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Vážení čtenáři Infolistů,

nedávno jsme si připomínali srpnové dvouleté výro-
čí vzniku centra robotické chirurgie Krajské zdravot-
ní. V této neuvěřitelně krátké době tak vzniklo špič-
kové medicínské pracoviště včetně školicího centra 
evropského formátu.
V minulých týdnech byl věhlas tohoto našeho praco-
viště opět potvrzen. V médiích jsme mohli sledovat 
další internetový stereopřenos v reálném čase ve 
formátu 3D Full HD z chirurgických operací, prová-
děných pomocí robota da Vinci. Robotické operace, 
prováděné na pracovišti Krajské zdravotní v Masary-

kově nemocnice v Ústí nad Labem byly přenášeny do areálu brněnského výstaviště na 
5. ročník Mezinárodního kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie.
Odborníci z Krajské zdravotní, a.s. se tak významnou měrou uplatňují ve velmi per-
spektivní oblasti telemedicíny.
Radost z těchto nesporných medicínských úspěchů naší akciové společnosti by nám 
neměly pokazit ani neustálé štvavé výpady některých „kritiků“ o zbytečných nebo 
dokonce předražených nákupech lékařských přístrojů. Jak už to totiž v životě bývá – ti, 
co mají nejméně co říci, křičí nejhlasitěji.

 Ing. Eduard Reichelt 
ředitel Krajské zdravotní, a.s.
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V  rámci  investičních  akcí  Krajské  zdra-
votní, a.s. již proběhla v teplické nemoc-
nici  rekonstrukce  interního,  dětského, 
ortopedického  oddělení  a  chirurgické 
ambulance.  Nemocnice  se  brzy  dočká 
i nových operačních sálů.
Ve středu 13. října došlo k předání opra-
veného úseku silnice včetně zrekonstru-
ovaných inženýrských sítí. Slavnostního 
otevření komunikace se zúčastnil před-
seda představenstva KZ, a.s. Ing. Petr 
Benda a expremiér Ing. Jiří Paroubek. In-
vestice, jejíž součástí je i kruhový objezd, 
si vyžádala dvanáct milionů korun. Nově 
vybudovaná páteřní komunikace usnadní 
nejen pohyb vozidel, ale také pohyb pa-
cientů uvnitř areálu nemocnice. O opra-
vě dalších nemocničních komunikací se 
uvažuje v druhé etapě rekonstrukce.
Předseda představenstva Ing. Petr Ben-
da shrnul, co se zde za necelé poslední 
dva roky jeho působení v Krajské zdra-
votní, a.s. podařilo udělat. „Na dětském 
oddělení jsme vytvořili lůžkové pokoje 
pro rodiče, aby měli možnost trávit čas 
se svými dětmi, které jsou zde hospitali-
zovány. V rámci investičních akcí Krajské 
zdravotní, a.s. Nemocnice Teplice, o.z. 
došlo k zahájení rekonstrukce interního 
oddělení. V první etapě se jednalo o jed-
notky intenzivní péče, oddělení gastroen-
terologie a celého prvního patra pavilo-
nu. Komplexně zrekonstruované prostory 

mají sloužit nejen pacientům, ale také 
zdravotnickému personálu. V Nemocnici 
Teplice, o.z. jsme otevřeli i nové ortope-
dické oddělení a zrekonstruovanou chi-
rurgickou ambulanci.  V průběhu příštího 
roku by se měla začít stavět nová budova 
pro urgentní příjem a centrální operační 
sály,“ uvedl Ing. Petr Benda, předseda 
představenstva KZ, a.s. 
Ortopedické oddělení prošlo rozsáhlou 
stavební úpravou. Součástí rekonstrukce  
jsou  například  nová sociální zařízení na 
všech pokojích. Nově je také možné vy-
užít dvou nadstandardních pokojů a ma-
lou jídelnu se společenským zázemím. 
Investiční akce dosáhla 21 milionů Kč. 

Kompletní rekonstrukce ortopedické-
ho oddělení byla financována ze zdrojů 
Krajské zdravotní, a.s., včetně nákladů 
na nové vybavení za 600 000 korun. Da-
rem ve výši 30 tisíc korun na dovybavení 
a zvelebení společenských prostor pro 
pacienty přispěli poslanec za Ústecký 
kraj Ing. Jiří Paroubek a předseda před-
stavenstva KZ, a.s. Ing. Petr Benda.
Vybudování dočasných prostor pro no-
vou chirurgickou ambulanci umožní 
v následující etapě zbourání staré budo-
vy a postavení nové dvoupatrové, právě 
pro akutní příjem, operační sály a steri-
lizaci. „V nové budově bude na jednom 
místě příjem pacientů, sterilizace a čtyři 
nové operační sály. Jen na chirurgickém 
oddělení proběhne ročně 2200 operací, 
proto bylo bezpodmínečně nutné vyře-
šit příjmovou část nemocnice,“ řekl Petr 
Benda.

Nemocnice Teplice prochází kompletní rekonstrukcí

Primář MUDr. Jozef Garnek převzal šek od Ing. Jiřího Paroubka  
a Ing. Petra Bendy na dovybavení společenských prostor pro pacienty

V pozadí Ing. Miloslav Řehák  představil plány rekonstrukce

V nové budově bude nejen chirurgický, 
ale také neurologický a interní příjem. 
Podle předsedy představenstva Petra 
Bendy první etapu rekonstrukce chirur-
gických ambulancí a rekonstrukce orto-
pedického oddělení financuje Krajská 
zdravotní, a.s. z vlastních zdrojů. „Zá-
kladní filosofií vedení KZ, a.s. je neustálé 
zlepšování zdravotní péče pro obyvatele 
Ústeckého kraje. Tento projekt Nemocni-
ce Teplice, o.z. je toho důkazem. Nemoc-
nice by se tak konečně po dvaceti letech 
planých slibů mohla dočkat nových ope-
račních sálů,“ dodal Petr Benda.

Jiří Vondra  
tiskové oddělení KZ, a.s. 
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KrajsKá zdravotní, a.s. – nemocnice teplice, o.z.
přijme s nástupem dle dohody

léKaře na oční oddělení
Požadavky: VŠ vzdělání lékařská fakulta, odborná způsobilost k výkonu povolání v souladu se zákonem č.95/2004 Sb., 
místo vhodné i pro absolventa, trestní bezúhonnost. 

SVé ŽIVOTOPISy ZASíLEJTE NA ADRESu: 
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., personální a mzdové oddělení, Duchcovská 53, 415 29 Teplice.  
Kontaktní osoba paní Lillová, email: helena.lillova@nemtep.cz, tel. +420 417 519 216

Ať žije KORN VI.
Nemocnice Chomutov

Záštitu nad konferencí převzala hejtman-
ka Ústeckého kraje paní Jana Vaňhová 
a primátorka města Chomutova paní 
Ing. Mgr. Ivana Řápková.
Konference  pro  tentokráte  nesla  mot-
to:  Vzdělaná  sestra  –  cesta  ke  změně 
a program byl sestaven ve spolupráci se 
SZŠ Chomutov, která v tomto roce slaví 
40. výročí svého vzniku.
V odborném programu se představili se 
svými sděleními nelékařští zdravotničtí 
pracovníci ze všech pěti odštěpných zá-
vodů. Jejich příspěvky byly zaměřeny na 
mezioborovou spolupráci s tématy z ob-
lasti chirurgie, interního lékařství, inten-
zivní péče i laboratoří.
Při příležitosti 40. jubilea vzniku SZŠ Cho-
mutov pak zazněly příspěvky z oblasti 
zdravotnického školství od erudovaných 
učitelů, pedagogů a profesorů nad rámec 
regionu, dále pak o systému vzdělává-
ní nelékařských zdravotnických oborů 
v ČR od zástupkyně z MZ ČR, informace 
o uplatnění zdravotnických asistentů 
v praxi… atd. 
Odborný program byl rozložen do dvou 
dnů. První den byla přednesena sdělení 
ve velkém sále Městského divadla v Cho-
mutově, druhý den byl k dispozici malý 
banketní sálek. 

První den konference byl přenášen  
on-line na adrese mms://media.mnul.
cz/korn, kde si mohli i další zájemci vy-
slechnout a shlédnout příspěvky a sdě-
lení v přímém internetovém přenosu. 
Během konference se též uskutečnila 
prezentace firem v prostorech Městské-
ho divadla. Dalšími doprovodnými ak-
cemi VI. ročníku KORN bylo vystoupení 
jazzové formace Tequilla band, která hrá-
la k poslechu v prostorech u Městského 
divadla Chomutov. Dále účastníci shlédli 

vystoupení tanečníků skupiny Taratibu, 
kteří předvedli západoafrickou hudbu 
a tanec.
Konference registrovaných sester KORN 
si již získala své nezastupitelné místo 
na poli dalšího vzdělávání nelékařských 
zdravotnických pracovníků a vybudovala 
si již svou tradici.
Proto se budeme těšit na další, v pořadí 
již sedmý ročník.

Mgr. Anna-Marie Malá, R.N.  
hlavní sestra 

Nemocnice Chomutov, o.z. 

Dne 30. 9. – 1. 10. 2010 se konal  již šestý  ročník KORN – celonárodní Konference 
registrovaných sester v Městském divadle v Chomutově.

Poděkování organizátorkám konference – Mgr. Anně-Marii Malé,  
Mgr. Markétě Svobodové a PaedDr. Soně Valuškové (ředitelce SZŠ Chomutov)

Centrum robotické chirurgie Krajské zdra-
votní, a.s. a odborníci sdružení CESNET 
zrealizovali další internetový stereopře-
nos v reálném čase ve formátu 3D Full HD 
z chirurgických operací, provedených po-
mocí robota da Vinci. Robotické operace, 
prováděné na pracovišti Krajské zdravot-
ní, a.s. – Masarykově nemocnice v Ústí 
nad Labem, o.z., byly přenášeny do are-
álu brněnského výstaviště na 5. ročník 
Mezinárodního kongresu miniinvazivní 
a robotické chirurgie, který se uskutečnil  
od 17. do 20. října 2010.
Podobný stereopřenos probíhal napo-
sled letos 10. června 2010, kdy ve formá-
tu 3D Full HD putoval z operačního sálu 

Masarykovy nemocnice do sídla sdruže-
ní CESNET v Praze. Odborníci z Krajské 
zdravotní, a. s. se tak významnou měrou 
uplatňují v oblasti telemedicíny. Přenosy 
ve formátu 3D Full HD nastiňují možnosti 
využití této technologie nejen přímo při 
chirurgických výkonech, ale významný 
efekt přinášejí také při studiu a vzdělá-
vání stávajících i budoucích lékařů. 
Právě pro odbornou veřejnost byl určen 
i tento internetový stereopřenos robo-
tických operací v reálném čase z Krajské 
zdravotní, a. s. Prezentovány byly dvě ro-
boticky prováděné prostatektomie (ope-
race prostaty). Obrazový přenos byl pro-
vázen komentářem operatéra – primáře 

Centra robotické chirurgie Krajské zdra-
votní, a. s. MuDr. Jana Schramla a celko-
vými záběry z operačního sálu. 

On-line přenos byl zprostředkován 10gi-
gabitovým spojem v rámci standardní 
infrastruktury národní výzkumné sítě 
CESNET2. Datový tok dosahoval během 
přenosu rychlosti přibližně 2,5 Gb/s 
a zpoždění signálu v přenosovém řetěz-
ci bylo menší než 1 ms, což umožňovalo 
sledování v reálném čase. Použité řešení 
umožňuje přenášet současně až čtyři 3D 
HD signály v každém směru. Shodné pa-
rametry měl i přenos, který se uskutečnil  
19. října 2010. 

Jiří Vondra  
tiskové oddělení KZ, a.s. 

Živý přenos operace robotem

Krajská zdravotní, a.s. prezentovala robotické operace živým internetovým přenosem  
na 5. ročníku Mezinárodního kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie v Brně.

Personální změny v KZ, a.s.

od
 1

. 1
0.

 2
01

0

Nemocnice Most, o.z.
Ing. Eva Herkommerová, PhD. 
se stala vedoucí oddělení klinické biochemie 

Bc. Lenka Benešová, vedoucí personálně-právního odboru KZ, a.s.
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Dne 5. 10. 2010 uskutečnili lékaři 
ORL oddělení Masarykovy nemocnice, 
KZ, a.s. MuDr. Karel Sláma jr. za asis-
tence MuDr. Romana Neubauera první 
supraglotickou parciální laryngektomii 
pro zhoubné nádorové onemocnění hrta-
nu pomocí robota da Vinci.
Jedná se o historicky první operaci toho-
to typu pomocí robota v ORL oboru v Čes-
ké republice a jednu z prvních, která byla 
provedena v celé Evropě.
Výhoda spočívá v endoskopickém přístu-
pu bez nutnosti zevního invazivního pří-

stupu, při kterém je nutné rozřezat kůži 
krku a skelet hrtanu.

Podobnou operaci uskutečnil pouze 
prof. Weinstein ve Philadelphii na uni-
versity of Pennsylvania v uSA.

Jedná se o nový přístup v ORL oboru, kte-
rý v budoucnu usnadní léčbu nádorového 
onemocnění hrtanu nejenom pacientům, 
ale i lékařům. 

MUDr. Karel Sláma jr. 
oddělení ORL  

Masarykova nemocnice, o.z.

Milník v ORL robotice překročen
Masarykova nemocnice

Dolní polovina (pahýl) hrtanu 
s hlasivkami po odstranění nádoru

Dne 7. 10. 2010 proběhla 2. výroční kon-
ference Emergency. Jednalo se o multio-
borový seminář, dotýkající se problemati-
ky urgentního příjmu. Témata procházela 
většinou oborů, které přímo souvisí s na-
ším oddělením. Přednášky měly přiblí-
žit akutní stavy, se kterými se v běžném 
denním životě na Emergency setkáváme. 
Ať už polytraumata, úrazy páteře, náhlé 
mozkové příhody, intoxikace, akutní sta-
vy v gastroenterologii, či naopak problé-
my s geriatrickými pacienty. Letos jsme 
zařadili i poměrně obsáhlý a velmi zají-
mavý blok z akutní pediatrie. V závěru 
došlo i na prezentaci konfliktních situací 
na oddělení, jehož charakter pochopitel-
ně tyto situace přináší.
Myslíme si, že seminář splnil svůj účel. 
Opět ukázal, že Emergency je oddělení, 
kterým  prochází veliké množství diagnóz 
a to nejrůznějších závažností. Konferen-
ce se opět setkala s velkým ohlasem, 
o čemž svědčí i plný přednáškový sál do 
pozdních odpoledních hodin.
Vzhledem k množství témat a problémů 
urgentního příjmu, uvažujeme pro příští 
rok o semináři dvoudenním. Zatím máme 
jen připraven termín na měsíc listopad.

prim. MUDr. Jana Bednářová 
Emergency

Celostátní konference Emergency

Akutní příjem

Posluchači konference

Anna Valterová a MUDr. Jana Bednářová

V současné době je po laboratořích vy-
žadováno, aby prokázaly svoji způsobi-
lost a dodržování požadavků na kvalitu 
certifikací nebo akreditací podle normy 
ČSN EN ISO 15189 Zdravotnické labo-
ratoře – Zvláštní požadavky na kvalitu 
a způsobilost. Norma z velké části vychá-
zí z normy ISO 17025, ovšem důkladněji 
se věnuje fázi preanalytické (příjem a pří-
prava pacienta, odběr a doprava vzorků 
atd.), analytické (zpracování, skladování, 
likvidace vzorků atd.) a postanalytické 
(interpretace výsledků). Pro zdravotnic-
kou laboratoř není lepší volby jak dekla-
rovat kvalitu svých služeb, než akreditace 
dle této normy. 
Rozhodnutí získat akreditační osvědče-
ní je pro nás významnou událostí, která 
nám dává možnost veřejně doložit vyso-
kou kvalitu naší práce, ale současně nás 
zavazuje poskytovat co nejlepší služby 
pro naše klienty, pracovat na vysoké pro-
fesní a technické úrovni. udržení nasta-
veného systému je jedním z nejtěžších 
úkolů, které jsme si tímto vytyčili. 
Akreditace je oficiální uznání, že labo-
ratoř je způsobilá provádět specifické 
zkoušky a činnosti, kdy základem je péče 
o pacienta. Je založena na externím po-
souzení schopnosti laboratoře posky-
tovat služby na vysoké úrovni národním 
akreditačním orgánem ČR – Českým in-
stitutem pro akreditaci, o.p.s. Laboratoř 
je posuzována jejími nezávislými audito-
ry. Český institut pro akreditaci (ČIA) byl 
Českou republikou založen jako Národní 
akreditační orgán ČR a na základě záko-
na pověřen prováděním akreditace. 
Osvědčení o akreditaci je platné v zemích 
Evropské unie a dalších přidružených ze-
mích EA (Evropská spolupráce pro akre-
ditaci). 
Služby zdravotnické laboratoře jsou 
základem péče o pacienta a laboratoř 
proto musí být připravena splnit poža-
davky všech pacientů i klinického per-
sonálu odpovědného za péči o pacienty. 
Tyto služby zahrnují organizaci příjmu, 
identifikaci a přípravu pacienta, odběr, 
dopravu, skladování, zpracování a vy-

šetřování klinických vzorků, následné 
ověření, interpretaci, předkládání zpráv 
a poradenskou činnost a navíc hodnoce-
ní bezpečnosti a etiky práce zdravotnické 
laboratoře.
Pokud požadujeme správné výsledky 
laboratorních klinických vyšetření, s vý-
hodou se lze obrátit na akreditované 
zdravotnické laboratoře, kde je zajištěna 
důvěryhodnost vyšetření a správnost vý-
sledků.
Způsobilost nemocnice dodávat kvalitní 
služby pacientům může být potvrzena 
akreditovanou certifikací.
Přínosy akreditace zdravotnické  labora-
toře: 

Celkové posílení stávajícího systému • 
řízení laboratoře. 

Plnění požadavků kliniků a pacientů • 
a zvyšování jejich spokojenosti. 

Zvýšení hodnoty laboratoře. • 

Posílení pozice na českém trhu.• 

Zlepšení image laboratoře. • 

Podstatné snížení reklamací a nákla-• 
dů plynoucích ze zjištěných neshod. 

Zvýšená ochrana zdrojů. • 

Zvýšená ochrana dat a informací. • 

Lepší interní komunikace. • 

Zavedení přehledného a jednotného • 
systému (zejména v provozu, v doku-
mentaci a v organizační struktuře). 

Zkušenosti s akreditací dle ISO 15189 
v rámci Krajské zdravotní, a.s. má v sou-
časné době Nemocnice Teplice, o.z., kte-
rá má akreditováno oddělení transfuze 
a hematologie a oddělení mikrobiologie. 
Laboratoře byly akreditovány Českým 
institutem pro akreditaci v roce 2007 
a v srpnu letošního roku osvědčení ob-
hájily.
Pracovní termín akreditace všech ostat-
ních laboratoří v KZ, a.s. je stanoven na 
měsíc srpen 2011.

MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA 
náměstek pro systém řízení 

Krajská zdravotní, a.s.

KZ, a.s. zavedla normy ČSN EN ISO 15189 ve všech laboratořích
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Takováto mediální informace byla sděle-
na následující den a náš časopis Infolisty 
byl první, kdo si se šťastnou maminkou 
povídal a měl možnost pochovat malého 
Tomáška. Dnes, kdy má Tomášek již za se-
bou první měsíc života, jsme se rozhodli 
položit paní Lence několik otázek, na kte-
ré nám velice ochotně odpověděla. 

Jak si užíváte mateřství? 6
Mateřství si vyloženě užívám. Ani jsem 
nevěřila, že mě ten malý človíček takhle 
hrozně chytne. Pořád se na Tomáška mu-
sím dívat, je to moje zlatíčko. Sice mě 
zaměstnává na plný úvazek, ale jsem 
šťastná, neměnila bych a jsem ráda, že 
ho mám.
Současně bych ráda poděkovala všemu 
personálu porodnice za milé a vstřícné 
jednání. Velké poděkování patří i ošetřu-
jícímu lékaři MuDr. Al Eraidi Hilmimu.
Cítila jsem se v naprosté pohodě a za to 
jim patří všem velký dík.

Váš manžel byl u porodu, jak on si  6
užívá nové role tatínka?

Manžel se snaží, už v porodnici jsme spo-
lu koupali, takže se zapojil perfektně, je 
to skvělý táta.
Po porodu jsem měla již první pracovní 
akci, organizovala jsem módní přehlídku 
ve FORu a tak měl celý den na starosti To-
máška s mojí mamkou a zvládli to na jed-
ničku. Hodně nám to ulehčuje Tomášek, 
protože je hodný.

Jaké dělá syn pokroky? 6
Je malinký na nějaké velké pokroky. Ze 
začátku jenom spinkal, teď už víc kouká, 
začíná pomalu vše pozorovat. Byli jsme 
na prohlídce a pěkně přibral, 250 gramů 
za týden, tak je vše v pořádku.

Jaké máte pracovní plány? 6
Věnuji se stále přípravě různých akcí, 
zajištění hostesek a módních přehlídek. 
Nyní mě čeká přehlídka 27. 10. v Čino-
herním klubu v Ústí nad Labem a začnu 

se opět věnovat přípravě dalšího ročníku 
akce „Krása pomáhá dětem“.
Moc děkujeme za Vaše odpovědi a pře-
jeme samozřejmě pevné zdraví pro syna 
i pro Vás.
Těšíme se na setkání na benefiční akci 
„Krása pomáhá dětem“ v roce 2011, kte-
rou vždy významně finančně podpoříte 
Masarykovu nemocnici.

Jiřina Suchá  
redakce Infolistů

Dne 23. 9. 2010 v 22:56 hod. v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí 
nad Labem, o.z., porodila Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, pořadatelka benefiční 
akce „Krása pomáhá dětem“, syna Tomáška, který vážil 3 550 g a měřil 50 cm. 

„Krása“ osobně v naší nemocnici
Masarykova nemocnice 

Firemní školka otevřena – IV.
Masarykova nemocnice

Použití chirurgického laseru RevoLix jr. při robotických operacích

Díky své vlnové délce v neviditelné in-
fračervené oblasti (2013 nm) je vhodný 
pro resekci, ablaci, bezpečnou aplikaci 
ve vodném prostředí a účinnou hemostá-
zu měkkých tkání. Má maximální nasta-
vitelný výkon 15 wattů. Jeho excelentní 
vlastnosti jsou dány absorpcí laserové 
energie ve tkáních všudypřítomnými mo-
lekulami vody. 
Tento šetrný chirurgický nástroj vytváří 
tenký laserový paprsek, který vzniká bu-
zením pevnolátkového laserového krys-
talu (Th: yAG ) polovodičovými diodami. 
Poté se tento proud fotonů soustřeďuje 
do emitovaných paprsků z krystalu do 
křemíkového optického vlákna pomocí 
vhodného aplikátoru. Za předpokladu, 

že se optické vlastnosti ozařova-
né tkáně nemění, proniká zářený 
paprsek do tkáně do hloubky max. 
0,5 mm. 
Revolix jr. je možně použít v kontaktním 
a bezkontaktním, kontinuálním nebo 
pulsním režimu. Jeho vlastnosti jsou 
vhodné pro využití v oborech, jako jsou 
ORL, neurochirurgie, pneumologie, lapa-
roskopie, gynekologie, urologie či visce-
rální chirurgie. 
Výhodou tohoto laseru je, že je možno ho 
použít i při robotických operacích na sys-
tému da Vinci. Optické vlákno laseru se 
zavádí pomocí speciálního robotického 
nástroje přímo k operovanému orgánu 
a poté se již provádí samotný řez. Pomocí 

tohoto unikátního přístroje jsme provedli 
celkem pět operačních výkonů. urologic-
ké oddělení provedlo tři roboticky asis-
tované resekce nádoru ledviny s pomocí 
robotického systému da Vinci, oddělení 
ORL jednu robotickou operaci kořene 
jazyka (jednalo se o parciální supraglo-
tickou laryngektomii) a oddělení ústní, 
čelistní a obličejové chirurgie jednu artro-
skopii čelistního kloubu. Použití tohoto 
nástroje hodnotíme jako velice přínosné 
jak pro operatéry, tak pro pacienty.

MUDr. Marek Broul 
Centrum robotické chirurgie KZ, a.s.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o.z. otevřela 
nově vybudovanou firemní školku pro 
děti svých zaměstnanců. Firemní školka 

pro 50 dětí zajistí zaměstnancům s dětmi 
předškolního věku možnost jejich rych-
lého a plnohodnotného návratu do pra-
covního procesu. Prezentace nové školky 
proběhla za účasti Ing. Jiřího Paroubka, 
poslance Parlamentu ČR, Ing. Petra Ben-
dy, předsedy představenstva KZ, a.s., 
ředitele KZ, a.s. Ing. Eduarda Reichelta, 
MuDr. Jiřího Madara, náměstka ředitele 
KZ, a.s. pro zdravotní péči, Ing. Milosla-
va Řeháka, náměstka pro řízení a správu 

majetku KZ, a.s. a dalších hostů. Celá 
akce se těšila velké pozornosti novinář-
ské obce.

Jak uvedla Mgr. Markéta Svobodová, 
hlavní sestra MNuL o.z., hledá se vhodný 
název pro uvedenou školku, který mohou 
navrhovat i čtenáři Infolistů. Své nápady 
posílejte elektronicky na adresu redakce.

Mgr. Josef Rajchert  
redakce Infolistů

MasaRyKOVa NEMOCNICE HLEDá 
VTIPNý NázEV PRO šKOLKu.  
sVé NáPaDy MůžETE zasíLaT Na 
aDREsu REDaKCE. VíTězNý NáPaD 
ODMěNíME VěCNýM DáRKEM.

Veselá umývárna Prohlídka interiéru umývárny Chodba

Ve dnech 21. 9.–5. 10. 2010 byl firmou Hospimed zapůjčen na Centrální operač-
ní sály ústecké Masarykovy nemocnice stolní chirurgický laser RevoLix jr. Tento 
laser v sobě spojuje hned několik předností známých laserů z oblasti laserové 
chirurgie. 
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Zapomenete občas něčí jméno, nemůže-
te si vzpomenout, kam jste odložili klíče, 
brýle nebo kde jste zaparkovali své auto? 
Nemusí to být ještě důvod ke znepoko-
jení. Taková příhoda může být násled-
kem nervozity, přílišného množství úkolů 
nebo přechodné indispozice. Ovšem ně-
kdy nejde jen o to, že si na něco momen-
tálně nemůžeme vzpomenout. Najednou 
jsou některé věci z paměti vymazány de-
finitivně. Člověk pak začne bez jakéhoko-
liv důvodu přemisťovat věci v bytě nebo 
zabloudí v nejbližším okolí svého bydliš-
tě. To mohou být první varovné signály, 
sice jen maličkosti, ale pokud si je všech-
ny dáme dohromady, něco prostě není 
v pořádku. Když se postupně dostavují 
další problémy související s chováním, 
zhoršováním paměti a ztrátou schopnos-
ti vykonávat složitější, ale i jednodušší 
každodenní aktivity, začíná postižený 
nebo lidé z jeho okolí tušit, že jde o zá-
važnější problém.

Demence jsou onemocnění, u kterých 
dochází k významnému snížení paměti, 
intelektu a jiných tzv. kognitivních (po-
znávacích) funkcí od jejich původní úrov-
ně a k druhotnému úpadku všech dalších 
psychických funkcí.

K základním příznakům demence počítá-
me poruchu paměti a intelektu získanou 
od začátku třetího roku života, tedy od 
doby, kdy se jedinec již zřetelně diferen-
cuje svými psychickými a somatickými 
kvalitami. Poruchy intelektu vzniklé pre-
natálně, perinatálně a v prvních dvou 
letech života se řadí mezi mentální retar-
dace. 
Demence se skládá ze 3 základních okru-
hů postižení, které se vzájemně podmi-
ňují a překrývají:

poruchy kognitivních funkcí • 
poruchy nekognitivních funkcí • 
poruchy aktivit denního života • 

Z jednotlivých složek paměti nejvíce trpí 
vštípivost, zatímco schopnost vybavovat 
si dávno minulé bývá poměrně dlouho 
zachována. Proto je pro dementního 
jedince obtížné orientovat se v nových 
situacích a adekvátně na ně reagovat. 
Demence je charakterizována vedle 
zmíněných paměťových a intelektových 
defektů úpadkem celé psychiky. Nápad-
né jsou poruchy myšlení ve smyslu jeho 
ochuzení, perseverací, zhoršené schop-
nosti abstrakce, někdy se objeví i obsa-
hové poruchy ve formě bludů (např. cho-
robná přesvědčení o okrádání, vnikání 
cizích osob do bytu, někdy megaloma-
nické bludy o vlastním bohatství, vzneše-
ném původu apod.). Z emočních poruch 
bývají zpravidla nejdříve postiženy vyšší 
city, což se projevuje mj. úpadkem me-
zilidských vztahů, hrubým narušením 
etického schématu a zanedbáváním hy-
gienických zásad. Jsou postiženy i krát-
kodobé afekty v podobě jejich oploštění 
až vyhasnutí, jindy jsou afekty prudké, 
málo brzděné. Výrazně bývá narušena 
volní složka ve smyslu snížení až vymize-
ní aktivity. Objevují se poruchy i v oblasti 
pudů. Zásadním způsobem je postižena 
i osobnost jakožto nejzákladnější in-
tegrující faktor psychiky. Dochází k její 
celkové degradaci v podobě ochuzování 
a ztráty dřívějších zájmů a citových pout. 
V pokročilých stádiích demence dochází 
až ke ztrátě kontinuity osobnosti. Ná-
hled nemocného na tyto změny v těchto 

pokročilých stádiích již dávno chybí, pro 
nejbližší okolí však bývá nesmírně obtíž-
né se s nimi vyrovnat.
Demence lze rozdělit dle příčiny do 3 zá-
kladních skupin:

primárně degenerativní (atroficko-de-• 
generativní) demence,
ischemicko-vaskulární demence (de-• 
mence vznikající jako důsledek cév-
ních postižení mozku),
symptomatické (sekundární) demen-• 
ce. Tyto demence jsou projevy posti-
žení funkce mozkové, způsobeného 
jinými chorobami (např. infekčními), 
zraněními mozku, intoxikacemi apod.

Stadia demencí:
Mírná  demence•  – je patrný pokles 
paměti, který je na obtíž při běžných 
denních činnostech, ale je možný 
soběstačný život. Postižení si hůře 
zapamatovávají nové paměťové ob-
sahy, ztrácejí věci.
středně  těžká  demence•  – paměť je 
porušena natolik, že to interferuje se 
schopností soběstačnosti. Postižení 
nejsou schopni samostatně vykoná-
vat smysluplnou činnost, paměť je 
porušena ve všech složkách.

Těžká demence•  – postižení jsou plně 
odkázáni na péči okolí, nejsou schop-
ni ani základní denní rutiny. Mají 
velmi těžké poruchy paměti ve všech 
složkách.

Průběh demence je většinou plíživý, jen 
málokdy náhlý a probíhá ve dvou stadi-
ích:
Pseudoneurastenické stadium – únav-
nost, slabost, snížená výkonnost, ne-
soustředivost, poruchy paměti – nejprve 
typu tzv. paměti okamžité (pac. již za 
několik vteřin nezopakuje získanou in-
formaci), později tzv. paměti krátkodobé 
(neschopnost opakovat za několik minut 
až hodin). Dále vznikají poruchy myšlení 
(zabíhavost, ulpívavost, snížená kritič-
nost), poruchy emocí (emoční plochost, 
labilita), ospalost přes den a poruchy 
spánku v noci i různé tělesné potíže.
Dementní stadium – dále se prohlubují 
poruchy paměti, tzv. dlouhodobé paměti 
(staropaměť), poruchy emocí a poruchy 
myšlení.
Nemocní jsou nekritičtí, ztrácejí soud-
nost, jsou bradypsychičtí, perseverují, 
zužují se jim zájmy, emoce kolísají až 
k emoční inkontinenci, jindy jsou stálej-

ší projevy hypomanické (euforie, moria) 
nebo depresivní. Stupňuje se egocent-
rismus, neadekvátní reakce, přistupují 
stavy zmatenosti, napřed více v noci, pak 
i ve dne, poruchy paměti jsou zastírány 
konfabulacemi, odbrzďují se sexuální 
pudy, mohou se vyskytovat halucinace 
a bludy (zejména paranoidní).

varovné symptomy
1.  učení a zapamatování si nových  in-
formací: pacient se opakuje, má po-
tíže vzpomenout si na nedávné udá-
losti, obsah rozhovorů, zapomíná 
telefonní čísla a jména, nedodržuje 
smluvené termíny, nesprávně ukládá 
předměty.

2.  zvládání  komplexních  činností: pa-
cient má potíže sledovat složitější 
myšlenku, provádět činnosti vyža-
dující postupné operace (uvaření 
složitějšího jídla), pacient se vzdává 
dřívějších zájmů a koníčků.

3.  schopnost  řešit  problémy: není 
schopen předložit plán na řešení 
problémů v práci nebo doma, nedo-
držuje pravidla sociálního chování.

4.  Prostorová orientace: má potíže při 
řízení vozu, přemisťování předmětů 

v bytě, ztrácí se na neznámých, poz-
ději i na známých místech.

5.  Řeč: má narůstající potíže vybavit si 
potřebné slovo, aby se mohl vyjádřit, 
nedokáže sledovat konverzaci.

6.  Chování: zdá se být pasivnější 
a méně vstřícný, podezřívavější, 
snadněji se rozčílí, obtížněji ovládá 
emoce, nesprávně interpretuje zra-
kové nebo sluchové podněty.

Demence se nejčastěji vyskytují ve vyš-
ším věku, jejich četnost se s věkem zvy-
šuje. Demence představují nesmírnou 
zdravotní, sociální a ekonomickou zátěž 
nejen pro nemocného, ale také pro jejich 
pečovatele a rodinné příslušníky. 
Někdy bývá demence nesprávně zamě-
ňována za prosté stárnutí. Je nutno zdů-
raznit, že demence je choroba, a naopak 
být starý neznamená být dementní. 
Nejčastějším z onemocnění způsobují-
cích demenci je Alzheimerova nemoc. 
Pokračování příště: demence Alzheime-
rova typu.

Marcela Šárová 
hlavní sestra  

Nemocnice Most, o.z. 

Demence Nemocnice Most

Zřízenec? V dnešní modernější době sa-
nitář. Co dříve a co dnes? Před lety toto 
povolání zastávali většinou jen muži, 
ale pouze malá část žen. Práce to není 
snadná, jak si někteří myslí. Naše prá-
ce začíná ranním probuzením pacientů. 
My sanitářky z interního oddělení jsme 
tři, každé oddělení má svou. Pomáháme 
s koupáním nemohoucím pacientům, 
nejen babičkám a dědečkům, kteří se 
bohužel sami nedostanou pod sprchu. 
I mladší ročníky potřebují pomoci s ranní 
hygienou, bez rozdílu věku se snažíme li-
dem pomoci. Bohužel nemoc si nevybírá. 
Pacienti, již na čistě ustlaných postelích, 

čekají na snídani. My sanitářky se chys-
táme na plnění úkolů na celý den. Máme 
předem daný denní plán, který se snaží-
me s úsměvem plnit. Pacienty odvážíme 
na kolečkových křeslech, popřípadě po-
stelích, na různá vyšetření. Nejsou to jen 
vyšetření, jsou zde i odběry krve a moči ve 
zkumavkách, které roznášíme do labora-
toří. Pro svá oddělení jezdíme s vozíky do 
skladů pro nezbytné pomůcky pro chod 
oddělení. Poté jsou zde další doplňkové 
práce – pomoc při rozdávání obědů, pře-
vlékání postelí po odchozích pacientech. 
V nouzi zaskakujeme jedna za druhou 
na oddělení po celé interně. I přesto si 

snažíme udržet dobrou náladu a úsměv 
na tváři po mnohdy náročném dni. Jsme 
obyčejné matky a ženy od rodin se svými 
starostmi. Ale nedáme dopustit na naše 
pomocné hochy s nepřetržitou službou, 
kteří nám pomáhají. Nerada bych na ně 
zapomněla, jsou to naši zlatí hoši. Takhle 
podobně to funguje i na jiných odděle-
ních. 
Takto jsem chtěla nastínit práci sanitářek 
z interního oddělení v Chomutově. 

Drahoslava Killianová 
interní oddělení 

Nemocnice Chomutov, o.z.

Zřízenec nebo-li sanitář
Nemocnice Chomutov

... jsou i hezké chvilky
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Cévní mozková příhoda (CMP) je závažné 
onemocnění s vysokou mortalitou i mor-
biditou. Je druhou nejčastější příčinou 
úmrtí a představuje cca 40 % v celkovém 
počtu všech srdečních a cévních onemoc-
nění. CMP je v ČR také hlavní příčinou trva-
lé invalidity, druhou nejčastější příčinou 
demence a významnou příčinou deprese 
a epilepsie u dospělých. Incidence a pre-
valence CMP je v naší republice stále vel-
mi vysoká a je až trojnásobná ve srovnání 
se zeměmi západní a severní Evropy. Na 
podkladě epidemiologických pozorování 
se zpřesnil odhad incidence, která je v ČR 
mezi 300–350 CMP na 100 000 obyvatel 
za rok. Každý rok tak postihne CMP v naší 
republice cca 30 000–35 000 lidí, z nichž 
u cca 80–85 % se jedná o ischemický typ 
a u 15–20 % se jedná o hemoragickou 
CMP zahrnující i subarachnoidální krvá-
cení. 
Z medicínského hlediska představují 
CMP skupinu onemocnění s heterogen-
ní etiologií, s variabilitou klinických pro-
jevů a s množstvím rizikových faktorů. 
I když je diagnostika, léčba i prevence 
CMP interdisciplinárním úkolem, je to 
neurologie, která má hlavní a integrující 
roli v komplexní péči o pacienty se vše-
mi typy CMP. Komplexnost péče musí být 
zajištěna i mezioborovou spoluprací, kde 
je každá z odborností důležitou součástí 
péče o pacienta s CMP. 
V současné době je hlavní důraz kla-
den zejména na změnu organizace péče 
o CMP, především v prvních fázích ne-
moci. Žijeme v době, kdy se moderní 
medicína řídí tím, že by veškeré postupy 
měly mít racionální základ, založený na 
objektivních důkazech a nikoliv na hy-
potézách nebo jen domněnkách. Nezbyt-
ným předpokladem pro zahájení včasné 
a adekvátní péče o nemocného s CMP 
je dobrá organizace celého léčebného 
procesu. Jedním z prostředků dosažení 
tohoto záměru je centralizace této péče 
do odborných center. 
Neurologické oddělení Nemocnice Cho-
mutov, o.z je moderně koncipované od-
dělení, které poskytuje komplexní péči, 
diagnostiku, prevenci a terapii cévních 
mozkových příhod. Péče o cerebrovasku-

lární onemocnění má v chomutovské ne-
mocnici trvalou kontinuitu a velmi boha-
tou historii, která sahá na počátek 70. let 
minulého století, kdy zakladatelem a ne-
únavným propagátorem v novém přístu-
pu k organizaci a zajištění adekvátní péče 
nemocným s CMP byl celostátně uznáva-
ný odborník, primář MuDr. O.  Skřivánek. 
V chomutovské nemocnici tak byla zalo-
žena jedna z prvních neurologických JIP 

v ČR a jejím prvním vedoucím lékařem byl 
MuDr. Milan Hošek, pozdější přednosta 
neurologického oddělení. Dalšími důle-
žitými milníky jsou zavedení moderních 
diagnostických metod a trombolytická 
terapie mozkového infarktu. Letité úsilí 
celého kolektivu neurologického oddě-
lení na poli péče o nemocné s CMP bylo 
v posledních letech korunováno uznáním 
ze strany VZP jako specializovaného pra-
coviště pro trombolytickou léčbu CMP, 
získáním akreditace České neurologické 
společnosti a Cerebrovaskulární sekce 
a zejména přidělením statutu Iktového 
centra Ministerstvem zdravotnictví ČR 
v letošním roce. Centrum zajišťuje ur-
gentní péči v akutním stadiu CMP, pre-
venci vzniku CMP či její recidivy, spolu-
práci s dalšími zdravotnickými pracovišti 

a se záchrannou službou, ale také výuku 
lékařů a ostatních zdravotnických pracov-
níků a podílí se na výzkumu a provádění 
osvěty. Samotné centrum tvoří jednotka 
intenzivní péče, standardní neurologické 
i rehabilitační oddělení a cerebrovasku-
lární poradna, zaměřená zejména na pro-
vádění sekundární prevence. 
Jednotka intenzivní péče v současné 
době disponuje 5 lůžky na sále, l lůžkem 
v izolačním boxu a 4 lůžky ve dvou samo-
statných pokojích koncipovaných jako 
intermediální část JIP. 8 lůžek je plně mo-
nitorovaných a na 2 lůžkách je zajištěna 
možnost resuscitační péče. Pracuje zde 
zkušený zdravotnický tým lékařů a zdra-
votních sester s dlouholetou erudicí, a to 
nejen v diagnostice a terapii CMP, ale 
i v problematice neurointenzivní péče 
obecně. Je zajištěna pravidelná péče 
klinickým logopedem a dvěma erudova-
nými fyzioterapeuty. Úzká spolupráce je 
také s internisty-kardiology, radiology, 
cévním chirurgem a anesteziology. Stě-
žejním programem v péči o CMP je terapie 
akutní ischemické CMP pomocí trombo-
lytické terapie. Pacienti, léčeni trombo-
lytickou terapií, mají minimálně o 30 % 
větší šanci, že dosáhnou úplného nebo 
téměř úplného uzdravení. Trombolytická 
terapie byla na našem oddělení zahájena 
v letech 2000–2001 a v roce 2005 bylo 
oddělení registrováno v mezinárodním 
registru SITS (Safe Implementations of 
Treatmets in Stroke). Od roku 2005 do 
současnosti bylo provedeno 94 systémo-
vých trombolýz (z toho více než 50 v po-
sledních dvou letech), v tomto směru pa-
tří naše oddělení k předním pracovištím 
v ČR. Kromě léčby akutní ischemické CMP 
se náš neurovaskulární program zabývá 
řešením i jiných cévních onemocnění 
mozku a míchy, jako jsou např. mozkové 
žilní trombózy či různé typy intrakraniál-
ních krvácení s jejich následky a příčina-
mi, kde úzce spolupracujeme i s neuro-
chirurgií. Na standardním neurologickém 
a rehabilitačním oddělení se péče pod 
dohledem erudovaných zdravotnických 
pracovníků mj. soustřeďuje na další dia-
gnostiku, dořešení sekundární prevence 
a také na aktivní komplexní rehabilitační 

péči včetně rehabilitace řeči, ergoterapie 
a nácviku běžných denních činností. 
Dalším polem působnosti našeho neu-
rovaskulárního programu je cerebrovas-
kulární poradna zaměřená na medika-
mentózní prevenci, eliminaci rizikových 
faktorů, další reedukaci, resocializaci 
i osvětu pacienta a indikaci intervenč-
ních výkonů. Z těchto výkonů se zejmé-
na jedná o karotickou endarterectomii, 
perkutánní transluminální angioplas-
tiku se stentem či EC-IC bypass ve spo-
lupráci s neurochirurgickými pracovišti, 
intervenčními radiology a také cévními 
chirurgy chomutovské nemocnice. Od 
roku 2005 byly na chirurgickém oddělení  
Nemocnice Chomutov, o.z. provede-
ny 4 urgentní karotické desobliterace 
a 92 elektivních karotických endarte-
rectomií s mortalitou/morbiditou méně 
než 3%. 
Nedílnou součástí činnosti iktového cen-
tra je neurosonologická laboratoř, která 
od letošního roku disponuje high-tech 
sonografem k sofistikované diagnostice 
extrakraniálního a intrakraniálního ře-

čiště. V blízké budoucnosti bychom rádi 
rozšířili trombolytické možnosti o rutin-
ně prováděnou sonotrombotripsi (sono-
trombolýzu). 
Nejdůležitější součástí celého systému 
této péče je samotný nemocný. Zejména 
informovaný pacient může významně na-
pomoci změnit nepříznivé statistiky v pro-
blematice CMP s velkým potenciálem pro 
posun k lepšímu. Již od roku 2005 organi-
zuje Cerebrovaskulární sekce ČNS každo-
roční kampaň 30 dnů pro prevenci a léč-
bu CMP, která poukazuje na závažnost 
CMP a slouží veřejnosti jako cenný zdroj 
informací o možnostech léčby a prevence 
CMP. Národním koordinátorem této celo-
státní akce je prim. MuDr. Jiří Neumann 
a neurologické oddělení je tradičním 
účastníkem tzv. dnů otevřených dveří, 
které jsou jednou z důležitých součástí 
této kampaně. 
Pro naše pracoviště je také velmi význam-
ná výzkumná činnost a zavádění nových 
postupů. Iktové centrum se v současné 
době aktivně podílí na řešení národního 
grantového projektu IKTA – Vzdělávací 

síť iktových center, podpořeného MŠMT 
a Eu (prim. MuDr. Jiří Neumann je jed-
ním z hlavních řešitelů). V iktovém cen-
tru bylo v posledních letech realizováno 
7 mezinárodních, multicentrických kli-
nických studií z oblasti jak akutní léčby, 
tak sekundární prevence CMP (3 studie 
stále probíhají) a 2 granty (ve spoluprá-
ci s Neurochirurgickou klinikou 1. LF uK 
v Praze a FN uSA v Brně). Lékaři našeho 
oddělení byli také iniciátory a organi-
zátory celostátního klinického projektu 
„Kognitivní poruchy u pacientů s CMP“. 
Výsledky své práce jak lékaři, tak i sestry 
prezentují na regionálních, celostátních 
i mezinárodních konferencích. Na závěr 
je vhodné vyzdvihnout, že statut iktové-
ho centra je nejen trvalým závazkem ke 
zlepšování naší péče, ale že toto ocenění 
také zvyšuje atraktivitu a prestiž celého 
oddělení nejen uvnitř nemocnice, ale 
i v regionu, resp. v ČR. 

prim. MUDr. Jiří Neumann 
neurologické oddělení 

Nemocnice Chomutov, o.z.

Iktové centrum – neurologické oddělení Nemocnice Chomutov

mUdr. Jiří neUmann
MuDr. Jiří Neumann byl dne 1. 9. 2010 
jmenován primářem neurologického 
oddělení KZ, a.s. – Nemocnice Cho-
mutov, o.z. Na tomto oddělení pracuje 
nepřetržitě od roku 1994, kdy nastou-
pil krátce po promoci. V roce 1997 slo-
žil I. atestaci a v roce 2002 II. atestaci 
v oboru neurologie, v současné době 
absolvuje postgraduální doktorandské 
studium na LF uK v Plzni, kde rovněž 
přednáší. Neurologickým onemocně-
ním se věnuje v celé jejich šíři, nicmé-
ně hlavními oblastmi zájmu jsou akutní 
stavy v neurologii, cévní onemocnění 
mozku, extrapyramidová onemocnění, 
neurosonologie, elektroencefalografie, 
epilepsie, neuroradiologie, neurotrau-
matologie, neuroonkologie a bolest. 
Zkušenosti získané z řady stáží a kon-
gresů včetně zahraničních uplatnil při 
organizaci péče o nemocné s cerebro-

vaskulárním onemocněním, při reali-
zaci nových léčebných postupů cévních 
mozkových příhod, při vedení iktového 
týmu a extrapyramidové poradny. Záro-
veň působil jako člen skupiny IKTA zří-
zené Českou neurologickou společností 
a Ministerstvem zdravotnictví ČR k opti-
malizaci prevence, diagnostiky a léčby 
cévních mozkových příhod. V letošním 
roce byl Ministerstvem zdravotnictví 
ČR jmenován do akreditační komise 
pro obor neurologie a do auditorské-
ho týmu pro iktová centra. Působí také 
v řadě odborných společností, z nichž je 
mj. členem výboru České neurologické 
společnosti, členem výboru Cerebro-
vaskulární sekce ČNS a zástupcem v In-
ternational Atherosclerosis Society. Je 
poradcem ICF Research Branch-World 
Health Organisation pro problematiku 
disability a handicapu po CMP a po 
poraněních mozku a spolupracuje se 
SÚKL při posuzování farmakologických 

a klinických studií. Je recenzentem 
časopisů Česká a Slovenská Neurolo-
gie a Neurochirurgie a Neurologie pro 
praxi. Aktivně se podílí na osvětových 
a vzdělávacích programech, je předse-
dou správní rady IKTuS o.p.s., národ-
ním koordinátorem celostátní edukační 
kampaně 30 dnů pro prevenci a léčbu 
CMP a spoluorganizátorem seminářů 
na téma „Aktivizace péče o CMP“. Bo-
hatá je i jeho činnost vědecko-výzkum-
ná, jako řešitel či spoluřešitel se podílel 
na 12 mezinárodních, multicentrických 
klinických studiích, 2 klinických projek-
tech a 2 grantech. Je autorem a spoluau-
torem 4 národních standardů o cévních 
mozkových příhodách, v odborných lé-
kařských časopisech publikoval 14 pra-
cí a na celostátních či zahraničních kon-
gresech přednesl více než 90 sdělení. 
Ve volném čase se věnuje rodině, spor-
tu, dobrému jídlu, ale i umění, historii 
a fotografování. 

Primář MUDr. Jiří Neumann
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Jako každá léčba musí být i tato indiko-
vána lékařem. Nejčastější indikace jsou 
stavy po operacích prsu a po ozařování, 
po chirurgických zákrocích, dále u poú-
razových, revmatických a pozánětlivých 
otoků, po erysipelu, v rámci rehabilitace 
sportovců, ale také u profesí s nadměr-
ným zatěžováním dolních končetin.
Ne ve všech případech může být léčba do-
poručena. I pro lymfodrenáž, jak manuál-
ní, tak přístrojovou platí některé kontra-
indikace. Jsou to především onkologická 
onemocnění v progresi, virové, bakteriál-
ní a plísňové infekce, dekompenzovaná 
ICHS, onemocnění štítné žlázy a některá 
místní omezení, jako např. těhotenství 
pro lymfodrenáž v oblasti břicha, nebo 
flebitidy pro ošetření končetin.
Lymfedém je vysokoproteinový otok 
vyvíjející se v důsledku přetížení nebo 
poškození lymfatického systému. Může 
postihnout kteroukoliv část našeho těla, 
tedy nejenom končetiny, ale i trup nebo 
obličej. 
a  jak  vlastně  lymfedém  vzniká? Krevní 
kapiláry propouštějí ve tkáních krevní bíl-
koviny. Jejich odvádění ze tkání a návrat 
do krevního oběhu je úkolem mízního 
systému. Denně se tvoří zhruba 2 l mízy, 
ale může to být až 30 l. Toto množství se 
nazývá „Břemeno mízního oběhu“. Za 
fyziologických podmínek je transportní 
kapacita mízního řečiště mnohonásobně 
vyšší než uvedené „břemeno“, a tak má 
velkou rezervu. Může ale nastat situace, 
že se vyčerpá funkční rezerva a „břeme-
no“ převýší transportní kapacitu, dochází 
k hromadění makromolekulárních látek 
a jimi osmoticky poutané vody ve tká-
ních, a tak vzniká otok. Lymfedém může 
vzniknout jako primární (vrozený) v dů-
sledku vrozeného postižení lymfatických 
cest, nebo jako sekundární (získaný) jako 

důsledek úrazu, operace, tumorové infil-
trace nebo zánětu. 
z klinického hlediska můžeme lymfedém 
rozdělit do 4 stupňů: 
1. stupeň – latentní (skrytý) lymfedém 

(mízní drenáž je narušená, ale ještě 
nedochází ke klinické manifestaci oto-
ku) může být charakterizován pocity 
napětí, tlaku, tíhy, únavy v postižené 
končetině, otok přítomný není. 

2. stupeň – reverzibilní (vratný) lymfe-
dém – mízní drenáž nemá již žádnou 
rezervu, při zvýšení přítoku z krevního 
řečiště se objeví viditelný nebo hma-
tatelný otok. Měkký otok se objevuje 
zejména večer po dlouhém stání či se-
zení, nebo po drobném traumatu. Po 
vyvýšení končetiny, nebo do druhého 
dne vymizí. 

3. stupeň – Ireverzibilní (nevratný) lym-
fedém (jedná se o trvalý otok při přetí-
žení poškozeného lymfatického systé-
mu). Otok je tuhý, končetina je trvale 
oteklá, sloupovitého tvaru. 

4. stupeň – elefantiáza trvalý masivní 
otok, končetina má monstrózní rozmě-
ry.

z  léčebného  hlediska je nutné si uvě-
domit, že lymfedém jakéhokoliv stupně 
a etiologie představuje konečné stadium 
postižení lymfatického systému. Roz-
vojem otoku byly již vyčerpány veškeré 
kompenzační mechanismy, které má or-
ganismus k dispozici. Existují léčebné 
postupy, které mohou zlepšit stav posti-
žené oblasti. Základem léčby je manuální 
lymfodrenáž, jemná technika skládající 
se ze soustavy speciálních hmatů, zcela 
odlišných od klasické masáže. Základní 
funkcí manuální lymfodrenáže je napo-
dobit, popř. posílit práci fyziologického 
lymfatického řečiště a pomoci odvést 
nadbytek mízy z oblasti, kde se hromadí. 

Technika vychází a využívá znalosti ana-
tomického uspořádání mízního řečiště 
v jednotlivých částech těla. Respektuje 
směr toku lymfy. Začíná v centrální oblas-
ti – pro horní končetinu v axile, pro dolní 
končetinu v třísle. Postupuje se směrem 
k periferii. Provádí ji pouze speciálně vy-
školený terapeut.

Přístrojová lymfodrenáž doplňující ruční 
ošetřování postižené oblasti se nazývá 
presoterapie. Přístrojem nelze nahradit 
manuální terapii, obě tyto techniky se 
vzájemně doplňují. Pro presoterapii jsou 
vyrobeny speciální návleky na končetiny 
(horní i dolní) a na oblast hýždí. Tyto ná-
vleky jsou konstrukčně upraveny tak, že 
se jednotlivé části návleku (tzv. komory) 
vzájemně překrývají a plní se vzduchem, 
vytvářejí tlakovou vlnu, která postupuje 
ve směru fyziologického toku lymfy.

Nedílnou součástí komplexní terapie 
lymfedému je bandážování. Cílem vrs-
tevné komprese je udržení zmenšeného 
objemu končetiny, dosaženého kombi-
nací předchozích technik. Používají se 
speciální krátkotažná obinadla. Bandáž 
se ponechá na končetině celodenně a po 
dosažení stálého objemu končetiny je 

možné jí vyměnit za kompresní punčochy 
nebo pažní návleky.
Stejně důležitou součástí terapie je cvi-
čení s bandáží pod dohledem fyziotera-
peuta, nebo po zaškolení je možné cvičit 
individuálně. Ke cvičení se využívají míč-
ky, tyče, či pružné gumy. Cílem cvičení 
je posílení a protažení svalů postižené 
končetiny a zvýšení kloubní pohyblivosti. 
Význam cvičení spočívá v urychlení toku 

lymfy z postižené oblasti díky opakova-
ným svalovým kontrakcím a relaxacím. 
Nesmí se však jednat o cvičení rychlé, dy-
namické, jednostranně zatěžující posti-
ženou oblast. Jedná se o tzv. pumpovací 
cvičení.
Pouze doplňkovou léčbou lymfedému je 
užívání  léků. O jejich užívání rozhoduje 
specialista pro léčbu lymfatických otoků. 
Často užívaná diuretika nemají v léčbě 
lymfedému své opodstatnění. Při kom-
plikacích lymfedému (růže, plísňové in-
fekce…) je důležitá včasná léčba celkově 
podávanými léky s cílem zabránění reci-
divám onemocnění.

Nezbytnou součástí komplexní terapie 
lymfedému je péče o kůži. Spočívá v pro-
mašťování a zvláčňování kůže postižené 
oblasti hydratačními mléky, krémy nebo 
masťovými základy. Suchá kůže s drob-
nými, téměř neznatelnými trhlinkami 
a narušenou kožní bariérou může být 
vstupní branou infekce. Velmi pečlivě 
je nutné se starat o meziprstní prostory 
a kožní záhyby.

Takto propracovaný systém komplexní 
terapie probíhá u lymfedému ve dvou 
etapách. V první etapě (intenzivní léčba) 
je cílem redukce otoku. Probíhá manu-
ální lymfodrenáž ve specializovaných 
centrech, následuje přístrojová preso-
terapie a bandáž vrstveným elastickým 
obinadlem. Současně pacient 2x denně 
cvičí s bandáží. Fáze redukční probíhá 
nejméně 4 týdny, lépe 6 týdnů. Po stabi-
lizaci objemu končetiny nastupuje etapa 
druhá (udržovací léčba). Tato etapa je 
u pacientů s lymfedémem dlouhodo-
bá, resp. celoživotní. Nedílnou součástí 
efektivní terapie je denní nošení kompre-
sivní punčochy nebo návleku a udržovací 

cvičení. Pravidelné kontroly u lymfologa 
jsou součástí léčby a aktivního přístupu 
pacienta.
Důležitou součástí léčby je úprava den-
ního  režimu, je důležité do něj začlenit 
kromě léčby i další činnosti, které napo-
máhají odtoku lymfy z postižené oblasti 
(polohování končetiny). Naopak je nutné 
zcela vyloučit činnosti opačné, ty které 
podporují stagnaci lymfy v postižené ob-
lasti (dlouhodobé stání, sezení, nadměr-
nou fyzickou zátěž, apod.) 
Pacienti by se měli vyvarovat pobytu 
v horkém prostředí (sauna, solárium, 
přímé slunce, horká voda), prochladnu-
tí postižené oblasti, drobných poranění 
(infuze a odběry krve), masáží, horkých 
zábalů, aplikace soluxu, horského slun-
ce, hloubkového prohřívání, utlačení 
končetiny (rukáv, ponožka, ale i manžeta 
při měření tlaku). Při sportu je potřeba 
vyhnout se namáhavým a fyzicky nároč-
ným aktivitám (aerobik, gymnastika), 
jednostranné zátěži postižené oblasti 
(tenis), silovým sportům, vhodné je nao-
pak rekreační plavání. 
Aktivní spolupráce pacienta a celé jeho 
rodiny je úspěchem léčby lymfedému. Pa-
cient si musí být vědom, že jeho onemoc-
nění je dlouhodobé, léčba je zdlouhavá 
a má i celou řadu omezení. Smyslem léč-
by lymfatického otoku je zlepšení kvali-
ty života nemocného, mnohdy znamená 
schopnost zařadit se do normálního ži-
vota. Vyžaduje to však pedantský přístup 
zejména k sobě, perfektně a precizně se 
věnovat léčbě otoku a dalším okolnos-
tem, které otok pomáhají udržovat.
Prognóza lymfedému závisí na včasném 
zjištění a zahájení léčby. 
Pokud se zahájí příslušná léčba včas 
a pacient dodržuje „pravidla léčení“, 
dojde většinou k úplnému odstranění 
otoku nebo jeho výrazné redukci. Pokud 
pacient léčbu nedodržuje, nedokáže mu 
pomoci ani sebelepší lymfolog.

Andrea Mahnová 
Lenka Štěpánková 

fyzioterapeutky RHB oddělení  
Nemocnice Děčín, o.z.

Mízní otok neboli  lymfedém je řešitelný komplexní  terapií, která obnovuje a posi-
luje kapilární mízní pumpu. Hlavní roli v léčebném procesu zaujímá manuální lym-
fodrenáž. Je to způsob ošetření kůže a podkoží, který napomáhá jejich regeneraci. 
spolu s presoterapií (přístrojová lymfodrenáž), bandážováním a léčebnou tělesnou 
výchovou tvoří komplexní léčbu tohoto problému. Rehabilitační oddělení děčínské 
nemocnice  je  jediné,  které  v  Děčíně  nabízí  všechny  výše  uvedené  způsoby  léčby  
lymfedému.

Rehabilitační léčba lymfedému Nemocnice Děčín

Manuální lymfodrenáž

Přístrojová lymfodrenáž
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Odbor vzdělávání a vědy se zabývá 
zpracováváním žádostí podle zákona 
č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání 
a uznávání odborné způsobilosti a speci-
alizované způsobilosti k výkonu zdravot-
nického povolání lékaře, zubního lékaře 
a farmaceuta, ve znění pozdějších před-
pisů a zákona č. 96/2004 Sb. o podmín-
kách získávání a uznávání způsobilosti 
k výkonu nelékařských zdravotnických 
povolání a k výkonu činností souvisejících 
s poskytováním zdravotní péče a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon 
o nelékařských zdravotnických povolá-
ních), ve znění pozdějších předpisů. 
Ke zkvalitnění služeb pro odbornou ve-
řejnost i zaměstnance ministerstva byla 
vyvinuta webová aplikace Evidence zdra-
votnických pracovníků. 
Aplikace bude využívána jak pracovníky 
ministerstva a pověřených organizací, 
tak odbornou i laickou veřejností. Jed-
ná se o aplikaci, jejímž prostřednictvím 
bude odborná veřejnost podávat žádos-
ti, které jsou odborem vzdělávání a vědy 
zpracovávané. Žadatel na počítači vyplní 
elektronickou žádost, žádost uloží a vy-
tiskne. V první fázi tuto vytištěnou žádost 
zašle na ministerstvo. V další fázi úpravy 
aplikace se počítá s tím, že by měl žadatel 
možnost žádost zaslat pouze elektronic-
ky s ověřeným elektronickým podpisem. 

Jedná Se o náSledUJící typy žádoStí: 
Podle zákona č. 95/2004 sb. 

žádost o vydání certifikátu o ab-• 
solvování základního kmene podle 
§ 4 odst. 2, 
žádost o uznání odborné praxe nebo • 
její části do specializačního vzdě-
lávání absolvované v rámci doktor-
ského studijního programu podle 
§ 5 odst. 7, 
žádost o započítání odborné praxe, • 
popřípadě její části podle § 5 odst. 8, 
žádost o vydání osvědčení o získání 
odborné způsobilosti k samostatné-
mu výkonu povolání zubního lékaře 
podle § 7 odst. 1, 
žádost o vydání osvědčení o získání • 
specializované způsobilosti farma-
ceuta podle § 11 odst. 1 písm. b), 

žádost podle § 19 odst. 2 a podle • 
§ 23 odst. 3 o vystavení průkazu od-
bornosti a o zařazeních do základního 
oboru specializačního vzdělávání či 
do nástavbového oboru, tj. do vzdělá-
vání v certifikovaném kurzu, oznáme-
ní hostující osoby, 
žádost podle § 28 pro státní přísluš-• 
níky Eu, příslušníky smluvního státu 
Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru a občany Švýcarské konfe-
derace, kteří získali vzdělání v jiném 
členském státě než v České republi-
ce a pro další osoby uvedené v § 24 
odst. 2 o uznání odborné způsobilos-
ti a specializované způsobilosti, 
žádost o uznání způsobilosti k výko-• 
nu zdravotnického povolání a vykoná-
ní aprobační zkoušky lékaře/zubního 
lékaře/farmaceuta v České republice 
podle § 34 (mimo Eu), 
žádost o uznání způsobilosti k výko-• 
nu zdravotnického povolání lékaře/
zubního lékaře/farmaceuta na území 
České republiky na základě ověření 
schopností vyjadřovat se v českém 
jazyce podle § 35, 
žádost o povolení k výkonu zdravot-• 
nického povolání lékaře/zubního lé-
kaře/farmaceuta na území České re-
publiky na dobu určitou podle § 36, 
žádost o vydání osvědčení k výkonu • 
zdravotnického povolání v zahraničí 
podle § 42 odst. 1–6, 
žádost o posouzení splnění podmí-• 
nek pro získání specializované způ-
sobilosti lékaře/zubního lékaře podle 
§ 44 (věta 1.–5.), 
žádost o vydání osvědčení o získání • 
způsobilosti k samostatnému povolá-
ní farmaceuta podle § 44 odst. 7, 
žádost o udělení/prodloužení akre-• 
ditace k uskutečňování vzdělávacího 
programu/části pro obor specializač-
ního vzdělávání, doplňující odbornou 
praxi nebo certifikovaný kurz, 
žádost o dotaci na rezidenční místo • 
pro lékařské pracovníky. 

Podle zákona č. 96/2004 sb. 
žádost o zařazení do specializačního • 
vzdělávání pro zdravotnické pracovní-
ky nelékařských zdravotnických povo-
lání, 
žádost o přiznání odborné nebo spe-• 
cializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání, 
žádost o započtení dříve absolvo-• 
vaného studia nebo jeho části do 
specializačního vzdělávání pro zdra-
votnické pracovníky nelékařských 
zdravotnických povolání, 
žádost o vyhledání dokladů, žádost • 
o vystavení duplikátu, přihláška 
k atestační zkoušce pro zdravotnické 
pracovníky nelékařských zdravotnic-
kých povolání, přihláška k aprobační 
zkoušce k výkonu nelékařského zdra-
votnického povolání, 
žádost o vydání rozhodnutí o způso-• 
bilosti k výkonu nelékařského zdra-
votnického povolání pro státní pří-
slušníky mimo členské státy Eu, 
žádost o uznání odborné způsobilos-• 
ti a specializované způsobilosti k vý-
konu zdravotnického povolání nebo 
k výkonu činností souvisejících po-
skytováním zdravotní péče na území 
ČR, oznámení hostující osoby o výko-
nu zdravotnického povolání nebo čin-
ností souvisejících s poskytováním 
zdravotní péče na dobu určitou, 
žádost o udělení/prodloužení akre-• 
ditace k uskutečňování vzdělávacího 
programu nebo jeho části, 
žádost o dotaci na rezidenční místo • 
pro nelékařské zdravotnické pracov-
níky. 

Po vyplnění příslušné žádosti přímo ve 
webové aplikaci dojde k jejímu uložení 
a tato data po zpracování pracovníky mi-
nisterstva nebo pověřenými organizace-
mi budou využita pro rychlé vyhledávání 
a vytváření přehledů a statistik, např. pře-
hled počtu lékařů v příslušných oborech 
specializačního vzdělávání, přehled po-
čtu zařazených lékařů v daných oborech. 
Data mohou být využita při stanovování 
počtu vypsaných rezidenčních míst, aby 
byl státem finančně podporován kon-
krétní obor, ve kterém je nedostatek 
zdravotnických pracovníků či ve kterém 

nedostatek zdravotnických pracovníků 
do budoucna hrozí. 
Pro nelékařské zdravotnické pracovníky 
není v této aplikaci umožněno vkládání 
žádosti o vydání/prodloužení osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu. Bude se podávat 
prozatím pouze v písemné formě. 
Pro veřejnost budou v aplikaci přístupné 
aktuální seznamy všech akreditovaných 
zdravotnických zařízení v příslušných obo-
rech specializačního vzdělávání a certifi-
kovaných kurzech a doplňující odborné 
praxe. Veřejně přístupné budou rovněž 
informace o zdravotnických pracovnících, 
resp. o jejich odborném vzdělání, avšak 
bez volného přístupu k citlivým údajům. 
Fyzické nebo právnické osoby, které pro-

střednictvím této aplikace žádost podají, 
mohou zjistit aktuální stav vyřizování žá-
dosti, a to pouze zadáním čísla žádosti 
(stav žádosti bude zobrazen bez uvedení 
jakýchkoliv osobních či citlivých údajů). 
Veškeré agendy aplikace jsou navzájem 
propojené, a to zajistí nejen rychlejší 
vyplňování žádostí, ale také efektivnější 
zpracování žádostí příslušnými pracovní-
ky a tím zkrátí dobu vyřízení žádostí. 
Pro praktické využití bude součástí apli-
kace volně dostupná uživatelská příruč-
ka, která napomůže k rychlejší orientaci 
při práci s aplikací. 
Aplikace je prvním krokem k úplnému 
elektronickému podávání a zpracová-
vání žádostí a doufáme, že bude pro 

odbornou veřejnost a kontakt s úřadem 
přínosem. 

termíny SpUštění aplikace 
1. 10. 2010  
oficiální spuštění aplikace pro veřejnost 
1. 11. 2010  
podávání žádostí pouze přes aplikaci 
EZP (vyjma žádostí o akreditaci) 
1. 11. 2010  
podávání žádostí o akreditaci pouze 
přes aplikaci EZP 
1. 1. 2011  
podávání formulářů k Rezidenčním 
místům pouze přes aplikaci

Mgr. Ludmila Šubrtová 
vedoucí CVDV KZ, a.s.

Spuštění nové webové aplikace Evidence zdravotnických pracovníků

Ministerstvo zdravotnictví spouští novou webovou aplikaci Evidence zdravotnických 
pracovníků.
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KLíšTě OBECNé – IXODEs RICINus
klíště je cizopasník• 
patří mezi roztoče• 
známe na 650 druhů• 

Jak odStranit přiSáté klíště
1.  pinzetou – úzkou pinzetou klíště ucho-

píme a opatrným kýváním doleva a do-
prava bez mačkání a kroucení s mírným 
tahem vytáhneme

2.  pinzetou na klíšťata – klíště uchopíme 
a mírným tahem a kývavým pohybem 
odstraníme

cena 40–50 Kč –
3.  kleštěmi na klíšťata – stiskem rozevře-

me čelisti
uchopíme co nejblíže k sacímu  –
ústrojí
nástavcem na konci pootáčíme  –
a klíště vyvikláme
cena 30 Kč –

4.  aNTIsEPT JuWIM GEL – souprava první 
pomoci

otevřeme lahvičku s roztokem  –
a ústím přiložíme na klíště
necháme působit 1 minutu –
lahvičku uzavřeme a necháme roz- –
tok působit ještě 1 hodinu
poté mrtvé klíště odstraníme přilo- –
ženou pinzetou
místo opět vydezinfikujeme rozto- –
kem
následně opakovaně ošetřujeme  –
místo přiloženým gelem
cena 340–420 Kč –

5.  IXODERM – testovaný přípravek v tubě 
rychle, bezpečně a efektivně od- –
straní přisáté klíště
cena 260–300 Kč –

6.  kartou na klíšťata – speciální karta má 
2 zářezy

kartou klíště podebereme a vytáh- –
neme 
cena 88 Kč –

7.  háčkem na klíšťata – plastový háček ve 
2 velikostech

vidlici háčku zasuneme pod klíště –
háčkem několikrát otočíme –
klíště se samo uvolní –
cena 70–85 Kč –

8.  mýdlem – postačí papírový kapesník, 
kosmetický tampón, žínka, gáza apod.

lehce namydlíme nebo zakápneme  –
tekutým mýdlem
krouživými pohyby proti směru ho- –
dinových ručiček otíráme pokožku
netlačíme –
klíště se pustí do několika vteřin –
po odstranění klíštěte ránu vždy  –
dezinfikujeme
klíště zabalíme do ubrousku  –
a spláchneme do toalety
oddezinfikujeme použitý nástroj –
ruce si důkladně umyjeme mý- –
dlem

ne! ne! ne!
přisáté klíště  – nepolévat  olejem, 
klíště se dusí a pokud má v sobě 
borrelie, vyvrhne je do rány
přisáté klíště  – nemazat mastmi
přisáté klíště  – netočit ve směru ho-
dinových ručiček
klíštěte se  – nedotýkat  holýma  ru-
kama
klíště  – nemačkat
klíště  – nepálit
klíště  – neházet do koše

vyšetření Klíštěte
určit riziko nákazy umožňuje vyšetření • 
klíštěte
po vyjmutí z kůže vložte klíště do igeli-• 
tového sáčku a neprodyšně uzavřete

je jedno, je-li klíště živé či mrtvé• 
klíště nesmí být spáleno• 
důležitý pro vyšetření je zadeček klíště-• 
te
použití dezinfekce přímo na klíště před • 
jeho vyjmutím nemá vliv na analýzu
vzorek odešlete na příslušnou adresu: • 
GEN TREND s. r. o. 
Laboratoř molekulární biologie 
Dolní 2 
370 04 České Budějovice 
tel.  +420 602 156 577  
  +420 602 270 809
nezapomeňte uvést:• 

  – zpáteční adresu
 telefonní číslo nebo email –
 lokalitu, kde jste klíště chytili –

vyšetření není hrazeno žádnou zdravot-• 
ní pojišťovnou
informace o infekčnosti vám bude doru-• 
čena do 6 pracovních dní
cena vyšetření infekčnosti klíštěte:• 

borrelióza 580 Kč –
klíšťová encefalitida 720 Kč –
ehrlichioza 580 Kč –

očkování
V současné době existuje očkování jako 
prevence pro klíšťovou encefalitidu.
1. dávka – doporučena od října do konce 
ledna
2. dávka – za 1–3 měsíce po první dávce
již první dvě dávky u většiny osob vytvoří 
bohatou ochranu na minimálně 12 měsíců
3. dávka – za 5–12 měsíců po druhé dávce 

přeočkování každých 5 let • 
očkování je ale možné provést kdykoliv • 
během roku
vakcína obsahuje usmrcené viry• 
očkovací látku je nutno hradit• 
cena 3 dávek 1500 Kč• 
některé zdravotní pojišťovny poskytují • 
klientům příspěvek 1 000 Kč

Pokračování v dalším čísle.

Lenka Popovská 
zdravotní sestra 

Nemocnice Teplice, o.z.

„Jedna dvě, klíště jde, klíště si jde pro tebe“ – II.

Klíště obecné  • Predikce aktivity  klíšťat  •  Prevence proti  přisátí  klíštěte  •  Jak odstranit  přisáté  klíště  • Vyšetření  klíštěte  • 
Očkování • Nemoci přenášené klíšťaty (klíšťový zánět mozku, lymská borrelióza, ehrlichióza, bartonellóza)
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O čem chcete v Infolistech číst, o čem chcete diskutovat, eventuálně tip na osobnost, pracoviště nebo diagnostickou a léčebnou 
metodu. Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat! Neváhejte a napište nám! Infolisty jsou Vaším časopisem! 
Kontakt: Mgr. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a.s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

Mgr. Vlasta Mikšová – centrum výchovy a dalšího vzdělávání (CVDV) KZ, a.s.

Odborné, vzdělávací a společenské akce 
 Krajské zdravotní, a.s.

KrajsKá zdravotní, a.s. – masaryKova nemocnice, o.z.

přijme s nástupem od 1. 1. 2011 pro mateřskou školu

učitele
Požadavky: SŠ vzdělání pedagogického směru, schopnost sebekontroly a sebeovládání, spolupráce v týmu, samostatnost, 
kultivovanost vystupování, rozhodnost, zákaznický přístup, platný zdravotní průkaz, trestní bezúhonnost, MS Office a internet na 
uživatelské úrovni.

vychovatele
Požadavky: SŠ vzdělání pedagogického směru, schopnost sebekontroly a sebeovládání, spolupráce v týmu, samostatnost, 
kultivovanost vystupování, rozhodnost, zákaznický přístup, platný zdravotní průkaz, trestní bezúhonnost.

a pomocného vychovatele pro mateřsKou šKolu
Požadavky: SŠ vzdělání pedagogického směru, schopnost sebekontroly a sebeovládání, spolupráce v týmu, zákaznický přístup, 
platný zdravotní průkaz, trestní bezúhonnost.

SVé ŽIVOTOPISy ZASíLEJTE NA ADRESu: 
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
personální a mzdové odd., Sociální péče 3316/12 A, 401 13 Ústí nad Labem 
Kontaktní osoba paní Placatová, vedoucí personálního a mzdového odd., email: martina.placatova@mnul.cz

datum odborné, vzdělávací a společenské akce Kz, a.s. místo konání
6. 9.–15. 11. 2010 Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“ KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – učebna

18. 10.– 22. 11. 2010 Certifikovaný kurz „Perioperační péče v robotické chirurgii“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
20. 10.– 16. 2. 2011 Akreditovaný kvalifikační kurz  

„Řidič dopravy nemocných a raněných“
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.

9. 11.–10. 11. 2010 Endoskopický workshop KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
9. 11. 2010 Seminář „Problematické situace v péči o seniory“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
9. 11. 2010 Odborný kurz „Centrální žilní vstupy“ – akce již naplněna KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.

11. 11. 2010 Seminář „Parenterální výživa“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
11. 11. 2010 Konference sester Nemocnice Děčín, o.z. Městské divadlo v Děčíně 

kontakt: hl. sestra B. Mudrová – 412 705 221
18. 11. 2010 Seminář „Enterální výživa“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
18. 11. 2010 Onkologická konference KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebny
23. 11. 2010 Konference „Ošetřovatelská péče v psychiatrii“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
23. 11. 2010 Seminář „Bezpečné podání i.v. léčiva“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
24. 11. 2010 Regionální odborná konference  

„Laboratorní metody ve zdravotnictví VIII.“
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebny 
kontakt: Bc. M. Rybínová – tel.: 477 114 104

25. 11. 2010 Konference „Péče o pacienta se stomií“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
25. 11. 2010 Seminář „Hygiena dutiny ústní“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
26. 11. 2010 Kardiologická konference KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebny
27. 11. 2010 Seminář „Co nového v očkování v roce 2010“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III. 

kontakt: Bc. M. Rybínová – tel.: 477 114 104
30. 11. 2010 Konference chirurgických sester KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
30. 11. 2010 Odborný kurz „umělá plicní ventilace“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
30. 11. 2010 Seminář „Syndrom vyhoření“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.

1. 12. 2010 Konference „Stimulace smyslového vnímání ležícího pacienta“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
1. 12.–4. 12. 2010 Diagnostika a terapie funkčních poruch  

pohybového systému – část E
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.


