 lékař, 2 sestry

Středa 7.00–15.30 1 sestra

Čtvrtek 7.00–15.30 lékař, 2 sestry

Pátek 7.00–15.00 1 sestra

AMBULANCE HOJENÍ RAN
Od 1. 4. 2011 byl zahájen provoz ambu-
lance hojení ran s jednou všeobecnou 
sestrou a lékařem. Od poloviny května 
2011, ve středu a ve čtvrtek, vypomá-
hala pro nárůst pacientů sestra Micha-
ela Ježová. Od října 2013 pracuje v této 
ambulanci celý týden, neboť jsme v po-
radně rozšířili spektrum poskytované 
péče.
Od října 2014 jsme museli změnit or-
ganizaci práce, jelikož ambulantní 
pacienti, kteří docházeli na převazy 
na chirurgickou ambulanci, jsou celý 
týden (kromě středy) ošetřováni v am-
bulanci hojení ran. Zde je ošetřuje 
personál z této ambulance vč. lékaře 
v době od 9.00–11.00 hodin. Ve středu 
jsou tito pacienti ošetřováni na urolo-
gické ambulanci, kde je ošetřuje setra 
z chirurgické ambulance vč. lékaře.

CENTRÁLNÍ STERILIZACE
V roce 2007 došlo k rekonstrukci cen-
trální sterilizace. Rozsah poskytované 
péče: dezinfekce a sterilizace nástrojů 
a obvazového materiálu pro naši ne-
mocnici a nestátní zdravotnická zaří-
zení. 

NLZP
Na chirurgickém oddělení máme cel-
kem 90 NLZP. Z toho 59 všeobecných 
sester, 10 zdravotních asistentů, 3 NZP 
a 18 sanitářů. Z celkového počtu sani-
tářů 4 pracují na centrální sterilizaci 
a jeden je zařazen na lůžkové stanici 
B a C.

Představení chirurgického oddělení

MUDr. Pavol Kmeť vyšetřuje úraz kolene

Dokumentační sestra Jana 
Strnadová

Dokumentace na úrazové  
ambulanci – sestry Petra 
Straňáková, Michala Chábková
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Předskokanem odborného jednání 
byla již tradiční golfová procházka 
na Janově, kde upravené hřiště bylo 
opravdu ve skvělé formě a spolu s po-
časím přispělo k příjemnému dopoled-
ni a sportovnímu zážitku.
Jako obvykle se sympozium kona-
lo v prostorách děčínského zámku, 
nicméně novinkou byly nově zrekon-
struované prostory v jižním křídle. 
Překvapením mělo být i zrekonstruo-
vané nádvoří, nicméně archeologické 
výzkumy tomuto zabránily. Záštitu nad 
letošním sympoziem převzali hejtman 
Ústeckého kraje pan Oldřich Bube-
níček a primátorka města Děčín paní 
Mgr. Marie Blažková. Malou změnou 
byl termín jednání, přesunutý z kon-
ce týdne na jeho počátek, do termínu 
25. a 26. května.
Oficiální zahájení 25. 5. 2015 v 15 hod. 
otevřely krátké projevy paní primátorky 
Mgr. Marie Blažkové, pana generální-
ho ředitele Ing. Petra Fialy a mne jako 
organizátora akce. Poté již následova-
lo rozdělení do sekce lékařské a (v pů-
vodních prostorách) sekce sesterské.
Páteční lékařská sekce se v prvním blo-
ku zaobírala traumatoortopedií v po-
dání kolegů z ústeckého traumacentra 

a ortopedie, v dalším bloku se předsta-
vili vážení hosté, zejména pan profesor 
Třeška z plzeňské chirurgické kliniky 
s přednáškou popisující staronový pro-
blém poranění žlučových cest a pan 
asistent Martínek z pražské motolské 
kliniky s přednáškou popisující riziko 
poranění močových cest při laparosko-
pické kolorektální chirurgii. Třetím hos-
tem byl p. asistent Kříž s přednáškou 
na téma zdánlivě odtaživé, nicméně 
velmi související, dlouhodobé vstupy 
do žilního řečiště. V třetím bloku se 
pak kolegové z Ústí nad Labem, Děčína 
a České Lípy ve svých přednáškách vě-
novali problematice karcinomu prsu. 
V pondělní části sesterské sekce se 
v prvním bloku přednášelo zejména 
na téma prevence komplikací, nutriční 
příprava, prevence sepse a ošetřování 
chronických ran, v dalším bloku pak 
mamologická dispenzarizace, poznat-
ky v kardiologické přípravě k operaci 
a informace o nutnosti správného vy-
kazování provedené práce. 
Po absolvování odborné části pon-
dělního dne následovala společenská 
část, kde se při srovnávání kvali-
ty vín z Bílovic od p. Hrdiny, z Perné 
od p. Skráška a samozřejmě z vinařství 

ve Velkých Žernosekách probíraly 
vlastní zkušenosti související s před-
nesenými přednáškami, doplněno to 
bylo výborným rautem fy Dorant.
V úterý byl začátek věnován velmi zají-
mavé přednášce a ukázkám tejpování 
a pak postupně v jednotlivých blocích 
následovalo řešení komplikací pod-
tlakovou metodou, velmi pěkné byly 
přednášky kolegy Janů z Mostu taktéž 
se věnující komplikacím chirurgických 
výkonů, po přestávce na kávu pak 
v rychlém sledu anatomické variace 
žlučníku, řešení komplikovaných ná-
lezů při laparoskopických operacích 
žlučníku, excelentní rozbor 10leté ope-
rativy apendixu, komplikace nekrotizu-
jící pankreatidy a nízkých resekcí rekta. 
Po obědě shrnul kolega MUDr. Sauer 
problematiku cévní chirurgie v Ústec-
kém kraji, další příspěvek byl o kompli-
kacích antikoagulace, následoval velmi 
zajímavý příspěvek primáře Stehlíka 
ohledně endoskopického intraluminál-
ního šití, teplické zkušenosti s sublay 
technikou řešení incisionálních kýl 
a up to date v buněčné technice – de-
tekce tumorózních buněk. V posledním 
bloku pak zazněly zkušenosti kolegů 
z dětské chirurgie stran cizích těles 
v GITu pacientů a problematika nekroti-
zující fasciitidy, UZ diagnostika a na zá-
věr zkušenosti s novou generací robota 
da Vinci model Xi. 
V úterní části sesterské sekce se disku-
tovaly otázky spolupráce s rodinou, vliv 
domácích miláčků, Crohnova choroba, 
stomapéče, sterilizace, perioperační 
péče a laparoskopická kolorektální 
operativa.
Nebylo by možnosti se setkat, kdyby 
nebylo sponzorů. Chci proto poděko-
vat všem firmám, které se na financo-
vání podílely, zejména generálnímu 
partneru firmě BARD Czech Repub-
lic s.r.o. a významnému partneru firmě 
B. Braun Medical s.r.o. Nelze také za-
pomenout na vstřícnost statutárního 
města Děčín a vedení Zámku Děčín.
Doufám, že se za 2 roky opět setkáme 
v prostorách Zámku Děčín na Děčín-
ských dnech IV. 
P. S. Nádvoří je už opraveno, přijeďte. 

Děčínské chirurgické dny III.
V roce 2010 jsme pořádali chirurgické sympozium ke 100. výročí založení děčín
ské nemocnice v prostorách děčínského zámku. Předpoklad byl opakovat toto 
sympozium jednou za dva roky, v roce 2012 jsme tento plán splnili, v roce 2014, 
vinou různých vlivů, se sympozium nekonalo, a další ročník byl až letos v květ
nu. Nicméně příjemným faktorem bylo, že konání připadlo na 115. výročí zahá
jení provozu nemocnice. 

Úvodní slovo generálního ředitele Ing. Petra Fialy 

Chirurgie, a především laparoskopie, je obor, který se neustále roz
víjí a inovuje. K tomuto rozvoji nestačí jen výzkum jako takový. Je 
třeba sledovat účinnost nově zavedených metod a postupů a na zá
kladě získaných informací metody zdokonalovat. Je tedy třeba sle
dovat odoperované pacienty i v delším horizontu.

Jednoduše řečeno, chirurgie 
zahrnuje nejen vlastní prá-
ci na operačním sále, ale 
i péči následnou, poope-
rační. Některé výkony vyža-
dují dočasná či trvalá dietní 
opatření, většina je spojena 
s omezením fyzické aktivity, 
některé jsou spojené s rizi-
kem recidivy. To vše je třeba 
sledovat, posoudit, upravit 
a eventuální vzniklé kom-
plikace či potíže řešit. Paci-
enty po speciálních typech 
výkonů, jako jsou například 
střevní operace, sledujeme 
ve specializovaných porad-
nách, ty ostatní pak v porad-
ně endoskopické.
Smyslem endoskopické po-
radny je tedy jak sledování 
pacientů a jejich možných 
pooperačních potíží, úprava 
diety (je-li třeba), úprava fy-

zické zátěže a postupné navrácení se k běžnému způsobu života, 
tak sběr statistických údajů o pooperačních potížích, komplikacích 
a hojení po výkonech pro účely zdokonalování práce chirurgického 
týmu.
Sledujeme zde pacienta po výkonech laparoskopických – operace 
tříselné a ventrální kýly s použitím síťky, operace žlučníku a appen-
dektomie – a po klasických operacích kýl, eventuálně žlučníku či 
slepého střeva. Můžeme tak sledovat pooperační potíže, riziko reci-
div, obecně – výhody a nevýhody – laparoskopických metod právě 
v porovnání s metodami klasickými, již dlouho zavedenými.
Pacienty sledujeme časně pooperačně do 4 týdnů od operace. Pro-
vádíme klinickou kontrolu stavu – průběh hojení jizev, snášenlivost 
diety, přítomnost bolestí apod., zkontrolujeme laboratorní výsledky.
Součástí kontroly je též poučení pacienta o dalších režimových či 
dietních opatřeních, jsou-li zapotřebí. V případě pooperačních kom-
plikací pak indikujeme a objednáváme další vyšetření.
Další kontroly jsou již především statistické – sledujeme poope-
rační potíže, komplikace, recidivy kýl apod. – u kýl po 3 měsících 
a po roce, u operací žlučníku po roce. Jsou přínosem především pro 
náš chirurgický tým. Díky rozpoznání problému a třeba i technické 
chyby můžeme předcházet podobným komplikacím a tím zdokona-
lovat naši práci.

Rozvoj chirurgie a především laparoskopie

Sálové sestry

Laparoskopická operativa – detail

Laparoskopii někdy musí nahradit otevřená 
operativa

MUDr. Fatima Galgóczyová 
s posterem na kongresu EAES 
v Bukurešti
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Chirurgická jednotka intenzivní péče, 
o rozloze pouhých 97,33 m2 včetně 
koupelny a WC pro pacienty a skla-
dovacího prostoru společného s den-
ní místností, se nachází v budově E, 
ve druhém patře. Disponuje pěti lůžky, 
z toho jedno je na septickém boxu. 
V roce 2013 bylo u nás hospitalizováno 
610 pacientů a o rok později 641 paci-
entů. Na CH JIP jsou hospitalizováni jak 
pacienti se širokým spektrem diagnóz, 

vyžadujících intenzivní léčbu při zá-
kladním onemocnění (např. selhává-
ní životních funkcí, rozsáhlé krvácení 
z GIT, akutní pankreatitis), tak pacienti, 
jejichž stav vyžaduje intenzivní poope-
rační péči a monitoraci základních ži-
votních funkcí i v rámci pooperačního 
dospávacího pokoje. Spektrum našich 
pacientů je tedy různorodé. Nejčastě-
ji jsou u nás hospitalizováni pacienti 
s onemocněním GIT včetně chirurgic-
ky řešené obezity, pacienti po operaci 
štítné žlázy a různých traumat. Výjim-
kou nejsou pacienti ventilovaní, s kr-
vácením do CNS a psychomotorickým 
neklidem. V nedávné době jsme měli 
službu „okořeněnou“ stálou hlídkou 
zadrženého pacienta policisty ze zása-
hové služby se samopaly. 

Ošetřovatelská péče je poskytována 
holisticky a empaticky erudovaným 
NLZP. Při hospitalizaci infekčního pa-
cienta je postupováno dle pokynů 
bariérového ošetřování. Z celkového 
počtu 11 všeobecných sester zajišťu-
jících ošetřovatelskou péči mají dvě 
magisterské vzdělání, dvě bakalářské, 
jedna DiS. Tři sestry mají ARIP, dvě ho 
nyní dokončují a jedna je do specia-
lizačního kurzu zařazena. Tři sestry 
jsou mentorkami klinicko-pedagogic-
ké praxe v ošetřovatelství. Vzhledem 
k nedostatku všeobecných sester jsme 
vyzkoušeli i postavení služby VS a ZA. 
Tento model se nám bohužel neosvěd-
čil pro velké množství intravenózně 
podávaných léčiv a úkonů, které ZA ne-
smějí vykonávat. Od léta roku 2001 
slouží dvě sestry noční službu. 
V současné době se v rámci přestavby 
chirurgických sálů pracuje na projektu 
nové JIP. Tím získáme mnohonásobně 
větší prostory, zvýší se kapacita lůžek 
na 8, z toho dvě lůžka budou septic-
ká. Celý kolektiv se na tuto revitalizaci 
opravdu těší, jelikož stávající prostory 
byly takto upraveny v roce 1989 a jsou 

zcela nevyhovující. Nové prostory uvítá 
zajisté nejen personál, ale i pacienti, 
jelikož se zvýší jejich komfort a sou-
kromí.

Chirurgie JIP Chirurgická ambulance

PRÁCE NA CHIRURGICKÉ AMBULANCI Z POHLEDU ZDRAVOTNÍ SESTRY 
Pracuji na chirurgické ambulanci již od roku 1989 a od r. 1996 ve funkci staniční sestry. 
Dá se říci, že je to vlastně můj druhý domov. Ten pracovní. Za dobu své práce jsem se 
setkala již s tisíci pacientů. Myslím si, že jsem si již dokázala vytvořit jakýsi cit pro paci-
enty, kteří přicházejí na chirurgickou ambulanci k běžné kontrole, či pacienty, kteří jsou 
opravdu závažně nemocní, či pro ty, kteří přicházejí jen si tak trochu popovídat. Týdně 
projde „mojí“ chirurgickou ambulancí 600–700 pacientů. K pacientům se snažím cho-
vat vždy vlídně a věcně, a tomu učím i své podřízené sestry. Bohužel, občas se nevyhne-
me určitým nedorozuměním, která jsou vyvolána jednak pacientem a jednak výrazným 
pracovním zatížením personálu. Razím ale v ambulanci vždy jedno heslo: „Zůstat vždy 
profesionálem“.

MOJE PRVNÍ DNY NA CHIRURGII Z POHLEDU  
NASTOUPIVŠÍHO ABSOLVENTA LÉKAŘSKÉ FAKULTY 
Po úspěšném ukončení studia na lékařské fakultě jsem byl přijat na chirur-
gické oddělení v Děčíně. Do práce jsem nastoupil plný očekávání a tak trochu 
i strachu, jak to všechno na začátku zvládnu. Svůj první týden jsem strávil 
na chirurgické ambulanci. Nejprve pouhým „koukáním přes rameno” star-
ších doktorů, ale už druhý den ráno mne jedna ze sestřiček zapojila do práce. 
Nejprve mne polil studený pot! Můj prvotní reflex vymluvit se na nezkuše-
nost jsem překonal a na své první „ordinování“ asi nikdy nezapomenu. Den 
ode dne jsem se čím dál více zapojoval do práce v ambulanci i na oddělení 
a ke konci týdne jsem se už (konečně po těch dlouhých letech) začínal cítit 
jako skutečný doktor. A dokonce mám už i razítko! 

PRÁCE NA CHIRURGICKÉ AMBULANCI NEMOCNICE V DĚČÍNĚ Z POHLEDU LÉKAŘE
Je 7.00 hodin a já usedám za stůl s počítačem a vím, že dnešní den bude pro mne 
velmi náročný. Dnes jsem pověřen prací lékaře na chirurgické ambulanci. Nedo-
mnívám se, že by můj pracovní den byl nějak diametrálně odlišný od pracovního 
dne jiného lékaře v kterékoli jiné chirurgické ambulanci v České republice. Jen dou-
fám, že si dnes alespoň v klidu stihnu dojít na oběd.
A sotva usednu a přihlásím se heslem do počítače, sestra mne informuje, že 
v čekárně sedí dva pacienti. Jeden má břišní problém, další včera večer „trochu 
přebral“ a v hospodě řešil své problémy potyčkou s jinou osobou. V tom přijíždí 
záchranka…, cestou do zaměstnání havaroval starší pán a byl krátce v bezvědomí. 
No, krásný začátek služby! Před lety, kdy jsem začínal, bych při podobném začát-
ku služby podlehl panice. Ale je třeba si pacienty postupně utřídit dle závažnosti 
problémů, se kterými na ambulanci přicházejí. Pacienta s břišním problémem vy-
šetřím a doporučím sestře odběry, které má provést, a indikuji sonografické vyšet-

ření, na které jej odváží sanitář. Pacient z autonehody má jistě otřes mozku, odesílám jej na rtg. vyšetření a přijímám jej 
k hospitalizaci, napadený opilec má patrně zlomený nos, a tak volám kolegovi na ORL ambulanci, aby se jej ujal. Mezitím 
však pacientů v čekárně přibylo.
Ozve se rázné klepání na dveře a pacient se dožaduje toho, abychom z ambulance, pokud možno, vyvedli zanedbané pách-
noucí individuum opírající se o berle vlastní výroby a slovně napadající ostatní pacienty. Konečně je 9.00 hodin. Přichází 
kolega, který situaci spolu se sestrou zklidňuje, volá k bezdomovci Městskou policii. Je 9.30 hodin, v čekárně ambulance 
sedí 22 pacientů a já vím, že podobně jako každý den uvidím spoustu pacientů, tu klidných, tu lehce otrávených čekáním, 
tu velmi závažně nemocných. Všichni ode mne chtějí jedno… pomoci od svých zdravotních problémů… a to je vlastně moje 
zaměstnání.JIP

Mgr. Alena Zronková-Brožovská  
a Eva Filčíková

Staniční sestra JIP – Mgr. Danuše Tomášková s pacientkou

MUDr. Idunnu Ogunwale 

MUDr. Tomáš Zbornák 

Staniční sestra  
Alena Kotašková 

8 9

NEMOCNICE DĚČÍN, o. z. CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ



Ambulance byla otevřena 1. 4. 2011, 
čítá 1 všeobecného chirurga, 1 sest-
ru se specializací v podologii Helenu 
Frömmelovou a 1 ošetřovatelku Micha-
elu Ježovou. Od října roku 2013 jsme 
v této poradně rozšířili spektrum po-
skytované péče (ošetření nehtů u dia-
betických pacientů, infuzní stacionář) 
a od této doby zde pečujeme o paci-
enty celý týden. Od 1. 7. 2014 je léka-
řem v ambulanci pro chronické rány 
MUDr. Michal Konrád.

Ambulance hojení ran úzce spolupra-
cuje s diabetologickou, angiologickou 
a cévní poradnou.

Zároveň tato ambulance zajišťuje 
i běžné chirurgické převazy – viz pra-
covní doba.

Rozložení pracovní doby: 

pondělí–pátek (přítomny sestry)
6.00–9.00 hod.
převazy pacientů s chronickými ra-
nami

9.00–11.00 hod. (mimo středu)
převazy pacientů s běžnými ranami, 
po operacích atd. 

11.00–14.30 hod.
převazy pacientů s chronickými rana-
mi a pacientů z oddělení nemocnice 
(vč. ošetření nehtů a hyperkeratos)

středa – přítomen lékař  
(MUDr. Michal Konrád)
9.00–14.30 hod.

 – kontroly a prvotní vyšetření paci-
entů s chronickými ranami a kon-
silia po odděleních nemocnice

 – v tuto dobu běžné převazy 
od 9–11 hodin zajišťuje sestra 
z chirurgické ambulance v pro-
storách urologie

Kontakt: všichni pacienti jsou pře-
dem objednáváni, a to buď na tel. čís
le 412 705 292 v ordinačních hodinách 
či pomocí objednávkového programu 
NIS (v rámci nemocnice).

CHARAKTERISTIKA RÁNY
Rána je porušení integrity kožní-
ho krytu, tvořícího bariéru mezi ze-
vním a vnitřním prostředím. Dochází 
ke ztrátě kožní substance, která může 
zasáhnout různě hluboko do tkání 
podkožních.
Mezi nejčastěji se vyskytující chronic
ké rány patří bércové vředy venózní 
etiologie (jsou jedním z projevů chro-
nické žilní insuficience), arteriální kož-
ní vředy (projev pokročilé ischemické 
choroby dolních končetin), neuropa-
tické kožní vředy (jako důsledek DM), 
dekubity a kožní vředy i malignita.

Klasifikace ran – rány se dělí podle 
způsobu vzniku, rozsahu, hloubky… 
a především podle délky trvání na rány 
akutní a chronické. 

 – Akutní rány dále můžeme dělit 
např. na traumatické, zavřené, po-
vrchové, perforující, termické, che-
mické a radiační.

 – Chronické rány jsou všechny rány, 
které trvají déle než 8 týdnů. Vzni-
kají obvykle v oblasti poškozené 
předcházejícím onemocněním, 
uplatňující se v etiologii onemoc-
nění. 

Diagnostický postup u chronické rány 
je základní podmínkou správné léčby 
veškerých ran.
Zde zjišťujeme anamnestické údaje, 
provádí se klinické vyšetření, přístro-
jové a laboratorní vyšetření včetně 
vyšetření zobrazovacími metodami se 
zaměřením na cévní systém.
Dále posuzujeme objektivní nález – lo-
kalizaci rány, velikost, okraje, hloubku, 
zasažení podkožních tkání, charakter 
spodiny, charakter sekrece, nejbližší 
okolí a zápach.
Tři fáze hojení

 – Fáze zánětlivá – exsudativní (čistí-
cí), ve které dochází k zástavě krvá-
cení a čištění rány. 

 – Fáze proliferační (granulační) s tvor-
bou nové granulační tkáně a cévní 
proliferací. 

 – Fáze diferenciační (reepitelizač-
ní) s diferenciací epitelu a tvorbou  
jizvy. 

Faktory ovlivňující hojení mohou být 
věk, stav výživy, imunitní stav, základní 
onemocnění, další onemocnění, léky, 
pooperační komplikace a psychosoci-
ální aspekty.

LÉČBA 
Léčba znamená péči o „celého člově-
ka“ (holistický přístup), profesionální 
přístup k terapii rány, respektování fází 
hojení rány, zajištění vlhkého hojení 
rány (moisture wound healing), zajiště-
ní nejvyšší možné kvality života a vol-
ba ekonomicky efektivní léčby.

Ambulance hojení ran je specializovaná ambulance při Chirurgickém oddělení 
Nemocnice Děčín, o. z., se zaměřením na ošetřování pacientů s chronickými ra
nami či rozsáhlými defekty, například po operacích břicha, amputacích, kompli
kovaných osteosyntézách. 

Ambulance hojení ran

Místní léčba spočívá v sanaci (vyléče-
ní) spodiny rány pomocí débridementu 
(chirurgické vyčištění rány), enzymatic-
kého čištění, aplikací antimikrobiotik 
či antiseptik. Dále v sanaci okrajů rány, 
podpory granulace a epitelizace, krytí 
rány a v léčbě okolí. 
Místní léčbu lze rozdělit na konzerva-
tivní a chirurgickou:

 – Konzervativní léčbu lze rozdělit 
na klasickou a moderní. Klasic-
ká znamená používání výplachů, 

obkladů, koupelí, mastí, past 
a v polohování. Moderní znamená 
používání hydrogelů, transparent-
ních polyuretanových krytí, hyd-
ropolymerových, hydrokoloidních 
a alginátových krytí, krytí s aktiv-
ním uhlím a absorpční krytí, síťové 
materiály a další (nanovlákna).

 – Chirurgická léčba spočívá v débri-
dementu (vyčištění rány), abrazi 
(obrušování), incizi (naříznutí) či 
excizi (vyříznutí).

V systémové léčbě klademe důraz 
na etiologii rány, celkový stav pacien-
ta, přídatná onemocnění, tišení boles-
ti, mobilitu pacienta, psychický stav, 
infekce rány, zlepšení trofiky postižené 
oblasti, dietu a režimová opatření.
Forma léčby – Ambulantní léčba, kde 
spolupracují odborní lékaři: chirurg, 
cévní chirurg, diabetolog, internista, 
dermatolog či praktický lékař. V am-
bulantní léčbě také využíváme služeb 
agentur domácí péče. Dále může být 
pacient indikován k hospitalizaci krát-
kodobé či dlouhodobé.
Pokud se nemůže pacient léčit v do-
mácí péči, využíváme následnou péči 
při hospitalizaci na ošetřovatelském 
lůžku (LDN).
Léčba chronických ran vyžaduje kromě 
medicínských znalostí a možností pra-
coviště hlavně trpělivost a compliance 
(spolupráce) pacienta.
Počet ošetřených pacientů za jednotli
vá období let 2011–2014:
Rok 2011 (duben–prosinec) 168
Rok 2012 (leden–prosinec) 454
Rok 2013 (leden–prosinec) 446
Rok 2014 (leden–prosinec) 466 

Na našem oddělení převažují pacienti se zánětlivým onemoc
něním nebo pacienti s pooperačními septickými komplikace
mi. 
Velkou část našich klientů tvoří i pacienti s onemocněním kolo-
rekta. Ve většině případů je pacientům při operacích vytvořena 
stomie a naše sestřičky edukují nejen pacienty, ale i rodinné 
příslušníky v péči o stomii. 
Další velkou skupinou našich klientů jsou pacienti s tzv. dia-
betickou nohou či s komplikacemi při ischemii všech etáží dol-
ních končetin. 
Nejen u těchto pacientů používáme nové metody v hojení chro-
nických ran – vlhké hojení a také podtlakovou terapii, která vý-
znamně zkracuje dobu hospitalizace a následné péče o defekt. 
Ve velké míře spolupracujeme při převazech našich pacientů 
v domácím prostředí s agenturami domácí péče a s ambulancí 
hojení ran při našem oddělení přímo v nemocnici.

Chirurgie B – stanice septické chirurgie

MUDr. Michal Konrád

Sestra Helena Frömmelová a ošetřovatelka Michaela Ježová

Staniční sestra Jana Kulštejnová 
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Společná chirurgická + úrazová am-
bulance je prvním místem, kde se 
zraněnému dostane lékařského vy-
šetření a ošetření. Mezi standard-
ní vybavení patří RTG C-rameno, 

bezprostředně dostupná je sádrovna 
i zákrokový sálek. Nemocní s lehkými 
úrazy jsou následně propuštěni do do-
mácí péče a dle potřeby zváni na kon-
troly opět na úrazovou ambulanci, ev. 

do traumatologické poradny. Pacienti 
s vážnějšími úrazy (či indikovaní k ope-
račnímu řešení) jsou přijímáni na lůž-
kové oddělení – převážně na aseptické 
oddělení CHIR-D (zde jsou k dispozici 
i 4 nadstandardní pokoje). Těžká trau-
mata potom najdou své místo na jed-
nom z 5 lůžek JIP či na ARO.
Hlavní indikací operačních řešení 
na našem oddělení jsou končetino-
vá traumata. V roce 2014 bylo prove-
deno 330 operací (jak akutních, tak 
elektivních) pro trauma pohybového 
aparátu. V tomto čísle nejsou započí-
tány artroskopie kolen (96 výkonů), 
samostatné repozice zlomenin, prová-
děné úrazovou ambulancí většinou jen 
jako ambulantní výkon (322 výkonů) 
či další malé výkony (sutury ran, šlach 
– 1 139 výkonů).
Spektrum výkonů je bohaté, stejně 
jako spektrum úrazů, které si naši 
pacienti jsou schopni přivodit. Mezi 
nejčastější výkony patří osteosyntézy 
horního konce femuru (kdy stejně jako 
jiná pracoviště jasně pozorujeme ná-
růst incidence, vzhledem ke stárnutí 
populace), OS zlomenin hlezna, bérce, 
distálního radia, humeru, metakarpů. 
Méně časté, ale určitě ne vzácné, jsou 

Traumatologie 
Již od samotného vzniku chirurgického oddělení děčínské nemocnice byla jed
nou z jeho stěžejních úloh péče o pacienty s anamnézou úrazu a i v dnešních 
dnech je úrazová chirurgie nezastupitelnou součástí našeho oddělení – jen 
v roce 2014 bylo ošetřeno 10 436 dospělých i dětských pacientů s úrazy (tj. té
měř 30/den), což obnáší cca 1/4 všech pacientů, kteří projdou chirurgickou am
bulancí. V 1 899 případech se jednalo o ošetření zlomenin.

pak operace fraktur klíčku + AC luxací, 
dist. humeru, diafýz předloktí, dist.  
femuru, hlavy tibie či osteosynté-
zy kalkaneu. V případě tříštivých či 
otevřených zlomenin neváháme užít 
některého z našich zevních fixátorů 
– nejnovějšími přírůstky jsou fixátory 
PH-FIX a UNI-FIX firmy ProSpon. Sa-
mozřejmostí jsou sutury či reinzerce 
při poranění lig. patellae, úponů bi-
cepsu paže či Achillovy šlachy. V pří-
padě ostatních, většinou specifických 
typů zlomenin a úrazů, těžíme z vy-
nikající spolupráce se specializova-
nými odděleními MNUL – především 

s traumacentrem, ortopedií, neuro-
chirurgií, hrudní a dětskou chirurgií. 
Pokud se jedná o vlastní typy osteo-
syntéz, i naše pracoviště se snaží jít 
s dobou a do našeho portfolia osvěd-
čených implantátů zařazujeme i novin-
ky – v posledních 10 letech jsou běžně 
užívány v indikovaných případech úh-
lově stabilní implantáty, novějšími 
metodami jsou pak např. ZIP-LOOP 
systém pro reparaci AC luxace či C-nail 
pro zlomeniny kalkaneu. Majoritním 
dodavatelem je český Medin, méně 
pak pracujeme s výrobky firem Synthes 
či Intercus.

Je všeobecně uznávaným faktem, že 
polovina úspěchu při léčbě úrazů je 
správně vedená a načasovaná rehabi-
litace – proto již časně po operaci začí-
nají pacienti s cvičením na lůžku pod 
dohledem fyzioterapeutek. Dle potře-
by je poté možno přeložit je k další 
péči na RHB oddělení naší nemocnice, 
ev. na lůžka následné péče – v tomto 
případě využíváme jak kapacit na-
šich ošetřovatelských lůžek (v budově 
„I“), tak spolupracujeme s NNP Ryjice 
a VIA Česká Kamenice.

Pacienti po operacích či závažnějších 
úrazech jsou dispenzarizováni v trau-
matologických poradnách – ty ordinují 
3x týdně, specializované péče se jim 
dostává od 2 lékařů s atestací z úrazo-
vé chirurgie a jednoho lékaře v předa-
testační přípravě.

K osvěžování starých a nabývání no-
vých vědomostí, ale i k prostému se-
tkávání se s kolegy z jiných pracovišť 
a výměně zkušeností, využívají naši 
traumatologové možnosti výběru 
v neustále se rozšiřující nabídce tu-
zemských i zahraničních odborných 
kongresů – zmiňme třeba jen ty v Rož-
nově pod Radhoštěm, v Českých Budě-
jovicích nebo letošní v Novém Městě 
na Moravě.

Urologická ambulance 

V urologické ambulanci pracujeme 
na objednání, je vhodné přinést dopo-
ručení odesílajícího (nejčastěji praktic-
kého) lékaře s již dostupnými výsledky 
předchozích vyšetření. Akutní případy 
jsou ošetřovány přednostně.

Provádíme ultrazvuková vyšetře-
ní ledvin, prostaty a močových cest, 
endoskopické vyšetření flexibilním 
(ohebným) i rigidním (pevným) cysto-
skopem. V urologické ambulanci bude-
te nejen vyšetřeni a léčeni, ale bude-li 

nutný operační zákrok, zajistíme vám 
termín na Urologické klinice Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem.  
Poskytujeme péči pacientům s BHP 
(nezhoubné zvětšení prostaty), opa-
kovanými infekcemi močových cest, 
hematuriemi (nález krve v moči), poru-
chami močení u mužů i žen (urgence, 
inkontinence), erektilní dysfunkcí, uro-
litiázou a dispenzární péči pacientům 
s nádorovým onemocněním.

Urologická ambulance je v děčínské nemocnici umístěna v budově D. V ordinaci 
pracuje lékař tři dny v týdnu (pondělí, úterý a čtvrtek). Do ambulance dojíždějí 
lékaři z Kliniky urologie a robotické chirurgie v Krajské zdravotní, a. s. – Masa
rykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. – MUDr. Marek Broul, Ph.D., FECSM, 
MUDr. Martin Hlavička a MUDr. Miroslav Štrbavý. Mezi vybavení ambulance pa
tří ultrasonografický přístroj SonoScape SSI 6000, cystoskop rigidní a flexibilní.

Kolegové Radek Kolář, Ivan Náhlík a Pavol Kmeť na kongresu v Rožnově 

Operační řešení zlomenin – distální radius

Operační řešení zlomenin – kalkaneus Operační řešení zlomenin – předloktí

Řešení zlomeniny zevní fixací
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Endoskopické a gastroenterologické pracoviště
Endoskopické a gastroenterologické pracoviště zajišťuje zá
kladní endoskopická vyšetření včetně některých terapeutic
kých zákroků, urgentní endoskopie u pacientů s krvácením 
do GIT a v rámci gastroenterologické poradny péči o pacienty 
s gastroenterologickými onemocněními (Crohnova choroba, 
ulcerózní kolitida, chronická pankreatitida, celiakie, diferen
ciální diagnostika dyspeptických stavů a bolestí břicha).

Provádíme následující vyšetření:
 – gastroskopie diagnostické i terapeutické (ošetření jícno-

vých varixů, dilatace stenóz, polypektomie, PEG),
 – koloskopie diagnostické i terapeutické (polypektomie, en-

doskopické mukosální resekce, dilatace stenóz, ošetření 
APC).

Provoz na pracovišti zajišťují dva chirurgové s licencemi 
na endoskopické zákroky – MUDr. Hollmannová a MUDr. Mo-
ravík ve spolupráci s gastroenteroložkou MUDr. Miklasovou.

Pracoviště se nachází v přízemí budovy I.
Ordinační doba

pondělí–pátek 7.30–8.00 odběry u dispenza
rizovaných pacientů

pondělí–pátek 8.00–15.00 endoskopie
MUDr. Hollmannová  
(po, út, st, pá)
MUDr. Moravík (čt)
MUDr. Miklasová (po)

pondělí 11.00–15.00 gastroenterologická 
poradna
MUDr. Hollmannová

čtvrtek 9.00–14.00 gastroenterologická 
poradna
MUDr. Hollmannová

Chirurgie D – traumatická poranění pohybového aparátu
Chirurgie D je stanicí, která se věnuje pacientům s traumatic
kým poraněním pohybového aparátu. Průměrně se jedná ze 
40 % o fraktury krčku femuru, ostatních cca 30 % jsou fraktury 
horních končetin a zbytek fraktury žeber, pánve, páteře apod. 
Tato stanice je personálně obsazena kvalifikovaným personá-
lem v čele se staničním lékařem a staniční sestrou. O pacienty 
se profesionálně stará 6 všeobecných sester (z toho 1 Bc. a 1 
DiS.) a 2 asistenti. S ohledem na velice častou obsazenost této 
stanice imobilními pacienty klademe velký důraz na prevenci 
dekubitů. Na naší stanici je jen cca 1 procento pacientů s deku-
bitem vzniklým u nás, což se stává jen v případě komplikované-
ho zdravotního stavu, kdy polohování není možné nebo je velmi 
obtížné, s ohledem na typ úrazu či pooperační stav.
Stanice je standardně vybavena jedním 2lůžkovým pokojem, 
třemi 3lůžkovými pokoji s možností nadstandardního ubytová-
ní na dvou samostatných pokojích s koupelnou a WC a dvěma 
pokoji se společným sociálním zařízením. O toto ubytování je 
veliký zájem.
Pacienti na běžném lůžku mají na pokoji k dispozici televizi, 
kterou lze v případě potřeby sledovat i na chodbě.
Spokojenost pacientů je pro nás velice důležitá, přesto se i tak 
stává, že se všem nezavděčíme. Jak se říká, pokrok nezastavíš, 
a tak výtky, že není internet či lepší televize, nová lůžka apod. 
slýcháme poměrně často. 
Tyto nedostatky se snažíme vyrovnat profesionální péčí a lid-
ským přístupem, kdy i úsměv člověku zvedne náladu v jeho těž-
kých chvílích. Staniční sestra Libuše Konfrštová 

Kapacita oddělení je 20 lůžek v cel-
kem šesti pokojích. Z toho jsou 2 po-
koje čtyřlůžkové a 4 pokoje třílůžkové. 
Nadstandardní ubytování můžeme 
na přání pacienta zajistit na vedlejším 
oddělení. Pokoje procházejí náročnou 
rekonstrukcí. Letos bude dokončena 
výměna oken a provedena rekonstruk-
ce sesterny. Pokoje se dále vybavují 

novými lůžky a nábytkem. Na každém 
pokoji je k dispozici televize, Wi-Fi při-
pojení k internetu, a každý pacient má 
vlastní uzamykatelnou skříň. 
Naším úkolem je zajistit našim pacien-
tům maximální možnou míru komfortu 
a co nejvíce zpříjemnit pobyt na našem 
oddělení. 

Chirurgie C
Dalším oddělením, které vám chceme představit, je chirurgie C, která se nachází 
ve třetím patře hlavní budovy E. Pod taktovkou lékaře a staniční sestry Lenky 
Černé se tým zkušených sester pečlivě stará o hospitalizované pacienty, kteří 
zde podstupují celou řadu chirurgických zákroků, například operace prsní žlázy, 
štítné žlázy, břicha atd. Dále zde pomáháme řešit problémy akutních a chronic
kých onemocnění formou konzervativní terapie.

Robotická chirurgie

Certifikát školení da Vinci Xi

Operatér prim. MUDr. Jan Rejholec na robotu da Vinci Xi

Na přelomu tisíciletí se rodil nový sys-
tém, robotický, ne manipulátor, ale 
opravdu robotický systém, nejprve 
tříramenný, postupným vývojem no-
vých versí čtyřramenný, původně hlav-
ně urologický, potom i gynekologický 
a současně i chirurgický, s excelent-
ní vizualizací v malé pánvi, nicméně 
s omezenou mobilitou pro chirurgické 
výkony v dalších kvadrantech. Když se 
v roce 2008 rodilo robotické centrum 
Krajské zdravotní, bylo stavěno jako 
multioborové a napříč nemocnicemi 
Krajské zdravotní. Děčínská chirurgie 
dostala nabídku zúčastnit se na práci 
robotického centra v oblasti robotic-
ky asistované chirurgie pro karcinom 

rekta. Ve spolupráci původně s kolegou 
Smetanou a nyní s kolegou Malečkem 
z Chirurgické kliniky jsme se dostali 
na přední místa v robotické chirurgii 
rekta v České republice. Letošní up-
grade robotického systému na da Vinci 
Xi by se měl stát dalším milníkem v ro-
botické chirurgii. Jestliže původní verse 
systému byly excelentní pro operace 
v jednom kvadrantu, tato verse svou 

excelentní mobilitou po celé dutině 
břišní je velkou výzvou pro další roz-
voj robotické chirurgie, nejen rekta, 
ve prospěch našich pacientů. Nové 
možnosti nástrojů, pokročilá bipolární 
transsekce, robotický stapler a zejmé-
na možnost vizualizace prokrvení jsou 
dostatečným podnětem do další práce. 
Možnost školit další budoucí kolegy ji-
ných center je pro nás ctí.

Staniční sestra Lenka Černá (vpravo)
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Redakce Statimu děkuje kolektivu Chirurgického oddělení Nemocnice Děčín, o. z.,  
za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.

Nedílnou součástí zdravotnických 
zařízení v boji proti nozokomiálním 
nákazám je oddělení centrální steri
lizace. Nejinak je tomu v Nemocnici 
Děčín, o. z., kde se oddělení centrální 
sterilizace, jako specializované praco
viště, na tomto boji nemalou měrou 
podílí. 
Do roku 2005 se v naší nemocnici ste-
rilizovalo ve sterilizačním centru, které 
bylo, stejně jako dnešní centrální ste-
rilizace, součástí chirurgického oddě-
lení. Pracovali zde dva zaměstnanci, 
jedna zdravotní sestra a jedna sanitář-
ka. Prováděla se zde sterilizace nejen 
pro oddělení nemocnice, ale i pro ex-
terní zařízení. Sterilizace se prováděla 
pouze v omezeném rozsahu (obvazový 
materiál, bubny s prádlem), chirurgické 
nástroje a operační pomůcky si operač-
ní sály a oddělení sterilizovaly ve vlast-
ních horkovzdušných sterilizátorech. 
Nárůst administrativní a ošetřovatel-
ské péče o pacienty/klienty/nemocné, 
vzrůst ekonomických nákladů na staré 
sterilizátory a hlavně nevyhovující pro-
storové podmínky a zastaralé přístroje 
vedly k nezbytně nutné rekonstrukci 
celého oddělení centrální sterilizace. 
Ta proběhla během roku 2006.
Staré, legislativě nevyhovující, steri-
lizační přístroje nahradily nové a mo-
derní velkokapacitní sterilizátory 

od firmy BMT. Také přibyly dvě, dnes 
již nepostradatelné, automatické myč-
ky nástrojů firmy MIELE. Pro zahájení 
provozu centrální sterilizace bylo po-
třeba doplnit kontejnerové a nástrojo-
vé vybavení. S tím nám pomohla firma 
Aesculap Sterile Technology (kontej-
nerový systém) a firma B Braun (ná-
stroje).
Dnes na tomto oddělení pracuje pod 
vedením staniční sestry celkem osm 
zaměstnanců, z toho čtyři zdravotní 
sestry, dvě sanitářky a dva sanitáři. 
Celé oddělení je uzavřené a prostorově 
rozdělené na zóny čisté a zóny nečisté. 

Nečistá zóna se skládá ze třech míst-
ností. První z nich je „příjem materiá-
lu“, zde zaměstnanci přebírají a třídí 
materiál z operačních sálů, odděle-
ní, ambulancí nebo od externích zá-
kazníků. Kontaminovaný materiál 
z operačních sálů putuje do druhé 
místnosti – „umývárny“, kde je zaměst-
nanci rozloží na síta prokládacích my-
ček. Zde provádí i ruční mytí materiálu, 
který v myčkách mýt nelze. Za proklá-
dacími myčkami začíná třetí, poslední, 
místnost nečisté zóny – „setovna“. 

Zde zaměstnanci umyté nástroje řád-
ně kontrolují, ošetřují a kompletují. 
Nástroje pro operační sály sestavují 
do operačních sestav dle čipů na ná-
stroji a dle fotografické dokumenta-
ce. Ostatní chirurgické nástroje pro 
oddělení a ambulance jsou rozlišeny 
barevnými identifikačními pásky, čímž 
předcházíme možné záměně nástrojů. 
Operační sestavy, nástroje a ostatní 
materiál balí zaměstnanci do sterili-
začních kontejnerů, netkaných textilií 
či lukasterikových sáčků. Ty pak dle 
Vyhlášky č. 306/2012 Sb. označují ná-
zvem materiálu, oddělením, čárovým 
kódem, datem sterilizace, exspirace 
a kódem zaměstnance, který materiál 
zpracoval. Takto zpracovaný materiál 
vloží do prokládacích autoklávů a ste-
rilizují. 
Čistá zóna začíná v místnosti za au-
toklávy, kam se zaměstnanci musí 
převléci, a kde třídí vysterilizovaný 
materiál zpět do vydezinfikovaných 
přepravních boxů různých oddělení. 
Přepravní boxy pak uloží do „skladu 
sterilního materiálu“. Poslední míst-
ností čisté zóny je „výdej materiálu“.
S monitoringem práce na centrální ste-
rilizaci nám pomáhá počítačový pro-
gram Medix ®. S jeho pomocí se tvoří 
žádanky na sterilizaci materiálu, výdej-
ky materiálu, evidence a počet nástro-
jů operačních sestav. 
Náplň práce na centrální sterilizaci 
není tak jednoduchá, jak by se na prv-
ní pohled mohlo zdát. I zde je třeba se 
celoživotně vzdělávat na odborných 
konferencích, učit se nové poznatky, 
směrnice a především zavést změny 
vyhlášky „O podmínkách předcházení 
vzniku a šíření infekčních onemocnění 
a o hygienických požadavcích na pro-
voz zdravotnických zařízení a ústavů 
sociální péče“ do praxe.

Centrální sterilizace

Setování na CS

Staniční sestra Bc. Radka Víchová 


