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Milí spolupracovníci,  
vážení klienti Krajské zdravotní,

počátkem jara jsem Vás na tomto místě informoval o neu-
stálé úporné snaze Ministerstva financí „potrestat“ Kraj-
skou zdravotní za každou cenu v tzv. kauze nákupu přístro-
jů v roce 2008. Pro připomenutí, celou „kauzu“ odstartoval 
účelově zkreslený a nekompetentní audit firmy Deloitte 
na objednávku právě Ministerstva financí.
Na internetu byl nedávno zveřejněn dopis náměstka minis-
tra financí Ing. Gregora Ministerstvu spravedlnosti z 16. 5., 
kde si stěžuje na znalecký ústav American Appraisal, pro-
tože si „dovolil konstatovat“, že celý náš nákup přístrojů 

nebyl předražený. Tento audit si naštěstí objednala policie, takže nemohl být mini-
sterstvem ovlivňován. 
Přes všechny výše i dříve zmíněné skutečnosti donutilo Ministerstvo financí Úřad 
regionální rady v Ústí nad Labem 10. 7. vyměřit Krajské zdravotní 100procentní 
vratku dotačních prostředků ve výši přes 352 mil. Kč, aniž by čekalo na výsledek 
správního soudu, který vydal v prosinci proti tomuto kroku předběžné opatření!!! 
To už začíná být v právním státě těžko uvěřitelné.
Nepodařilo se nám dosud zjistit, kdo nebo co za touto úpornou snahou poškodit 
Krajskou zdravotní stojí – nad stavem věcí se podivovali i poslanci ze sněmovního 
zdravotního výboru při nedávné návštěvě našich nemocnic – ale proti vracení ja-
kýchkoli peněz se budeme nadále bránit všemi dostupnými prostředky.
Na závěr si dovolím Vám všem ještě popřát co nejhezčí prožití druhé poloviny léta 
a prázdnin.

Ing. Eduard Reichelt 
ředitel Krajské zdravotní, a. s. 
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Návštěva delegace Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny

MUDr. Boris Šťastný, hejtmanka Jana Vaňhová  
a Mgr. Radek Scherfer v Masarykově nemocnici

Návštěva na heliportu v Masarykově nemocnici

Dne 26. 6. 2012 navštívila Krajskou zdravotní, v rámci svého 
výjezdního zasedání v Ústeckém kraji, delegace Výboru pro 
zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kterou 
vedl její předseda MUDr. Boris Šťastný.
V doprovodu hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové, ředite-
le KZ, a. s. Ing. Eduarda Reichelta a předsedy představenstva 
KZ, a. s. Mgr. Radka Scherfera hosté navštívili Emergency, RDG 
a Centrum robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem. Po prohlídce oddělení byly s poslanci diskutovány 
otázky v oblasti zdravotnictví. 
Součástí výjezdního zasedání byla i návštěva Nemocnice Cho-
mutov, kde se realizovala prohlídka Iktového centra, Dětského 
oddělení a Onkologického centra.

redakce Infolistů 

Delegace Poslanecké sněmovny na návštěvě 
Onkologického centra v Chomutově

MUDr. Jiří Neumann, primář neurologického oddělení  
Nemocnice Chomutov, s poslanci a vedením KZ, a. s.
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semináře, sympózia, Kongresy

V letošním roce je to právě padesát let od otevření Základní 
školy při nemocnici v Chomutově. Po pěti letech byla zřízena 
při nemocnici i mateřská škola. V srpnu roku 1996 se obě za-
řízení sloučila pod jedno vedení a dne 1. ledna roku 2007 se 
toto zařízení stalo detašovaným pracovištěm Základní školy 
a Mateřské školy 17. listopadu v Chomutově.
Pedagogická práce na půdě nemocnice má svá specifika. Ne-
jenže nemocné děti vzděláváme, aby nezameškaly školní výu-
ku a zpětně se začlenily do své kmenové třídy, ale zároveň se 
staráme o vyplnění jejich volného času. V odpolední družině je 

vyvážena zábava s plněním povinností vyplývajících z dopoled-
ního vyučování.

Pracovní základna školy je na dětském oddělení, kde je plně 
moderně vybavena učebna. Za nemocnými dětmi docházíme 
také na oddělení chirurgie.

Činnost školy zpestřují divadelní představení činoherních her-
ců, loutkoherců a pravidelné návštěvy zdravotních klaunů.

Velmi významná je i pomoc sponzorů. Díky nim můžeme odmě-
ňovat děti při různých vhodných příležitostech, jako jsou napří-
klad oslavy sv. Mikuláše, Vánoc a MDD. Právě proběhla oslava 
Mezinárodního dne dětí a páteční dopoledne 1. června bylo 
opravdu pestré a zábavné. Děti soutěžily, zúčastnily se různých 
společenských her a výtvarných činností.

Škola v nemocničním prostředí je to pozitivní, co děti spojuje 
s civilním životem a pomáhá jim zvládnout těžkou stresovou 
situaci, kdy jsou odloučeny od domácího prostředí. Pedagogo-
vé rozhodně patří do týmu lidí, kteří jsou schopni poskytnout 
hospitalizovaným dětem komplexně výchovně vzdělávací péči 
a tím se podílí na zdárné léčbě pacientů.

Mgr. Hana Koníčková 
speciální pedagog

Základní škola a Mateřská škola 17. listopadu v Chomutově 
Detašované pracoviště ZŠ a MŠ při nemocnici

Akce se uskutečnila 28. 6. 2012 na Od-
dělení funkčního vyšetřování Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem v rámci 
dne otevřených dveří. Smyslem kampaně 
bylo představení spirometrie jako jedno-
duchého vyšetření, které dokáže včas od-
halit závažné respirační nemoci. A dále 
připomenutí základní životní potřeby – 
dýchání a přiblížení problémů lidí se zá-
važnými dýchacími obtížemi, vzniklými 
buď jako důsledek kouření, života v ob-
lasti s trvale silně znečištěným ovzduším, 
anebo byly získané jinak. 

KZ, a. s. se zúčastnila kampaně v rámci Světového dne spirometrie

V portugalském Lisabonu se 
ve dnech 21. 5.–25. 5. 2012 uskuteč-
nila 21. European stroke conference 
s účastí několika tisíc lékařů nejen 
z Evropy, ale též z Ameriky či Asie. 
Program byl velmi bohatý a přínosný. 
Mezi významnými odbornými tématy 
byly organizace péče o cévní mozko-
vé příhody a akutní léčba s důrazem 
na co nejkratší interval do zahájení 
rekanalizační léčby. Velký prostor 
byl věnován endovaskulární léčbě, 
současným možnostem a perspek-
tivám diagnostiky a léčby cévních 
mozkových příhod a také sekundární 
prevenci s novinkami v preventivní 
antikoagulační léčbě. Na konferenci 
zazněla i řada sdělení lékařů z ČR. 
Prim. MUDr. Jiří Neumann z chomu-
tovské neurologie se jako spoluautor 
aktivně podílel na prezentaci odbor-
ného sdělení na téma „Intravenóz-
ní trombolytická léčba mozkového 
infarktu a prediktory příznivého kli-
nického stavu“. Konference byla za-
končena akademickým sympoziem 
a sekcí multicentrických studií, kte-
ré mají významný potenciál přispět 
k dalšímu zlepšení a zkvalitnění péče 
o pacienty s cévní mozkovou přího-
dou. 
Ve dnech 13. 6.–15. 6. 2012 se ko-
nal výroční 40. Český a slovenský 
cerebrovaskulární kongres. Tento 
tradiční a nejvýznamnější kongres 
o CMP v ČR se letos konal ve Špindle-
rově Mlýně. První den byl věnován or-
ganizaci cerebrovaskulární péče v ČR, 

diagnostice a léčbě CMP se zamě-
řením na intravenózní trombolýzu. 
Následující den se v řadě tematic-
kých bloků hovořilo zejména o endo-
vaskulární a chirurgické léčbě CMP, 
o intracerebrálních a subarachnoi-
dálních krváceních, ale také o využití 
a přínosu ultrasonografie v diagnos-
tice a léčbě CMP. V závěrečné části 
druhého dne se lékaři seznamovali 
s problematikou následných stavů 
a komplikací po CMP včetně dia-
gnostiky a léčby epilepsie, deprese, 
demence a poruch svalového napě-
tí. Do kongresového dění se aktivně 
zapojili i lékaři chomutovské neuro-
logie. Prim. MUDr. Jiří Neumann před-
nesl zvanou přednášku, ve které shr-
nul současný pohled na diagnostiku 
a léčbu deprese po CMP, v dalším 
sdělení se věnoval současnému sta-
vu sítě komplexních cerebrovaskulár-
ních a iktových center v ČR s přednáš-
kou na téma „Plnění Věstníku v České 
republice: výsledky dotazníkové 
akce“. V zajímavé přednášce refero-
vala MUDr. Dagmar Sváčková o kli-
nickém pohledu na hodnocení a ře-
šení těsné či kritické stenózy vnitřní 
krkavice. Poslední den kongresu byl 
vyplněn přehlednými prezentacemi 
na téma přímé inhibitory trombinu 
a faktoru Xa v sekundární prevenci 
kardioembolických CMP při fibrilaci 
síní. 

prim. MUDr. Jiří Neumann 
oddělení neurologie 

Nemocnice Chomutov, o. z.

Chomutovští neurologové 
reprezentovali doma i v zahraničí

Lékaři chomutovské neurologie reprezentovali Krajskou zdravotní, a. s. – Ne-
mocnici Chomutov, o. z. na národním cerebrovaskulárním kongresu a Euro-
pean stroke conference v Lisabonu.

Oddělení funkčního vyšetřování Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z. se zúčastnilo kampaně pořádané v rámci Světového dne spi-
rometrie. Akce byla zaměřena na podporu informovanosti laické i zdravotnické ve-
řejnosti o spirometrii a propagování tohoto jednoduchého a přitom pro diagnostiku 
a monitoraci plicních onemocnění nepostradatelného vyšetření. Návštěvníkům, kte-
rých přišlo 81, bylo provedeno bezplatné spirometrické vyšetření a následně vyhod-
noceno přítomným lékařem. Celkem bylo zjištěno 17 spirometrií (20 %), kdy hodnoty 
nebyly v mezích normy, 13 účastníků bylo pozváno k podrobnějšímu vyšetření.

„Spirometrie je základním funkčním vy-
šetřením plic. Poprvé bylo vyšetření usi-
lovného výdechu vitální kapacity využito 
v medicínské praxi v roce 1947, letos tedy 
spirometrie slaví 65 let. Provedení spi-
rometrie je významné pro diagnostiku 
plicních onemocnění, zejména u one-
mocnění, kde dochází k zúžení průdušek 
(bronchiální obstrukci) a tím k omezení 
průtoku vzduchu, tedy u průduškového 
astmatu a Chronické obstrukční plicní 
nemocí (CHOPN) a měla by být prove-
dena u všech pacientů, kteří si stěžují 
na dechové potíže, dlouhotrvající kašel 

či tíhu na prsou. Spirometrii lze provést 
u dětí od 3 let věku, horní věková hrani-
ce prakticky není omezena, běžně jsou 
vyšetřováni i senioři nad 80 let,“ uvedla 
primářka Oddělení funkčního vyšetřová-
ní Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem MUDr. Jarmila Fišerová.

Doplňkové informace:
Kampaň garantuje Federace meziná-
rodních respiračních společností (FIRS) 
a k jejímu organizování byla vyzvána 
Česká pneumologická a ftizeologická 
společnost (ČPFS) a Česká aliance proti 
chronickým respiračním onemocněním 
(ČARO), která v tomto roce slaví 5 let své 
existence. ČARO vyzvala ke spolupráci 
Českou společnost alergologie a klinické 
imunologie (ČSAKI ČLS JEP) i další občan-
ská sdružení. 

Jiří Vondra  
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s. 

„BATIST Nej sestřička“ je již čtvrtým 
ročníkem vyhlášení ankety o nejlepší 
zdravotní sestřičku. Za Krajskou zdra-
votní, a. s. je nominována mezi 10 fina-
listek do soutěže „Nej sestřička“ paní 
Mgr. Šárka Gregušová, vrchní sestra 
Centrálních operačních sálů a jedno-
denní chirurgie Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o. z.
„BATIST Nej sestřička“ je soutěž, jejímž 
cílem je vybrat nejlepší zdravotní ses-
tru z pohledu odborného i lidského, 
vyjádřit poděkování za náročnou práci 
zdravotních sester u nás a zviditelnit 
jejich poslání. 
Finálový večer se uskuteční 13. října 
2012 v Náchodě. Finalistce přejeme 
hodně úspěchu v soutěži!

redakce Infolistů
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anesteziologická ambulance 
slouží k provádění anesteziologic-
kých vyšetření před plánovanými 
operačními zákroky. Pacienti jsou 
seznámeni s předpokládanými an-
esteziologickými postupy. Získají 
potřebné informace, na jejichž zákla-
dě pak s lékařem konzultují způsob 
anestézie. Tato ambulance funguje 
bez objednání.

oRDiNačNí DoBa: 
poNDěLí, ÚTERý a sTřEDa 
8–12 a 13–15 hoD. 

TEL.: +420 412 705 554

Ambulance anesteziologicko-resuscitačního oddělení
Nemocnice Děčín

Před nedávnem začaly děčínským pacientům sloužit tři nové ambulance – ambulance bolesti, anesteziologická a nutriční ambu-
lance. Všechny tři jsou součástí anesteziologicko-resuscitačního oddělení děčínské nemocnice. Jako první byla přibližně před 
rokem otevřena ambulance bolesti a od letošního března je pacientům k dispozici i anesteziologická a nutriční ambulance. Už 
od jejich otevření je ze strany pacientů o tento typ péče velký zájem.

Individuální přístup k pacientovi, podání validních informací, ochota vy-
slechnout a pomoci, to jsou hlavní zásady, kterých se při své práci držíme. 
To vše v příjemném prostředí a s ochotným personálem. Jsme tu pro své 
pacienty! 

Alena Procházková 
Iva Klepačová a Martina Galašová 
všeobecné sestry ambulance ARO  

Nemocnice Děčín, o. z. 

Vážení čtenáři,
Nadace Křižovatka byla založena počátkem roku 1995 

s cílem pomáhat postiženým dětem a spoluobčanům. 
Za střed zájmu si nadace zvolila, jako jediná organizace 

v ČR, pomoc dětem ohroženým „Syndromem náhlého úmrtí 
novorozenců – SIDS“.

Za dobu působení naší nadace bylo k měsíci červnu tohoto roku předáno cca 4 475 
monitorů BABYSENSE II do nemocnic ve všech regionech ČR. V průběhu roku 2012 a v 
dalších letech se bude Nadace Křižovatka snažit doplňovat těmito monitory všechna 
dětská a novorozenecká oddělení nemocnic, jednotky intenzivní péče, dále kojenec-
ké ústavy a dětské domovy v celé naší republice.
Dne 28. 6. 2012 jsme předali celkem 15 monitorů BABYSENSE II (Model CU-100/2 
Type BF) v celkové hodnotě 43 500 Kč v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemoc-
nici v Ústí nad Labem, o. z.

Nadace Křižovatka

MUDr. Josef Liehne, Ing. Jiří Klier (Viamont), Lenka Nováková, Ing. Vlastimil 
Novotný (Křižovatka), Kamila Pacáková, prim. MUDr. Petr Janec a Jiří Vondra

Krajská zdravotní, a. s. je držitelem cer-
tifikátu kvality dle mezinárodní normy 
ČSN EN ISO 9001: 2008.
Hodnocení kvality externími orgány – 
hodnocení třetí stranou – je stvrzením 
shody nastaveného systému s meziná-
rodní normou, které se odehrává každý 
rok formou dozorového auditu a každý 
třetí rok následuje recertifikační audit, 
obnovující platnost certifikátu. Pro Ma-
sarykovu nemocnici uděluje certifikát 
kvality britský certifikační orgán United 
Registrar of Systems (URS). Pro Nemocni-
ci Děčín, Teplice, Most a Chomutov český 
certifikační orgán CSQ-CERT.
Stravovací provoz v Teplicích je držite-
lem certifikátu HACCP. Podstatou za-
vedení systému kritických kontrolních 
bodů je výroba bezpečných potravin, 
a tím i ochrana pacientů i zaměstnanců. 

Dobře zavedený, řádně vedený, funkční 
a doložitelný systém HACCP obhájil stra-
vovací provoz v rámci dozorového audi-
tu, který provedl Ing. Václav Grabmüller 
z certifikačního orgánu CSQ-CERT. Tento 
specifický audit byl jedním ze série dozo-
rových auditů, které absolvovala Krajská 
zdravotní, a. s. a všechny její lokality bě-
hem června.
Následovala realizace auditů, které pro-
váděli externí auditoři za URS Steve 
J. Walsh a za CSQ-CERT RNDr. Anna Mlád-
ková, CSc. a Ing. Alena Fišerová. Během 
auditu prošli auditoři napříč zdravotními 
a laboratorními útvary vč. podpůrných 
pracovišť – Odbor centra výchovy a další-
ho vzdělávání a Odbor prádelních služeb.
Je nutné vyzdvihnout přístup pracovní-
ků všech auditovaných útvarů během 
auditu, jejich přípravu i prezentaci. 

Ing. Bc. Irena Kouřilová – procesní specialista 
Úsek systému řízení, Krajská zdravotní, a. s.

Externí audity kvality v Krajské zdravotní, a. s. KZ, a. s. je držitelem certifikátu kvality dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001: 2008.

nutriční ambulance 
pomáhá s nutriční přípravou pacien-
tů před velkými operačními výkony. 
Zajišťuje nutriční intervenci u paci-
entů s různými druhy enterální výživy 
a u pacientů s podvýživou, ať už pro-
vázející onkologické nebo i neonko-
logické onemocnění. Nové pacienty 
je nutné objednat na daném telefon-
ním čísle.

oRDiNačNí DoBa:   
čTvRTEK  
8–12 a 13–15 hoD. 

TEL.: +420 412 705 554

ambulance bolesti 
je určená pro pacienty s dosud neřešeným či ob-
tížně zvládnutelným bolestivým stavem jakého-
koliv původu. Zabýváme se výhradně chronickou 
bolestí, ať už se jedná o bolesti zad, kloubů, obli-
čeje, trojklanného nervu, či chronické pooperační 
bolesti. Především se zaměřujeme na veškeré bo-
lesti onkologicky nemocných. Součástí ambulan-
ce je také infúzní stacionář. Do ambulance bolesti 
je nutné se objednat na daném telefonním čísle.

oRDiNačNí DoBa:   
poNDěLí až páTEK  
8–12 a 13–15 hoD. 

TEL.: +420 412 705 524 

krajská zDravotní, a. s.  
– masarykova nemocnice  
Ústí naD labem, o. z.

Na sponzorování se podílí:

Agrofert Holding a. s. 10 ks

Viamont DSP a. s. 5 ks

Novorozenecké oddělení primář 
MUDr. Petr Janec
 – celkem 15 kusů monitorů

Ing. Vlastimil Novotný 
člen správní rady Nadace Křižovatka

Vlevo: audit TRN a audit oddělení dialýzy 
Dole: audit oddělení kardiologie

Management jednotlivých oddělení 
a odborů vždy představil auditorovi 
danou organizační jednotku, její his-
torii i vizi do budoucna. A bylo čím 
se pochlubit. Na všech pracovištích 
zhodnotil auditor shodu s nastave-
ným systémem a vyjádřil obdiv nad 
činností zdravotnických oddělení 
zaměřených na pokrok v medicíně, 
ošetřovatelské péči a na spokoje-
nost pacienta v souladu všech pro-
cesů.
Na závěr bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří se podíleli na průběhu 
celého auditu a dále všem lékařům, 
sestrám a pracovníkům podpůrných 
organizačních jednotek, kteří skvěle 
prezentovali svou práci a neustále 
se zlepšující poskytované služby 
v tak náročném prostředí českého 
zdravotnictví. Audit DK
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První trimestr bývá pro těhotnou ženu 
nejnáročnější, jak po psychické, tak 
i po fyzické stránce. Těhotná je zaměře-
na na sebe, stává se introvertní, sleduje 
vlastní tělo, snaží se zjistit, zda je oprav-
du těhotná. Úkolem prvního období je 
přijetí těhotenství. V citové oblasti jsou 
typické rozladěnost, nejistota a nálado-
vost.
Druhý trimestr bývá označován za obdo-
bí klidu a pohody. Na rodičku nedoléhá 
strach ani obavy z porodu. Období, kdy 
začne žena vnímat pohyby plodu. V tom-
to období si plně uvědomuje existenci 
plodu, cítí se dobře, snaží se všemi způ-
soby podporovat zdárný průběh těhoten-
ství. Úkolem druhé fáze je přijetí plodu 
jako nezávislého samostatného jedince. 
Hranice mezi druhou a třetí psycholo-
gickou třetinou je mezi obdobím, kdy se 
žena obává předčasného porodu a obdo-
bím, kdy by už chtěla porodit co nejdříve. 
Chování ženy v závěrečném období je 
charakterizováno „stavěním hnízda“. 
City a pocity během tohoto časového 
úseku jsou silně protichůdné – pocity 
zranitelnosti, obavy o osud těhotenství, 
strach z porodu na jedné straně a na stra-
ně druhé těhotenství se stává stále více 
nepohodlným a soustředění ženy směřu-
je k termínu porodu. 
Třetí trimestr, končící porodem, je pro ro-
dičku velmi náročný. Těhotná má strach 
z porodu, z porodních bolestí, zda se dítě 
narodí živé a zdravé, zda zvládne svou 
roli matky atd. Intenzita projevů změně-
né psychiky záleží na osobních kvalitách 
těhotné ženy, na životních zkušenostech 
(primipara, multipara), na postoji k tě-
hotenství (chtěná či nechtěná gravidita) 
a samozřejmě na okolí rodičky. Během 
těhotenství provází psychické změny ne-
jenom těhotnou ženu, ale i její okolí, pře-
devším partnera a nejbližší rodinu. Otec 
dítěte prochází taktéž změnami identity, 
mění se jeho vztah k partnerce. Neméně 
významnými psychickými změnami pro-
chází již přítomné děti, které jsou nuceny 

vyrovnat se s novou rolí „staršího souro-
zence“. Reakce staršího dítěte je ovlivně-
na postojem rodičů, ale je také založena 
na vlastní vývojové úrovni dítěte. 

Psychické poruchy vznikají buď primár-
ně, nebo sekundárně (dříve vzniklé). Psy-
chickými poruchami nejsou postiženy jen 
ženy již dříve psychiatricky léčené, ale 
také zcela psychicky zdravé ženy, které 
nikdy předtím neměly duševní problémy. 
Vyvolávající příčiny jsou psychická nezra-
lost rodičky, porodní a poporodní stres, 
celkový zdravotní stav, sociální a eko-
nomické faktory, životospráva, poruchy 
adaptace na těhotenství a negativní 
vztah k těhotenství. Včasná diagnostika 

a terapie snižují následky jak pro matku, 
tak i pro dítě. Velmi žádoucí je spoluprá-
ce gynekologa, porodníka, neonatolo-
ga a psychiatra. Závažnost psychických 
příznaků je vždy rozhodující v léčbě. Při 
farmakoterapii musíme zvážit rizika pro 
plod či kojence (úmrtí plodu, kongenitál-
ní malformace, neonatální toxicita, into-
xikace, …), ale také eventuální negativní 
následky neléčené psychické poruchy 
pro ženu.
Úzkostné poruchy v těhotenství jsou vel-
mi časté. Samotné těhotenství se může 
stát zdrojem velké úzkosti, strachu a ne-
pohody. Nejvhodnější léčbou je psycho-
terapie. Další léčbou jsou antidepresiva 
a anxiolytika. 
Depresivní poruchu u těhotných žen 
provází změna chuti k jídlu, narušení 
spánku, zvýšená únava atd. Často je vel-
mi obtížné odlišit depresivní poruchu 
od „normálních stavů“ gravidních žen. 
Depresivní porucha v těhotenství může 
vést k nižší porodní hmotnosti novoro-
zence, k předčasnému porodu a zvyšuje 
výskyt dráždivosti u novorozence. V léč-
bě dáváme přednost psychoterapii před 
farmakoterapií (antidepresiva).
Bipolární porucha primárně vzniklá v tě-
hotenství a je méně častá. Především 
jde o relaps již dříve diagnostikované 
bipolární poruchy. U těchto pacientek je 
kladen důraz na plánované rodičovství, 
vzhledem k podávání stabilizátorů ná-
lad (lithium, antiepileptika), které volně 
prochází placentou a mají teratogenní 
účinek na plod.
Psychotické poruchy v těhotenství a lak-
taci jsou provázeny zpočátku neklidem, 
podrážděností, insomnií a zhoršením 
kvality spánku. Dále se rozvíjí dezorga-
nizace chování, halucinace, bludy a afek-
tivní chování. Fertilita žen se schizofrenií 
je nižší než v běžné populaci. Terapeutic-
ké podávání antipsychotik je nezbytné. 
Většina antipsychotik přestupuje placen-
tou. 
Poporodní blues se vyskytuje u 50–70 % 
rodiček. Jde o krátkou a přechodnou 
záležitost. Trvá několik hodin až 2 dny. 

Objevuje se obvykle mezi 3. až 6. dnem 
po porodu. Typickými příznaky jsou plač-
tivost (často z banálních a nejasných 
důvodů), úzkost, nespavost, podráždě-
nost, špatná koncentrace, únava, pocity 
nejistoty a osamělosti. To, jak bude psy-
chika ženy na zátěž v období šestinedělí 
reagovat, je multifaktoriálně podmíněno. 
Za hlavní faktory můžeme považovat ná-
hlé hormonální změny po porodu (pokles 
hladiny progesteronu a estrogenu, sekre-
ce prolaktinu, oxytocinu), novou sociální 
roli matky, osobní vlastnosti a zkušenos-
ti s péčí o dítě a v neposlední řadě vliv 
sociální opory (partnera, zdravotnického 
personálu). Stav se obvykle rychle urov-
ná i bez terapeutického zásahu, většinou 
do 10. dne po porodu. Příznaky trvající 
déle než 14 dní mohou znamenat rizi-
ko rozvoje vážnější poporodní deprese. 
Žena by měla být vždy poučena o tom, že 
pokud potíže neodezní do 14 dnů po po-
rodu, je vhodné vyhledat pomoc odborní-
ka, který by posoudil závažnost poruchy. 
Z obtíží se může totiž vyvinout dlouhodo-
bější depresivní stav.
Poporodní deprese postihuje 7–10 % ro-
diček. Objevuje se mezi 1.–3. měsícem 
po porodu a trvá 3 až 6 měsíců. Depre-
sivní symptomy se po porodu objevují 
plíživě, proto jsou i obtížně rozpozna-
telné a oddělitelné od běžných potíží 
žen v šestinedělí. Mezi příznaky popo-
rodní deprese patří, kromě depresivní 
sklíčenosti a pláče, pocity insuficience, 
nerozhodnost, úzkost, strach ze samoty, 
bezmoc, beznaděj, ztráta zájmu a potě-
šení, katastrofické obavy z budoucnosti, 
doprovodné funkční poruchy trávicího 
traktu, poruchy spánku, chuti k jídlu, 
koncentrace a další tělesné symptomy. 
Toto onemocnění nezvládne žena sama, 
je zde určité riziko sebevražedných ten-
dencí, proto je nutné vyhledat lékařskou 
pomoc. Poporodní deprese vyžaduje 
terapii. Mírnější až středně těžké for-
my deprese se léčí psychoterapeuticky. 
U závažnějších stavů je někdy třeba po-
dávat antidepresiva v kombinaci s in-
tenzivní psychoterapií. Příznaky ustupují 
většinou za 3–14 měsíců. Deprese může 

negativně ovlivnit utváření vztahu k dí-
těti, tím může dojít k narušení emočního 
a kognitivního vývoje nejmenších dětí.
Poporodní psychóza se vyskytuje u 0,1-
–0,2 % žen a vzniká mezi 3.–14. dnem 
po porodu. Je podmí-
něna multifaktoriálně, 
kde velkou roli hraje 
náchylnost k psycho-
tickému onemocnění 
a spouštěcím faktorem 
se stává somatické, 
psychické a hormonál-
ní zatížení porodem. Pacientky s psycho-
tickým onemocněním v anamnéze mají 
vysoké riziko recidivy v poporodním ob-
dobí (mezi 25 a 75 %). Vyšší riziko po-

porodní psychózy je u starších rodiček 
(35 let a víc). Je to nejzávažnější stav 
provázený rozrušením, extrémními vý-
kyvy nálad, neklidem, nespavostí, poru-
chami soustředění, halucinacemi, bludy, 
výpadky paměti, změněným vnímáním 
času, ztrátou schopnosti pečovat o dítě. 

Žena si svůj stav neuvědomuje, mnoho 
věcí dělá automaticky. Stav může vygra-
dovat až k vraždě novorozence (4 %), či 
sebevraždě (5 %). U většiny žen dojde 
k úplnému uzdravení. U 20–30 % žen je 

zde riziko pozdějšího vzniku psychózy. 
Toto onemocnění vyžaduje hospitalizaci 
matky, zástavu laktace a podávání anti-
depresiv. U rizikových typů žen je možné 
profylaktické podávání psychofarmak 
po porodu, zástava laktace ale není nut-
ná (naopak ji ženy vnímají negativně). 
Rozhodně by byla potřebná psychosoci-
ální podpora celé rodiny.
Úloha porodní asistentky na oddělení 
šestinedělí je nezastupitelná. Kromě 
toho, že por. asistentka poskytuje ženě 
informace o průběhu šestinedělí již bě-
hem těhotenství, bývá také prvním od-
borníkem, se kterým se žena po porodu 
setkává po převozu na oddělení z porod-
ního sálu. Je potřeba budovat důvěryplný 
vztah s nedělkou již od prvního kontaktu 
pomocí podpůrné a otevřené komunika-
ce. Porodní asistentka radí nedělce při 
řadě jejích obtíží, edukuje o kojení, je 
oporou ženě při jejích „emočních turbu-
lencích“, které souvisí s obdobím plným 
změn, vede ji postupně k samostatné 
péči o novorozence, povzbuzuje v nové 
mateřské roli. Sleduje také všechny pato-
logické psychické projevy ženy, na které 
upozorní lékaře. Žena by měla odcházet 
domů s novorozencem dobře připravená, 
s možností kdykoliv se obrátit na porod-
ní asistentku v primární nebo sekundární 
péči, gynekologa či laktačního poradce.

Bc. Simona Glogovská 
Zdenka Antošová 

porodní asistentky 
gynekologicko-porodnické oddělení 

Nemocnice Most, o. z.

Psychické problémy v těhotenství a po porodu Nemocnice Most
Období těhotenství, porodu a šestinedělí je provázeno četnými somatickými a psy-
chickými změnami. Změny nálad a chování jsou běžné. 

ÚzKosTNé poRuChy v TěhoTENsTví jsou 
vELMi časTé. saMoTNé TěhoTENsTví 
sE MůžE sTáT zDRojEM vELKé ÚzKosTi, 
sTRaChu a NEpohoDy. NEjvhoDNější 
LéčBou jE psyChoTERapiE. 
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Českou výpravu vedla Markéta Knoppik, 
vedoucí přeshraničního projektu a hlavní 
sestra Masarykovy nemocnice Mgr. Mar-
kéta Svobodová; zúčastnily se interní 
koordinátorky z odštěpných závodů – 
v Mostě Daniela Kováčová a v Děčíně 
Marcela Ridlová. Účast několika dobro-
volníků zajistilo Dobrovolnické centrum, 
které v Masarykově nemocnici koordinu-
je 26 dobrovolníků na odděleních Prote-
tika, Rehabilitace, Ošetřovatelská lůžka 
nebo třeba na Dětské klinice. 
Hlavním cílem workshopu bylo potkat 
Grüne damen neboli „zelené dámy“,  

které v této nemocnici působí od roku 
1996 v počtu okolo 35 aktivních dob-
rovolnic. Zelené dámy se věnují činnos-
ti obvykle 4,5 hodiny v týdnu a působí 
v recepci, odkud doprovázejí pacienta 
na správné oddělení či s ním tráví čas 
v čekárně před ambulantním zákrokem. 
Dále jsme poznali Pojízdnou knihovnu 
a seznamovali se s působením dobro-
volníků na paliativním oddělení či v ná-
sledné péči. Vedení nemocnice St. Jo-
seph-Stift pravidelně informuje své 
dobrovolnice o změnách v nemocnici, 
aby mohly při kontaktu s pacientem pře-
dávat správné a potřebné informace.

Za pozornost stojí zmínit motivaci pří-
tomných Zelených dam: „…pracovala 
jsem neustále s lidmi a po odchodu 
do důchodu jsem chtěla s lidmi dále po-
kračovat…“, „s odchodem do penze jsem 
hledala něco, co by mě uspokojovalo…“, 
nebo „…pokračuji na recepci, kde jsem 
roky pracovala, po odchodu do důchodu 
jako dobrovolník“. 
Příští setkání proběhne v listopadu 2012 
a tentokrát Krajská zdravotní, a. s. uvítá 
německé dobrovolníky a zástupce dob-
rovolnictví z Německa. Budeme se snažit 
o podobně vřelé a příjemné setkání, ja-
kého se nám dostalo v Drážďanech.

Mgr. Lenka Černá 
ředitelka a vedoucí služeb  

Dobrovolnické centrum, o.s. 

Dobrovolnictví a projekt Podpora přeshraniční spolupráce
Krajská zdravotní, a. s. pokračuje v realizaci projektu s názvem Podpora přeshranič-
ní spolupráce ve zdravotnictví v oblasti vzdělávání, kvalifikace a kooperace. Jednou 
z praktických aktivit byl workshop Setkání českých a německých dobrovolníků dne 
8. června v Krankenhaus St. Joseph-Stift v Drážďanech. 

Po seznamovacích setkáních s partnery, 
po mnoha přípravných schůzkách i ne-
zbytných odborných školeních se nám 
podařilo dát dohromady jednotlivé akti-
vity projektu. 
Byly zahájeny kurzy německého jazyka, 
na které se přihlásilo téměř 50 zájemců, 
které jsme rozdělili na dvě skupiny dle 
úrovně znalostí jazyka. 
V lednu započaly výměny zdravotnických 
profesionálů, které jsou hlavním pro-
středkem k naplnění smyslu projektu. 
Pro všechny naše účastníky zajišťujeme 
dopravu, pojištění a ubytování. Ve spo-
lupráci s ekonomickým odborem zařizu-
jeme vyplácení záloh v eurech na výdaje 
spojené se stravováním. 
Podívejme se teď na několik letošních 
událostí:
Z nemocnice Städtisches Krankenhaus 
Dresden-Neustadt se k nám podíva-
ly dvě dětské sestry a poté měli lékaři 
a sestry z Dětské kliniky MNUL a z Ne-
mocnice Děčín možnost pobýt týden 

v drážďanské nemocnici a okolních zdra-
votnických zařízeních. V únoru proběhla 
konzultace traumatologů MUDr. Lubomí-
ra Koppa,  Ph.D. a MUDr. Petra Obruby 
na oddělení traumatologie neustadtské 
nemocnice. Máme za sebou i březnovou 
konferenci Péče o matku a dítě, které se 
zúčastnily kromě mnoha našich sester 
i dvě dětské sestry z Neustadtu. V břez-
nu se také uskutečnilo školení projekto-
vého managementu, kterého se kromě 
členů týmu Odboru koordinace projektů 
zúčastnili také hlavní sestry všech našich 
nemocnic, hlavní hygienička, zástupci 
a zástupkyně školicího centra a IT speci-
alistů z KZ, a. s. Školení zajistil německý 
lead partner projektu – Bildung der Säch-
sischen Wirtschaft GmbH. Školení bylo 
náročné jak po fyzické, tak po psychické 
stránce – organizátoři s psycholožkou 
Šárkou Dynákovou nám připravili velmi 
náročnou kombinaci výuky dovednos-
tí, sebepoznání i outdoorových aktivit. 
Dvacítka přihlášených měla přes nabitý 
program možnost vidět znovupostavený 

kostel Frauenkirche i další památky 
a projít se jarními Drážďany. Zajímavou 
exkurzí byla i návštěva druhé z drážďan-
ských městských nemocnic – nemocnice 
Dresden-Friedrichstadt, která je z části 
v památkových budovách. Našim IT pra-
covníkům bylo umožněno prohlédnout si 
IT zázemí této nemocnice.
Zajímavou zkušeností pro nás byl i pobyt 
MUDr. Hanse Martina Dilla z Dráždan, 
který kromě neustadtské nemocnice 
ještě navíc pracuje na místní záchranné 
službě a má velmi dobré znalosti celého 
regionu Saska po všech stránkách. Kro-
mě prohlídky emergency, radiologie a JIP 
v MNUL prožil také den s Milanem Jan-
sou na Zdravotnické záchranné službě 
Ústeckého kraje. Dr. Dill na konci svého 
pobytu velmi ocenil kvalitu vybavení, jak 
v MNUL, tak i na ZZS ÚK, kde viděl celou 
ústeckou základnu a stanici v Děčíně.
V průběhu prvního čtvrtletí 2012 se po-
dařilo zrealizovat týdenní a měsíční stáž. 
V únoru navštívila na týden nemocni-
ci sestra Jitka Vacková z Dětské kliniky 
v MNUL a MUDr. Petr Opletal z ústecké 
chirurgie v březnu pracoval v dráždan-
ské nemocnici celý měsíc. Zde je výňatek 
zkušeností pana doktora z jeho cestovní 
zprávy:
„Ve dnech 1. 3.–28. 3. 2012 jsem v rámci 
projektu absolvoval stáž na chirurgickém 
oddělení Městské nemocnice Dresden-
-Neustadt. Jedná se v porovnání s Ma-
sarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem 
o menší zdravotnické zařízení, které je 
však velmi dobře řešené a vybavené. 
Ubytován jsem byl prakticky v areálu ne-
mocnice v pokoji pro hosty, kterých má 
nemocnice k dispozici více pro příbuzné, 
kteří chtějí být blízko svým hospitalizo-
vaným rodinným příslušníkům, takže vy-
bavení těchto místností je přizpůsobeno 
běžné denní potřebě.
Samotné chirurgické oddělení – stáž jsem 
absolvoval na odd. všeobecné a viscerál-
ní chirurgie – disponuje 40 lůžky na dvou 
stanicích, na rozdíl od nás nejsou rozdě-
leny na septickou a aseptickou. JIP jsou 
centralizovány. V době mé stáže zde 
pracovalo 12 chirurgů a na dlouhodo-
bé stáži 3 studenti posledního ročníku 
medicíny. Režim na oddělení je obdobný 

Rozhovor s členy odboru koordinace projektů o projektu 
„Podpora přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví v oblasti vzdělávání,  

zvyšování kvalifikace a odborné spolupráce“
jako u nás, začíná v 7 hod. ranní vizitou, 
poté hlášení všech lékařů s primářem od-
dělení, následuje RDG vizita a po 8. ho-
dině operace na sálech. Chirurgie má 
k dispozici minimálně 1 sál denně, dle 
harmonogramu využívá i další sály, 
např. na gynekologii, sály nejsou cent-
ralizovány. K dispozici jsou samozřejmě 
laboratoře, RDG vyšetření – sonografie, 
CT, MR. Služby jsou zajištěny mladším 
lékařem na ambulanci, medikem, v pří-
padě nutnosti operovat v noci je starší 
lékař na telefonu. Spektrum operačních 
výkonů je velmi široké, specializací to-
hoto pracoviště jsou chirurgické zákroky 
pro monstrózní obezitu, během měsíční 
stáže prakticky každý den jeden výkon 
prováděný miniinvazivní technikou.
Jinak pracoviště vzhledem k menší ve-
likosti působilo velmi klidným dojmem 
a za celou dobu jsem nezažil výraznější 
stresové situace. Stáž pro mne byla vel-
mi přínosnou pro možnost poznat ‚jak to 

dělají jinde‘ a samozřejmě oživit znalosti 
němčiny.“ Tolik tedy MUDr. Opletal. 
V dubnu 2012 se do drážďanských 
a okolních zdravotnických zařízení podí-
vala skupina deseti zdravotníků z ústec-
kého oddělení radiační onkologie.
13. června 2012 proběhl v Drážďanech 
workshop na téma Dříve vyslovená přání, 
kterého se zúčastnilo 19 účastníků z čes-
ké strany.
Koncem června 2012 se uskutečnila 
týdenní stáž MUDr. Evy Provazníko-
vé z neurochirurgie MNUL v nemocnici  
Dresden-Neustadt.
Do konce roku 2012 chystáme ještě tyto 
aktivity: 
19. 9. 2012 se bude v Drážďanech konat 
konference na téma Ambulantní paliativ-
ní péče, celé září stráví lékař z infekčního 
oddělení MNUL v nemocnici Dresden-
-Neustadt, na podzim se do Drážďan 
vydá další skupina 10 zdravotníků 

z emergency, v měsíci říjnu nebo listopa-
du by se měla uskutečnit další měsíční 
stáž zdravotníka v Drážďanech, chystá 
se jednodenní konzultace německých 
zdravotníků u nás, v listopadu začne 
nový kurz německého jazyka pro dalších 
15 zájemců… 
Zájemci o jakékoliv aktivity v rámci pro-
jektu (týdenní a měsíční stáže jednot-
livců, týdenní studijní cesty skupin, jed-
nodenní konzultace apod.) se mohou 
přihlásit na Odboru koordinace projektů 
– e-mail: cis.okp@kzcr.eu nebo na tele-
fonu 477 115 260. 
Těšíme se na další spolupráci.

kolektiv zaměstnanců  
Odbor koordinace projektů  

Krajská zdravotní, a. s.

Projekt „Podpora přeshraniční spolu-
práce ve zdravotnictví v oblasti vzdělá-
vání, zvyšování kvalifikace a odborné 
spolupráce“ je podpořen z programu 
Cíl 3 – Program na podporu přeshranič-
ní spolupráce mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko 2007–2013 
a je z 85 % financován z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj a z 5 % státním 
rozpočtem ČR.

Po třech letech příprav za sebou máme první půlrok projektu. Jsme rádi, že se nám 
podařilo v ČR i SRN sestavit skvělý projektový tým. V počátku pomohlo i to, že 
na úvodní konferenci v Drážďanech vyjádřili podporu projektu předseda představen-
stva Mgr. Radek Scherfer, náměstek ředitele pro úsek systému řízení MUDr. Bc. Petr 
Hossner, MBA a náměstek léčebné péče MNUL MUDr. Josef Liehne. 

Návštěva v nemocnici St. Joseph-Stift Dresden



12 13www.kzcr.eu

oDBoRNé soCiáLNí poRaDENsTví – „paRagRafíK“

TěhoTENsTví a MaTEřsTví  
– DávKy soCiáLNího pojišTěNí a soCiáLNí DávKy

pracovní neschopnost a Dávky nemocenského pojištění
Pracovní neschopnost je termín z oblasti pracovního práva, který označuje stav, 
kdy na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře není osoba schopna zastávat 
sjednanou práci ze zdravotních důvodů. Jedná se tedy o objektivní překážku při 
výkonu práce fyzické osoby (zaměstnance, nebo OSVČ). Zaměstnankyně, která 
je těhotná a ze zdravotních důvodů byla uznána ošetřujícím lékařem „dočasně 
práce neschopnou“ podléhá stejným režimovým požadavkům jako každý jiný 
zaměstnanec. Režim vycházek je v roce 2012 upraven na 6 hodin denně (např. 
3+3, 2+4 apod.). Dávky nemocenského pojištění jsou vypláceny od 4. dne pra-
covní neschopnosti ve výši 60 % po celou dobu pracovní neschopnosti. Výpo-
čet se provádí z předcházejících prokazatelných příjmů za stanovené období. 
Pracovní neschopnost může dle zákona trvat až 380 dní (ve zvláštních přípa-
dech a se schválením orgánu místně příslušné OSSZ až 2 roky). 

mateřská Dovolená a peněžitá pomoc v mateřství
Mateřská dovolená je termín z oblasti pracovního práva, který označuje stav, kdy těhotná zaměstnankyně na základě 
rozhodnutí ošetřujícího lékaře (gynekologa) dosáhne období, kdy získává „omluvené pracovní volno“. Jedná se tedy o dů-
ležitou osobní překážku v práci. 
Peněžitá pomoc v mateřství je finanční náhradou ušlé mzdy, která je hrazena z dávek nemocenského pojištění. Dávka je 
vyplácena po dobu 28 týdnů (při narození dvou a více dětí 37 týdnů) ve výši 70 % předcházejících deklarovaných příjmů. 
Nástup na mateřskou dovolenou zahájí těhotná zaměstnankyně na základě doporučení ošetřujícího lékaře (gynekologa) 
v době 8–6 týdnů před plánovaným porodem. Lékař zároveň předá ženě tiskopis „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, 
který po vyplnění schválí a podepíše. Tuto žádost předá zaměstnankyně svému zaměstnavateli (personálnímu oddělení), 
který ověří správnost a zajistí výplatu dávek peněžité pomoci v mateřství prostřednictvím OSSZ. V případě, že těhotná 
zaměstnankyně byla ve stavu dočasné pracovní neschopnosti, ošetřující lékař pracovní neschopnost ukončí s přechodem 
na mateřskou dovolenou. Lístek s ukončením pracovní neschopnosti musí žena taktéž doložit svému zaměstnavateli. 

poroDné
Porodné je testovaná dávka z oblasti státní sociální podpory. Obdrží ji rodina, jejíž celkové příjmy za předcházející sle-
dované období nejsou vyšší než 2,4 násobek životního minima. Dávka je vyplácena po narození dítěte ve výši 13 000 Kč 
(u více dětí 19 500 Kč). Do rozhodných příjmů rodiny se započítává výdělek ze zaměstnání nebo podnikání, sociální dávky, 
podpora v nezaměstnanosti, případně i důchody. 
Příklad hranice součtu životního minima rodiny (2,4 násobek):
rodina (matka+otec+dítě) = 18 504 Kč
matka samoživitelka (matka+dítě) = 11 712 Kč

roDičovský příspěvek
Tento příspěvek je dávkou státní sociální podpory, kterou dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, vyplácí 
Úřad práce. Příspěvek se vyplácí rodiči narozeného dítěte, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně 
pečuje o dítě. Rodič má právo pružně měnit výši příspěvku po uplynutí 3 kalendářních měsíců. Celkově může rodič vyčer-
pat 220 000 Kč do 4 let věku dítěte v maximální měsíční výši 11 500 Kč. Dávka není testovaná – výše příjmů v rodině se 
neprověřuje. 

Mgr. Josef Kočí 
sociální poradce, Masarykova nemocnice v UL, o. z. 

Josef.Koci@MNUL.cz

§

Přístroj za 260 000 korun zapůjčil očnímu 
oddělení Magistrát města Mostu. Přístroj 
je mobilní, to nám umožňuje navštěvovat 
děti v jejich prostředí.

Jde o refraktometr, jenž osvítí fotobles-
kem zadní část oka, kde se paprsek od-
razí a podle jeho zpětného tvaru přístroj 
vyhodnotí dioptrickou vadu oka, šilhá-
ní i nesouměrnost zornic. Lze jím zjistit 

i šedý zákal. Přístroj měří obě oči najed-
nou. Lze změřit každé oko i samostatně. 
Změří zrak za jednu až dvě vteřiny a tím 
nepředstavuje žádnou zátěž. Vyšetření je 
bezkontaktní a vyžaduje minimální po-
zornost dítěte. 
U preventivního vyšetření Plusoptixem 
provádíme ještě vyšetření zrakové ost-
rosti, vyšetření konvergence a zakrývací 
test do blízka i do dálky pro případné od-
halení tupozrakosti a šilhání.
Do ledna 2012 jsme navštívili 23 mateř-
ských škol v Mostě a okolí a Kojenecký 
ústav v Mostě.
Výsledky z vyšetření vyhodnocujeme 
a doručíme do rukou rodičů. V případě 
potřeby doporučíme kontaktovat dět-
skou oční ambulanci nebo jiného očního 
lékaře k další podrobné prohlídce.
Celkem bylo za uvedené období vyšet-
řeno 1479 dětí. Přístroj odhalil problém 
u 340 chlapců a děvčat. Očním lékařem 
v dětské oční ambulanci očního oddělení 
Nemocnice Most, o. z. bylo prohlédnuto 
116 dětí, u 69 dětí byla potvrzena oční 
vada.

Zachyceno 340 dětí

Refrakční vada  
do +2,0 cyl. –2,0 až –3,0

147 dětí

Refrakční vada  
do +3,0 cyl. –2,0 i výše 

35 dětí

Refrakční vada  
do +4,5 cyl. –2,0 i výše 

26 dětí

Zakrývací test pozitivní 75 dětí

Horší vizus bez refrakční vady 53 dětí

Anisokorie 4 děti

V současné době jsme započali další 
etapu. Navštěvujeme mateřské školy 
ve stejném sledu a preventivní vyšetření 
provádíme u předškoláků, kteří ještě ne-
byli vyšetřeni.
Preventivní vyhledávání očních vad pří-
strojem Plusoptix se setkalo s kladným 
ohlasem rodičů. Čím dříve je oční vada 
zjištěna, tím dříve lze zahájit léčbu s vět-
ší šancí úspěšnosti. 
Vidění se vyvíjí v prvních měsících života 
dítěte, a to zhruba do tří let věku dítěte 
a do šesti let se upevňuje. Vidění, které 
se vyvine, je většinou již neměnné.

Jana Chvojková 
sestra ortoptistka 

oční oddělení 
Nemocnice Most, o. z. 

Preventivní vyšetření zraku Plusoptixem 
Nemocnice Most

V červnu 2010 bylo zahájeno preventivní vyhledávání očních vad u dětí předškol-
ního věku. Navštěvujeme mateřské školy a vyšetřujeme děti s přístrojem Plusoptix 
po předchozím souhlasu jejich rodičů.

Mořeplavec Ondráček je zpět ze své cesty kolem světa

Jana Chvojková při vyšetřování 
přístrojem Plusoptix

Mořeplavec se svou manželkou

Osamělý mořeplavec Ing. Petr Ondráček, po své cestě kolem světa, dvou ztroskotá-
ních a šťastném návratu do vlasti, zakotvil v pondělí 9. 7. v plzeňském pivovaru. 
S lodí však jen symbolicky. Konalo se 
zde setkání sponzorů a podporovatelů 
této ojedinělé akce. Kapitán bez posád-
ky Ondráček zde děkoval všem, kteří fi-
nančně i materiálně podpořili jeho úsilí 
o obeplutí země. Mezi pozvanými nechy-
běli ani zástupci Krajské zdravotní, a. s., 
která ho na plavbu vybavila zdravotním 
materiálem.
„Hned v úvodu jsem ocenil vybavení lod-
ní lékárny sterilním krytím, které jsem 
plně využil při rozdrcení mého prstu. Díky 
prozíravosti MUDr. Pavla Zubiny jsem jich 
měl dostatek a prst i plán cesty byly za-

chráněny. V balíčku mi chyběla už jen zá-
soba hezkého počasí a prášek proti deš-
ti“, komentoval s úsměvem své pocity 
z cesty statečný mořeplavec. Dále se roz-
hovořil o strastech s mušlemi na spodku 
lodi, které ho značně brzdily ve své snaze 
svézt se také kolem světa, nebo potížích 
s nevhodnými plachtami, o které přišel 
během plavby u Tasmánie jižně od Aus-
trálie. Přes všechna tato úskalí a nebez-
pečenství prohlásil, že pokud ho manžel-
ka pustí, má již sbaleno na další výpravu.

redakce Infolistů
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Celý výlet, bohužel, začal problémem. 
Město Ústí n. L., i přes veškeré urgence 
lodní společnosti, nepřistavilo nástupní 
můstek. Společnost „Labská plavební“ 
však velice operativně problém vyřešila.
Přistavila dva autobusy, kterými účast-
níky převezla do Hřenska. Výlet lodí tedy 
začal zde a od té doby se již žádné pro-
blémy nevyskytly. Celou cestu do Dráž-
ďan, která trvala pět hodin, nás náš 
průvodce seznamoval s proplouvaným 
územím, upozorňoval na památky a pří-
rodní skvosty.

Pro děti byl připra-
ven bohatý pro-
gram. Nejvíce je 
pobavil kouzelník 
a jeho balónková 
dílna. Pro všechny cestující byl také při-
praven tříchodový, velice chutný, oběd. 
K poslechu nám po celou cestu hrála hu-
dební skupina, která se opravdu pěkně 
postarala o dobarvení romantické atmo-
sféry.
V Drážďanech již na nás čekala průvodky-
ně, se kterou jsme se vydali na prohlídku 
pamětihodností. Na osmnáctou hodinu 

už jsme měli přistaveny autobusy, které 
nás odvezly zpět domů.
Počasí nám přálo a přes počáteční ne-
čekané potíže se výlet vydařil. Ostatně, 
všichni účastníci si jej po návratu domů 
moc pochvalovali.

Kateřina Křížová
odborová organizace

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Ve spolupráci KZ, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z. a I. odborové organizace v MN UL se dne 27. 5. 2012 
uskutečnil pro zaměstnance Masarykovy nemocnice výlet lodí 
„Poseidon“ do Drážďan. Výletu se zúčastnilo 101 osob. Převa-
žovaly děti, především pro ně byl výlet koncipován. 

Výlet lodí do Drážďan
Masarykova nemocnice

Při svém vzniku byly její cílovou skupi-
nou děti se zdravotním postižením, a ob-
sahem činnosti zejména jejich speciální 
vzdělávání. Postupně nabývala péče 
na komplexnosti (po aktivitách pro volný 
čas přibyla léčebná rehabilitace, později 
doprava a řada sociálních služeb) a s od-
růstáním dětí se měnila i cílová skupina. 
Pro vzdělávací aktivity a péči o děti zalo-
žila Arkadie obecně prospěšnou společ-
nost a služby, poskytované jednotlivými 
středisky zřizovanými přímo občanským 
sdružením, jsou poskytovány především 
dospělým spoluobčanům se zdravotním 
postižením. V souladu s filosofií Arka-
die se na přední místo v jejích službách 
dostalo zaměstnávání v chráněných díl-
nách. 

V současné době zaměstnává Arkadie 
ve čtyřech chráněných dílnách téměř 
90 zaměstnanců se zdravotním postiže-
ním či znevýhodněním. Největší objem 
má výroba keramiky. Tu produkuje dílna 
v Úpořinách a dílna v Krupce. Kromě jed-
notlivých ozdobných a dárkových před-
mětů, které jsou celoročně vyráběny, pra-
cují v dílnách na zakázkách pro výzdobu 
veřejných prostor či sériích dárků pro ob-
chodní partnery. Vyrábějí zde i tematicky 
zaměřené ceny pro soutěže nebo dárky 
podle přání zákazníka. Výrazný charakter 
má keramika nabízená v období Vánoc či 
Velikonoc. Podobný charakter má i ruční 
výroba svíček, košíků z papíru či mýdel 
v dílně v Řetenicích. Tady vyrábějí i ruč-
ní papír, který mohou dodat i v podobě 
svatebních oznámení, pamětních listů, 
diplomů nebo jiných produktů podle přá-
ní zákazníka. Všechny tyto výrobky nabí-
zí obchůdek Arkadie (mimochodem také 
chráněné pracoviště), šikovně umístěný 
v blízkosti teplických lázeňských domů. 
Odtud se mnohdy výrobky z chráněných 
dílen vydávají až do nejvzdálenějších 
míst planety. 

Na pohled méně přitažlivé, ale přesto 
velmi potřebné, jsou další služby po-
skytované chráněnými dílnami Arkadie. 
Ve středisku Krupka funguje prádelna, vy-
bavená moderní technologií. Pere a man-
dluje pro restaurace, sportovní kluby, ale 
je připravena přijmout i další zákazníky. 
Širokou škálu služeb nabízí technická 
dílna. Provádí montážní i demontážní 
práce pro řadu podniků, vyrábí dřevěné 
rámečky pro ostatní dílny, významným 
programem je kooperace s německou 
organizací Lebenshilfe při lepení těsnění 
pro automobilový průmysl. 
Celou svou produkci předvedla v červnu 
Arkadie v dílnách v Úpořinách svým nej-
významnějším obchodním partnerům. 
Vedle seznámení s Arkadií si prohlédli 
i vlastní výrobu a dokonce si mohli zku-
sit některé výrobky vlastnoručně zhoto-
vit. Setkání s obchodními partnery bylo 
úspěšné a vedení Arkadie počítá s jeho 
zopakováním v podzimních měsících. 
Prezentaci prací i výrobků shlédli i zá-
stupci Krajské zdravotní, a. s. Jiří Vondra 
a Mgr. Josef Rajchert. Sami si také vy-
zkoušeli několik technologických postu-
pů výroby a dokončovací práce na výrob-
cích z keramiky, parafínu a papíru.

redakce Infolistů

placená inzerce

Konec lázní hrazených pojišťovnou? 
KdepaK, i po novele vyhlášKy Komplexní 

lázeňsKá péče zůstává!
V poslední době se stále častěji objevují zprávy o připravovaných omezeních lázeňské péče 
hrazené ze zdravotního pojištění. Řada z nich dokonce tvrdí, že tzv. lázně na křížek úplně 
zaniknou. V záplavě často protichůdných vyjádření  je pro pacienta  i  jeho lékaře těžké se 
v nich orientovat. Jak se tedy věc má doopravdy?

Ministerstvo zdravotnictví připravilo zMěnu vyhlášky 
o lázeňské péči. navrhuje:

 – omezit počet opakování léčby,
 – některým diagnózám hradit pouze léčení (tzv. příspěvková lázeňská péče), 
 – a několik málo diagnóz z nároku na lázně vyřazuje. 

Žádný konec  lázní od pojišťovny se tedy nekoná, jen pravidla se upraví podle závažnosti 
onemocnění. Zatím vše platí stejně jako v předchozích letech, tento návrh na změnu vy-
hlášky musí totiž ještě projít tzv. připomínkovým řízením a začne platit nejdříve v polovině 
letošního roku. V prvních měsících roku 2012 se tedy v lázeňské léčbě, hrazené zdravotní-
mi pojišťovnami, nic nemění. A do budoucna rozhodně platí, že komplexní lázeňská péče 
i po novele indikačního seznamu zůstane zachována! 

co tedy dělat pro pobyt v lázních?
 – Informujte se u svého lékaře a následně ve vaší zdravotní pojišťovně,
 – nebo oslovte přímo lázně, jsou k dispozici programy, které si můžete dopřát jako sa-
moplátce bez závislosti na pojišťovně za zvýhodněných podmínek.

V Ústeckém kraji to jsou Lázně Teplice v Čechách, které připravily nový léčebný program 
Vitalita. Pobyt Vitalita představuje časově i finančně dostupnou lázeňskou péči, kterou může 
využít každý,  jehož  indikace bude nějak dotčena novou vyhláškou. Podmínkou cenového 
zvýhodnění  pro pojištěnce  tuzemských  zdravotních pojišťoven  je  čerpání  pobytu  v délce 
minimálně dvou týdnů, které jsou z hlediska léčebných výsledků nutností. Bližší informace 
vám sdělí na tel.: 417 977 444.

Ing. Yveta Slišková 
členka představenstva Svazu léčebných lázní ČR

personální změny v Kz, a. s.

Bc. Lenka Benešová 
vedoucí Odboru personalistiky a mezd KZ, a. s.
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Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
MUDr. Andrea Vlčková
se stala primářkou oddělení soudního lékařství a toxikologie 

Arkadie

Výrobky, které vás potěší

Občanské sdružení Arkadie – společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené 
– poskytuje na Teplicku své služby od roku 1991. 



Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a. s. k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu. 
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

Odborné a vzdělávací akce 
 Krajská zdravotní, a. s.

datum odborné a vzdělávací akce KZ, a.  s. místo konání

4. 9.–5. 9. 2012 Endoskopický workshop KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I. 
17. 9. 2012 Seminář „Asertivita jako vyzrálý postoj“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II. 

20. 9.–13. 12. 2012 Akreditovaný kvalifikační kurz „Sanitář“ – kurz naplněn KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV. 
20. 9. 2012 Terapeutické metody v gastroenterologii KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III. 
20. 9. 2012 Seminář „Etika v ošetřovatelské praxi“ KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z.  

– vzdělávací centrum
25. 9. 2012 Konference „Jak pečovat o pacienta se stomií“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV. 
4. 10. 2012 Seminář „Základní a rozšířená podpora života u dospělého 

a u dětí“ – nácvik KPR
KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z. – kinosál

8. 10. 2012 Seminář „Komunikační dovednosti“ – akce naplněna KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II. 
9. 10. 2012 Seminář „Strasti a pasti v pomáhajících profesích“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II. 
9. 10. 2012 Odborný kurz „Periferní žilní vstupy“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V. 

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

sTipENDijNí pRogRaM  
pRo aKaDEMiCKý RoK 2012/2013
Podporováni mohou být studenti  
2. a vyššího ročníku 
vysokoškolského prezenčního studia: 
• v oborech lékařských 
• a v oboru farmaceut.

Stipendium ve výši až 7 000 Kč/měsíčně 
je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem 
na VŠ.

Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena 
nejpozději do 10. 10. 2012 na adresu:
Krajská zdravotní, a. s.  
Sociální péče 3316/12 A 
odbor personální 
401 13 Ústí nad Labem
Vyjádření o získání stipendia obdrží student nejpozději  
do 30. 11. 2012.
Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy 
naleznete na stránkách:  
http://www.kzcr.eu/nadacni-fond/default.aspx

sTipENDijNí pRogRaM NaDačNího foNDu Kz, a. s.
PřEDSEDA SPráVNí rADY NADAčNíhO FONDu KZ, A. S.  
VYhLAŠujE

oBáLKu ozNačTE „sTipENDiuM“


