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Milí čtenáři Infolistů,

skončila doba letních prázdnin a pro většinu z nás i doba do-
volených. Při návratu k běžnému pracovnímu rytmu si musí-
me připomenout, že dne 1. září tomu byly přesně tři roky, kdy 
začala fungovat naše akciová společnost – Krajská zdravot-
ní, a.s. 

Ačkoli tři roky se nezdají jako příliš dlouhá doba, změn, kte-
rými musela KZ projít je až neuvěřitelně mnoho a jejich roz-
sah si vždy uvědomím až při sestavovaní nejrůznějších zpráv 
a přehledů. V dalším čísle se proto pokusíme shrnout minulé 
tři roky z hlediska všech našich pěti nemocnic. 

V tomto čísle musíme totiž připomenout ještě jeden významný milník Krajské zdravotní. V srpnu 
před dvěma lety vzniklo v prostorách Masarykovy nemocnice Centrum robotické chirurgie. Z en-
tuziazmu malého kolektivu, vedeného primářem Janem Schramlem, vzniklo v této neuvěřitelně 
krátké době špičkové medicínské pracoviště včetně školicího centra evropského formátu.

Až dosud jsem zmiňoval samé pozitivní skutečnosti, ale život bohužel přináší i ty opačné. Ve-
lice nepříjemným překvapením letních prázdnin pro mě bylo chování několika našich zaměst-
nanců, kteří kradli peníze a léky. I když způsobená škoda nebyla velká a s dotyčnými jsme se 
ihned rozloučili, opravdu jsem nečekal, že příkaz ke kontrole a vylepšení našich kontrolních 
mechanismů budu nucen vydávat právě z těchto důvodů.

 Ing. Eduard Reichelt 
ředitel Krajské zdravotní, a.s.
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Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie 
použity z archivů jednotlivých nemocnic 
KZ, a.s. 
Za obsahovou správnost příspěvků plně 
odpovídají uvedení autoři. Děkujeme 
všem, kteří se podíleli na přípravě  
tohoto vydání. 

Ve středu 1. září tomu byly tři roky, kdy byla 
založena Krajská zdravotní, a.s. Vznikla slou-
čením pěti nemocnic – v Ústí nad Labem, Tep-
licích, Mostě, Chomutově a Děčíně – do jedné 
společnosti. O vytvoření tohoto celku rozhod-
lo Zastupitelstvo Ústeckého kraje. 
Během tří let prošla Krajská zdravotní znač-
ným vývojem. Předně se podařilo zlepšit 
hospodářský výsledek společnosti. V roce 
2007, kdy Krajská zdravotní vznikala, byl vý-
sledek společnosti za jednotlivé nemocnice 
ztrátový. Celkem se tato ztráta pohybovala ve 
výši 201 mil. Kč, což do určité míry souviselo 
i s transformací nemocnic. Během dvou let 
se podařilo přejít z tohoto záporného hospo-
dářského výsledku do zisku. V roce 2009 činil 
zisk společnosti 27,6 mil. Kč a v tomto roce se 
průběžný zisk za období od ledna do července 
pohybuje na úrovni 38,9 mil. Kč. Jak jsme za 
tento rok hospodařili se ukáže až po uzavření 
roku 2010. 
V Krajské zdravotní nepůsobím od počátku 
jejího založení. Do společnosti jsem vstou-
pil v prosinci roku 2008 na pozici předsedy 
představenstva. Před mým nástupem byla ve 
společnosti započata řada významným kroků. 
Bylo zřízeno Centrum robotické chirurgie Kraj-
ské zdravotní, a.s. v Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, jako páté robotické cen-
trum v České republice a nyní slaví dva roky 
provozu. První roboticky asistovanou operací 
byla resekce ledviny u pacienta s chronickou 
ledvinovou nedostatečností, způsobenou ná-
dorem. Operace proběhla 19. 8. 2008 a od té 
doby jsme v našem centru provedli již stovky 
operací, mimo jiné i první roboticky asisto-
vanou ORL operaci v České republice. Naše 
centrum disponuje dvěma plnohodnotnými 
systémy da Vinci S HD. První byl pořízen na-
ším jediným akcionářem – Ústeckým krajem 
a druhý z dotací Regionálního operačního 
programu soudržnosti Severozápad. Zavede-
ním robotického systému da Vinci na naše 
pracoviště jsme se dostali mezi zdravotnická 
zařízení, poskytující vysoce specializovanou 
péči nejen v ČR, ale v rámci celé Evropy.
Od založení Krajské zdravotní byla pořízena 
řada dalších přístrojů, které usnadňují práci 
lékařům a pacientům, přinášejí výhody jako 
je lepší diagnostika a vyšší přesnost zákroku, 
redukce krevních ztrát, menší operační rány, 
snížení pooperačních bolestí. O všech těchto 
nakoupených přístrojích, ale také o provede-
ných investicích, jako byly např. rekonstrukce 
různých oddělení v jednotlivých nemocnicích, 
jsem psal již v Infolistech číslo 4, které vyšlo 
v květnu.

Během několika dnů otevřeme zrekon-
struované oddělení ortopedie v nemocnici 
Teplice. Po více než 20 letech chceme letos 
– rovněž v teplické nemocnici – zahájit pro-
jekt rekonstrukce operačních sálů, rozšířený 
navíc o výstavbu nového urgentního příjmu. 
Práce budou zahájeny projektovou přípravou 
celé investiční akce a 1. etapou stavební čás-
ti projektu. V areálu také nyní probíhá kom-
pletní rekonstrukce hlavní části komunikace 
včetně úprav povrchů, tak aby lépe vyhovova-
la potřebám sanitních vozů, ale i pacientům. 
Jistě jste zaregistrovali, že v médiích je ne-
ustále rozebírán nákup přístrojů do našich 
nemocnic. Jedná se především o magne-
tickou rezonanci, která byla pořizována na 
základě výběrového řízení na podzim 2008. 
V současné době ministerstvo financí přišlo 
s návrhem vytvořit Katalog cen pro nákup 
zdravotnické techniky. Mrzí mne, že s tímto 
nápadem nepřišli již v minulém volebním ob-
dobí. Mohlo se zamezit různým spekulacím, 
zda nákup přístrojů je či není předražen.
Poměrně velká změna, pro kterou jsme se 
ve vedení Krajské zdravotní letos rozhodli, je 
změna struktury řízení a procesů, která po-
vede ke zjednodušení a zefektivnění systé-
mu řízení celé společnosti KZ. Podle odhadů 
můžeme tímto krokem ročně ušetřit několik 
desítek milionů korun. Není to úkol jednodu-
chý, který by šel udělat během pár dnů, proto 
je rozdělen na několik fází. První proběhla již 
k 30. 6. 2010, kdy byly zrušeny funkce ředitelů 
nemocnic. Od 1. 7. došlo k přeskupení odbor-
ných úseků pod vedení nových náměstků ředi-
tele KZ Ing. Eduarda Reichelta. Příprava nové, 
efektivní, organizační struktury, založené na 
principech procesního řízení bude provádě-
na postupně od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010. 
Start nového modelu řízení včetně procesních 
změn je plánován na 1. 1. 2011.
Ušetřené prostředky chceme zpátky investo-
vat do vybavení moderními zdravotními pří-
stroji a do zdravotnického personálu, lékařů, 
sestřiček a dalších pracovníků, kteří jsou ne-
zbytní pro zajištění kvalitní péče o naše spo-
luobčany. 
V souvislosti s touto změnou struktury řízení 
společnosti se připravuje i strategie zdravot-
ní péče, kterou má na starosti náměstek pro 
zdravotní péči MUDr. Jiří Madar. Chceme, aby 
každá nemocnice naší společnosti byla speci-
alizovanou nemocnicí v určitém oboru. V Ma-
sarykově nemocnici v Ústí, která je v podstatě 
na úrovni fakultní nemocnice, chceme vybu-
dovat moderní centra excelence. Záměrem je, 
aby v rámci Ústeckého kraje našli občané kva-
litní a dostupnou zdravotní péči, aby za touto 
péčí nemuseli cestovat do jiného regionu. 

V první polovině tohoto roku se nám také po-
dařilo podepsat novou Kolektivní smlouvu, 
která byla uzavřena se zástupci 11 odboro-
vých organizací, které zastupují téměř 6300 
zaměstnanců ze všech pěti našich nemocnic. 
Tato smlouva garantuje navýšení objemu 
mzdových prostředků minimálně o 2 % oproti 
roku 2009 a poskytne zaměstnancům širokou 
škálu zaměstnaneckých výhod a benefitů. 
V současné nelehké době, hospodářské kri-
ze, si myslím, že jakékoliv navýšení mezd je 
úspěchem.
Co nás po celou dobu vzniku Krajské zdravot-
ní, a.s. trápí, a byl to problém ještě za doby 
kdy nemocnice fungovaly jako příspěvkové 
organizace, je dostatek kvalitních lékařů. Pro-
to jsme v rámci Nadačního fondu KZ založili 
Stipendijní program. První byl vyhlášen v roce 
2008 a přihlásilo se do něj 51 studentů lé-
kařských oborů. Stipendijní podmínky splni-
lo celkem 34 lékařů a 8 ošetřovatelů. První 
jedinci již nastoupili do smluvních nemocnic 
naší společnosti.
O stipendium Krajské zdravotní, a.s. může po-
žádat každý, kdo splňuje podmínky vyhláše-
ného stipendijního programu. Studijní průměr 
za předcházející rok musí být do 2,0. Smluvní 
vztah obsahuje závazek, a to pracovní poměr 
u jedné z předem vybraných nemocnic společ-
nosti. Doba závazku je úměrná době pobírání 
stipendia, minimálně však 3 roky. 
Doufám, že se naší společnosti bude v dal-
ších letech dařit minimálně tak, jako v těch 
třech uplynulých. Chtěl bych poděkovat všem 
našim zaměstnancům za skvělou práci, kte-
rou odvádějí. Přeji všem do dalších období 
hodně úspěchů.

Ing. Petr Benda 
předseda představenstva KZ, a.s.

Ing. Petr Benda

Tři roky Krajské zdravotní, a.s.
Ing. Petr Benda – předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.
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Urologie, vlajková loď ústecké roboticky asistované operativy

Vzniku dnes již skvěle pracujícího Centra 
robotické chirurgie (CRCH) předcházelo 
velké úsilí a entuziasmus všech členů 
multioborového týmu na všech úrovních. 
Na začátku proběhlo náročné školení 
a praktický výcvik všech členů CRCH ve 
výukovém a školicím centru IRKAD – EITS 
TRENING CENTER ve Štrasburku. Poté ná-
sledovala podstatně náročnější část, a to 
zbudování robotického pracoviště a uve-
dení teorie do praxe. Nejprve jsme praco-
vali s vlastnoručně zhotovenými modely 
„pacientů“ a učili se poznávat robotický 
systém da Vinci S HD ze všech stran.
Pak přišla realita prvních roboticky asi-
stovaných výkonů ve všech oborech 

(urologie, chirurgie, ORL, gynekologie). 
A vzhledem k vynikajícím výsledkům 
vzniklo Výukové centrum robotické chi-
rurgie pro ČR a státy východní Evropy pod 
vedením prim. MUDr. Schramla a koor-
dinátorky CRCH Jitky Postlerové. Činnost 
tohoto centra je velmi intenzivní a obsa-
huje nejenom přednášky na seminářích 
tuzemských i zahraničních (USA, Itálie, 
Belgie, Řecko…) pro lékaře i sestry, ale 
hlavně praktickou výuku lékařů a sester 
našich i zahraničních (Ukrajina, Kazachs-
tán, Uzbekistán, Maďarsko, Slovinsko…)
Závěrem lze konstatovat, že výsledky naší 
činnosti jsou vskutku bohaté, a máme 
být právem na co hrdi. Robotická opera-
tiva se stala stabilní součástí operačního 

programu COS. V počtu robotických ope-
račních výkonů jsme se dostali na druhé 
místo v ČR. Za pomoci sanitářů CRCH bylo 
natočeno instruktážní video k zapojení 
da Vinci S HD systému. Jako první v ČR 
jsme provedli ORL roboticky asistovanou 
operaci. Stali jsme se v krátké době výu-
kovým centrem robotické chirurgie.
Toto vše by nebylo možné bez již zmíně-
ného profesionálního vedení CRCH, ale 
i bez ostatních lékařů a sester ze všech 
oborů (urologie, chirurgie, COS, ORL,  
gynekologie) podílejících se na robotické 
chirurgii, jimž touto formou děkujeme.

Eva Nedvědová  
Centrum robotické chirurgie KZ, a.s.

Bilance dvou let robotické chirurgie v Masarykově nemocnici

Právě urologická operace byla tou první 
operací provedenou na da Vinci robotic-
kém systému v ústeckém Centru robotic-
ké chirurgie (dále jen CRCH) v roce 2008. 
Od té doby robotické operace v urologii 
učinily výrazný pokrok a CRCH se zařa-
dila svým počtem výkonů na čelní místo 
robotických urologických pracovišť. Svým 
komplexním pojetím oborů se stalo CRCH 
i průkopníkem v celé České republice. 
Zásluhou zejména primáře MUDr. Jana 
Schramla a jeho bezvadně pracujícího 
kolektivu, se řadí Centrum ústecké robo-
tické chirurgie na přední místo mezi tě-
mito pracovišti v celorepublikovém mě-
řítku. Jeho renomé přesahuje i hranice 
České republiky.
Během dvou let bylo v CRCH operováno 
celkem 370 jen urologických pacientů. 
Další výkony byly provedeny v jiných obo-
rech (ORL, gynekologie a chirurgie).
Nejpočetnějším typem operace se stala 
roboticky asistovaná radikální prosta- 
tektomie s celkem 319 výkony. V CRCH 
standardně provádíme transperitoneální 
přístup (popularizovaný v USA). Po zo-
hlednění výsledku biopsie prostaty volí-
me moderní, nervy šetřící, výkon („nerv 
sparing prostatectomy“). S narůstajícím 
počtem výkonů a zkušenostmi se prak-
ticky eliminovala potřeba krevních převo-

dů. Onkologické i funkční výsledky ope-
rací každoročně aktivně prezentujeme 
a porovnáváme na renomovaných kon-
gresech (55. výroční konference České 
urologické společnosti Praha 2009, Celo-
státní konference Společnosti robotické 
chirurgie Na Homolce Praha 2009, ERUS 
– European Robotic Urology Symposium, 
Padova 2009). 
Dalším typem výkonů jsou roboticky 
asistované operace ledvin. Celkem bylo 
provedeno 47 operací, nejčastějším vý-
konem byla resekce ledviny pro tumor 
a operace stenózy pyeloureterálního pře-
chodu (tzv. pyeloplastika). Robotická re-
sekce ledviny je v porovnání s klasickou 
operací velmi šetrný výkon, s minimální 
délkou hospitalizace a krátkou rekon-
valescencí. Vzhledem k častým nálezům 
malých tumorů ledvin na ultrazvukovém 
a CT vyšetření, prováděných pro jiné 
potíže (tzv. incidentální tumory), se jeví 
robotická resekce ledviny jako optimál-
ní. Podobně se robotická pyeloplastika 
osvědčila u mladých pacientů, kde je vý-
skyt stenózy močovodu nejčastější. 
Nejtěžším urologickým výkonem zůstává 
robotická radikální cystektomie, velice 
obtížná v ablační části (kompletní od-
stranění močového měchýře s tumorem, 
prostatou nebo dělohou s vaječníky 

a uzlinami) a zejména pak v rekonstrukč-
ní části (vytvoření nové derivace moče 
např. ureteroileoanastomoza – Brickero-
va operace). Tato operace klasickým způ-
sobem (laparotomií) je zatížena vysokým 
počtem komplikací, zejména hojením 
rány, sutury střeva aj. Robotická operace 
některé kritické body úplně eliminuje. 
Zatím byly provedeny celkem 4 operace, 
jsme 2. pracoviště v České republice, kte-
ré tuto operaci provedlo.
Můžeme být spokojeni, poohlédneme-li 
se na provedené urologické výkony pro-
vedené v CRCH a porovnáme je s výko-
ny prováděnými ve špičkových centrech 
v USA a západní Evropě. Dobré funkční 
a onkologické výsledky již dnes děla-
jí z robotické radikální prostatektomie 
standardní metodu, akceptovanou i od-
bornou veřejností. Odbornost operatérů 
a ostatního personálu je zajištěna účastí 
na školeních v zahraničí. Zkušenosti s ro-
botickou urologickou operativou umož-
nily i vznik výukového centra pro střední 
a východní Evropu. O školeních odbor-
nou veřejnost pravidelně informujeme 
prostřednictvím Infolistů. 

MUDr. Miloš Bočan 
zástupce primáře oddělení urologie  

Nemocnice Most, o.z.

Centrum robotické chirurgie Krajské zdra-
votní navštívili Frank Van Hyfte a Brice 
Hérain, kteří jsou významnými odborníky 
z oblasti robotické chirurgie pro střední 
a východní Evropu. Do Masarykovy ne-
mocnice, která spadá pod Krajskou zdra-
votní, přijeli jednat o dalších možnostech 
uplatnění a rozšíření robotické chirurgie 
ve střední a východní Evropě. Primář ús-
teckého robotického centra Jan Schraml 
při krátké prezentaci robotické chirurgie 
v Krajské zdravotní hovořil o vývoji robo-
tické chirurgie v Masarykově nemocnici 
a jejich úspěších na mezinárodní úrov-
ni. „Letos v září to budou dva roky od 
zavedení robotického centra v Krajské 

zdravotní. Za tuto dobu jsme odopero-
vali přes pět set pacientů. Školí se u nás 
lékaři z východní Evropy. Také jsme de-
monstrovali operaci prostaty na sympó-
ziu Maďarské urologické společnosti,“ 
konstatoval úspěchy primář Schraml. Dle 
slov Franka Van Hyfte je školicí středisko 
robotické chirurgie Masarykovy nemoc-
nice klíčovým pro Českou republiku, ale 
také na mezinárodní úrovni. „Díky výko-
nům a multioborovosti ústeckého centra 
přemýšlíme, že bychom zařadili Masary-
kovu nemocnici do jednoho z našich cen-
ter excelence,“ řekl Hyfte.

Petr Sochůrek (Deník)

Centrum robotické chirurgie KZ, a.s. pů-
sobí zároveň i jako školicí centrum pro 
nově vzniklá centra v České republice 
i ve východní Evropě. V průběhu let 2009 
a 2010 již proběhlo několik těchto škole-
ní. Celkem jsme v našem centru vyškolili 
čtyři týmy z České republiky, dva týmy 
z Ruska, dva týmy z Ukrajiny a jeden ope-
rační tým ze Slovinska. Dále se na naše 
centrum jezdí podívat a získat zkušenosti 
i kolegové z Německa, kteří o vznik robo-
tického centra teprve uvažují.
Z České republiky jsme zde vyškolili tým 
chirurgů z Fakultní nemocnice Olomouc, 
kteří otevřeli své centrum 20. 9. 2009. 
Dále v prosinci 2009 proběhlo školení 
týmů gynekologů, urologů a chirurgů 
z Nemocnice Vyškov. A v březnu 2010 
proběhlo školení gynekologů z Brna.
Dále se prim. Jan Schraml a prim. Jan Rej-
holec účastní robotických operací v ostat-
ních centrech v Evropě jako proktoři. 
Prim. Schraml zajišťoval takto např. dár-
covskou nefrektomii v belgickém Rotter-
damu či několik radikálních robotických 
prostatektomií ve slovinském Celje. S na-
ším robotem provedl i radikální robotic-
kou prostatektomii v Maďarsku v rámci 
pravidelného sjezdu Maďarské urologic-
ké společnosti. Prim. Rejholec zase v Cel-
je zajišťuje proctoring týmu chirurgů.

Ústecké robotické centrum slaví úspěchy

Školicí centrum jako součást Centra robotické chirurgie KZ, a.s.

Frank Van Hyfte

Primář MUDr. Jan Schraml

Naše centrum vyškolilo i týmy z Ruska 
a Ukrajiny. Ve dnech 27.–28. 1. 2010 
proběhlo školení týmů z ukrajinské Ter-
nopilské univerzity. Jmenovitě se školení 

zúčastnili: Andriy Hospodarskyy (břišní 
chirurgie), Oleksandr Kovalchuk (břiš-
ní chirurgie), Nazar Herasymyuk (břišní 
chirurgie), Viktor Tverdokhlib (urologie)  
a Taras Korylchuk (urologie). Ve dnech 
10.–11. 6. 2010 se školili kolegové z Rus-
ka. Jednalo se o kolegy z Moskevské stát-
ní univerzity (Moscow State University of 
Medicine and Dentistry). Školení se zú-
častnili tři urologové a jejich dvě sálové 
sestry. Jmenovitě se školení zúčastnili: 
Ass. prof. Vladimir Diakov, Ass. prof. Pa-
vel Rasner, Konstantin Kolontarev MD., 
Nina Titkova a Julia Volnuhina. Poslední-
ho školení, které proběhlo v srpnu 2010, 
se zúčastnili urologové a anesteziologo-
vé ze Slovinska (Kandare Rajko, dr.med, 
Dević Dragan, dr.med, mag. Jagodič Kle-
men, dr.med. a Poteko Sandi, dr.med.)
Jako školicí centrum CRCH KZ, a.s. ve spo-
lupráci s reprografickým studiem KZ, a.s. 
vydáváme i vlastní tréninkové materiály 
– vlastní brožury i DVD. Tyto materiály 
poté využívají i námi vyškolení lékaři. 
V následujících letech budou i nadále 
pokračovat další školení společně s tím, 
jak budou vznikat další robotická centra 
v České republice a východní Evropě.

MUDr. Marek Broul 
Centrum robotické chirurgie KZ, a.s.
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Miniinvazivní chirurgie kolorekta je pro-
střednictvím laparoskopické operativy 
plně etablovaná v repertoáru české chi-
rurgie. Další z možných modalit miniin-
vazivního přístupu je robotická chirurgie 
prostřednictvím robotnického systému 
da Vinci. V Centru robotické chirurgie 
KZ, a.s. je praktikována od poloviny roku 
2008.
Vzniku Centra robotické chirurgie před-
cházely první aktivity v seznámení se 
se systémem v roce 2005. 
Již od začátku byl nácvik chirurgického 
týmu směřován zejména na oblast levé-
ho kolon a rekta. Důvodem byla snaha 
o koncentraci výkonů do jednoho centra 
a prokázat tím zlepšené výsledky za po-
užití nové, progresivní techniky a taktéž 
požadavky zdravotních pojišťoven, které 
směřovaly úhrady do onkologické opera-
tivy kolorekta.
První operační výkon chirurgického týmu 
byl proveden 21. 8. 2008 – resekce pro 
karcinom rektosigmatu. Do konce roku 
byly provedeny další 4 resekce v oblasti 
levého kolon a rekta. Důvodem nízkého 
počtu výkonů chirurgického týmu byla ab-
sence nasmlouvaných výkonů. Nicméně 
na rok 2009 bylo plánováno 80 výkonů 
v této oblasti. Avšak skutečnost v květnu 
2009 byla v zásadě podobná podzimu 
2008 – pouze 4 výkony v oblasti kolorek-
ta. Příčinou byla abscence dohody s po-
jišťovnami o úhradě robotických výkonů 
v oblasti chirurgie. K zásadním změnám 
došlo v červnu 2009, kdy vstoupila v plat-
nost dohoda o úhradě 60 resekcí levé-
ho kolon a rekta robotickým systémem 
da Vinci ze strany Všeobecné zdravotní 
pojišťovny. Následně pak došlo k růz-
ným dohodám s ostatními pojišťovnami. 
Na operativě se podílejí 2 chirurgové, 
4 instrumentářky a 4 vyškolení sanitáři. 

V případě nepřítomnosti jednoho z chi-
rurgů jej zastupuje člen z týmu jiné od-
bornosti jako asistující. 
Do konce července 2010 bylo v Centru 
robotické chirurgie KZ, a.s. odoperováno 

robotickým systémem da Vinci 64 pacien-
tů s onkologickým onemocněním levého 
kolon a rekta. Z toho 34 mužů a 30 žen. 
Z dalších operací to byly 2 operace pro 
morbidní obesitu – sleeve gastrektomie 
a 1 operace pro obrovskou hiatovou her-
nii.
Předoperační vyšetření: koloskopie, his-
tologie, EUS rekta, CT malé pánve, retro-
peritonea, jater a plic v jednom kroku, 

doprava nad játra, revize malé pánve, 
u žen elevace dělohy stehem transpari-
etálně, a protnutí laterálního peritonea 
od vrcholu kličky sigmatu k splenokolic-
kému vazu s natnutím gastrokolického 
vazu. V tomto okamžiku ukončujeme la-
paroskopickou část výkonu a po kontrole 
správného zavedení robotických portů 
dokujeme robotický systém v 30 stup-
ních zleva a napojujeme ramena na por-
ty. Užíváme 20 stupňů šikmou optiku 
standardně, V portu č. 3 retraktor, v č. 2 
Cadiere a v č. 4 Maryland monopolární 
nůžky nebo harmonický skalpel, záleží 
na operatérovi, jeden z nás operuje pou-
ze s monopolární disekcí, druhý pouze 
s harmonickým skalpelem. Robotickou 
část operace zahajujeme discizí perito-
nea z pravé strany a. ilica proximálně po-
dél aorty až k vena mesenterica inferior. 
Po vypreparování a. mesenterica inferior 
tuto klipujeme nebo uzavíráme hem-o-
lockem. Proximálně uvolňujeme descen-
dent v Toldtově fascii, nicméně mezente-
rickou venu ponecháváme intaktní a její 
případnou klipáž ponecháváme na dobu 
po provedení resekce. Po ligaci dolní me-
zenterické artérie protínáme laterální pe-
ritoneum malé pánve vpravo, uvolňujeme 
sigma taktéž v Toldtově fascii a postupně 
klesáme do exkavace pánve a uvolňuje-
me rektosigma a rektum zprava doleva. 
Po verifikaci ureteru při přechodu přes 
ilickou tepnu vlevo přecházíme k defini-
tivní deliberaci sigmatu protětím laterál-
ního peritonea a postupujeme protnutím 
peritonea malé pánve zleva, kdy se inci-
sí linie spojují ve středu exkavace. Poté 
tahem za střevo postupujeme preparací 
ve vrstvě na dno malé pánve a současně 
uvolňujeme závěsy rekta zprava, zleva 
a zhora až k proniknutí na pánevní dno. 
Následuje přerušení distálního rekta li-
neárním endoskopickým staplerem. Tím-
to ukončujeme robotickou část výkonu 
a systém da Vinci oddokováme. Následu-
je cca 5 cm střídavý řez v l. podbřišku, kde 
po zavedení igelitového rukávu extrahu-
jeme střevo a resekujeme jej. Poté zalo-
žena hlavice cirkulárního stapleru a repo-
zice střeva zpět do dutiny břišní a sutura 

incise. Poté po zavedení těla cirkulárního 
stapleru uzavřeným pahýlem rekta prove-
den laparoskopicky stapling anastomozy 
kolorektální nebo koloanální. Následuje 
laváž pánve Betadinou, založení Redono-
va drenu a pertubace anastomozy siliko-
novým drenem. Ukončení výkonu je sutu-
rou facie a kůže jednotlivých incisí.

Po oPeraci
Po provedené operaci je pacient uložen 
na jednotku intenzivní péče k pooperační 
observaci. 

BeNeFiTY
Jaké jsou benefity roboticky asistova-
né kolorektální chirurgie? Jednoznačně 
většina výhod laparoskopické operativy. 
Přidává se výrazné zlepšení vizualiza-
ce operované oblasti jak na základě 3D 
obrazu, tak jednoznačně klidem optiky 
a sledováním operačního pole tam, kde 
chce operatér. Taktéž drobné pozitivum 
je v klidu nástrojů a jednoznačně pozitiv-
ní je přítomnost vnitřního zápěstí – tzv. 
Endo wrist na jednotlivých nástrojích. 
Obrovskou výhodou je možnost sezení za 
konzolí a absence dlouhého stání a natá-
čení se za obrazovkou. Takže výhody pro 

pacienta jsou spíše nepřímé z výrazně 
lepšího komfortu operatéra.
Jaké nevýhody spatřujeme v robotice 
oproti klasické laparoskopické chirurgii? 
Asi největší nevýhoda je absence silné-
ho stisku nástrojem tak, aby bylo mož-
no provést tah za operovaný orgán, což 
je v chirurgii malé pánve velmi důležité. 
Z toho plyne i nutnost asistenta i při čtyř-
ramenném systému, neboť svým nástro-
jem nahrazuje tento nedostatek. 

Závěr
Možností operovat na robotickém systé-
mu da Vinci jsme my chirurgové a součas-
ně naši pacienti dostali do rukou novou 
možnost prosazení miniinvazivní opera-
tivy v oblasti onkologického onemocnění 
kolorekta. Není to tak velký krok, jako byl 
na počátku 90. let nástup laparoskopické 
operativy, nicméně je to další stupeň do 
let budoucích, které ukážou, jaké využití 
bude robotika ve skutečnosti mít a avizo-
vaná možnost SILS robotické varianty je 
první vlaštovkou.

prim. MUDr. Jan Rejholec 
Centrum robotické chirurgie 

chirurgické oddělení  
Nemocnice Děčín, o.z.

1. kolorektální program Centra robotické chirurgie KZ, a.s.

MUDr. Jiří Smetana

MUDr. Jan Rejholec Centrum robotické chirurgie KZ, a.s., Ústí nad Labem 
 Chirurgické oddělení KZ, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. 
MUDr. Josef Smetana Centrum robotické chirurgie KZ, a.s., Ústí nad Labem
 Chirurgická klinika IPVZ, KZ, a.s.  

– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 

Primář MUDr. Jan Rejholec

u posledních pacientů přecházíme na MR 
malé pánve, výběrově PET CT, tumorosní 
markery CEA, C 19.9, Ca 125.
Neoadjuvance – v případě nálezu do 
15 cm od anu, indikace T3, eventuálně 
nižší T v případě pozitivních uzlin.
Kontraindikace – standardní jako u lapa-
roskopické operativy – neschopnost cel-
kové anestezie, krvácivé stavy, pokročilý 
tumor – relativní kontraindikace, mnoho-
četné operace – relativní kontraindikace. 

PříPrava PacieNTa Před oPerací
Pacient je přijat na lůžko den před ope-
rací, příprava střeva Fortrans, kanylace 
centrálního venosního systému, minihe-
parinizace, u výkonů pro nízce ležící kar-
cinom kombinovaná celková a svodná 
anestezie, + dávka ATB s premedikací, 
další po 2 hodinách výkonu, jinak dále 
neprolongujeme, není-li jiných indikací.

oPerace
Poloha na operačním sále – pacient ulo-
žen na operační stůl, po uvedení do an-
estezie zacévkován, upravena poloha – 
dolní končetiny na schnuty, nohy od sebe 
cca 30 stupňů, flektovány v kolenou. Po 
úpravě operačního pole a zarouškování 
zavedeny pracovní porty. První zavádíme 
12 mm port pro optiku zhruba 3 cm nad 
a 3 cm doprava nad pupkem. Následuje 
zavedení robotických portů 8 mm vlevo 
od pupku. Zhruba v jeho úrovni a na dlaň 
od optického trokar č. 2, číslo 3 taktéž 
8 mm robotický zavádíme nad spina ili-
ka anterior superior v maximální možné 
laterální poloze. Trokar č. 4 – robotický 
zaveden asi 5 prstů od spina ilica ante-
rior superior v linii na umbilicus. Trokar 
č. 5 je asistentský, používáme 12 mm, 
a je zaveden v polovině spojnice trokaru 
č. 1 a č. 4. Je užit pro asistentský grasper, 
klipy a stapling. Po zavedení trokarů je 
stůl skloněn hlavou dolů a doprava v ma-
ximálním možném úhlu, tj. asi 25 stupňů, 
pacient zajištěn zarážkami za pravý bok 
a pravé rameno. Po napolohování násle-
duje definitivní laparoskopická revise 
dutiny břišní, lokalizace tenkých kliček 
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9.–11. 12. 2009 jsem měl jako aneste-
ziolog možnost poznat provoz operač-
ních sálů špičkové americké nemocnice. 
V tomto termínu se totiž 5členný tým 
lékařů a sester Masarykovy nemocnice 
Ústí nad Labem, KZ, a.s. zúčastnil škole-
ní v robotické chirurgii (Intuitive Surgical) 
v Hackensack University Medical Center, 
New Jersey, USA. O kvalitě nemocnice 
svědčí i to, že poslední tři roky byla zařa-
zena mezi 50 nejlepších v USA.
První dva dny nabývali kolegové, robotič-
tí chirurgové, nové praktické i teoretické 
poznatky při cvičných robotických opera-
cích na živých prasečích modelech ve vě-
decko-výzkumné části nemocnice. V tom-
to jim velmi ochotně pomáhal sympatický 
Training Specialist Steven Kress. Já jsem 
měl mezitím skvělou příležitost poznávat 
dění na operačních sálech nemocnice. 
Poslední, třetí den jsme se všichni sešli 
na operačních sálech a i kolegové tak čer-
pali zkušenosti ze skutečného operační-
ho programu místního centra robotické 
chirurgie.
Takzvaný main operating room zahrnoval 
18 sálů pro dospělou a 4 sály pro dětskou 
chirurgii. Součástí komplexu (na stejném 
patře) byl i dospávací pokoj s 20 lůžky, 
velkoryse pojatá příjmová hala a sterili-
zační centrum.
(Pozn.: Kromě tohoto komplexu, je sou-
částí nemocnice i tzv. Centrum pro ambu-
lantní chirurgii s dalšími 12 plně vybave-
nými sály.)

Stáž Hackensack

Intuitive Surgical v Hackensack 
University Medical Center

Exkurze na operačních sálech 

V srpnu 2008 byl do ústecké Masaryko-
vy nemocnice zaveden robotický systém 
da Vinci, umožňující chirurgické zákroky 
na člověku.
Kromě jiných oborů bylo operování ro-
botem zavedeno také na ORL oddělení 
a odd. chirurgie hlavy a krku Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem, Krajské 
zdravotní, a.s.
V oblasti ORL se jedná rovněž o „dutino-
vé“ operace, a to v prostoru ústní dutiny 
a trubice hltanu, včetně horních etáží hla-
sového ústrojí – hrtanu (supraglotis).
Zvláštní pozornost je věnována proble-
matice řešení onemocnění kořene jazy-
ka právě pomocí robotického systému 
da Vinci, která jsou klasickými chirurgic-
kými přístupy limitována.
Díky robotovi je možné operovat šetrně 
skrze dutinu ústní bez použití zevních 
přístupů na krku, které jsou náročnější 
na hojení a délku hospitalizace.
Robotické operace nádorů kořene jazyka, 
ale také operace prostého zbytnění koře-
ne jazyka, které jeho nositeli způsobuje 
nepříjemné chrápání či polykání, jsou 
středem pozornosti ústecké ORL robotic-
ké chirurgie. 
V tomto směru je ústecké ORL oddělení 
zařazeno od r. 2009 do jednoho z 5 svě-
tových center, která se podílejí na studii 
zkoumající vliv zmenšení kořene jazyka 
pro syndrom spánkové nedostatečnosti 

Robotická chirurgie ORL v Ústí nad Labem

Robotická operace kořene jazyka dutinou ústní 

MUDr. Karel Sláma jr.

(Sleep Apnea Syndrom) pomocí robota 
da Vinci. 
Patří sem robotická centra v Itálii – Ospe-
dale Morgagni Pierantoni, Austrálii – 
Royal Adelaide Hospital, Korey – Yonsei 

University Severance Hospital, Belgii 
– Cliniques Universitaires UCL de Mont-
Godinne a České republice – Masarykova 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Kraj-
ská zdravotní, a.s.
Místem, kde se shromažďují a vyhod-
nocují výsledky provedených operací je 

společnost INTUITIVE se sídlem v Sunn-
nyvale, California, USA. 
Ústecké ORL také vyzkoušelo aplikaci 
zcela nové technologie Lisa Laser v IR-
CAD (Institute de Recherche contre les 
Cancers de l´Appareil Digestif) – trénin-
kovém a školicím centru ve Štrasburku ve 
Francii.
Mimo jiné spolupracuje ORL robotické 
centrum v Ústí n. L. také s profesorem 
G. Weinsteinem z americké University of 
Pennsylvania ve Philadelphii. 
Prof. Weinstein na svém pracovišti usku-
tečnil od r. 2005 přes 300 robotických 
ORL výkonů a provedl školení více než 
10 lékařů z celého světa (včetně autora 
článku v r. 2009 – viz obr.).
V rámci této spolupráce se aplikuje vyu-
žití robota především v řešení onkologic-
ké problematiky – nádorů kořene jazyka 
o velikosti T1-T2 a nádorů supraglotis. 
Jako další významný krok spolupráce se 
také ukázalo zavedení nového FK rozvě-
rače do dutiny ústní, umožňujícího do-
sáhnout robotem až do obtížně přístup-
né oblasti supraglotis.
V rámci semináře „Nové technologie 
v ORL oboru“, který se bude v Masaryko-
vě nemocnici v Ústí n. L. konat ve dnech 
20.–21. září, vystoupí s přednáškou o vy-
užití robota při OSAS (Obstrukční Sleep 
Apnea Syndrom) jeden z význačných 
představitelů robotické chirurgie v Evro-
pě – prof. Claudio Vicini z Ospedale Mor-
gagni Pierantoni ve Forli v Itálii.
Zavedení robota da Vinci v ORL oboru 
představuje velmi šetrný a progresivní 
přístup, který řadíme mezi další miniin-
vazivní ORL přístupy. 
Robotický přístup v ORL oboru tak před-
stavuje pro pacienta jednu z možností 
volby chirurgické léčby onemocnění, kte-
rá znamená menší operační zátěž a rych-
lý návrat do běžného života.
Díky zavedení robotického systému 
da Vinci na naše pracoviště jsme se po-
sunuli mezi zdravotnická zařízení, posky-
tující vysoce specializovanou ORL péči 
nejen v České republice, ale i v rámci celé 
Evropy.

MUDr. Karel Sláma jr. 
oddělení ORL  

Masarykova nemocnice v UL

Co se týče přístrojového vybavení sálů, 
používaných léků a anesteziologických 
postupů, není mezi Hackensackem a Ús-
tím nad Labem větších rozdílů. Jiné je to 
v organizaci práce. Plánovaná operativa 
probíhá od pondělí do soboty a to od 
7 do 19 hodin. Anesteziologové mají 
12hodinovou pracovní dobu. Většina pa-
cientů je přijata v den operace a to přímo 
v operačním komplexu v příjmové hale. 
Zde proběhne veškerá administrativa 
vč. např. podepsání informovaných sou-
hlasů, podání premedikace, vše v klidu, 
diskrétně v soukromí boxů s lůžky, děti 
v přítomnosti rodičů. Po nástupu účin-
ku premedikace je pacient převezen na 
operační sál. Zde se ho ujímá tzv. technik 
a anesteziolog. Pacient je uveden do ane- 
stezie či je podána analgosedace. Tepr-
ve poté nastupují nepříjemné procedury 

kou sestru). V případě potíží je zavolán 
technik či mladší kolega ve výcviku tzv. 
felow, v případě emergentní situace pak 
KPR tým. Po probuzení doprovází ane-
steziolog pacienta na dospávací pokoj, 
předá jej do péče sestry, vypíše záznam 
vč. analgesie a požadovaných monito-
rovaných parametrů. Nejčastěji používa-
ným analgetikem je morphin a ketorolac, 
oblíbená je tzv. pacientem řízená anal-
gesie. Po stabilizaci je pacient převezen 
na standardní pokoj. Zajímavý je výdej 
léků (např. analgetik, anestetik...) Tyto si 
vyzvedne anesteziolog přímo na sále na 
daného pacienta a to po své identifikaci 
číselným kodem a biometricky z tzv. Med-
Station. Provoz sálu např. zařazení akut-
ního výkonu atd. je řízen nelékařským 
personálem z centrálně umístěného ve-
lína, počítačově propojeného s jednotli-

jako např. holení, katetrizace močového 
měchýře, punkce cév či svodná aneste-
zie. Každý pacient dostává ponožky, je 
aktivně zahříván, vypodložen jednorá-
zovými antidekubitními pomůckami. Ru-
tinně je měřena jícnová tělesná teplota 
a tzv. bispektrální index EEG k měření 
hloubky bezvědomí (hlavně z forenz-
ních důvodů), prevence TEN je zajištěna 
kompresním sekvenčním bércovým sys-
témem (farmakologická prevence LMWH 
se rutinně neužívá). Anesteziolog pracu-
je sám (nemá k dispozici anesteziologic-

vými sály. Zážitkem pro středoevropana 
je také multietnická struktura personálu 
a tím také pravděpodobně podmíněná 
vstřícnost a komunikabilita personálu 
a to i tehdy, když se se znalostí angličtiny 
dostáváte do úzkých.
Po všech stránkách povedená stáž byla 
vyšperkována adventním časem koná-
ní, slunečným, i když mrazivým počasím 
a závěrečným výletem do New Yorku.

MUDr. Václav Kokoška 
Centrum robotické chirurgie KZ, a.s.
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ky operačního výkonu, i když s ním přímo 
nesouvisí. Zvláště u pacientů s obtížným 
nácvikem chůze, omezenou hybností 
operovaného kloubu či postižením též 
druhé končetiny je výhodná ústavní re-
habilitace či komplexní lázeňská léčba.

I.  Předoperační rehabilitace: 
1. Protahování a relaxace zkrácených 

svalových skupin – nejčastěji m. ili-
opsoas (flexor kyčle), zevních rotá-
torů a adduktorů kyčelního kloubu, 
dále pak m. quadratus lumborum, 
včetně možnosti využití fyzikálních 
metod jako např. UZV, zvláště na ad-
duktory. Dále nácvik relaxace a auto-
mobilizace C/Th přechodu jako pří-
prava na péči při chůzi o berlích. 

2.  Po relaxaci a protažení antagonis-
tů posilování oslabených svalových 
skupin – především gluteálních 
a břišních svalů, pomocných abduk-
torů. Dále posilování ramenních ple-
tenců a paží obou horních končetin, 
posilování druhé dolní končetiny pro 
chůzi o berlích. 

3.  Reedukace správného stereotypu 
extenze a abdukce kyčle, pokud jsou 
možné, jinak jen izometrické cviky 
extenzorů a abduktorů kyčle. 

4.  Cvičení rozsahu kloubní pohyblivos-
ti, nejlépe v bazénu nebo po aplikaci 
vodoléčebných procedur. 

5.  Nácvik pohybových stereotypů ne-
zbytných pro pooperační fázi reha-
bilitace – nácvik sedu, přetáčení na 
bok a břicho s polštářem mezi kole-
ny, nácvik stoje a chůze o berlích bez 
zatěžování postižené dolní končetiny 
(DK), nácvik chůze o berlích po scho-
dech. 

6.  Redukce hmotnosti zvýšením pohy-
bové aktivity a dietou. 

7.  Celkové kondiční cvičení s důrazem 
na dechovou gymnastiku, jógový 
dech, prevenci flebotrombózy. 

II.  Pooperační rehabilitace  
za hospitalizace 

1. Prevence tromboembolických kom-
plikací.

2. Zvyšování rozsahu pohybu a svalové 
aktivace.

3. Vertikalizace pacienta (samostatný 
sed, stoj a chůze s pomůckami).

4.  Dosažení co největšího stupně sa-
mostatnosti v sebeobsluze a den-
ních činnostech.

Kvůli zvýšenému nebezpečí luxace TEP 
se mluví o tzv. „zakázaných pohybech“, 
tedy pohybech, při nichž může snadno 

dojít k vykloubení TEP. Sem patří přede-
vším zevní rotace a addukce v kyčelním 
kloubu, které, provedeny současně, jsou 
přímo luxačním manévrem. Dalším „za-
kázaným“ pohybem je flexe nad 90 stup-
ňů, při níž se hlavička TEP opírá o zadní 
okraj jamky a zvláště při přidruženém 
působení síly v ose femuru dojde snad-
no k vykloubení dozadu. Z podobných 
důvodů se nedoporučuje vícestupňová 
flexe s nataženou DK, protože se značně 
zvětšuje páka, která může táhnout kyčel 
do zevní rotace a addukce nebo tlačit 
proti zadnímu okraji jamky. Délka hospi-
talizace po implantaci TEP kyčle je indivi-
duální, obvyklá doba se pohybuje mezi 
7–14 dny.

III.  Rehabilitační program  
po propuštění

Z nemocnice by měl odcházet samostat-
ně chodící pacient o berlích. Za 6 týdnů 
následuje kontrola. Ve 3 měsících pro-
běhne RTG a operatér individuálně dopo-
ručí postupné odkládání berlí. Ideální je, 
když následuje lázeňská léčba. Po 6 mě-
sících je pacient schopen návratu do kaž-
dodenního života. 

Eva Seidlerová 
fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení 

Nemocnice Most, o.z. 

Rehabilitace po totální endoprotéze kyčelního kloubu Nemocnice Most

Pacientka s postdysplastickou 
koxartrózou

Primoimplantace v 52 letech Uvolnění a migrace komponenty  
po 7 letech

Pacientka č. 2

Pacient s primární koxartrózou Implantace TEP v 69 letech Zapadání jamky 7 let  
od primoimplantace

Pacient č. 1

První totální endoprotézu kyčelního 
kloubu u člověka aplikoval v roce 1938 
Philip Willes. 

iNdikace 
Indikací náhrady kyčelního kloubu alo-
plastikou je nejčastěji artróza primární či 
sekundární (po vývojové kyčelní dysplá-
zii, adolescentním skluzu epifýzy, m. Per-
thes, úrazech, hemofilii apod.). Další in-
dikací jsou subkapitální zlomeniny krčku 
u pacientů starších 70 let, kyčelní klouby 
postižené revmatoidní artritidou, tumory, 
avaskulární nekrózou hlavice stehenní 
kosti apod. 
Rozhodování o implantaci je u každého 
pacienta vždy přísně individuální. Mělo 
by se jednat o skutečně závažné onemoc-
nění kloubu, které nelze řešit konzervativ-
ně či jinými operačními technikami, a to 
u pacientů starších. U mladých aktivních 
lidí je třeba počítat s potenciálním selhá-
ním náhrady a nutností reoperace, která 

kálním patří folikulitida, proleženiny či 
vředové afekce v oblasti kloubu, ale pře-
devším aktivní infekce kyčle. K ostatním 
kontraindikacím lze řadit akutní infekci 
v jiných lokalizacích (nejčastěji uroin-
fekce), celkově nevýhodný interní stav, 
těžká neurologická onemocnění a další. 
U pacientů po cévních příhodách je nut-
no v prvních dnech po operaci počítat se 
zhoršením neurologického stavu. 
Před operací je třeba pečlivě zhodnotit 
stav periferního řečiště. Antiagregační 
léky je nutno vysadit několik týdnů před 
operací. U mužů s hyperplázií prostaty je 
vhodné provedení transuretrální resekce 
před elektivní artroplastikou. 

FáZe reHaBiLiTace
předoperační rehabilitace• 
pooperační rehabilitace během hos-• 
pitalizace
rehabilitační program po propuštění • 
z hospitalizace

stereotypy, ovládá potřebné typy chůze 
o berlích, zná předem cvičení, která bude 
provádět a obtíže, které pravděpodobně 
bude mít, reaguje mnohem lépe na re-
habilitační postupy po operaci, ochotně 
spolupracuje, umožňuje fyzioterapeu-
tům rozšířit škálu cvičení, věnovat více 
času kontrole prováděných pohybů, edu-
kaci pacienta s ohledem na rehabilitační 
program po propuštění a konečně také 
umožňuje zkrátit dobu hospitalizace. Po-
operační LTV za hospitalizace je obvykle 
velmi dobře rozpracována na každém 
ortopedickém pracovišti, které provádí 
operace TEP, s drobnými odchylkami dle 
preferencí těchto pracovišť. Cílem tohoto 
období rehabilitace je nácvik samostat-
né chůze bez zátěže operované končeti-
ny a nácvik sebeobsluhy. Tomuto období 
rehabilitace bývá věnována maximální 
pozornost, což v některých případech ne-
platí o dalším období – rehabilitačním 
programu po propuštění z hospitaliza-

Předoperační rehabilitace je ideálem, 
který však naráží na finanční i organizač-
ní překážky. K operaci by tak přicházel 
pacient, který je připraven psychicky i fy-
zicky, což pochopitelně velmi zjednoduší 
pooperační období jak za hospitalizace, 
tak po propuštění. Pacient, který přichází 
k operaci s již obnovenými pohybovými 

je vždy závažnějším výkonem než primár-
ní implantace. V indikovaných případech 
je vhodné zvážit možnost provedení ar-
trodézy u velmi mladých pacientů, která 
může být v případě potřeby v pozdějším 
věku konvertována na endoprotézu. 
Kontraindikace náhrady kyčelního klou-
bu lze rozdělit na lokální a celkové. K lo-

ce. Právě v této fázi rehabilitace dochází 
relativně snadno k rozvoji a zafixování 
nesprávných pohybových stereotypů, ze 
kterých mohou rezultovat bolesti v ope-
rované oblasti nebo přenesené bolesti 
nejčastěji v oblasti lumbosakrálního pře-
chodu. Tento fakt může sám o sobě nega-
tivně ovlivňovat jinak velmi dobré výsled-
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Firemní školka pro zaměstnance II.
Masarykova nemocnice

V minulém čísle Infolistů jste se dozvěděli o projektu s názvem „Firemní školka pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykovu ne-
mocnici v Ústí nad Labem, o.z.“ Chtěli bychom pokračovat v tématu a podat trochu obšírnější informace a možná i odpovědět na 
nějaké otázky. 

Chodba Jídelna Jídelna

Šatna Třída Třída 2

V areálu MN, v budově údržby probíhají 
práce na rekonstrukci těchto prostor. Pro-
hlédněte si obrázky, takhle to ve školce 
bude vypadat. 
Celá rekonstrukce je hrazena z vlastních 
zdrojů, platí to Krajská zdravotní, a.s. 
Nečekali jsme na to, zda vyhrajeme výše 
zmíněný projekt z ministerstva práce 
a sociálních věcí. Ten je ostatně určen 
pouze pro personální zajištění (mzdy 
zaměstnanců školky po dobu tří let) a za-
koupení drobného vybavení. Vybudování 
školky bylo rozhodnuto předem s cílem 
vyhovět přání našich zaměstnanců, kteří 
se pro školku vyjádřili v dotazníkovém 
šetření.
Rekonstrukce se blíží ke konci a na řadě 
je vybrat kvalifikovaný personál. Začne-
me s vedoucím pedagogem, který musí 
zajistit kvalitní program pro děti. Ved-
le klasických výchovných programů to 

budou další aktivity. Jako motto jsme 
zvolili výchovu ke zdravému životnímu 
stylu. Počítáme tedy s výrazným podílem 
cvičení a vhodných sportů, s racionální 
a zdravou výživou. Stravu bude sestavo-
vat nutriční terapeutka, vařit bude náš 
stravovací provoz. 

Samozřejmě se děti budou učit anglicky, 
chodit do kina a divadla na pohádky, za-
plavat si do bazénu. K dispozici budou 
mít zahradu s pískovištěm a prolézačka-
mi. Budou si hrát a odpočívat. 

Provoz školky bude celodenní – 12 ho-
din. To proto, aby v případě nutnosti si 
mohla maminka vzít s sebou dítě na svoji 
směnu. Pokud nastane potřeba a budou 
vzneseny požadavky, plánujeme i noční 
provoz. 

Jako obrovskou výhodu vidíme to, že 
zaměstnancům odpadne nejen starost 

s umístěním dítěte, ale také dojíždění do 
vzdálené školky a náročné vyzvedávání 
za nezbytné spolupráce širokého příbu-
zenstva. 

Poplatek za školku vychází z rozpočtu, 
který obsahuje náklady na výstavbu, 
úklid, stravu, ostrahu, topení a energie. 
Vychází cca 3000 Kč na měsíc. Ale pozor! 
Tato částka je za plný počet dnů včetně 
stravy. Celá kalkulace bude upřesněna 
a zveřejněna, zatím je předběžná. Jsme 
soukromá školka, nejsme dotováni jako 
zařízení spadající pod MŠMT.

Chceme, aby naše školka byla zařazena 
jako školské zařízení a vyhověla všem le-
gislativním a hygienickým požadavkům. 
A hlavně si všichni přejeme, aby se ve 
školce dětem líbilo!

redakce Infolistů

Pracuji na chirurgické jednotce intenzivní 
péče v Nemocnici Děčín, o.z. Jednotka in-
tenzivní péče je určená široké škále dia-
gnóz. Jsou zde hospitalizováni například 
pacienti v pooperačním období, pacienti 
s onemocněním trávicího traktu i pacien-
ti, kteří vyžadují intenzivní péči při selhá-
ní životních funkcí.
Crohnova choroba je chronické celoživot-
ní nespecifické zánětlivé onemocnění, 
které může postihnout celou trávicí sou-
stavu od ústního otvoru až ke konečníku. 
Nejčastěji je popisována tato choroba 
v oblasti napojení tenkého střeva na stře-
vo tlusté (ileocekální oblast), neboli na 
konci tenkého střeva (terminální ileum). 
Výskyt je častější u mladých jedinců mezi 
20. a 30. rokem života. Charakteristické 
je střídání různě dlouhých období klidu 
(remise) s akutním vzplanutím (exacer-
bace). Zánětlivě bývají postiženy všech-
ny vrstvy střevní stěny, proto je zde sklon 
ke tvorbě píštělí a abscesů. Vzhledem 
k tomu, že zánět prochází celou střev-
ní stěnou a má po léčbě sklon k jizvení, 
dochází ke zúžení střeva (stenosa) nebo 
k úplné neprůchodnosti střevní (ileus). 
Postižené střevní kličky mají tendenci 
se spojovat, čímž vznikají srůsty mezi 
jednotlivými střevními úseky. Příčina 
onemocnění není známá. Do souvislosti 
se vznikem se dávají bakteriální a viro-
vé infekce, genetické faktory, porucha 
obranyschopnosti, dlouhodobé působe-
ní jiných nepříznivých faktorů, například 
užívání syntetických léků, potravinové 
alergie. Onemocnění se vyskytuje v akut-
ní nebo chronické formě. Akutní stadium 
začíná náhle jako zánětlivá náhlá přího-
da břišní. Příznaky onemocnění v ileoce-
kální oblasti jsou totožné jako u akutní 
apendicitidy – křečovité bolesti břicha, 
zvýšená teplota, slabost. Pro chronické 
(častější) stadium jsou typické: bolesti 
břicha spojené s průjmovitými stolicemi, 
zvracení, horečky, dehydratace, ztráta 
chuti k jídlu a tělesné hmotnosti, poruchy 
vstřebávání živin a následná podvýživa. 
Onemocnění je diagnostikováno pomocí 
rodinné anamnézy, fyzikálního vyšetření, 

Ošetřování pacienta s Crohnovou chorobou
Nemocnice Děčín 

Distribuce onemocnění  
v zažívacím traktu

Pouze 
tenké 
střevo

5 %

Pouze 
tlusté 
střevo
20 %

Gastroduodenal
5 %

Vzestupný  
tračník
35 % Centrální

ileum
35 %

rentgenového a endoskopického vyšet-
ření, popř. CT – především při postižení 
v malé pánvi, dále se k potvrzení diagnó-
zy využívá laboratorního a histologické-
ho vyšetření.

LéčBa croHNovY cHoroBY
Konzervativní terapie: Pacientům je dopo-
ručena „Bezezbytková dieta“ bohatá na 
bílkoviny, cukry a vitamíny, s omezením 
tuků, doplněná dostatkem tekutin, malé 

porce jídla 5 – 6x denně. Do jídelníčku je 
vhodné zařadit hodně zeleniny a ovoce. 
Z tuků by měly převažovat rostlinné ole-
je. Jako přílohy jsou vhodné brambory, 
těstoviny nebo menší porce rýže. Zcela 
nevhodné jsou luštěniny. Dále doporu-
čujeme z jídelníčku úplně vyřadit mléčné 
výrobky včetně sýrů, dráždivé, kořeněné, 
nadýmavé, tučné potraviny, zejména pak 
jídla připravená na přepalovaném tuku. 
Mezi zakázané potraviny patří i alkohol 
(malé množství piva nebo sklenička čer-
veného vína po jídle je dovolena), kofein, 
čokoláda, nápoje sycené oxidem uhliči-
tým, kukuřice a vejce. Vhodné je nekou-
řit. V medikamentózní léčbě se zaměřu-
jeme na podávání protizánětlivých léků, 
kortikoidů, imunosupresivních léků a při 
komplikacích event. antibiotik. Parente-
rální a enterální výživa je ordinována pře-
devším při píštělích tenkého střeva. Indi-
kací enterální výživy je prevence a léčba 
podvýživy, zlepšení růstu a vývoje u dětí 
a mladistvých, zlepšení kvality života, 
léčba akutní fáze, perioperační výživa, 
udržování remise. Biologická léčba je 
definována jako podávání látek různého 
složení a mechanismu účinku, které za-
sahují do imunitních a zánětlivých dějů 
provázejících vznik a vývoj léčených cho-
rob. Ty mohou fungovat jako antigeny 
a tak provokovat v léčeném organismu 
tvorbu protilátek. Při terapii Crohnovy 
choroby k biologické léčbě přistupujeme 
zejména, je-li špatná odezva na běžnou 
terapii. Chirurgická léčba je indikována 
při komplikacích onemocnění, jako je 
stenóza střeva nebo ileus při neúspěšné 
konzervativní terapii. Při operačním ře-
šení chirurg provádí resekci postiženého 
úseku střeva. Pacient by měl být k výko-
nu dobře nutričně připraven. V léčbě Cro-
hnovy choroby zaujímá důležité místo 
také psychoterapie – klidový režim, od-
stranění stresů.

Danuše Tomášková 
staniční sestra  

JIP chirurgické oddělení 
Nemocnice Děčín, o.z.
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Děkujeme všem, kteří přispěli do 
Sbírky pro povodní postižené obce 
Děčínska, kterou v naší nemocnici 
organizoval DOBRO-DRUH. Sbírka 
probíhala od 11. 8. do 20. 8.2010.
Vybrali jsme velké množství bale-
ných vod, čisticích prostředků, had-
rů i drogistického zboží.
To vše vyexpedovali naši dobrovol-
níci autem Českého červeného kří-
že Děčín v pátek 20. srpna, kdy byla 
tato povodňová pomoc odvezena, 
aby ji mohli v Děčíně distribuovat 
postiženým. 
Děkujeme jednotlivcům i kolek-
tivům, kteří přispěli, mezi jinými 
odd. patologie ústecké nemocnice 
a v neposlední řadě i paní Vaiglové 
a pracovnicím zákaznického INFO 
centra.
Za organizaci DOBRO-DRUH 

 Andrea Sahulová 
koordinátorka dobrovolníků

DOBRO-DRUH – Úspěšná sbírka pro povodně

Ve středu 21. 7. 2010 se dobrovolníci 
z Nemocnice Teplice, někteří členové 
z vedení nemocnice a jejich přátelé 
sešli na soukromé farmě ve Mstišově, 
aby si společně užili příjemné odpo-
ledne. Návštěvu jsme si zpestřili jízdou 
na koních, plaváním s nimi v zatope-
ném dolu a grilováním dobrot. Chtěla 
bych tímto poděkovat majitelce farmy 
a naší dobrovolnici slečně Mináříkové 
za to, že jsme mohli její farmu navštívit 
a dále panu náměstkovi MUDr. Woz-
nicovi, hlavní sestře Bc. Vágnerové 
a Ing. Vejtasovi, že si našli chvilku 
a přišli s dobrovolníky posedět. Výlet 
se velmi podařil a všichni si rádi tako-
vou akci brzy zopakujeme. 

Bc. Zuzana Berkyová 
koordinátorka dobrovolníků 

Nemocnice Teplice, o.z. 

DOBRO-DRUH – Výlet dobrovolníků na farmu

Redakce  časopisu  Infolisty  děkuje  organizá-
torce  celé  akce,  paní  Sahulové,  za  obětavé 
zorganizování uvedené akce.

Sbírka pro postižené povodněmi

Instrumentářka nebo perioperační sestra, 
dva odlišné výrazy, ale jedno mají společné 
– pomáhat přispět k úsilí vrátit nemocnému 
člověku to nejcennější – zdraví. 

co oBNáší Práce PerioPeračNí sesTrY
Instrumentářka není jenom ta sestra, co po-
dává lékařům nástroje, ale koncepce peri-
operační péče se skládá z dalších fází:

předoperační příprava• 
v průběhu operace• 
pooperační péče• 

Zajišťuje realizaci ošetřovatelských zásad 
v perioperační péči (bezpečí, kontinuita, 
individualita, zaměření na pacienta) a do-
kumentaci perioperačního procesu. 
Na operační sály se vybírají ty nejzručnější 
sestry, převážně z lůžkových oddělení, pro-
tože ne každá sestra se na tuto náročnou 
práci hodí. Profese je náročná na vnímání 
a paměť, vyžaduje kritické myšlení, odbor-
né vědomosti na vysoké úrovni a praktické 
zkušenosti.
Podmínkou úspěšnosti je dobrá profesio-
nální adaptace, to je překonání hlubokého 
a živého prožívání zátěžových situací. Nut-
né je naučit se prožívat situace na operač-
ním sále s odstupem, přiměřeně, bez trau-
matizujícího vlivu.

Adaptace na toto povolání se snáze a rych-
leji dosáhne tehdy, je-li mobilizace k jeho 
volbě založena na hlubokém zájmu a zna-
lostech jeho náplně.

ZáTěžové FakTorY Na oPeračNím sáLe

Náročnější operace trvají i několik hodin, 
během nichž musí být instrumentářka, bez 
ohledu na vlastní nepohodlí, plně soustře-
děna. Dlouhé stání při operačních výko-
nech vyvolávají bolesti páteře, křečové žíly 
na dolních končetinách a gynekologické 
potíže. Při dlouhodobém působení umě-
lého osvětlení dochází k únavě zraku a ke 
zhoršení podmínek vidění. Teplo sálového 
prostředí je častou příčinou únavy a ma-
látnosti. Dalším negativním faktorem jsou 
chemické činitele (desinfekční roztoky, 
narkotizační plyny), jejichž vlivem dochází 
k různým alergickým reakcím a mírným into-
xikacím. K těmto činitelům přistupuje jako 
další faktor nevhodný režim přestávek, ne-
vhodné stravování a práce vykonávaná pod 
časovým tlakem.

Velmi často přibírá instrumentářka ke svým 
povinnostem i práci ošetřovatelek, sanitá-
řů, uklízeček i lékařů. Instrumentářka je po 
službě často vyčerpaná fyzicky i psychicky.

sesTra versus TecHNika
Schopná instrumentářka se už dávno ne-
posuzuje podle toho, jak rychle dokáže 
navléknout vlákno do jehly nebo podávat 
nástroje operatérovi, ale nedílnou součástí 
její pracovní náplně je i obsluha přístrojo-
vého vybavení operačních sálů. Obsluho-
vat mnohasettisícové či milionové přístroje 
není opravdu jednoduché, zvlášť když větši-
na sester byla na SZŠ seznámena pouze se 
základy fyziky.
Specializační studium se přístrojovou tech-
nikou vůbec nezabývá a sestry bakalářky 
přicházejí do praxe vybaveny jednosemes-
trálním studiem biofyziky. 
Technika ke zdravotnictví jednou provždy 
patří, bude jí stále více a bude stále náklad-
nější. Proto funkce technika zdravotnických 
přístrojů by měla být již samozřejmostí na 
všech operačních sálech.

eorNa
Evropská asociace perioperačních sester 
připravuje program se zaměřením na peri-
operační vzdělání sester pro všechny země 
Evropské unie tak, aby byl instrumentářkám 
z jednotlivých zemí zcela otevřen pracovní 
trh.
Pokud zájemkyně o práci na operačním 
sále v zemích Evropské unie potvrdí, že ab-
solvovala společný základ vzdělání v tomto 
oboru, budou na jakémkoli perioperačním 
oddělení vědět, jaké znalosti od ní mohou 
očekávat.
Převážná většina pracovníků v kolektivu na 
operačním sále jsou ženy různých věkových 
kategorií, od mladých až po ženy zralého 
věku. Hlavním předpokladem dobré spo-
lupráce je vzájemný respekt, úcta a vědo-
mí nezastupitelnosti každého v sehraném 
operačním týmu.
Instrumentování se lze naučit. K tomu je 
třeba dobrých znalostí, zkušeností a zruč-
nosti.
Dobrou instrumentářkou se však může stát 
jen sestra, která má ve své anonymitě zá-
jem o osud nemocného a prožívá a naplňu-
je smysl svého povolání nejen dovedností, 
ale i svým srdcem.

Jana Přeučilová 
perioperační sestra 

centrální operační sály 
Nemocnice Most, o.z.

Náročná práce instrumentářky
Nemocnice Most

Instrumentářka – sestra pro perioperační péči. Pokud by se vám snad pojem sestra peri-
operační péče zdál poněkud cizí, pak vězte, že pochází z oficiální terminologie Evropské 
unie a patrně se s ním budeme setkávat stále častěji.

Připravený operační sál
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Křečové žíly (varixy) jsou žilní městky, které 
vznikají nedostatečností žilní stěny. Jsou to 
jasně viditelné žíly pod kůží, které jsou vinu-
té, jejich stěna je oslabená, ztenčená a jsou 
rozšířené. Na takto postižených žilách se 
tvoří výdutě, které jsou také viditelné. Ve vět-
šině případů bývají postižené dolní končeti-
ny. Mají nepěkný vzhled a mohou působit 
i nepříjemné bolesti. Příčinou onemocnění 
varixy je dědičnost, obezita, sedavé zaměst-

nání, nedostatek pohybu, dlouhé stání, kou-
ření, hypertenze, ale i těhotenství ovlivňuje 
vznik varixů.

Varixy se dělí na primární (postižení povr-
chového žilního systému) a sekundární (po-
stižení hlubokého žilního systému). K určení 
závažnosti postižení končetin provádíme 
ultrazvukové vyšetření žilního systému. Dle 
výsledků lékař indikuje druh co možná neje-
fektivnější terapie.

TeraPie:

1) Při povrchovém postižení ve většině pří-
padů postačí venofarmaka nebo veno-
tonika a elastická bandáž končetiny. 

2) Chirurgická terapie (stripping) zahrnuje 
4–5 dní hospitalizace na cévním odd. 
Operace je plně hrazena pojišťovnou. 
Na operovaných končetinách jsou malé 
jizvičky, aplikuje se elastická bandáž, na 
pooperační hematomy Lioton 100 000 
gel a ke zpevnění žilní stěny Detralex.

3)  Sklerotizace žil se provádí laserem – 
jedná se o ambulantní výkon, neboles-
tivý, povrch kůže není narušen, hradí 
pacient sám.

Varixy jsou také nebezpečné pro možné kom-
plikace tohoto onemocnění, jako jsou např. 
tromboflebitida (zánět žil) nebo trombosa 
(postižení hlubokých žil). Tromboflebitida je 
postižení povrchových žil, které se projevu-
je zarudnutím postiženého místa, palpační 
bolestivostí a zatvrdnutím. Postižená konče-
tina není oteklá.
Trombosa se projevuje naopak otokem kon-
četiny, bolestivost zejména při chůzi a do-
šlapu. Ta může vyústit až v plicní embolii 
(ucpání krevního řečiště plic trombem z dol-
ních končetin).
Při nedostatečném odstranění příčin a fak-
torů, ovlivňujících vznik varixů je pravděpo-
dobná recidiva tohoto onemocnění.

Jitka Vitoušová 
chirurgické oddělení 

Nemocnice Teplice, o.z.

Varixy
Nemocnice Teplice

Běžná křečová žíla

 

Personální změny v KZ, a.s.
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Krajská zdravotní, a.s.
Bc. Markéta Bartůňková 
se stala vedoucí  
odboru úhrad zdravotní péče
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Nemocnice Děčín, o.z.
Helena Šafaříková
se stala vrchní sestrou  
dětského oddělení
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Nemocnice Most, o.z.
Eva Mašková
se stala vrchní sestrou  
dětského a dorostového oddělení
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Nemocnice Chomutov, o.z.
MUDr. Jiří Neumann 
se stal primářem  
neurologického oddělení 

Bc. Lenka Benešová 
vedoucí personálně-právního odboru 

Krajská zdravotní, a.s.

U stáří a stárnutí je důležité rozlišovat věk, 
který má svojí vlastní klasifikace dle SZO. 
Jako první rozlišujeme střední věk, který je 
od 45 do 59 let, vyšší věk se klasifikuje od 
60 do 74 let, dále vysoký věk 75 až 89 let 
a naposledy rozlišujeme dlouhověkost od 
90 let a více.
Příznaky stáří a stárnutí se dělí do dvou sku-
pin a to tělesné a psychické. Mezi tělesné 
projevy patří: atrofie a involuce orgánů, zpo-
malení látkové výměny, snižuje se spotřeba 
02, zpomaluje se syntéza bílkovin, snižuje se 
hmotnost v důsledku úbytku svalové hmoty 
a podkožního tuku, kůže je vrásčitá, ztrácí 
svou elasticitu, je suchá, objevují se pigmen-
tové skvrny a vrásky, vlasy šedivějí, řídnou 
a vypadávají, dochází k odvápňování kostí 
(křehké kosti) – zvyšuje se náchylnost k úra-
zům, změny na vnitřních orgánech (zhoršuje 
se činnost srdce, jater, plic a ledvin), snižu-
je se sekrece žláz s vnitřní sekrecí, činnost 
některých žláz je zastavena (např. pohlavní 
žlázy), nervový systém je méně odolný vůči 
zátěžovým situacím a zhoršení smyslového 
vnímání (hmat, zrak, sluch, čich, chuť). Psy-
chické změny: snižuje se vštípivost a výbav-
nost hlavně krátkodobé paměti, objevuje se 
menší nápaditost a vynalézavost, zpomaluje 
se psychomotorické tempo, situace a úkoly 
řeší pomaleji, lpí na tradičních zvycích, větší 
únavnost, labilita emocí a převládá touha 
po soukromí a pohodlí.
Farmakoterapie a léčba ve stáří je dlouhodo-
bá a méně úspěšná, je zde větší pravděpo-
dobnost nežádoucích reakcí, která stoupá 
s věkem a s větším množstvím aplikovaných 
léků a převažuje léčba symptomatologická 
nad kauzální. Úkoly sestry ve farmakoterapii 
jsou: dodržovat všeobecná pravidla pro po-
dání léků dle způsobu podání, při podávání 
kapek a půlených tablet dát pozor na třes 
a koordinaci pohybů geronta z důvodu přes-
ného podání medikamentu dále je nutné 
kontrolovat užití léků předepsaným způso-
bem, všímat si účinku medikamentů a hlav-
ně si všímat možných nežádoucích účinků.
Testování v geriatrii je trošinku novinka… 
K testování se používají různé testy, které 
se pak vyhodnotí. Vyhodnocuje se jimi de-
mence, deprese, mobilita, závislost. Mezi 

testy patří např. test kreslení hodin, škála 
deprese pro geriatrické pacienty, hodnocení 
funkční nezávislosti, hodnocení nutričního 
stavu, mini – Mental test a Barthelův test 
základních všedních činností.

imoBiLiZačNí sYNdrom (is)
Je porucha hybnosti a také může následně 
dojít k poškození a změnám v celém orga-
nismu v důsledku nepohyblivosti. Týká se 
ležících pacientů. Dělíme ho do dvou sku-
pin: akutní imobilizační syndrom – vzniká 
v průměru 7–10 dní někdy i dříve (pozor na 
akutní dekubity) a imobilizační syndrom – 
vzniká po 10–14 dnech. Příznaky IS dělíme 
na somatické a psychické. Mezi somatické 
patří: hypoventilace, svalové kontraktury, 
koordinace pohybu je špatná, zpomalení 
střevní peristaltiky, hyperkoagulace, osteo-
poróza a poruchy mikce. Psychické příznaky 
jsou: deprese, úzkost, apatie a poruchy so-
ciálních kontaktů.
IS má vliv na řadu systémů. U pohybové-
ho aparátu dochází ke: snižování svalové 
síly, atrofii svalstva, osteoporóze, ztuhnutí 
kloubů, ankyloze kloubů a ke kontrakturám 
šlach. Prevencí je polohování, včasné vstá-
vání, nutit do vstávání, nejdříve sed na po-
steli, potom na boku postele, stání, chůze, 
aktivní a pasivní cvičení na rozsah pohybů, 
cvičení proti odporu. Kardiovaskulární apa-
rát: zvyšuje se srdeční činnost (převládá 
sym nad paras), snižuje se diastolický tlak, 
ortostatická hypotenze, insuficience žil-
ních chlopní DK, tromboflebitity DK, plicní 
embolie. Prevence KVA je pohyb, cvičení, 
postupné zvyšování Fowllerovy polohy, DK 
volně spuštěné z postele, elastické punčo-
chy, bandáže a polohování DK. Respirační 
aparát: ventilace plic je změněná, omezený 
pohyb hrudníku, dýchání je mělké, narušení 
kašlavého reflexu (samočisticí schopnost), 
atelaktáza, hypostatická pneumonie – stag-
nuje hlen, bakterie. Prevencí je nácvik správ-
ného dýchání, držení těla, správná poloha 
nemocného, dechová gymnastika (dýchání 
proti odporu), podpora expektorace (inha-
lace, RHB, míčkování, poklepy) a prevence 
pneumonií a atelektáz. Metabolický výži-
vový aparát: dochází k nižšímu bazálnímu 
metabolismu, je nižší požadavek organismu 

na přísun energie, nižší motilita GIT, nižší 
sekrece žláz trávicího systému, převažuje 
katabolismus, anorexie (ztráta chuti k jídlu) 
a hypoproteinémie. Prevence: dieta (zvýše-
né bílkoviny, tuky, vláknina, vitaminy, mi-
nerály), cvičení, antigravitace, parenterální 
a perorální doplňky výživy, kontrola váhy, 
P+V tekutin a je nutné zapisovat stravu. Vy-
lučovací aparát: dochází ke zvýšené diuréze, 
potíže s vyprazdňováním moče v pupinač-
ní poloze, tlačí proti gravitaci, stáza moči, 
snížená schopnost MM vyprazdňovat se, 
zvýšené riziko infekce MM, inkontinence. 
Dále může dojít ke snížení mobility tlustého 
střeva, zácpě, paradoxnímu průjmu. Preven-
ce: otáčení, polohování a cvičení, zvýšené 
hydratace, zajistit vhodnou polohu při mo-
čení, soukromí, katerizace, pohyb, cvičení, 
úprava stravy. Kožní aparát: snížení turgoru 
kůže, proleženiny. Prevence: čistota lůžka, 
hygiena, masáže, polohování, promazává-
ní. Nervový aparát: změny smyslového vní-
mání, ospalost, neklid, zvýšená dráždivost, 
zmatenost. Prevence: pohyb, cvičení, zvý-
šení dotykových stimulů, udržovat orientaci 
různými pomůckami (výrazné hodiny, kalen-
dář, často oslovovat jménem, vše vysvětlit, 
o všem informovat). 
Úkoly sestry v kostce: prevence imobili-
začního syndromu, aktivizace a psychická 
stimulace nemocných, RHB, včasná mobili-
zace, boj proti vzniku dekubitů a opruzenin, 
dostatečný přísun bílkovin, minerálů a te-
kutin, Fowlerova poloha, prevence poruch 
vyprazdňování.
Po ukončení svého studia jsem nastoupila 
na interní oddělení. Práce je to zajímavá, ale 
fyzicky i psychicky velmi náročná. 
Pokud uvážím věkový průměr „našich paci-
entů“ a výši stupně jejich sebeobsluhy, je 
ohrožení pacienta důsledky imobilizačního 
syndromu vysoké. Na vlastní oči vidím, jak 
důležité je znát prevenci a dodržovat pre-
ventivní postupy při ošetřování tak, aby ne-
došlo k poškození jednotlivých aparátů. 
Dovolila bych si tedy apelovat na Vás, ses-
třičky, abyste imobilizační syndrom a jeho 
úskalí měly na paměti a svoji ošetřovatel-
skou péči plánovaly a poskytovaly s ohle-
dem na výše uvedené.

Šárka Worapková, Dis. 
interní oddělení  

Nemocnice Chomutov, o.z.

Geriatrický pacient
Nemocnice Chomutov

Než se začneme bavit o geriatrickém pacientovi, tak si nejdříve musíme upřesnit dva důle-
žité pojmy a to: GERONTOLOGIE (nauka o stárnutí a stáří) a GERIATRIE (samostatný medi-
cínský obor zabývající se prevencí a léčbou chorob starých lidí).

od
 1
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0

Nemocnice Děčín, o.z.
Lenka Kettnerová
se stala vedoucí  
laborantkou LTS
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Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., chirurgické oddělení 
pořádají

16.–17. 9. 2010 na zámku v Děčíně

DěčínSKé ChIRuRgICKé Dny 
Sympozium ke 110. výročí provozu nemocnice  

s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie.

Chirurgické dny se konají pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové a primátora města Děčín Ing. Vladislava Rašky.  
Organizačně zajišťuje Ortopedické centrum, s.r.o – www.ortopedicke-centrum.cz

 

Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.
předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a.s.  

  vyhlašuje 

Stipendijní program pro akademický rok 2010/2011
Podporováni mohou být studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech:

lékařských, ošetřovatelských 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. 2010 na adresu:
Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12 A, odbor personální, 401 13 Ústí nad Labem.  
Obálku označte „Stipendium“.
Vyjádření o získání stipendia obdrží student nejpozději do 30. 11. 2010.
Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy naleznete na stránkách: 

www.kzcr.eu/o-nas/nadacni-fond/default.aspx



V pátek 27. 8. 2010 nás zastihla smutná zpráva, že týden po svých půlkulatých 
narozeninách (85 let) zemřel emeritní přednosta chirurgické kliniky v Ústí nad 
Labem prof. Miloslav Hrbek, DrSc.
Profesor Hrbek patřil k čelným představitelům chirurgické obce druhé poloviny 
minulého století. Zasloužil se o rozvoj chirurgie v oblasti severních Čech, ale 
současně reprezentoval chirurgickou společnost na celostátní úrovni. Ještě dnes na 
něj vzpomíná celá řada aktivních chirurgů a proto mu zcela právem náleží naše úcta 
a dík za vše, co nás naučil. 
Za kolektiv chirurgické kliniky
          MUDr. Petr Opletal, CSc.

Zemřel profesor MUDr. Miloslav Hrbek, DrSc. 

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

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

9. 9. 2010 VIII. Regionální odborná konference Nemocnice Most  
„Ošetřovatelská péče v klinických oborech“

KZ, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – kinosál

17. 9. 2010 Mezinárodní konference „Přenos živých operací“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
20. 9. 2010 Komunikace s pacienty se specifickými potřebami KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.

20. 9.–21. 9. 2010 Konference ORL KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
21. 9. 2010 Odborný kurz „Umělá plicní ventilace“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.

21. 9.–7. 12. 2010 Odborný kurz „Znakový jazyk neslyšících  
pro zdravotníky – pro pokročilé“

KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.

23. 9.–9. 12. 2010 Odborný kurz „Základy znakového jazyka neslyšících  
pro zdravotníky – pro začátečníky“

KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.

23. 9. 2010 Konference „Duševní zdraví“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
25. 9.–27. 11. 2010 Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“  

– kurz již naplněn
KZ, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – učebna

30. 9.–1. 10. 2010 VI. KORN – Celonárodní konference  
registrovaných sester

Městské divadlo Chomutov
kontakt: p. Rybínová – tel.: 477 114 104

4. 10.–6. 12. 2010 Certifikovaný kurz „Mentor klinicko-pedagogické praxe v ošetřo-
vatelství“

KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.

5. 10. 2010 Konference „Ošetřování nemocných v domácím prostředí“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
5. 10. 2010 Školicí akce „Periferní žilní vstupy“ – akce již naplněna KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
6. 10. 2010 Konference „Intervenční endoskopie“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
7. 10. 2010 Celostátní konference „Emergency – nemocniční křižovatka“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

12. 10. 2010 Seminář „Mezilidské vztahy“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
13. 10. 2010 Konference „Péče o matku a dítě“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
15. 10. 2010 Den stomiků – určeno pro pacienty KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

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.

20. 10. 2010 Konference „Transplantační program“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
20. 10. 2010 Odborný kurz „Hojení ran“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
21. 10. 2010 Konference pro lékaře a všeobecné sestry  

„Ošetřovatelská péče v urologii“
KZ, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.,  
pavilon O, poliklinika

21. 10. 2010 Seminář „Zdravotnická dokumentace“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
25. 10. 2010 Konference „Možnosti hormonální a nehormonální antikoncepce 

u žen. Podvaz chámovodů – mužský příspěvek k antikoncepci“
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
kontakt: p. Rybínová – tel.: 477 114 104

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


