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Krajská zdravotní odstranila chybu, ke které došlo při vymáhání dlužných regulačních poplat-
ků.
V rámci vymáhání dlužných regulačních poplatků, které Krajská zdravotní, a. s. realizuje pro-
střednictvím smluvní spolupráce se společností specializující se na vymáhání pohledávek, do-
šlo k pochybení u skupiny plateb, kdy byli nedopatřením urgováni lidé, kteří poplatky řádně 
uhradili. 
K chybě došlo na straně Krajské zdravotní, a. s., nikoli na straně vymáhající společnosti, která 
tak nedopatřením poplatky na základě chybných informací vymáhala.
Při nakládání s údaji dlužníků regulačních poplatků došlo v rámci Krajské zdravotní k záměně 
počítačových dat, kdy byla skupina dlužníků zaměněna za klienty, kteří poplatky řádně a včas 
uhradili. Záležitost je velmi nepříjemná, protože se dotkla těch, kteří nic nedluží, navíc tato chy-
ba několika jednotlivců poškodila dosud dobře probíhající proces vymáhání dluhů za regulační 
poplatky. Z této chyby jsme proto vyvodili okamžité personální důsledky a všem, kterých se 
chybné vymáhání dotklo, jsme se písemně omluvili. 

V souvislosti s více jak dvěma miliony realizovaných platebních případů představuje chyba pouze promile procenta, přesto se 
dotkla skupiny klientů, kteří poplatky řádně uhradili, a kterým neoprávněné vymáhání způsobilo nepříjemnosti. Zástupce Krajské 
zdravotní, a. s. tato skutečnost velmi mrzí a touto formou se za ni omlouvají.
Pokud klient reagoval na neoprávněnou výzvu a znovu 
uhradil již zaplacený regulační poplatek prostřednictvím 
firmy, zastupující Krajskou zdravotní, a. s. při vymáhání, 
peníze tato firma obratem klientovi vrátí. Pokud by klient 
znovu uhradil již zaplacený regulační poplatek na plateb-
ních místech Krajské zdravotní, a. s., bude peníze vracet 
Krajská zdravotní, a. s.
Pro ty, kteří si nejsou jisti uhrazením regulačních poplat-
ků Krajská zdravotní, a. s. dál nabízí možnost jak případný 
dluh ověřit, a to na platebních místech jednotlivých ne-
mocnic nebo na uvedených kontaktech.

Ing. Martin Šuma  
náměstek pro ekonomické řízení  

a controlling  
Krajská zdravotní, a. s.
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Občané ÚstecKéhO Kraje mají právO na dOstupnOu  
KOmplexní OnKOlOgicKOu léčbu

Jeden z onkologicky nejpostiženějších krajů v České republice 
by měl podle záměrů Ministerstva zdravotnictví České republi-
ky přijít od 1. dubna 2012 o statut komplexního onkologického 
centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Pro pacienty 
Ústeckého kraje, kteří jsou ohrožováni důsledky znečištěného 
životního prostředí by to znamenalo, že přijdou o nejmoderněj-
ší a nejúčinnější metody léčby rakoviny, tzv. biologickou léč-
bu, kterou by ústecká onkologie nesměla pacientům podávat. 
Po předchozím odnětí statutu komplexního centra chomutov-
ské onkologii je ústecké onkocentrum jediným v Ústeckém kraji.

Záměr ministerstva zdravotnictví je pro mě nepřijatelný, protože je namířený proti našim pa-
cientům. Doporučení, abychom předali pacienty s biologickou léčbou onkocentrům v ostat-
ních krajích a v Praze je naprosto nepřijatelný hazard s pacienty z Ústeckého kraje postiže-
nými rakovinou. Ministerstvo nám vytýká onkologii vzdálenou jeden kilometr od nemocnice, 
nevadilo by mu ale 100kilometrové dojíždění těžce nemocných pacientů do Prahy.
Věřím, že tvrzení ministerských úředníků o dostatečné síti onkocenter nesměřuje k pohrdání 
lidmi s rakovinou ze severu republiky, a že ustanou snahy o proděravění zmiňované sítě. 
Věřím také, že narychlo uskutečněná schůzka s ministrem Hegerem a příslib dalších jednání 
a prošetření celé záležitosti skončí ponecháním statutu, který umožní pacientům z našeho 
kraje stejný rozsah zdravotní péče, jaký se dostává občanům v ostatních regionech. Jednání 
o statutu komplexního onkologického centra mezi Krajskou zdravotní a ministerstvem zdra-
votnictví budou pokračovat 2. března v Ústí nad Labem. 
Množství jednání na nejrůznějších úrovních, ale i komunikace s obyčejnými lidmi, kteří se 
na mě obracejí telefonicky, běžnou i elektronickou poštou, ale i nebývalý zájem médií, to 
vše mě ubezpečuje, že lidem z Ústeckého kraje není osud dostupné superspecializované 
onkologické péče lhostejný. Není to ale jen zájem o dané téma, jsou to především projevy 
podpory, které mě ubezpečují, že musíme udělat vše pro zachování komplexního rozsahu 
onkologické péče v kraji. 
Spolu s managementem Krajské zdravotní, a. s. budu usilovat o zachování ohroženého sta-
tutu ústeckého onkocentra a věřím, že schůzka obou stran povede k vyjasnění stanovisek, 
dojednání jasných podmínek a k řešení, které - i za cenu případných dočasných ústupků 
– bude brát ohled na onkologické pacienty.

Mgr. Radek Scherfer  
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
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Odstranění chyby ve vymáhání poplatků

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
dne 27. 3. 2012 od 14.00 do 18.00 hodin

Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem

Výroční vědecká konference
MASARyKOVy NEMOCNICE V ÚStí NAD LABEM

Konference je spojena s předáním ocenění 
za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2011 

nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům  
z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

i

nemOcnice KOntaKty

nemocnice  
děčín, o. z.

tel.: 412 705 251 
e-mail: ivana.tomanova@nemdc.cz

masarykova nemocnice v Ústí 
nad labem, o. z. tel.: 477 111 111

nemocnice  
teplice, o. z.

tel.: 417 519 605 
e-mail: iva.stuchlikova@nemtep.cz

nemocnice  
most, o. z.

tel.: 478 032 477 nebo 478 032 479 
e-mail: alena.vesela@nspm.cz 
katerina.vostra@nspm.cz

nemocnice  
chomutov, o. z.

tel.: 474 447 509, 474 447 470,  
474 447 755 
e-mail: lubica.svacinova@nspcv.cz

Krajská zdravotní, a. s. tel.: 477 114 165 
e-mail: martin.hanzalik@kzcr.eu

Ing. Martin Šuma
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Semináře, Sympózia, Kongresy

Neurosonologický interaktivní seminář 
Nemocnice Chomutov

Neurologické oddělení uskutečnilo akre-
ditovaný seminář ve spolupráci s Čes-
kou lékařskou komorou a Neurosonolo-
gickou komisí Cerebrovaskulární sekce 
ČNS. Koordinátory a odbornými garanty 
semináře byli prim. MUDr. Jiří Neumann 
a MUDr. Dagmar Sváčková, oba z chomu-
tovské neurologie. Semináře se zúčastnili 
lékaři nejen z chomutovské, ústecké a tep-
lické neurologie a radiologie, ale i lékaři ze 
Žatce, Písku a Prahy. 
Neurosonologie je ultrazvuková metoda, 
zaměřená na diagnostiku a léčbu cévních 
mozkových příhod a jiných cévních one-
mocnění mozku. Hlavním tématem letoš-
ního semináře byla diagnostika poruch 
zadní mozkové cirkulace a vyšetření i léč-
ba závažných cévních mozkových příhod 
v oblasti mozkového kmene a mozečku. 

Zajímavou a přínosnou prezentaci o tzv. 
sonotrombolýze uvedl tým Iktového centra 
vedeného prim. MUDr. Jiřím Neumannem. 
Sonotrombolýza je relativně novou meto-
dou v léčbě akutního mozkového infarktu 
pomocí ultrazvuku, při uzávěru mozkové 
cévy. Používá se transkraniální ultrazvu-
kové vlnění o frekvenci až 2 MHz, zejména 
v kombinaci s intravenózní trombolýzou. 
V roce 2011 bylo v Iktovém centru neuro-
logického oddělení KZ, a. s. – Nemocnice 
Chomutov, o. z. touto metodou úspěšně 
léčeno několik pacientů se závažnou is-
chemickou cévní mozkovou příhodou. 
V teoretické části semináře přednesli 
chomutovští neurologové prim. MUDr. Jiří 
Neumann, MUDr. Dagmar Sváčková 
a MUDr. Jan Pouzar přednášky na téma 
„Cévní mozková příhoda ve vertebroba-

silárním povodí“ a „Možnosti a postupy 
sonografického vyšetření ve vertebrobasi-
lárním povodí“. V dalším bloku kazuistik 
a varií byly mj. prezentovány výsledky léč-
by cévních mozkových příhod a statistická 
data neurosonologické laboratoře. 
Velmi důležitou a cennou součástí se-
mináře byla praktická část, ve které měli 
všichni účastníci možnost provádět sono-
grafická vyšetření pod odborným dohle-
dem a diskutovat nad nálezy na krčních 
a mozkových tepnách přímo během sa-
motného vyšetřování. 
Přátelská atmosféra a bohatá diskuze 
umocnily dojem z vydařeného semináře. 

prim. MUDr. Jiří Neumann  
MUDr. Dagmar Sváčková  
neurologické oddělení  

Nemocnice Chomutov, o. z.

2. ročník neurosonologického interaktivního semináře pořádalo 1. února 2012 iktové 
centrum neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – nemocnice chomutov, o. z. 

Emergency III. v Masarykově nemocnici, o. z.
Masarykova nemocnice

Prim. MUDr. Jana Bednářová

V centru výchovy a dalšího vzdělávání 
Krajské zdravotní, a. s. oficiálně přivítal 
zahraniční vědeckou delegaci předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a. s. 
Mgr. Radek Scherfer spolu s Ing. Marti-
nem Zemanem, vedoucím Odboru vědy 
a výzkumu KZ, a. s. a zástupci Vědecké 
rady KZ, a. s.
Po oficiálním zahájení účastníci exkurze 
zhlédli prezentaci představující Krajskou 
zdravotní, a. s., komentovanou Bc. Mar-
tinem Hostašem a prezentaci Centra ro-

KrajsKou zdravotní navštívila delegace vědecKých pracovníKů v rámci 
mezinárodního projeKtu tempus
v rámci mezinárodního vzdělávacího programu tempus navštívili 26. 1. 2012 Kraj-
skou zdravotní, a. s. – masarykovu nemocnici v Ústí nad labem, o. z. vědečtí pracov-
níci z několika zemí. smyslem návštěvy bylo nejen představení vybraných pracovišť 
a výsledků činnosti v oblasti aplikované vědy a výzkumu, ale také hledání možností 
budoucí spolupráce. 

Vědci v Masarykově nemocnici – projekt TEMPUS

BLIžší InfOrMACE  
K PrOjEKTU TEMPUS
cílem projektu tempus je moderni-
zace vysokoškolského vzdělávání 
v oboru biotechnologie, vypracová-
ní a inovace standardů a studijních 
plánů pro bakalářské a magisterské 
studium na vybraných vysokých ško-
lách a využití zkušeností z účastnic-
kých států. 
Koordinátorem tohoto projektu je 
chemicko-technologická univerzita 
mendělejeva v moskvě. 
Za českou republiku se projektu 
tempus účastní Fakulta životního 
prostředí univerzity jana evangelisty 
purkyně v Ústí nad labem, kde bu-
dou v rámci projektu modernizovány 
studijní plány předmětů biochemie 
a biotechnologie a současně budou 
inovována skripta k těmto předmě-
tům.

botické chirurgie KZ, a. s. s komentářem 
MUDr. Marka Broula. V závěru úvodní 
části exkurze se uskutečnilo zajímavé se-
tkání rusky hovořících členů vědecké de-
legace se skupinou moskevských zdra-
votníků pod vedením M.D., Prof. Eduarda 
Gallyamova, kteří právě ukončili výuku 
týmu urologů a chirurgů ve Školicím cen-
tru robotické chirurgie KZ, a. s. 
Poté se dvacet vědeckých pracovníků 
ze států Ruské federace, Běloruska, Lit-
vy, Německa a České republiky krátce 

seznámilo s Masarykovou nemocnicí 
a vybranými pracovišti aplikujícími vědu 
a výzkum, včetně pracovišť laboratorního 
komplementu, kde se na oddělení lékař-
ské genetiky dočkali odborné prezentace 
Mgr. Vlasty Čejnové a prohlídky oddělení 
klinické biochemie, transfuzního odděle-
ní a dalších pracovišť s výkladem garanta 
celé akce Ing. Petra Horáka, CSc.

Jiří Vondra 
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s. 

Vědečtí pracovníci u prim. MUDr. Jany Bednářové na Emergency

Zleva prof. Viktor I. Panfilov 
a koordinátor projektu  
doc. Alexander E. Kuzněcov

Skupinové foto účastníků projektu na heliportu 

V naprosto zaplněných přednáškových 
sálech KZ, a. s., CVDV zaznělo na 22 od-
borných přednášek k tématice související 
s prací na urgentním příjmu, záchranou 
lidského života a následnými léčebnými 
kroky.
Z velmi bohatého programu, jak odborné-
ho, tak i novinek v přístupu k jednotlivým 
kritickým situacím na Emergency, si dovo-
lujeme vyzdvihnout alespoň několik před-
nášek:

 – „pro bolesti zad přichází, vrtulníkem 
odlétá“ – MUDr. Soňa Vachtlová (Neu-
rologické odd. MNUL),

 – „polytraumata, časná úmrtí na emer-
gency“ – MUDr. Roman Mišičko (Trau-
matologické odd. MNUL),  

 – nebo „geriatrický pacient na oddělení 
emergency“ – MUDr. David Smutný 
(Nemocnice následné péče, Ryjice).

Tyto jsou jen ukázkou, správné by bylo 
vyjmenovat kompletní rozsáhlý odborný 
program.
Náplň celého dne byla opravdu velmi bo-
hatá, pestrá a zajímavá, ostatně prezenta-
ce odrážely rozmanitost a náročnost práce 
na urgentním příjmu. Svědčil o tom i stále 
zaplněný přednáškový sál do odpoledních 
hodin, nebo diskusní příspěvky účastníků.
Projekt byl rovněž podpořen z Evropského 
sociálního fondu v rámci Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost.

prim. MUDr. Jana Bednářová 
oddělení Emergency  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Oddělení emergency KZ, a. s. – masarykovy nemocnice v Ústí nad labem, o. z. uspořá-
dalo dne 22. 2. 2012 již iii. multioborovou konferenci „emergency“.
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Personální změny v KZ, a. s.

Bc. Lenka Benešová, vedoucí odboru personalistiky a mezd KZ, a. s.

Jak se rodilo v naší porodnici v roce 2011 
Masarykova nemocnice

v roce 2011 se v naší porodnici narodilo 
celkem 1737 dětí, z toho 402 porodů bylo 
ukončeno císařským řezem.
Vzhledem k tomu, že jsme v loňském roce 
měli porodnické oddělení dlouhodobě uza-
vřené (3 týdny z důvodu malování a rekon-
strukce, 2 týdny z důvodu havárie porodního 
sálu a 2 týdny omezený provoz z důvodu re-
konstrukce oddělení novorozeneckého), byl 
počet porodů téměř shodný s rokem 2010, 
kdy byl průměrný počet porodů za den 5,4, 
v roce 2011 5,3.
nejvíce miminek se narodilo v měsíci květ-
nu, a to 184, z toho bylo 104 chlapců.
celkem se narodilo 51 dvojčat a 1 trojčata.
nejmladší mamince bylo pouhých 14 let, 
nejstarší 46 let.

jaKá jména se nejvíce uváděla?
Na prvním místě se umístilo jméno JAN (49), 
v České republice patří k nejoblíbenějším. 
Je to jméno původem hebrejské a zname-
ná Bůh je milostivý; Bohem daný; milostivý 
dar Boží. Svátek připadá na 24. červen. Jako 
druhý byl JAKUB (47) a o třetí místo se podě-
lil TOMÁŠ s ADAMEM (30).
Mezi nejvíce užívaná dívčí jména se dostala 
TEREZA (58), jméno původem řecké, svátek 
připadá na 15. říjen. Jako druhá KAROLÍNA 
(31) a třetí NATÁLIE s ELIŠKOU (30).

Co nabízíme a jaké služby 
poskytujeme?
předporodní kursy. Pořádáme je již od roku 
1998. Předporodní přípravy se mohou zú-
častnit jak prvorodičky, tak i vícerodičky, 

a to včetně jejich partnerů. Kursy vedou 
zkušené porodní asistentky z oddělení po-
rodního sálu a od roku 2011 i dětské sestry 
z oddělení porodnice nadstandard ve svém 
volném čase. Naším cílem je především na-
stávající maminky psychicky podpořit a co 
nejvíce zmírnit jejich obavy. pracujeme jak 
s dulami, tak i s porodními plány. Kursy jsou 
teoreticko-praktické a probíhají ve třech, 
na sebe navazujících, blocích, vždy v odpo-
ledních hodinách. nastávající maminky se 
zde hlavně dozví veškeré informace o prů-
běhu porodu, o známkách počínajícího po-
rodu, možnostech poskytování epidurální 
analgezie, odběrech pupečníkové krve, 
kdy do porodnice. Součástí je i praktický 
nácvik dýchání a úlevových poloh při po-
rodu a prohlídka porodního sálu. Tuto část 
praktického cvičení interně nazýváme dám-
ským klubem. Klientky tento blok navštěvují 
převážně bez svých doprovodů a zcela mizí 
zábrany zeptat se na cokoliv. Dětské sestry 
jsou certifikované laktační poradkyně a se-
znamují maminky s celým procesem lakta-
ce, s technikou kojení, správného přiložení 
a sání, s laktačními pomůckami, kde a jak si 
je pořídit. Součástí této přednášky je prak-
tický nácvik na panence. 
možnost ubytování na oddělení porodnice 
nadstandard. Jde o samostatné oddělení 
s 10 jednolůžkovými pokoji. Jsou vybave-
ny TV, telefonem, vestavěnou chladničkou, 
přebalovacím a koupacím pultem pro mi-
minko, kojeneckou váhou, novorozeneckou 
postýlkou. Součástí pokoje je koupelna se 
sprchovým boxem a WC. Personál je proško-
lován v oblasti laktačního poradenství. Po-
radenská služba je poskytována po telefonu 

celých 24 hodin. Není výjimkou, že maminky 
využívají při potížích s kojením nebo s prsy 
i možnost osobní návštěvy a konzultace.
nově jsme pro naše nastávající maminky 
připojili virtuální prohlídku prostor po-
rodního sálu a nadstandardního pokoje 
na webové stránky našeho gynekologicko-
-porodnického oddělení.

Iveta Šebková, staniční sestra 
Iva Černá, vrchní sestra 
novorozenecké oddělení 

Masarykova nemocnice, o. z.

CELKEM porodů:  1737 
Z tOhO:  
  51 dvojčat a 1 trojčata

NEjMLadŠÍ MatKa:  14 LEt

NEjStarŠÍ MatKa:  46 LEt

NEjvÍCE porodů:  KvĚtEN (184)

NEjvÍCE užÍvaNá jMéNa 2011:

chlapci:
1. jan (49)
2.  jaKub (47)
3. tOmáŠ a adam (30)

dívky:
1. tereZa (58)
2. KarOlína (31)
3. natálie a eliŠKa (30)
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MNUL, o. z.
dana ugurelli 
se stala staniční 
sestrou oddělení 
Emergency.
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Nemocnice Děčín, o. z.

valentina Weigelová 
se stala vedoucím 
radiologickým asistentem RDG.
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Krajská zdravotní, a. s.
ing. jaroslav peldřimovský
se stal 
vedoucím Odboru centra 
informačních technologií.

Za účasti hejtmanky Jany Vaňhové, Mgr. Jana 
Mareše, primátora Chomutova, Mgr. Radka 
Scherfera, předsedy představenstva Krajské 
zdravotní, a. s. a dalších účastníků byl v ma-
mografickém centru chomutovské nemocni-
ce představen nový digitální mamograf, kte-
rý zlepší parametry pracoviště, zajišťujícího 
preventivní vyšetření ženského prsu pro ši-
rokou spádovou oblast Ústeckého kraje.
Nový přístroj a činnost mamografického 
centra představila MUDr. Dagmar Kollerto-
vá, primářka radiodiagnostického oddělení 

a MUDr. Jiří Mrázek, náměstek pro zdravot-
ní péči chomutovské nemocnice. Centrum 
ročně provede na 13 tisíc vyšetření a odhalí 
v průměru přes 400 onemocnění zhoubný-
mi novotvary prsu. MUDr. Bc. Petr Hossner, 
MBA, náměstek pro systém řízení KZ, a. s. 
upozornil také na skutečnost, že z pohle-
du Ústeckého kraje zaujímají chomutovský 
a mostecký okres přední místa ve výskytu 
nádorů ženského prsu.
Cílem prováděného screeningu je snížení 
nemocnosti i úmrtnosti na sledované one-

screening neboli plošné vyšetřování populace za účelem zjištění léčitelného nádorového 
onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky, zajišťuje 
v případě nádorů prsních žláz mamografické centrum Krajské zdravotní, a. s. v chomutov-
ské nemocnici, které veřejnosti představilo nový digitální mamograf.

Nový digitální mamograf
Nemocnice Chomutov

Hejtmanka Jana Vaňhová a předseda představenstva KZ, a. s. Mgr. Radek Scherfer

mocnění. Hlavním přínosem screeningo-
vých testů je zlepšení prognózy onemocně-
ní, možnost méně radikální (zpravidla také 
lacinější) a přitom účinnější léčby. V sou-
časné době existují rozsáhlé vědecké důka-
zy pro účinnost screeningových programů 
rakoviny děložního čípku, rakoviny tlustého 
střeva a konečníku a rakoviny prsu.

Mamografický screening je pravidelným pre-
ventivním vyšetřováním žen bez jakýchkoli 
příznaků onemocnění, s cílem zachytit roz-
víjející se zhoubný nádor prsu v co nejčas-
nějším stadiu. Princip fungování mamogra-
fického screeningu vychází z předpokladu, 
že onemocnění zachycené v časné fázi je 
snáze léčitelné a vede k vyšší kvalitě prová-
děné léčby. 

Screeningová mamografie je hrazena ze 
zdravotního pojištění u žen nad 45 let, 
u kterých se doporučuje vyšetření ve dvou-
letém intervalu. U žen, které nesplňují krité-
ria screeningové mamografie (např. věkem 
nebo intervalem od posledního mamogra-
fického vyšetření, ale mají věk vyšší než 40 
let včetně), lze provést preventivní vyšetření 
za úhradu. 

Mamografické centrum Radiodiagnostické-
ho oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Ne-
mocnice Chomutov, o. z. vyšetří ročně přes 
10 tisíc pacientek v rámci screeningové ma-
mografie a přes dva tisíce pacientek projde 
diagnostickou mamografií. 

Jiří Vondra 
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s. 
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MNUL, o. z.
simona Šandová 
se stala staniční 
sestrou  
oddělení  
Úrazové centrum.  o
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Nemocnice Děčín, o. z.
lenka Křečková 
se stala  
vrchní sestrou 
oddělení ARO.
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Stejně jako jste mohli v minulém článku 
nahlédnout do práce sálové sestry, tak 
i v následujícím článku se budete moci 
dozvědět něco víc o práci sester v ambu-
lantní složce. 
Každé ráno přicházejí do ambulance ne-
jen pacienti, kteří jsou objednáni na vy-
šetření nebo kontrolu, ale i pacienti s no-
vými úrazy. Po předložení nálezu sestra 
zadá veškeré iniciály pacienta do počíta-
če a připraví kartu. Pokud pacient kartu 
nemá, založí novou. Po vyřízení všech 
formalit, spojených s administrativními 
úkony v kartotéce, se pacienta ujímá se-
střička pracující v ambulanci.
Práce sestry v ambulanci je velmi rozma-
nitá. Základní a podstatnou činností je 
asistence lékaři při vlastním vyšetření či 
ošetření klienta. 
Běžný pracovní den sestra zahájí vlastní 
přípravou ambulance spočívající v kont-
role doplnění sterilních nástrojů, sterilní-
ho materiálu, léčiv, tiskopisů a v přípravě 
převazového vozíku a kontrole veškerého 
potřebného vybavení. Ambulantní sestra 
průběžně spolupracuje také s kolegyně-
mi z kartotéky, které jí prostřednictvím 
nemocničního informačního systému 
poskytují potřebná data a aktuální infor-
mace o klientech, kteří přicházejí do její 
ambulance. Dle záznamů v kartě klienta 
ho odesílá na rentgenologické vyšetření, 
zajišťuje všechny potřebné úkony péče 
o klienta před vlastním vyšetřením či kon-
trolou stavu lékařem. 
Po příchodu lékaře do ambulance nastává 
další fáze pracovního dne. Sestra asistu-

je lékaři při řadě odborných výkonů, jako 
jsou například: odstranění stehů z ope-
račních ran, provádění převazů, asistence 
při kloubních punkcích, aplikace injekcí 
atd. a v neposlední řadě plní veškeré or-
dinace spojené s vlastní léčbou onemoc-
nění, pro které pacient přišel. Nedílnou 
součástí práce ambulantní sestry je i řada 
administrativních činností, která je vázá-
na na přítomnost lékaře, například: vypl-
ňování předpisů na zdravotní pomůcky, 
objednávání dopravy a podobně. Sestra 
se podstatnou měrou podílí i na koordi-
naci plynulého chodu ambulantní složky, 
včetně spolupráce s lůžkovou částí orto-
pedického oddělení, pokud je pacient 
indikován k přijetí k hospitalizaci. Po od-
chodu lékaře sestra dokončuje administ-
rativní činnost, uzavírá evidenci regulač-
ních poplatků a kontroluje dokumentaci 
klientů daného dne. Na závěr denního 
provozu ambulance probíhá příprava or-
dinace na další pracovní den, dezinfekce 
a následná sterilizace použitých nástrojů 
a pomůcek, sestra doplňuje veškerý po-
třebný materiál a zajistí objednání léků 
a materiálu, který byl již spotřebován. 
Součástí ortopedických ambulancí je 
i traumatologická ambulance. V této am-
bulanci ošetřujeme veškeré úrazy, kromě 
poranění hlavy a hrudníku, a to v pondě-
lí, ve středu a v pátek. Mimo tyto dny je 
traumatologická péče zajištěna chirur-
gickou ambulancí. V rutinních věcech je 
chod této ambulance shodný s chodem 
běžné ambulance. Liší se však ve spektru 
ošetřených pacientů, diagnózách a ně-
kterých úkonech spojených s ošetřením. 
Například při otevřeném úrazu, kdy je 
potřeba provést suturu (sešití) rány, musí 
připravit sterilní stolek, zeptá se pacienta 
na očkování proti tetanu a pokud ho má 
prošlé, tak přeočkuje. Pak asistuje lékaři. 
V případě potřeby je pacientovi vystavena 
pracovní neschopnost. Sestra také asis-
tuje lékaři u nekrvavých repozic (např.: 
Collesova zlomenina). Traumatologická 
ambulance úzce spolupracuje se sádrov-
nou, která je nedílnou součástí ortope-
dických ambulancí. Po ošetření pacienta 
a rozhodnutí lékaře, že je potřeba konče-
tinu zafixovat sádrovým obvazem, je pa-
cient odeslán na sádrovnu. Na sádrovně 
se odborně vyškolený personál postará 
o zafixování končetiny. Klientovi můžeme 
mimo klasické sádrové fixace nabídnout 

odlehčenou sádru (Scotch Cast), která je 
hrazena v rámci nadstandardních služeb 
pacientem. Také se zde ošetřují novoro-
zenci s vrozenou vadou, zvanou Pes Equi-
novarus, tohoto sádrování se vždy účastní 
lékař. 
 V odpoledních hodinách jsou na ortope-
dických ambulancích provozovány dvě 
odborné poradny – poradna vrozených 
vývojových vad dětských kyčlí a indikač-
ní poradna pro pacienty s artrózou kolen 
a kyčlí. 
Od roku 1996 se na základě Metodického 
návodu Ministerstva zdravotnictví ČR pro-
vádí vyšetřování kyčelních kloubů novo-
rozenců, aby se vyloučilo vrozené vyklou-
bení kyčelních kloubů. Jedná se o vážnou 
vývojovou vadu kyčelního kloubu, která 
se u nás vyskytuje asi u 5 % dětí. První vy-
šetření se provádí budˇ ještě v porodnici, 
nebo ve 3 týdnech věku dítěte, dále pak 
v 6 týdnech a ve 3 měsících. Vyšetření pro-
vádí v naší poradně lékař-ortoped. Toto 
vyšetření podstoupí preventivně všechny 
děti a nevyžaduje žádnou zvláštní přípra-
vu. Před vyšetřením dětská zdravotní ses-
tra poučí matky, aby svlékly děti od pasu 
dolů, pak je položily na vyšetřovací stůl 
nohama k lékaři, který provádí pohyby 
s končetinami dítěte a hodnotí odpor 
a pružnost kloubů. Též kontroluje, zda 
nejsou na nožičkách žádné vrozené vady. 
Další vyšetření lékař provádí ultrazvukem, 
kdy kůži nad vyšetřovaným kloubem na-
tře gelem a přiloží na ni sondu. Výsledek 
má lékař ihned k dispozici. Toto vyšetření 
je naprosto nebolestivé a dítě nijak neza-
těžuje, ani neohrožuje. Pokud je při vy-
šetření zjištěn opožděný vývoj kyčelních 
kloubů, nejedná se ještě o vadu, kterou 
je zapotřebí léčit. V takovém případě lé-
kař doporučí tzv. široké nebo abdukční 
balení. To spočívá v přikládání látkových 
plen či Frejkovy peřinky. Toto balení v naší 
poradně předvádí maminkám dětská 
zdravotní sestra, která mimo jiné, vede pí-
semnou agendu všech dětí, které navštíví 
tuto poradnu.
Další z odpoledních poraden je indikač-
ní poradna k operaci totální endoprotézy 
(TEP) kolenního a kyčelního kloubu. Tuto 
poradnu vede primář ortopedie MUDr. Jo-
zef Garnek každou středu od 13 do 15 ho-
din. Úkolem indikační poradny k TEP je 
zápis do pořadníku čekatelů na operaci 

TEP a posléze i důkladná příprava pacien-
ta před samotnou operací.
Do ordinace přichází klient již s doporu-
čením jiného ortopeda k operaci TEP, pro-
tože je jeho kolenní nebo kyčelní kloub 
natolik postižen pokročilým stupněm art-
rózy či nekrózy, trpí bolestmi a omezením 
pohybu při běžných denních činnostech. 
S sebou si přináší zdravotní dokumen-
taci včetně rentgenových snímků, které 
sestra připraví k nahlédnutí lékaři. Zde je 
znovu důkladně vyšetřen nejen pacientův 
postižený kloub, ale i celkový zdravotní 
stav. Při kardiologickém, plicním, žilním 
či jiném chronickém onemocnění je nutné 
dovyšetření pacienta u příslušného od-
borného lékaře, který se vyjádří o vhod-
nosti operace TEP. Pokud je po všech vy-
šetřeních rozhodnuto o nutnosti operace 
TEP a pacient si tuto operaci přeje, zapí-
še se u nás do pořadníku čekatelů TEP. 
K zapsání na čekací listinu musí sestra 
zajistit všechny potřebné iniciály, včetně 
telefonního čísla pacienta. Čekací doba 
na operaci se u nás pohybuje kolem jed-
noho roku. Pacient je seznámen se všemi 
informacemi potřebnými k této operaci 
a dostává i telefonní číslo přímo do ordi-
nace, aby se na nás mohl kdykoliv z klidu 
domova obrátit s dotazem, na který mu 
sestra či lékař rád odpoví.

Další nedílnou součástí indikační porad-
ny je sestavení operačního plánu. Se-
stra dle instrukcí lékaře s dostatečným 
časovým odstupem sestaví plán operací 
TEP. Nutností je spojit se s klientem te-
lefonicky či dopisem a domluvit datum 
operace. Tato práce vyžaduje empatický 

přístup sestry, protože ne vždy napláno-
vaný termín operace pacientovi vyhovuje 
(rodinné, pracovní či zdravotní důvody). 
Vždy se snažíme toto respektovat a při-
způsobit tomu plán operací. Asi měsíc 
před samotnou operací je pacient pozván 
do indikační poradny k TEP, kde dostane 
žádanky na předoperační vyšetření. Musí 
navštívit anesteziologickou ambulanci 
a absolvovat veškerá potřebná předope-
rační vyšetření. Navíc navštíví ještě zub-
ní a ORL ambulanci, kde je vyšetřen, zda 
nemá nějaká zánětlivá ložiska. Pacienta 
také posíláme do transfuzní stanice, kde 
si před operací daruje 2 autotransfuze. 
Pokud to zdravotní stav pacienta nedovo-
lí, dostane po operaci běžnou transfuzi, 
která se objedná až v den příjmu na orto-
pedickém oddělení.
Vhodná příprava a informovanost je veli-
ce nutná k dokonalé spolupráci pacienta 
s lékařem, sestrou a fyzioterapeutem. 
Den před samotnou operací se dostaví 
k příjmu na naše ortopedické oddělení, 
kde se již o něj stará tým lékařů a sester 
lůžkové části oddělení.

Marie Görnerová, Jana Šulganová,  
Petra Urbanová, Helena Tůmová,  

Soňa Zahradníčková  
ortopedické ambulance  
Nemocnice Teplice, o. z.

Práce ambulantních ortopedických sester Nemocnice Teplice

OnKOLOgICKé ODDěLEní ÚSTECKé MASAryKOVy nEMOCnICE  
OBDržELO fInAnční DAr OD KAPELy ThE BOOM

Onkologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – masarykovy nemocnice v Ústí nad labem, o. z. obdrželo v sobotu 4. 2. 2012 
v rámci sobotní afterparty akustického unplugged koncertu kapely the boom v ústeckém činoherním studiu finanční dar 
z výtěžku předchozího vánočního benefičního koncertu této hudební skupiny. Finanční dar bude použit na vylepšení pro-
středí pro pacienty.
„Děkuji  za  naše  pacienty  členům  kapely  The  Boom,  že  se  stejně  jako  vloni  rozhodli  věnovat  výtěžek  koncertu 
ve výši 36 000 Kč našemu oddělení. V loňském roce jsme finanční dar použili na nákup kompenzačních pomůcek pro 
naše pacienty, letos bychom jej chtěli investovat do vylepšení prostředí, ve kterém naši pacienti podstupují léčbu“, řekla 
Mgr. Eva Bendová, vrchní sestra onkologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice při přebírání šeku v Činoherním 
klubu.
výtěžek byl vybrán během 21. vánočního koncertu kapely the boom, který se konal 17. 12. 2011 v domě kultury města 
Ústí nad labem. 
hudební skupina the boom patří mezi tradiční dárce, podporující masarykovu nemocnici v Ústí nad labem. Řada výtěžků 
benefičních koncertů putovala také na oddělení věnující se dětským pacientům. 

Jiří Vondra, tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s. 

Zdravotní sestra Helena Tůmová

Zdravotní sestra Soňa Zahradníčková
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Domácí péče (Home care) je odborná 
zdravotní péče poskytovaná pacientům 
na základě doporučení registrujícího 
praktického lékaře, registrujícího praktic-
kého lékaře pro děti a dorost nebo ošet-
řujícího lékaře při hospitalizaci v jejich 
vlastním sociálním prostředí. Je zaměře-
na zejména na udržení a podporu zdraví, 
navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, 
zmírňování utrpení nevyléčitelně ne-
mocného člověka a zajištění klidného 
umírání a smrti. Jejím cílem je zajistit 
maximální rozsah, dostupnost, kvalitu 
a efektivitu zdravotní péče pacientům 
v jejich vlastním sociálním prostředí. 
Moderní koncept domácí péče byl za-
hájen v roce 1859 v Liverpoolu – pa-
nem Williamem Rathbonem, který přišel 
na myšlenku domácí péče v době, kdy 
jeho žena umírala na zhoubnou choro-
bu. Ve spolupráci s Florence Nightingalo-
vou založil první školu pro sestry. V roce 
1885 byla v New Yorku, Buffalu, Bostonu 
a Philadelphii založena organizace sester 
v domácí péči, která pomáhala chudým 
a opuštěným lidem, kteří měli zdravotní 
problémy. V rámci celé Evropy koncem 
19. století dochází k rozvoji domácí péče. 
Domácí péče se orientuje na péči pro 
seniory. Pouze v Holandsku zůstávají 
věrni tradičnímu systému domácí péče – 
od doby příchodu lidské bytosti na svět 
až po jeho opouštění.
K návratu k myšlence domácí péče do-
chází v Evropě (Francie, Finsko, Lucem-
bursko, Lichtenštejnsko, Belgie, Dánsko, 
Švýcarsko, Švédsko, Rakousko, Anglie, 
Itálie, SRN) v počátku sedmdesátých let 
dvacátého století. 
Česká forma domácí péče má hluboké 
historické kořeny. Služba potřebným 
v rodinách i špitálech byla výsadou řehol-
ních řádů, v českých zemích to byly na-
příklad již v počátku dvanáctého století 
Řád svatého ducha, Johanitky, Alžbětin-
ky, Milosrdní bratři, Křížovníci s červenou 
hvězdou a Klaristky. 
Svatá Anežka Přemyslovna, dcera čes-
kého krále Přemysla Otakara I., založila 
v roce 1223 Laické bratrstvo špitální, 
ze kterého vznikl řád Křížovníků s čer-
venou hvězdou, který například za vlády 

ního pečování zapojeno okolí nemocné-
ho, což posiluje sounáležitost rodiny. 
U seniorů je významně omezen adaptač-
ní proces na nové prostředí. Během hos-
pitalizace seniorů často dochází k mylné 
interpretaci projevů nemocného vyplýva-
jící ze změny sociálního prostředí, kvalit-
ní domácí péče dokáže významně ovliv-
nit frekvenci rehospitalizací nemocného 
a efektivně využít zbytkového potenciálu 
mobility a schopnosti sebeobsluhy paci-
enta. 
Domácí péče umožňuje nemocným v ko-
nečném stadiu nemoci dožít svůj život 
důstojně a kvalitně, bez fyzického, psy-
chického i sociálního strádání, v těs-
ném spojení se svými blízkými, s rodi-
nou. V dnešní době přicházíme na svět 
v ústavním zařízení, velmi často i umírá-
me v ústavním zařízení. Současné spo-
lečnosti tento model nevyhovuje a hle-
dá jiné možnosti. Domácí péče by měla 
v tomto procesu být důležitým prvkem. 
Komplexnost poskytované domácí péče 
je jedním z funkčních prvků primární 
péče. Primární péče je chápána jako prv-
ní linie kontaktu pacienta se systémem 
zdravotní, ale i sociální péče. Filosofie 
komplexní domácí péče je tedy podmí-
něna principem pevné vazby a interak-
ce člověka se svým vlastním sociálním 
prostředím, s důrazem na individuální 
vnímání kvality života každé lidské by-
tosti. Komplexní domácí péči poskytují 
nejen všeobecné sestry, fyzioterapeuti, 
porodní asistentky, psychiatrické sestry, 

ale na péči se podílí i blízké okolí nemoc-
ného, jeho rodinní příslušníci, i sám ne-
mocný formou sebepéče. 

Princip podpory domácí péče posiluje 
pomoc k svépomoci s podporou, rozvo-
jem a adaptací zbytkových potenciálů 
nemocného v oblasti sebepéče a aktivit 
rodinných příslušníků a blízkých ve vzta-
hu ke vzájemné pomoci a péči. 
Edukací a rozšířením informací o kon-
krétním problému se sestry domácí péče 
snaží o přenesení takového rozsahu 
péče na nemocného či jeho blízké a ro-
dinné příslušníky, který odpovídá jejich 
možnostem. Princip podpory a pomoci 
posiluje odpovědnost jedince za vlastní 
zdraví. Nezanedbatelným aspektem je 
snížení pocitu obav rodinných příslušní-
ků, kteří mají provést jednoduchý ošetřo-
vatelský úkon v době nepřítomnosti ses-
try domácí péče a bez názorné, odborné 

a opakované instruktáže si ne vždy doká-
ží poradit. 
Domácí péče má být dostupná nepřetrži-
tě. Poskytuje se všem bez rozdílu věku, 
rasy, pohlaví, náboženské či politické ori-
entace. Určující je zdravotní stav nemoc-
ného a potřebnost zdravotnické péče.
Domácí péče je pacienty přijímána jed-
noznačně pozitivně. Na tento vztah má 
jistě vliv i skutečnost, že praktickým lé-
kařem nebo ošetřujícím lékařem v ne-
mocnici indikovaná domácí péče je pro 
pacienta zdarma, neboť je hrazena z jeho 
zdravotního pojištění. Praktický lékař 
pacienta (praktický lékař pro dospělé, 
praktický lékař pro děti a dorost) může 
indikovat domácí péči jednorázově maxi-
málně na dobu 3 měsíců. Může však tuto 
indikaci opakovaně prodloužit (opět vždy 
maximálně na 3 měsíce). Pokud tedy pa-
cient péči potřebuje a praktický lékař ji 
indikuje, může být domácí péče poskyto-
vána nepřetržitě po neomezeně dlouhou 
dobu.
Ošetřující lékař pacienta v nemocnici 
může indikovat domácí péči při propouš-
tění pacienta z nemocnice, ale maximál-
ně na dobu 14 dnů. V případě potřeby 
dalšího trvání domácí péče musí další 
indikaci provést praktický lékař pacienta. 
Domácí péče je symbolem návratu naší 
společnosti k tradicím našich předků. 

Marcela Šárová 
hlavní sestra 

Nemocnice Most, o. z. 

Domácí péče Nemocnice Most

Součástí života je i umění se nabít pozitivní energií.  
ukažte, jak to umíte vy...
Informujte své kolegy a čtenáře formou 
fotodokumentace. 

NEjzdařILEjŠÍ foto odMĚNÍME.

uMÍtE
rELaxovat?

Karla IV. (1316-1378) spravoval v čes-
kých zemích šedesát špitálů.
Za vlády Marie Terezie (1740-1780), 
v době osvícenského absolutismu, do-
chází ke zlepšení péče o poddané v soci-
ální sféře, staví se různé útulky, zakládají 
se spolky pro ochranu a pomoc potřeb-
ným. V domácí péči se začíná propojovat 
jak charitativní, tak i odborná stránka. 
V době Národního obrození se část in-
telektuálů – například Karolina Světlá 
a Eliška Krásnohorská – snaží podporo-
vat sociální i odbornou péči pro všech-
ny obyvatele bez rozdílu. V roce 1919, 
za významné pomoci Alice Masarykové, 
byl založen Československý červený kříž. 
V období první republiky, vysoké nákla-
dy na ošetřování v nemocnicích a snaha 
zlepšit úroveň zdravotnictví, daly vzni-
kout myšlence „odborné ošetřovatelské 

pomoci v domácnosti“. Výnosem minis-
terstva zdravotnictví ze dne 8. září 1950 
byl pověřen Československý červený kříž, 
aby postupně převzal do svého provozu 
veškerou ošetřovatelskou a zdravotní 
péči v rodinách. 19. srpna 1952 dle záko-
na 103/1951 odpovědnost za provádění 
Domácí péče na sebe přebírá stát, tato 
péče je začleněna do zdravotní péče, jež 
je poskytována ve zdravotních obvodech. 
Další právní úprava zřizuje ze sester, kte-

ré působily v Domácí péči – sestry geri-
atrické, které pracují v rámci obvodních 
středisek. 
V roce 1990 začínají u nás vznikat první 
agentury domácí péče. K velkému rozvoji 
domácí péče dochází v roce 1993. 
Kvalifikovaný zdravotnický pracovník 
provádí v domácí péči následující výko-
ny:
Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlast-
ním sociálním prostředí, odběry biolo-
gického materiálu, aplikace ordinované 
parenterální terapie pro zajištění hydra-
tace, energetických zdrojů a léčby boles-
ti, ošetření stomií, lokální ošetření (ošet-
ření ran), klysma, výplachy, cévkování, 
laváže, ošetření permanentních katétrů, 
aplikace inhalační a léčebné terapie, ná-
cvik a zaučování aplikace inzulínu. 

prinCipy domáCí péče:
Domácí zdravotní péče je poskytována 
ve vlastním sociálním prostředí paci-
enta, které pozitivně ovlivňuje proces 
uzdravování. V průběhu domácího ošet-
řování dochází mimo jiné také ke změně 
sociálních rolí nemocného. Jednak si ne-
mocný sám zachovává některé role, které 
vykonával v době zdraví, udržuje si svoji 
pozici v rodině, neztrácí kontakt se svým 
nejbližším okolím a zároveň je do aktiv-
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Biomedicínský výzkum 
s podporou
evropských zdrojů 
v nemocnicích

To vše je pro pacienta velmi rizikové, pro 
úspěšnost a bezpečnost chirurgických zá-
kroků je proto klíčové přesné dodržování 
zásad hygieny, bezpečnostních předpisů, 
lékařských postupů a dalších pravidel.  
Každé selhání, či nepřesnost může mít pro 
zdraví pacienta, nebo dokonce život, fatální 
následky.
Aby se riziko chyb snížilo, vznikly kontrolní 
mechanismy, které dodržování všech před-
pisů a zásad evidují. Jedná se o velké množ-
ství dokumentů a záznamů, které se zatím 
tvoří především ručně. 
Vezměme si jen přípravu sterilních pomů-
cek, nástrojů, tedy sterilizaci, kde se vše 
potřebné pro operační sál připravuje. Ru-
kou psané záznamy o správných počtech 
nástrojů, žádanky, jsou kombinovány s au-
tomatickými výstupy z přístrojů, jako jsou 
sterilizátory a myčky. Všechna data musí být 
dohledatelná, evidují se tzv. šarže, každý 
proces má svoje unikátní číslo.
Vzhledem k velké finanční náročnosti, obrov-
ské složitosti všech procesů a velmi omeze-
né nabídce na trhu, je stav evidence a řízení 
operačních a sterilizačních postupů na tech-
nicky velmi nízké úrovni. Chybí propojení 
různých přístrojů a systémů, k evidenci se 
používají různé knihy, spotřeba na pacienta 
se eviduje jen někde atd. Navíc do procesů 
souvisejících se sterilizací a operačními sály 
je zapojeno obrovské množství zdravotnic-
kého personálu, což organizaci dále ztěžuje.
V poslední době se lze setkat s dílčími ře-
šeními této problematiky. Nemocnice se 
vybavují speciálním softwarem, pořizují 
si počítače, čtečky. Většinou se ale jedná 
o izolovaná řešení části problému. 
Dalším velkým problémem je materiálové 
vybavení – sterilizační obaly, tzv. kontejne-
ry, nástroje. Ve větších fakultních nemocni-
cích bývá přibližně několik desítek tisíc ope-
račních nástrojů, které se jen velmi obtížně 
udržují v perfektním stavu. A ještě složitější 
je jejich logistika, správná distribuce, eko-
nomické používání.

Krajská zdravotní, a. s. a její projektový tým 
si zvolili velmi ambiciózní cíl: precizně vy-
řešit evidenci všech procesů na sterilizaci 
a operačních sálech, zkontrolovat a označit 
všechny nástroje, optimalizovat technický 
stav všech nástrojů. Udělat logistický a od-
borný audit, zoptimalizovat počty a druhy 
nástrojů, optimalizovat sterilizační a mycí 
postupy. Na sálech evidovat všechny pří-
stroje a zahrnout je do daného systému. 
Dále zrevidovat celý systém evidence jed-
norázového spotřebního materiálu a spojit 
spotřebu s konkrétním pacientem. K tomu 
je zapotřebí spolupráce všech dodavatelů, 
kteří musí přispět a dodat informace umož-
ňující čtení čárového kódu.
Současně je navíc třeba propojit všechny 
nemocniční informační systémy odštěpných 
závodů do software pro CS a OS, který musí 
komunikovat jak s nemocničními pozitivní-
mi listy na straně jedné, tak s ekonomickými 
manažerskými programy na straně druhé.
co bude výstupem tohoto komplexního 
a rozsahem unikátního projektu?
Každý pacient, který podstoupí v KZ operaci, 
bude mít jistotu, že je operován nástroji, kte-
ré jsou v naprostém pořádku. O každém ná-
stroji totiž existuje evidenční záznam, něco 
jako chorobopis. Ale nejen to, v evidenci 
bude možné dohledat, kdo nástroje chystal, 
myl, kontroloval, jak byly sterilizovány, za ja-
kých podmínek. Vše bude kontrolováno jak 
obsluhou, tak automatem v počítači.
Rovněž jednorázová pomůcka, originální vý-
robek, bude přiřazen k pacientovi ve chvíli, 
kdy bude použit. Kontrola exspirace, šarže, 
skladů, to vše bude už nejen na sestřičkách, 
ale i na automatizovaném systému, který 
dále sníží riziko chyb, a to až na úroveň jed-
notlivého šicího vlákna, šroubku.
Do evidence jsou zahrnuty i přístroje, per-
sonál, díky tomu bude možné vytvářet kom-
pletní perioperační protokol.
Celý projekt je mimořádný svým rozsahem. 
Bylo nutné jmenovat řídící radu projektu, 
kde mají svoje zástupce dodávající firmy 

i vedení KZ. Řídící rada se pravidelně schází 
a operativně řeší veškeré problémy. O šíři 
záběru svědčí to, že za KZ byli nominováni 
zástupci managementu, IT oddělení, lékařů, 
vedení COS, CS, investičního oddělení atd.
V současnosti se projekt dostává do zá-
věrečné fáze, kdy se do projektu zapojily 
všechny nemocnice v KZ. Intenzivně probíhá 
značení, úpravy sít a plnění programu de-
sítkami tisíc informací. Současně probíhá 
zkušební provoz, kontrolují se stovky akcep-
tačních protokolů. Pevně věříme, že tento 
projekt bude přelomem v evidenci procesů 
kolem pacienta na operačních sálech, při-
spěje k jejich zprůhlednění a usnadní tak 
i jejich řízení. Je jednoznačné, že benefit pro 
pacienta, tedy zvýšení bezpečnosti, bude 
naplněn. Paralelně však již dnes vznikají 
úspory tisíců nástrojů, optimalizují se pro-
cesy, zvyšuje se efektivita práce. Pomohla 
i diskuse nad každým postupem, sestavou 
každého operačního síta, dá se říct, že pro-
běhlo něco jako velká inventura, něco, na co 
obvykle nebývá dostatek času. 

Ing. Iva Urbanová 
Ing. Aleš Daniel

Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech v KZ, a. s.

shrnutí:

rEGIoNáLNÍ opEračNÍ proGraM 
NutS II SEvErozápad

oblast podpory

1.3  Infrastruktura v oblasti 
rozvoje lidských zdrojů 

financování projektu: 
celkové výdaje projektu: 

  55 105 870,00 Kč 

celkové způsobilé výdaje projektu:  
  55 105 870,00 Kč 

dotace z rOp  50 972 929,75 Kč 

 Z toho eu  46 839 989,80 Kč 

vlastní veřejné prostředky  
  4 132 940,25 Kč

všichni se operace bojíme. při operační léčbě se používá anestezie, umělý spánek, analge-
zie, tlumení bolesti, zasahuje se do integrity těla, otevírají se tělní dutiny, tkáně, dochází 
ke krevním ztrátám.

ODBOrné SOCIáLní POrADEnSTVí – „PArAgrAfíK“
(PrO OSOBy ZDrAVOTně POSTIžEné) §

SOCIáLní rEfOrMA 2012 – 2. DíL 

V prvním díle sociálních reforem jsme se zaměřili na změny, které se dotýkají kategorie zaměstnanců a OSVČ. V tomto 
článku je problematika reforem orientována na osoby zdravotně postižené (OZP). Cílem je seznámit čtenáře srozumitelným 
a jednoduchým způsobem o důležitých změnách v oblasti sociálních dávek pro OZP a problematice zaměstnávání zdravotně 
postižených.

domény pro posuzování 
závislosti příspěvky pro ozp

1. mobilita příspěvek na péči + mimořádné 
výhody (TP, ZTP, ZTP/P) 

2. orientace příspěvek na mobilitu 
3. komunikace příspěvek na zvláštní pomůcku

4. stravování příspěvek na zakoupení 
motorového vozidla

5. oblékání a obouvání
6. tělesná hygiena
7. výkon fyziologické potřeby
8. péče o zdraví
9. osobní aktivity

10. péče o domácnost

soCiální pomoC a dávky pro ozp
 – Novela zákona č. 108/2006 Sb. 

o sociálních službách.
 – Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením 
(dříve vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb.).

 – Vyhláška č. 388/2011 Sb. prováděcí 
předpis k zákonu č. 329/2011.

 – Novela vyhlášky č. 505/2006 Sb. 
prováděcí předpis k zákonu č. 108/2006.

 – Zaveden „asistent sociální péče“ (§ 83 
zákona č. 108/2006).

 – Zaveden „parkovací průkaz pro OZP“ 
(vyhláška č. 290/2011 jedná se o nové 
přenosné označení aut, která přepravují 
zdravotně postiženou osobu).

 – Zavedena „karta sociálních systémů“ 
(viz 1. díl sociálních reforem 2012).

 – Sloučení přiznávání příspěvku na péči 
a mimořádných výhod.

 – Nový způsob posuzování závislosti 
na péči (aplikace systému MKF10 
oblastí).

 – Jednotné výplatní místo nepojistných 
dávek na kontaktním pracovišti ÚP.

aktivní politika zaměstnanosti (ozp)
 – Zrušen institut „osoba zdravotně znevýhodněná“.
 – Zrušeny chráněné dílny, zůstává „chráněné pracovní místo“.
 – Náhradní plnění zaměstnavatelem beze změn.
 – Daňové zvýhodnění zaměstnavatele a zaměstnance (OZP) beze 

změn.
Mgr. Josef Kočí 

sociální poradce, Masarykova nemocnice v UL, o. z. 
Josef.Koci@MNUL.cz

Registrujte se prosím obratem na: Úspěšná registrace Vám bude potvrzena nejpozději do 9. 4. 2012.

http://geform.tc.cz/biomedvyzkum3/

Krajská zdravotní, a. s. a Technologické centrum Akademie věd ČR
ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem a Českou společností zdravotnické informatiky  a vědeckých informací ČLS JEP

Biomedicínský výzkum s podporouevropských zdrojů v nemocnicích

pořádají ve dnech 12. – 13. dubna 2012 v Ústí nad Labem3. ročník národní konference s mezinárodní účastí

Zaměření konference:
Představení možností rozvoje vědy a výzkumu v regionálních nemocnicích 

s podporou externích zdrojů financování, zejména z rámcových programů EU 
pro podporu vědy a výzkumu a z národních grantových programů.

Místo konání: 
zámeček Větruše, Ústí nad Labem (www.vetruse.cz)

12. – 13. dubna 2012  
 Ústí nad Labem

3. ročník národní konference 
s mezinárodní účastí
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Krajská zdravotní, a. s. – nemocnice teplice, o. z. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce 

vrChNÍ SEStra NEuroLoGICKého oddĚLENÍ
s nástupem od 1. 4. 2012

požadavky: 
 – odborná způsobilost dle z. č. 96/2004 Sb.
 – specializovaná způsobilost příslušného směru
 – způsobilost k výkonu zdravotnického povolání 

bez odborného dohledu dle z. č. 96/2004 Sb.
 – nejméně 5 let výkonu zdravotnického povolání
 – organizační, komunikační a řídící schopnosti
 – manažerské dovednosti, počítačová gramotnost
 – zdravotní způsobilost a bezúhonnost

obálku označte 
vř NEu tp.

přihlášky: 
Přihlášky s životopisem, přehledem dosavadní praxe, kopií dokladů 
o vzdělání, výpisem z rejstříku trestů, doplněné stručnou koncepcí 
rozvoje a řízení oddělení zašlete nejpozději do 15. 3. 2012 na adresu: 
Krajská zdravotní, a. s.
personální odbor
bc. radka Šauerová
sociální péče 3316/12a
400 11 Ústí nad labem

Duchovní matkou projektu hospice v na-
šich podmínkách je MUDr. Svatošová, 
která založila první hospic u nás v roce 
1996 – Hospic Anežky České v Červeném 
Kostelci. 
hospic je specializované zařízení, posky-
tující paliativní péči – péči zaměřenou 
na úlevu od bolesti, kterou postupující 
nemoc přináší, na rozdíl od standardní 
lékařské péče zaměřené na léčbu ne-
moci. V principu to znamená, že před 
tím, než se těžce nemocný člověk dosta-
ne do hospicu, byly vyčerpány všechny 
ostatní možnosti léčby. Je určen většinou 
pro pacienty s onkologickým onemoc-
něním, ale jsou zde přijímáni i pacienti 
s jinými druhy nevyléčitelných onemoc-
nění (AIDS, chronická obstrukční plicní 
nemoc, plicní fibróza, chronické srdeční 
selhávání, závažné onemocnění ledvin, 
jater a mozku), většinou v terminálním 
stadiu onemocnění. 
Hospic respektuje smrt jako nedílnou 
a přirozenou součást života. Neslibuje 
uzdravení, ale nebere naději. Neslibuje 
vyléčení, ale zmírňování doprovodných 
symptomů postupující nemoci. Hospic 
se zaměřuje nejen na tělesné potřeby, 
ale snaží se uspokojit i potřeby psychic-
ké, sociální a duchovní. Hospic nemoc-
nému garantuje, že nebude trpět nesne-
sitelnou bolestí, bude vždy respektována 
jeho lidská důstojnost a že v posledních 
chvílích nezůstane osamocen. Jde o do-
provázení nemocného, ale také blíz-
kých, kteří současně trpí s nemocným. 
Návštěvy blízkých osob jsou umožněny 
nepřetržitě, případně pobývají v hospi-
cu společně s nemocným. V hospicích 
je zajištěn duchovní rozměr péče, který 
obyčejně v nemocnicích chybí. Proto jsou 
součástí profesionálních týmů v hospi-
cích sociální pracovníci, psychologové, 
kaplani, fyzioterapeuti, ale i logopedi, er-
goterapeuti a dobrovolníci z řad civilních 
občanů, kteří chtějí umírajícím pomáhat. 
Všichni musí umět trpělivě nemocným 
naslouchat a být pro ně celou svou osob-
ností přítomni. Ani nevyslovená prosba 
by neměla být přeslechnuta. Cesta k ne-

mocnému není vždy otevřena, a proto 
je nezbytná ochota (v kteroukoli denní 
i noční dobu) vyslechnout jeho stesky 
a spolu s ním se pokoušet najít odpověď 
na otázky, které ho znepokojují.
Hospicová péče se také snaží udržovat 
soběstačnost nemocného, což pro paci-
enta znamená, že je schopen se o sebe 
postarat – zvládat sám denní hygienu, 
najíst se, obléknout, dojít na toaletu. 
Zachování schopnosti denních činností 
a obstarání si základních úkonů je pro 
každého člověka nesmírně a zásadně dů-
ležité pro veškeré další posuzování a vní-
mání. Proto se hospicová péče považuje 
v této oblasti za nezastupitelnou.
Zařízení hospice je odlišné od nemocnic. 
Snahou je, aby co nejvíce připomínal 
domov. Pokoje jsou vybaveny telefonem 
a televizí. Všechny prostory jsou bezbari-
érové. Klienti se mohou scházet ve spole-
čenských prostorech, na zahradě. Je zde 
i kaple a místnost posledního rozloučení.

Ošetřovatelský personál má k dispozici 
pomůcky jako jsou polohovací lůžka, po-
jízdné vany, zvedáky, které snižují fyzic-
kou námahu.

hospiCová péče se rozděluje  
do tří forem:
1.  domácí hospicová péče – je pro ne-

mocného zpravidla ideální, ale ne 
vždy dostačující. V Čechách zatím 
není moc rozvinutá. Předpokládá ur-
čitou úroveň rodinného zázemí, které 
často schází. Často se rodina dlouhou 
službou nemocnému unaví a vyčerpá, 
nebo je ošetřování touto formou pro 
rodinné příslušníky příliš náročné. 

 předpoklady pro poskytování domácí 
hospicové péče: 

 Přání nemocného být v domácím pro-
středí, ochotná rodina (jedna osoba 
musí převzít odpovědnost za péči). 
Pečující rodina musí být seznámena 
se zdravotním stavem nemocného 
a s principy domácí hospicové péče.

 předpoklady na straně poskytovatele: 
 Zajištění permanentní dostupnosti 

kvality ošetřovatelské péče, zajiště-
ní dostupnosti odborné, psychické, 
sociální a spirituální péče, zajištění 
možnosti kdykoliv telefonicky konzul-
tovat zdravotní stav nemocného s lé-
kařem a vybavit nemocného pomůc-
kami.

2. stacionáře – pacient je v tomto pří-
padě přijat ráno a odpoledne nebo 
večer se vrací domů. Tento způsob lze 
zvolit u nemocných z blízkého okolí 
hospice, pokud u nich nestačí domácí 
péče. 

3.  lůžková hospicová péče – je aktuální 
zejména tehdy, když předchozí dvě 
formy nestačí, nebo nejsou k dispozi-
ci.

Hospice v České republice jsou např. v Li-
toměřicích, v Rajhradu u Brna, v Praze – 
Bohnice a v Plzni. 
Cílem paliativní medicíny je dosažení co 
nejlepší kvality života nemocných a je-
jich rodin.

Bc. Šárka Patrovská, vrchní sestra  
chirurgické oddělení  
Nemocnice Děčín, o. z.

Paliativní medicína, hospic
Nemocnice Děčín

pojem hospic znamenal původně útulek, útočiště. termín byl již používán ve středo-
věku pro takzvané domy odpočinku, určené pro poutníky. těhotné ženy zde rodily, 
nemocní se zde uzdravovali či umírali. 

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 vyhlášky 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 zdravotními pojišťovnami, nic nemění. A do budoucna rozhod-
ně 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 samoplátce 
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 in-
dikace bude nějak dotčena novou vyhláškou. Podmínkou cenového zvýhodnění pro pojištěnce tuzem-
ských 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 Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích



Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku, Kardiologická klinika a LOK 
Masarykovy nemocnice Ústí n.L. 

                                       zve na 
 

6.ročník 
 

Turnaje v BADMINTONU 
 

ve čtvrtek 22.března 2012 od 17.00 hodin 
Sportovní hala T-CLUB 

vedle Zimního stadionu 
        Masarykova 230, Ústí nad Labem 

 
 

Přihlášky: jiri.kalhous@kzcr.eu do 15. března 2012. 
Startovné 100 Kč, výtěžek bude odeslán nadaci Člověk v tísni, hrací systém podle počtu přihlášených. 

Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku, Kardiologická klinika a LOK 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem vás zvou na

6. ročník
turnaje v BadMINtoNu
ve čtvrtek 22. března 2012 od 17.00 hodin.

sportovní hala t-club (vedle Zimního stadionu) 
masarykova 230, Ústí nad labem
startovné 100 Kč. hrací systém podle počtu přihlášených.
přihlášky: jiri.kalhous@kzcr.eu do 15. března 2012.

výtĚžEK BudE odESLáN 
NadaCI čLovĚK v tÍSNI. 

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

14. 3. 2012 Seminář „Novinky v kardiologii“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
14. 3. 2012 Odborný kurz „Dechová rehabilitace“ – akce naplněna KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
19. 3. 2012 Odborný kurz „Psychohygiena“ – akce naplněna KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
22. 3. 2012 Odborný kurz „Funkční hodnocení v rehabilitaci“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
22. 3. 2012 Oblastní lékařská a sesterská konference  

Urologického oddělení
KZ, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.  
– poliklinika pavilon O

23. 2. 2012 Seminář „Ošetřovatelská dokumentace v praxi“ KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z.  
– vzdělávací centrum

24. 3. 2012 2. Severočeský algeziologický den Ústí nad Labem, KÚ
27. 3. 2013 2. ročník Vědecké konference MNUL hotel Clarion, Ústí nad Labem

kontakt: p. E. Urbanová, tel: +420 477 114 145
28. 3. 2012 Prezentace Zákona o poskytování zdr. péče KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III., IV.

kontakt: p. E. Urbanová, tel: +420 477 114 145
29. 3. 2012 Seminář „Základní a rozšířená podpora života 

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

30. 3. – 31. 3. 2012 18. ročník Podkrušnohorských elektrofyziologických dnů KZ, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.  
– Červený Hrádek

4. 4. 2012 Seminář „Emoční inteligence“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
5. 4. – 12. 6. 2012 Certifikovaný kurz „Mentor klinické praxe ošetřovatelství  

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

10. 4. 2012 Konference „Ústecký mamologický den“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

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


