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Úvodní slovo MUDr. Tomáše Hrubého
Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové,
k 1. 3. 2014 jsem byl jmenován náměstkem pro
zdravotní péči Krajské zdravotní, a. s. (KZ, a. s.).
Mým hlavním cílem je nejen stálé zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb a vstřícný
přístup k našim klientům a pacientům, ale i zefektivnění celého systému zdravotní péče v KZ, a. s.
Pevně věřím tomu, že moje zkušenosti, nejen
z praktické medicíny, přímé práce s pacienty, ale
také z práce na pozici náměstka, resp. vedoucího
lékaře nemocnice, využiji a zúročím i ve své současné pozici. Jsem přesvědčen, že společnými silaMUDr. Vlastimil Woznica
mi se nám tyto cíle podaří splnit.
A nyní mi dovolte, abych se vám ve stručnosti profesně představil. V roce 1992
jsem absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Během studia
jsem pracoval na II. interní klinice FN Olomouc na oddělení digestivní endoskopie.
Po ukončení studia jsem nastoupil jako lékař Interního oddělení Nemocnice Most.
V roce 1995 jsem složil atestaci I. stupně v oboru vnitřního lékařství, shodou okolností v tehdejší Krajské nemocnici v Ústí nad Labem. V mostecké nemocnici jsem
pracoval do konce roku 2006 na centrálním endoskopickém oddělení, které bylo
vybudováno pod vedením pana primáře Vokráčky. Ještě za působení v Mostě jsem
složil specializační atestaci v oboru gastroenterologie. Od ledna 2007 jsem pracoval v Nemocnici Teplice jako primář II. interního odd. – gastroenterologie a posléze
pak na pozici náměstka pro léčebně preventivní péči.
Věřím, že za mým dosavadním působením je vidět řada dobrých věcí, které se podařilo realizovat, a že v současné pozici budu prospěšný pro všechny nemocnice
Krajské zdravotní, a. s.
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MUDr. Tomáš Hrubý
vedoucí lékař Nemocnice Teplice, o. z.
Vážení čtenáři,
v tomto čísle našich Infolistů bychom
vám rádi blíže představili Nemocnici
Teplice, o. z.

Ročně je v naší nemocnici ošetřeno v průměru přes 300 000 lidí, z nichž kolem
20 000 pacientů je i hospitalizováno. Počet ošetření každoročně stoupá – za takto projevovanou důvěru našim pacientů
děkujeme.
A nyní se vraťme k současné Nemocnici
Teplice, o. z. Velikostí a strukturou poskytované péče se řadí mezi okresní nemocnice. Vedoucím lékařem nemocnice se
v březnu stal primář MUDr. Tomáš Hrubý,
který nahradil primáře MUDr. Vlastimila Woznicu. Ten se stal náměstkem pro
zdravotní péči KZ, a. s. Hlavní prioritou
vedení nemocnice je pokračovat ve změně přístupu personálu k pacientům a tím
dosáhnout změny ve vnímání nemocnice
pacienty a občany Teplicka. Dalšími pak
jsou dokončení oprav CH ambulance
a získání nového CT.

Prim. MUDr. Tomáš Hrubý
v bodech:
• 1995 absolvoval I. LF UK
v Praze, nástup jako sekundární
lékař na ARO Teplice
• 1998 atestace I. stupně v oboru
anesteziologie a resuscitace
• 2002 atestace II. stupně
ve stejném oboru, vedoucí lékař
oblastního střediska ZZS Teplice
• 2005 náměstek zdravotní péče
ZZS Ústeckého kraje
• 2008 návrat na ARO na pozici
primáře
• 2014 vedoucí lékař Nemocnice
Teplice, o. z.

Historie naší nemocnice sahá již do roku
1888, kdy se zrodila první myšlenka
na její založení. Vlastní realizace nastala
v roce 1891. Otevřena byla v roce 1896.
V té době čítala 130 lůžek a cena její výstavby činila 200 000 zlatých. Začátkem
20. století byly postupně přistavěny další pavilony a v roce 1931, kdy byla tato
dostavba dokončena, činila její celková
kapacita 592 lůžek.
Od té doby uběhlo hodně času a i nemocnice částečně změnila svou tvář. Byly
přistaveny některé části, došlo k výstavbě polikliniky a k postupnému snížení
počtu lůžek. Tento trend, snižování počtu
lůžek spolu s restrukturalizací, postupnou modernizací a snahou o co největší
zefektivňování jejího fungování pokračuje dodnes.
V současné době patří teplická nemocnice pod společnost Krajská zdravotní.
Dnes má nemocnice 486 lůžek, 20 klinických oddělení, z nichž prakticky každé má i svou lůžkovou část. Nemocnice
zajišťuje i kompletní diagnostiku díky
radiodiagnostickému oddělení a laboratornímu komplementu.

Budova interny v areálu Nemocnice Teplice, o. z.
Rozhodně však není pravdou, že bychom
se neměli čím pochlubit v oblasti péče,
kterou poskytujeme našim klientům
a pacientům. Jako příklad zmiňme, že
radiodiagnostické oddělení a oddělení
centrální sterilizace, onkologické oddělení a lékárna mají certifikaci podle ISO
9001, biochemická laboratoř pak ISO
15189, stravovací úsek je certifikován
dle HACCP, neurologické oddělení má
akreditaci II. stupně, což z něj činí pracoviště nejvyššího typu v rámci KZ, mnoho
našich oddělení má akreditace I. stupně

a nesmíme opomenout ani centra excelence, která jsou i v naší nemocnici. Sem
patří MS centrum, zabývající se léčbou
roztroušené sklerózy, endoskopická část
II. interního odd. a Ambulance pro léčbu
chronických ran. Nejen o nich a lidech,
kteří je tvoří, ale i o ostatních odděleních
nemocnice se více dozvíte právě v tomto
čísle Infolistů a co se nevešlo, zveřejníme
v dalších číslech.
prim. MUDr. Tomáš Hrubý, vedoucí lékař
Mgr. Kateřina Vágnerová, hlavní sestra
Nemocnice Teplice, o. z.
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Dětské oddělení
Dětské oddělení poskytuje péči pacientům ve věku 0–19 let. V současné době dispo
nuje oddělení 55 lůžky, z toho 48 lůžky pro standardní péči a 7 lůžky pro intenzivní
péči nižšího typu.
Dětské oddělení je rozděleno
na příjmovou ambulanci
a 4 stanice:
• P2 batolata + velké děti
(dorostové oddělení)
• P3 JIP pediatrie + kojenci
• P9 JIP neonatologie
• P7 stanice fyziologických
novorozenců
Dětská příjmová ambulance zajišťu
je 24hodinovou pohotovostní péči
o dětské pacienty.
Na jednotlivých stanicích oddělení pracují týmy lékařů vedených staršími kolegy. Tyto týmy poskytují diagnostiku
a léčbu chorob daného věku. V případě
potřeby pak spolupracují s pracovišti
vyššího typu a to jak na úrovni krajské,
tak i ve spolupráci s odbornými dětskými
klinikami v Praze.
Na všech stanicích je umožněna hospitalizace dětského pacienta s doprovodem,
protože celkem 10 pokojů poskytuje
soukromí a zázemí pacientům včetně
jejich doprovodu. Při plné obsazenosti
těchto pokojů nabízíme hospitalizaci
samotného doprovodu na dvou dvoulůžkových pokojích. To umožňuje prakticky
vždy vyhovět přijetí dítěte tak, aby bylo
hospitalizováno na jednom pokoji spolu
se svým rodičem.
Součástí oddělení je mateřská a základní škola. Mateřská škola poskytuje dětským pacientům prostor, ve kterém se
o ně starají učitelky mateřské a základní
školy.
Pravidelně probíhá oblíbený program
,,Preventivních návštěv“ mateřských
škol, kde se děti seznamují na modelech se stavbou lidského těla a mohou
si na vlastní kůži vyzkoušet i některé jednoduché vyšetřovací metody (poslech
srdce, měření tlaku krve apod.).

4

www.kzcr.eu

Celkový obraz našeho oddělení se v uplynulých několika letech výrazně změnil.
Došlo k rozšíření počtu mateřských pokojů, které umožňují pobyt dítěte v nemocnici v doprovodu jeho nejbližších
příbuzných.
V případě, že rodiče dítěte nemohou
z nějakých osobních důvodů trávit celý
čas hospitalizace s dítětem, existuje
možnost neomezených návštěv – samozřejmě v době, kdy nedochází k narušení
chodu oddělení.

Na stanici fyziologických novorozenců
a dětské příjmové ambulanci provádíme perforaci ušních lalůčků a aplikaci
náušnic.
Díky spolupráci se šijovnou Nemocnice
Teplice a dobrovolnic z Quilt klubu Teplice a Občanského sdružení Nová Ves, které provozuje mateřské centrum Větrník
v teplické městské části Nová Ves, byly
na stanici fyziologických novorozenců
zavedeny do praxe tzv. rychlozavinovačky, které matkám zjednodušují manipulaci s dítětem při kojení a zajišťují jeho
tepelný komfort.
Součástí dětského oddělení je i stanice
pro děti s porodní hmotností pod 2500 g

fotogalerie

Do organizační struktury dětského oddělení patří také ordinace dvou praktických
lékařů a dětské odborné poradny:
• kardiologická a revmatologická
nefrologická
• gastroenterologická
• endokrinologická a diabetologická
• laktační poradna a poradna
pro rizikové novorozence
• poradna dětské neurologie
V rámci odborných poraden
provádíme spektrum těchto
vyšetření:
• základní i specializované
echokardiologické vyšetření srdce

Výzdoba dětského oddělení

Převzetí veselých zavinovaček od
Občanského sdružení Nová Ves

• specializované prenatální
echokardiologické vyšetření srdce
plodu
• EKG, EEG
• holterovské vyšetření EKG
• 24hodinovou monitoraci tlaku krve
• zátěžovou ergometrii
• SONOgrafické vyšetření ledvin
• SONOgrafické vyšetření CNS
(centrální nervové soustavy)

Seznamujeme školky s nemocnicí
Pokoje jsou vybaveny tak, aby co
nejméně dětem připomínaly pobyt
v nemocnici.
Novorozenecká stanice v naší nemocnici
nabízí před porodem kurzy bondingu, při
porodu pak je, dle přání rodičky, samozřejmě možnost využít bonding v praxi.
Po vlastním porodu potom kurzy manipulace s dítětem. Kurzy jsou vedeny
zkušenými lékaři a dalšími odbornými
pracovníky.
Ve spolupráci s Nadací Křižovatka umožňuje dětské oddělení zapůjčení monitorů
dechu pro novorozence a kojence.

a s gestačním věkem pod 37. týden těhotenství. Tito malí pacienti vyžadují mimořádnou a specializovanou péči, proto je
oddělení vybaveno přístroji, které sledují
životní funkce novorozence, výhřevnými
lůžky, aby byla zajištěna a udržena správná tělesná teplota, inkubátory a dalším
přístrojovým vybavením nutným pro péči
o miminka.
Maminkám nedonošených dětí poskytuje dětské oddělení kontakt s neziskovou
organizací Nedoklubko již na porodnici.
Tato organizace umožňuje vzájemný kontakt a podporu matkám nedonošených
dětí.

Laktační poradna je k dispozici matkám,
které se dostaly do problému během kojení svého dítěte. V poradně pracují 3 laktační poradkyně. Po telefonické domluvě
jsou k dispozici v prostorách poradny.

Soustředění posluchačů

Maminky si zde mají navíc možnost zapůjčit odbornou literaturu nebo si vyzkoušet a zapůjčit šátky na nošení dětí.
To vše výrazně zvýšilo zájem o hospitalizaci právě na našem oddělení.
Předpokládáme, že naše služby, profesionální a lidský přístup zdravotníků
a ostatních zaměstnanců dětského oddělení přispějí i v budoucnu k vytvoření
důvěry, se kterou se na nás pacienti i externí pediatři budou nadále obracet.
Kamila Tetřevová
vrchní sestra
dětské oddělení

Oddělení patologických novorozenců

Veselý strom
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Chirurgické oddělení

ORO Teplice – kvalita a lidskost

Kolektiv sester
Když jsme se dozvěděli, že budeme mít možnost představit naše oddělení v Infolis
tech, položili jsme si otázku, jak to udělat, aby náš článek zaujal. Nakonec jsme se
rozhodli, že se na naše oddělení budeme snažit dívat očima běžného člověka, naše
ho potencionálního pacienta.
Chirurgické oddělení poskytuje péči v celém spektru obecné chirurgie. Pokud má
pacient problém, který není součástí tohoto spektra, nebo jedná-li se o dětského pacienta, překládáme ho do MNUL, se
kterou úzce spolupracujeme.
Celkem má naše oddělení tři části – ambulantní, lůžkovou a operační sály.
Chirurgická ambulance zajišťuje nepřetržitou 24hodinovou péči. V současné
době pracujeme v prostorách ortopedických ambulancí, z důvodu probíhajících
rozsáhlých oprav našich prostorů. Přes
den ošetřujeme nejen úrazy a akutní stavy, ale probíhají zde i plánované kontroly
pacientů. Naši lékaři pracují také ve specializovaných poradnách, jako je cévní,
mammologická, traumatologická, proktologická, indikační a miniinvazivní.
Pokud lékař indikuje pacienta k hospitalizaci, ocitne se na jedné ze stanic, podle
konkrétního problému, který ho trápí.
Naše oddělení má celkem 4 standardní
stanice rozdělené podle svého zaměření na cévní, traumatologickou, břišní
a septickou. Stejně jako většina oddělení v nemocnici nabízí i chirurgie jeden
dvojlůžkový a několik jednolůžkových
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Péče o pacienta
nadstandardních pokojů, které poskytují vyšší komfort pobytu v nemocnici.
O naše pacienty se kromě personálu oddělení starají také dvě fyzioterapeutky.
V případě komplikací a nehojících se ran
máme k dispozici také VIVANO neboli
podtlakovou terapii, která se významně
podílí na hojení rány nebo defektu tkáně.
Tato terapie zrychlí nejen vyčištění rány,
ale zmenší také její rozsah a sníží bolestivost, čímž významně zlepšuje komfort
pacienta.
Dalšími stanicemi jsou dvě jednotky intenzivní péče, z toho je jedna septická.
Všechna intenzivní lůžka jsou vybavena

moderní monitorovací technikou a některá i dýchacími přístroji. Jsou určena
nejen pacientům ve vážném zdravotním
stavu, ale i pacientům po náročnějších
chirurgických operačních výkonech. Pacienti po náročných operacích z jiných
oborů jsou po operaci převezeni na tzv.
dospávací pokoj v rámci naší JIP, kde zůstávají pod dohledem našeho školeného personálu až do úplného probuzení
po narkóze a následně jsou převezeni
na svůj pokoj.
Poslední částí našeho oddělení jsou
operační sály. Denně operujeme na třech
operačních sálech, které jsou vybaveny
laparoskopickou sestavou, harmonickým
skalpelem, pojízdným RTG přístrojem, záznamovým zařízením AIDA a další zdravotnickou technikou. Traumatologické
operace se provádí z velké většiny za pomoci pojízdného RTG se záznamem.
Používáme při nich speciální dlahy se
zámkovými šrouby, nitrodřeňové hřeby,
zevní fixátory. Z cévních operací provádíme endarectomie karotid, AV shunty,
by-passy aortofemorální, femoropopliteální a pedální. Standardní je operace
varixů, embolectomie. Při zavádění stentů na rozšíření cév spolupracujeme s oddělením RDG. V břišní chirurgii převažují
laparoskopické výkony, operace zánětu
slepého střeva, žlučníku, kýl. Klasicky se
operují nádory žaludku, tlustého střeva
a záněty tenkého střeva. Při nízkých resekcích tlustého střeva používáme cuttery. Operace štítné žlázy provádíme za pomoci harmonického skalpelu, stejně jako
při operaci prsní žlázy.
Všichni, kteří se jakýmkoliv způsobem
podílíme na péči o naše pacienty, se
snažíme, aby byl jejich návrat do běžného života co nejrychlejší a co nejplnohodnotnější. Věřím, že toho dosáhneme
hlavně individuálním a lidským přístupem, o který se snažíme.
A tím bychom skončili krátkou návštěvu
na našem oddělení a já doufám, že se
vám líbila.
prim. MUDr. Ladislav Němeček
a kolektiv chirurgického oddělení

ORO (ošetřovatelské rehabilitační oddělení) vzniklo v roce 1997. V současné době
má 51 lůžek umístěných na dvou bezbariérových stanicích a nedávno získalo akre
ditaci v oboru geriatrie.
Škála našich pacientů je velmi pestrá.
Většina je na naše oddělení přeložena
z chirurgických oborů po různých typech
operačních výkonů. V poslední době také
roste počet pacientů po úrazech (typické
jsou zlomeniny stehenní kosti). Z diagnóz
interních oborů dominují cévní mozkové
příhody a nádorová onemocnění.
O pacienty pečuje zkušený lékařský i nelékařský personál s empatií ke starým
a nesoběstačným lidem. Naším cílem je
zlepšit kvalitu života a minimalizovat závislost klienta na pomoci druhých osob
– to znamená návrat určitého stupně
soběstačnosti, aby se pacient mohl vrátit do svého domácího prostředí. Tento
cíl bývá značně ovlivněn nejen polymorbiditou (množstvím přidružených onemocnění) a imobilitou pacienta, ale také
možnostmi ve vytvoření dobrého zázemí
v rodině. Pokud nám zdravotní stav pacienta nedovoluje tento cíl naplnit, pak
je naší největší snahou zabránit jeho
zhoršování a nejde-li ani to, pak odvrátit
utrpení a zajistit co nejdůstojnější konec
života.

Důsledným sledováním přijímané stravy
a tekutin, pravidelným polohováním dle
námi vytvořených tabulek a dobrou hygienickou péčí se nám daří minimalizovat

Polohovací pomůcky

Našim klientům poskytujeme lékařskou,
ošetřovatelskou a rehabilitační péči.
Na oddělení pracují také 3 zkušení fyzioterapeuti, kteří denně, kromě sobot
a nedělí, provádějí u pacientů pasivní
i aktivní rehabilitaci včetně nácviku sedu,
chůze apod.
Současný zastupující primář MUDr. Ghaleb má dlouholetou praxi na interním
oddělení, několik kurzů zaměřených
na péči o geriatrické pacienty a atestaci
z gastroenterologie, což je zárukou dobré komplexní léčebné a nutriční péče
o naše pacienty.
V ošetřovatelské péči klademe také důraz zejména na výživu, prevenci vzniku
dekubitů (týká se hlavně lidí dlouhodobě upoutaných na lůžko) a nácvik
soběstačnosti.

Odpočinkový koutek
počet dekubitů vzniklých během mnohdy dlouhé hospitalizace. V této nelehké
činnosti nám pomáhají i moderní antidekubitní pomůcky, např. speciální polohovací polštáře, pasivní i aktivní antidekubitní matrace atd. Chronické rány
léčíme tzv. vlhkým hojením za použití
moderních materiálů dle nejnovějších

poznatků. Tyto personál získává na odborných seminářích a kurzech, na kterých se průběžně vzdělává nejen v problematice hojení ran.
Nedílnou součástí našeho týmu je i sociální sestra, která pacientům a jejich
rodinám nabízí a zprostředkovává různé
formy sociálního poradenství a pomoci
v sociální problematice (od zajištění pečovatelské služby až po žádost o přijetí
do ústavu sociální péče).
Našim pacientům, kteří jsou často hospitalizováni dlouhodobě, se snažíme co
nejvíce zpříjemnit prostředí. Celé oddělení je barevně vymalované, vyzdobené
pracemi dětí z MŠ Na spojce v Teplicích,
se kterými již dlouho spolupracujeme.
Na obou stanicích jsou vybudovány relaxační koutky, kde si mohou pacienti se
svými blízkými vypít kávu, sledovat televizi, nebo číst. Na každé stanici je jeden
nadstandardní pokoj se sociálním zařízením. O tyto pokoje je velký zájem.
Dříve jsme na oddělení prováděli canisterapii, která byla mezi pacienty oblíbená, ale spolupráce byla ukončena a nám
se dosud nepodařilo sehnat nového
canisterapeuta.
Nezapomínáme ani na péči o duši a proto využíváme služby nemocničních kaplanů a dobrovolníků. Nejde vždy pouze
o víru samotnou, ale hlavně o to, že je tu
někdo, kdo vás vyslechne a bude s vámi,
když budete chtít. Pro naše pacienty pořádáme také různé tematicky zaměřené
akce, jako je velikonoční a mikulášská
nadílka nebo adventní koncert pro pacienty, který jsme uspořádali ve spolupráci se ZŠ s rozšířenou hudební výchovou
Maršovská.
Prostřednictvím této malé navštívenky
vám chceme ukázat, že i na oddělení,
které je skladbou svých pacientů i charakterem poskytované péče velmi náročné, lze nabídnout péči přinášející radost
a pocit uspokojení oběma stranám. Záleží jen na nás samotných.
MUDr. Mohammed Ghaleb
Věra Sinčáková, vrchní sestra
ORO
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Urologické oddělení

Oční oddělení

Urologické oddělení v Teplicích má již dlouhodobou tradici. Bylo založeno v roce
1949, jako první samostatné urologické pracoviště mimo Prahu, což bylo v té době
raritní. Jeho zakladatelem byl prim. MUDr. Rada, který vedl oddělení jen s malými
přestávkami až do r. 1984, kdy odešel na zasloužený odpočinek.
Ve vedení oddělení se postupně vystřídali takoví lékaři, jako primář MUDr. Jan
Černý, prim. MUDr. Jaroslav Božovský
a od roku 1984 prim. MUDr. Jiří Mikš, který vede oddělení dosud. Oddělení poskytuje širokou škálu urologických výkonů.
Má velmi dobrou spolupráci i s urologickým oddělením MNUL. Podařilo se zde
vytvořit celkem stabilní tým, jehož členové se věnují určitým oblastem oboru, což
přináší dobré léčebné výsledky.
Na ambulancích působí poradny pro benigní hyperplasii prostaty, erektilní dysfunkci, lithiasu, inkontinenci a urologickou onkologii.
Zejména oblast uroonkologie považuji
za značně významnou. Vede ji MUDr. Jiří
Černý, ve spolupráci s MUDr. Tomášem
Balgou. Kromě ambulantní činnosti se
věnují také dispenzarizaci a vyhledávání
nových pacientů s onkologickými diagnózami současně vede také oblast uroonkologické operativy a to zejména provádění
radikálních prostatectomií a radikálních
cystectomií. V této oblasti se naše pracoviště specializuje na otevřenou operativu. Nelze přehlédnout skutečnost
poměrně dramatického nárůstu pacientů
s těmito diagnózami. Počty radikálních
prostatectomií stále stoupají, v tomto
roce se provádějí prakticky každý týden.
Počty radikálních cystectomií těchto počtů nedosahují, ale jsou i v dnešní době
prováděny již též rutinně.
Ze specialit oddělení lze také zmínit již
poměrně větší počet operací pro inkontinenci moče u žen, metodou TVT-O pásek,
kterým se věnuje MUDr. Zdeněk Pospíšil
a dosahuje též velmi dobrých výsledků.
Lůžková část má 26 lůžek. V roce 2008
prošlo oddělení částečnou rekonstrukcí
a povedlo se vybudovat nová sociální zařízení a koupelny pro pacienty.
Součástí oddělení je i pooperační pokoj,
který má 3 lůžka a je určen pro pacienty
po běžných operačních výkonech. Tento
pokoj je vybaven monitory, perfusory,
infuzními pumpami a odsávačkou. Jeho
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vybavení a zkušený personál zaručuje
pacientům po náročných operacích poskytnutí odpovídající pooperační péče.
Po nejnáročnějších výkonech je pacient
ihned po operaci převezen na oddělení ARO ke stabilizaci zdravotního stavu
a poté se vrací zpět na naše oddělení.

Operační sál urologie
Na oddělení naleznete také dětský pokoj
s vlastním sociálním zařízením, který je
vymalován dětskými obrázky tak, aby se
zde malý pacient cítil co nejlépe.
Pacienti se u nás obecně cítí dobře, což
se odráží i na hodnocení v dotaznících
hospitalizovaných pacientů. Na každém
pokoji mají k dispozici televizi, na chodbě mají rychlovarnou konvici a mohou si
kdykoli uvařit kávu. Pro náročnější klienty jsou k dispozici i dva nadstandardní
pokoje s internetovým připojením.
Pacienty ošetřuje erudovaný, ochotný
a milý personál. Cílem celého našeho
kolektivu je neustálé zvyšování a prohlubování kvality péče, kterou poskytujeme
našim pacientům.
Pro zajímavost vám přiblížím operační výkon, o kterém jsem se zmiňoval
ve svém článku a při kterém je významná

multioborová spolupráce s chirurgy a lékaři ARO – radikální cystektomii.
Radikální cystektomie je poměrně rozsáhlou operací, trvající několik hodin, při
které se kompletně odstraní močový měchýř a močové cesty jsou pak nahrazeny
některou z alternativních metod.
Tato operace se provádí u pacientů se
zhoubnými nádory močového měchýře,
buď dle jejich rozsahu či histologické
klasifikace. Jak bylo již uvedeno, jedná
se o náročnou operaci, při které je nutná
velmi úzká spolupráce s oddělením chirurgie a ARO, neboť se operuje i s tenkým
střevem, což zajistí spolupracující chirurg MUDr. Milan Beníček.
Při operaci se v první fázi nejprve odstraní celý močový měchýř. V druhé fázi
je pak třeba zajistit derivaci moče jiným
způsobem. U nás se používají zejména
dvě metody:
1. Inkontinetní náhrada dle Brickera,
kdy se uměle vytvoří náhrada měchýře exkludovanou (vyňatou) kličkou
terminálního ilea, která se vyústí jako
stomie v oblasti pravého podbřišku
-> moč je pak sbírána do sběrného
sáčku.
Urostomické pomůcky jsou dnes již
na vysoké úrovni, pacient není ohrožován žádným zápachem moče, což
bývá nejčastější obavou a ani vlastní
obsluha těchto pomůcek není nějak
složitá.
2. Kontinetní náhrada dle Studera, kdy
se vytvoří též artificiální (uměle vytvořený) močový měchýř z ilea, kdy
se do přívodné kličky implantují oba
močovody a aborální konec je přišitý
na močovou trubici, což umožní močení přes močovou trubici.
Po této operaci je pacient umístěn na oddělení ARO, kde o něj do stabilizace stavu pečuje lékař intezivista. Pak se vrací
zpět k nám na urologické oddělení.
Po propuštění z nemocnice je pak dále
ambulantně sledován MUDr. Jiřím Černým v ordinaci pro uroonkologii.
prim. MUDr. Jiří Mikš
Jaroslava Fartáková, vrchní sestra
urologické oddělení

Historie očního oddělení sahá až do roku 1934, kdy u jeho zrodu stál prim. Lederer
a následně po něm, v období 2. světové války, prim. Brosche. Za dalších přednostů
Herala, Rozsívala, Aschenbrennerové a Liehneové patřilo oddělení vždy k tomu nej
lepšímu, co mohla teplická nemocnice pacientům nabídnout.

ambulanci. Patřili jsme k prvním v ČR,
kteří již v r. 1996 začali provádět šetrnou
laserovou fotokoagulaci sítnice žlutým
světlem. Kvalitní přístrojové vybavení

V roce 2005 navázal na tuto tradici současný primář MUDr. Aleš Čech. Pod jeho
vedením byla mj. zavedena technika
mikrokoaxiální fakoemulzifikace řezem
2 mm, oddělení získalo akreditaci pro
obor oftalmologie a v roce 2012 bylo
poprvé na oddělení provedeno více než
1000 operací šedého zákalu.
Díky modernímu přístrojovému vybavení,
kvalitě a spektru implantovaných nitro
očních čoček a velmi nízkému procentu
peroperačních a pooperačních komplikací je kataraktová chirurgie na oddělení
na vysoké úrovni. Kromě kvalitních monofokálních čoček implantujeme čočky
akomodační a multifokální (umožňující
vidění bez brýlí na všechny vzdálenosti),

Na operačním sále

3D analýza oka na přístroji Pentacam
torické (při nepravidelném zakřivení
rohovky), případně jejich kombinaci –
čočky multifokální torické. S využitím
speciální 3D analýzy přední části oka
na přístroji Pentacam a nového přístroje
IOL Master s upgradem na nejmodernější
výpočetní formule čoček, spolu s vytvářením tzv. optického řezu sítnice na spektrálním OCT přístroji, jsme schopni vyloučit nevhodné kandidáty na implantaci
těchto prémiových čoček a zároveň snížit procento nežádoucích pooperačních
chyb na minimum.

V roce 2013 jsme provedli 1547 ope
račních výkonů (většinu v ambulantním
režimu), z toho 63 % tvořily operace šedého zákalu. Počtem výkonů ani jejich
spektrem se nechceme srovnávat s většími nemocnicemi nebo privátními centry.
Možnost poskytovat pacientům kvalitní
a moderní péči v podmínkách menší nemocnice nás ale velmi baví a na zájmu pacientů o operace na našem pracovišti je
to vidět – v rámci Krajské zdravotní, a. s.
máme na operaci katarakty nejdelší čekací dobu. I přesto chce být většina pacientů operována u nás, čehož si vážíme.
Dále provádíme široké spektrum operací
předního segmentu oka včetně operací
zeleného zákalu (glaukomu), plastických
operací víček a traumatických poranění oka. Operujeme též šilhání a v léčbě
dětské tupozrakosti a při zlepšování
binokulárního vidění úzce spolupracujeme s místním ortopticko-pleoptickým
pracovištěm.
V rámci péče o zadní segment oka
provozujeme sítnicovou a laserovou

nám umožňuje diagnostikovat a léčit
pacienty s diabetickou retinopatií, věkem podmíněnou makulární degenerací
a dalšími chorobami sítnice. Úzce spolupracujeme s vitreoretinálním a makulárním centrem Oční kliniky MNUL.
Vzhledem k velké spádové oblasti teplické nemocnice (cca 130 000 obyvatel)
zajišťujeme 24hodinovou pohotovostní
službu. Nedílnou složkou oftalmologické
péče zůstává provoz všeobecných a dalších specializovaných ambulancí (rohovková, glaukomová, dětská).
Oftalmologie a oftalmochirurgie jsou
progresivní obory. Během sledování
nejnovějších trendů, plnění ekonomických parametrů a procesu nepřetržitého
zrychlování bychom ale neměli zapomínat, že v našem oboru nejde jen o oko,
ale hlavně o člověka.
Naším mottem zůstává „kvalita, sluš
nost, týmový duch“.
prim. MUDr. Aleš Čech
oční oddělení
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Neurologické oddělení
Centrum pro léčbu roztroušené
sklerózy
Centrum pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy (tzv. RS centrum) vzniklo
při našem oddělení na podkladě původní poradny neurologického oddělení pro
toto onemocnění. Patří mezi 15 takto
specializovaných center v naší republice.
Poskytujeme péči nemocným s roztroušenou sklerózou ze severozápadního regionu Čech (Ústecký, Karlovarský a Liberecký kraj). Celková spádová oblast má
1,5 milionu obyvatel. V tuto chvíli centrum sleduje 1400 nemocných s RS.

Komunikace s pacientem
Neurologické oddělení Nemocnice Teplice je mimořádné svou specializací na řeše
ní autoimunitních a demyelinizačních nemocí. Součástí oddělení je specializované
Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních chorob. V České republice je cel
kem 15 takto specializovaných pracovišť, zejména na velkých neurologických klini
kách fakultních nemocnic. Naše centrum zajišťuje tuto péči nemocným z Ústeckého,
Karlovarského a Libereckého kraje. Jde hlavně o biologickou léčbu roztroušené skle
rózy mozkomíšní. Pečujeme ale také o nemocné s autoimunitními polyneuropatiemi,
myastenií gravis a dalšími autoimunitními chorobami nervového systému.
Samozřejmostí je péče o nemocné s běžnými nemocemi nervového systému,
které se léčí na standardních neurologických odděleních, jako jsou cévní mozkové příhody, epilepsie a bolesti hlavy,
onemocnění periferních nervů a míšních
kořenů, poruch extrapyramidového systému. Oddělení patří také do sítě specializovaných iktových center pro akutní
léčbu cévních mozkových příhod.
V ambulantní části poskytujeme péči
v rámci specializovaných poraden pro
jednotlivá onemocnění – cévní ambulance pro nemocné po cévních mozkových
příhodách, extrapyramidová poradna pro
nemocné hlavně s Parkinsonovou nemocí a jinými mimovolními poruchami hybnosti, poradna pro bolesti hlavy zejména
pro nemocné s migrénami a v neposlední řadě poradna pro nemocné s epilepsií.
Specialitou oddělení je provádění odběru mozkomíšního moku tzv. lumbální
punkce (LP) atraumatickou jehlou, která dovoluje provedení tohoto vyšetření
v ambulantním režimu a s minimálním
rizikem komplikací výkonu. Tzv. postpunkční bolest hlavy, která se při běžně
provedeném výkonu vyskytuje až u 20 %
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nemocných, se za použití speciální techniky vyskytuje v méně než 2 % případů.
Celkově lze oddělení rozdělit na pět propojených a úzce spolupracujících částí.
Jde o laboratorní část (EEG, EVP, EMG,
UZ), jednotku intenzivní péče (9 lůžek),
standardní oddělení (31 lůžek, z nich 1
na nadstandardně vybaveném pokoji).
Dále ambulantní část, která je rozdělena na část všeobecnou a specializované
poradny pro jednotlivá neurologická onemocnění a specializované centrum pro
léčbu roztroušené sklerózy mozkomíšní.
Součástí oddělení je i ordinace dětské
neurologie.
Vzhledem k velmi aktivní účasti oddělení
na mezinárodním výzkumu nových metod léčby (zejména roztroušené sklerózy
mozkomíšní), pořádání výukových akcí
pro neurology ze spádové oblasti, rozsáhlé přednáškové a publikační činnosti pracovníků oddělení nám byla v roce
2013 přidělena akreditace nejvyššího
stupně pro vzdělávání mladých lékařů,
specializujících se na neurologická onemocnění. Stejná akreditace je udělována
klinikám fakultních nemocnic.

pravidelně pracuje i klinický psycholog.
V rámci centra máme k dispozici léky,
které nejsou jinak nemocným s RS dostupné. V RS centru trvale pracují 4 lékaři a 3 sestry. Centrum i jeho lékaři
úzce spolupracují se základním neurologickým oddělením. Kromě tohoto zajišťujeme i specializovanou léčbu pro
progresivní fáze roztroušené sklerózy
spolu s infuzním centrem onkologického
oddělení, kde se z naší indikace podávají
cytostatika.
Cílem centra je poskytovat základní i specializovanou diagnosticko-terapeutickou
péči pro nemocné s demyelinizačním onemocněním centrálního nervového systému, a to převážně ambulantní formou.

Výsledkem je tak komplexní péče včetně fyzioterapie. Centrum participuje
i na mezinárodních výzkumných projektech s nově vyvíjenými léčivy a léčebnými postupy. Touto cestou se naši klienti
mohou dříve dostat k efektivnější léčbě,
která nemusí být v budoucnu v rámci
zdravotní péče hrazené pojišťovnami
zcela dostupná.
Závěr
Neurologické oddělení Nemocnice Teplice, ve všech svých podjednotkách, poskytuje péči na úrovni specializovaných
klinických zařízení.
prim. MUDr. Marta Vachová
neurologické oddělení

Infuzní místnost na MS centru

Poděkování hudební skupině
The Boom Beatles Revival Band and Orchestra

Rehabilitační přístroj Therapy Master
Přestože je centrum součástí neurologického oddělení, odlišuje se nejen spádovou oblastí, ale i typem péče, kterou
poskytuje. Poskytujeme výrazně nadstandardní služby v porovnání s běžnou
neurologickou ambulancí včetně rozšířeného spektra vyšetřovacích a škálovacích metod. Část kontrol je věnována
psychoterapeutické podpoře. V centru

Závěrem loňského roku uspořádala hudební skupina
The Boom ve spolupráci s produkční agenturou B. B. Art,
Kulturním střediskem města Ústí nad Labem a za podpo
ry města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje 23. Vánoční
benefiční koncert, jehož výtěžek byl věnován ústeckému
Onkologickému oddělení Masarykovy nemocnice.

V této souvislosti bych chtěla jménem svým, jménem svých spolupracovníků i onkologických pacientů velmi poděkovat členům
skupiny za dlouholetou podporu našeho pracoviště a při této
příležitosti se zmínit krátce o historii benefičních koncertů.
Benefiční vánoční koncerty jsou pořádány již od r. 2006, kdy
výtěžky byly věnovány na konto oddělení dětské chirurgie
a od r. 2010 jsou výtěžky věnovány na konto Onkologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Já sama jsem
se osobně účastnila 23. Vánočního koncertu a byla jsem mile
překvapena úžasnou atmosférou koncertu a nadšením účinkujících i posluchačů.
V průběhu koncertu byl předán onkologickému oddělení šek
na 20 000 Kč od generálního partnera firmy Adler a na after party
22. 2. 2014 byl předán další šek s částkou 46 000 Kč od dalších
sponzorů a členů hudební skupiny The Boom, kteří se zřekli honoráře ve prospěch onkologického oddělení.
Velmi si toho ceníme. Celá částka bude využita na renovaci společenských prostor pro pacienty – společenské místnosti a jídelny.
Moc děkujeme.
prim. MUDr. Martina Chodacká
onkologické oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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Nemocniční lékárna: Komplexní přístup k potřebám pacientů
Nedílnou součástí souboru zdravotnických pracovišť Nemocnice Teplice je nemoc
niční lékárna, která poskytuje vysoce specializovanou lékárenskou péči hospita
lizovaným i ambulantním pacientům. Klinická oddělení nemocnice obsluhujeme
v nemocniční lékárně v prvním patře budovy C, na kterou navazují prostory veřejné
lékárny pro ambulantní pacienty v budově polikliniky.

Kolektiv lékárny
Naší základní činností je zajišťování
a výdej léčivých přípravků, prostředků
zdravotnické techniky a volně prodejných doplňků stravy. V současné době,
kdy se potýkáme s výpadky mnoha léčiv
na českém trhu, stále častěji zprostředkováváme individuální dovoz léčivých
přípravků ze zahraničí. Zajišťujeme také
objednávky přípravků se zvláštním režimem, například některých homeopatik
a alergenů. Farmaceuti lékárny se nemalou měrou spolupodílejí na zajišťování
klinických hodnocení, která probíhají
na celé řadě pracovišť naší nemocnice.
Nezastupitelnou úlohu má nemocniční
lékárna v přípravě individuálně připravovaných léčivých přípravků (masti, krémy,
prášky, roztoky, čípky, kapky, atd.). Připravujeme nejen přípravky pro dermatologické použití, ale stále častěji také
léčiva pro pediatrické pacienty, jejichž
individuální příprava je z důvodů malé
ekonomické efektivity pro farmaceutický
velkoprůmysl nezajímavá. V zásobě udržujeme široké spektrum farmaceutických
surovin a většinu přípravků se snažíme
pacientům připravit na počkání ještě týž
den. Sledujeme aktuální trendy v přípravě a s lékaři spolupracujeme na zavádění moderních a inovativních receptur
do praxe. Jako jediná lékárna na okrese
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vyškoleného magistra, který formou
několika cca 20minutových konzultací
informuje pacienta o možnostech a metodách při odvykání kouření. Odborná
školení jsme absolvovali v Centru pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK
a VFN na Karlově náměstí v Praze. Každému pacientovi se snažíme jeho odvykání
„ušít na míru“. Ve složitějších případech
samozřejmě spolupracujeme s lékaři.
Pomáháme především těm kuřákům, kteří sami chtějí přestat, ale nedaří se jim to,
nebo se obávají, že to sami nedokážou.
Do budoucna počítáme i s rozšířeným
poradenstvím v oblasti správné životosprávy (např. při léčbě diabetu), terapie
obezity a dalších civilizačních chorob.

Zdravotnické potřeby
jsme schopni připravit oční kapky a další
přípravky, které vyžadují náročnou sterilní přípravu, zajišťujeme je našim pacientům ze sesterské nemocniční lékárny
ústecké Masarykovy nemocnice.
Další oblastí, kam směřuje náš zájem,
je odborné poradenství. Stává se, že lékař s přeplněnou čekárnou nemá dost
času k podrobnému rozboru pacientova
zdravotního problému. V některých oblastech se tak nabízí lékárnám příležitost
poskytnout pacientům možnost osobní
konzultace s kvalifikovaným odborníkem
– lékárníkem.
Od ledna 2014 v naší lékárně poskytujeme pacientům bezplatné poradenství
při odvykání kouření. Máme k dispozici

Samozřejmostí naší každodenní práce
jsou pak konzultace v oblasti lékových
interakcí a vedlejších účinků léčiv. Nelze
opominout, že jako nemocniční lékárna
úzce spolupracujeme se zdravotnickým
personálem nemocnice. Téměř nepřetržitě poskytujeme komplexní informace
o správném zacházení s léčivy, jejich
aktuální dostupnosti a cenách, nežádoucích účincích či preskripčních omezeních.
Od října 2013 mohou pacienti teplické
nemocnice s poliklinikou využívat nově
otevřené prostory výdejny zdravotnických potřeb, které navazují na naši část
veřejné lékárny v poliklinice. V současné
době nabízíme již poměrně široký sortiment zdravotnických pomůcek (ortézy,
berle, obvazový materiál, prostředky pro

stomiky a inkontinenci, kompresní punčochy, tlakoměry, baterie do naslouchadel…) včetně zdravotní obuvi a vložek
do bot. K zapůjčení nabízíme nemocniční
typ odsávačky mateřského mléka značky
Medela. Ženy po ablaci prsu si u nás mohou vyzvednout na poukaz či zakoupit

prsní epitézy a zdravotní podprsenky firmy Amoena.
Stejně jako u jiných pracovišť nemocnice
tvoří nedílnou část naší práce také výuka.
Podílíme se nejen na pregraduální výuce
farmaceutů i farmaceutických asistentů,

ale také na jejich průpravě specializační.
Vzhledem k širokému spektru činností,
které na našem pracovišti vykonáváme,
jsou pak jejich stáže pestré a pozitivně
hodnocené.
PharmDr. David Ovčaří
Lékárna Nemocnice Teplice

Interní oddělení I
Interní oddělení bývá v každém zdravotnickém zařízení navštěvováno nejčastěji. Pla
tí to i o Nemocnici Teplice, o. z., akciové společnosti Krajská zdravotní. Co všechno
tu pacienti najdou?
Lůžkovou část, která nabízí celkem 58
standardních lůžek, rozdělených do dvou
stanic. Nedílnou součástí oddělení je
i jednotka intenzivní péče, která má dalších 13 lůžek. Kromě toho máme i ambulantní část, čítající příjmovou a současně
i pohotovostní ambulanci a laboratoř
funkčního vyšetření. Na poliklinice jsou
potom dvě interní ambulance a dále specializované ambulance – diabetologická,
endokrinologická a kardiologická. Provádíme také echokardiografické vyšetření
srdce či spirometrii. O pacienty se na našem oddělení stará celkem 17 lékařů, 67
zdravotních sester, 10 lidí pomocného
personálu a 5 ošetřovatelek.
Na standardním oddělení jsou jednolůžkové, dvojlůžkové a třílůžkové pokoje.
Všechny mají vlastní sociální zařízení.
K dispozici je i několik nadstandardních
pokojů. Díky dynamickému rozvoji medicíny může náš personál na obou našich
stanicích sledovat své pacienty na dálku.
Jak je to možné? Mají k dispozici zařízení,
umožňující telemetrický přenos srdeční
arytmie na monitor, který je umístěný
na sesterně a díky tomu můžeme naše
pacienty nepřetržitě kontrolovat. Obdobné je to i u monitoringu krevního
tlaku a EKG. Dále máme k dispozici EKG
záznamníky, pomocí kterých si mohou
pacienti sami doma monitorovat srdeční
arytmie, někdy i po dobu několika týdnů.
To umožňuje lékaři následně vyhodnotit
pacientovy nárazové obtíže, stanovit diagnózu a léčbu.

Jednotka intenzivní péče je určena pro
pacienty v těžkém stavu. Je nově zrekonstruovaná a moderně vybavená přístroji
nezbytnými pro záchranu lidského života, včetně umělé plicní ventilace nebo
akutní dialýzy.

i ambulantních pacientů stále zvyšuje,
což svědčí o důvěře a spokojenosti pacientů na našem oddělení. Současně s tím
také přibývá kladných hodnocení a významně klesá počet stížností.
Co naopak práci celého týmu interního
oddělení ztěžuje? V teplické nemocnici
stále chybí Emergency (akutní příjem pacientů), a tak někteří nemocní přicházejí

JIP interna
I. interní oddělení je také řešitelem mnoha klinických studií. Kromě léčebné péče
se oddělení věnuje i pregraduální a postgraduální výukové činnosti sester i lékařů. Stali jsme se pracovištěm s akreditací
pro všeobecnou internu a dále pro endokrinologii a diabetologii.
A z čeho mohou mít zaměstnanci interny I. radost? Jednoduše řečeno z každého uzdraveného pacienta, který se vrátí
zpět do aktivního života. Dále z toho, že
se počet ošetřených, hospitalizovaných

nejprve právě k nám. Někteří z nich jsou
opilí, agresivní a svým chováním ruší
ostatní pacienty. To bychom rádi změnili,
ale ne vždy je to v našich silách.
A co říct na závěr? Interna, teplickou
nevyjímaje, je zkrátka vstupní bránou
do nemocnice a také nepostradatelným spolupracovníkem všech ostatních
oddělení.
prim. MUDr. Petr Reichert
Zuzana Mocová, vrchní sestra
interní oddělení I.
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Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Vznik samostatného oboru anesteziologie v teplické nemocnici je datován již do po
čátku sedmdesátých let. Tým anesteziologů a specializovaných sester zajišťoval
bezbolestné provádění operačních výkonů a ambulantních zákroků všem operačním
oborům v naší nemocnici. Následná pooperační, intenzivní a resuscitační péče byla
zajišťována až do roku 1993 oborovými jednotkami intenzivní péče ve spolupráci
s konziliární anesteziologickou službou.

RDG – Radiodiagnostické oddělení
Anesteziologická část oddělení komplexně zajišťuje anestezii, analgezii a analgosedaci všem operačním oborům naši
nemocnice, včetně výkonů v ambulantní
sféře. Rozsahem zahrnuje metody anestezie celkové, svodní a regionální, včetně možnosti kombinovaných technik.
Samozřejmostí je dohled anesteziologa
na dospávacím pokoji, kterým v rámci
bezpečnosti procházejí prakticky všichni
pacienti po větších operačních výkonech.
V 5. patře polikliniky je denně v provozu
anesteziologická ambulance, zajišťující
komplexní předoperační přípravu pacientů před operačním výkonem s ohledem na typ a rozsah výkonu a volbu požadované a adekvátní anestezie.

Kolektiv ARO
V roce 1993, po rekonstrukci podkrovního patra chirurgického pavilonu, vzniká
komplexně vybavené resuscitační oddělení, zajišťující péči o kriticky nemocné
pacienty s nutností podpory či úplné přístrojové náhrady selhávajících životních
funkcí. V současnosti je na resuscitačním oddělení k dispozici šest plně vybavených lůžek + 1 příjmové lůžko, určené
převážně pro pacienty v kritickém stavu,
kteří jsou na naše oddělení přiváženi záchrannou službou. Jednotlivá lůžka jsou
vybavena moderními plicními ventilátory, monitorovací technikou, včetně invazivního a neinvazivního měření celého
spektra hemodynamických parametrů,
včetně možnosti měření nitrolebního tlaku. K dispozici máme také přístroj zajišťující kontinuální náhradu funkce ledvin.
Jeho předností je nejen to, že umí dočasně nahradit funkci ledvin, ale současně
umožňuje také provádění plazmaferéz,
které jsou již naplánovány v úzké spolupráci s neurologickým oddělením a MS
centrem. Tato moderní léčebná metoda
má za cíl zvyšovat kvalitu poskytované
péče o určité spektrum neurologických
onemocnění.
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Dále je naše oddělení vybaveno mnoha
přístroji a pomůckami nezbytnými pro
komplexní péči o pacienta v kritickém
stavu nebo bezvědomí. Dobrým příkladem může být flexibilní bronchoskop,
který je nutný k zajištění dýchacích cest
u pacientů s obtížnou intubací, dále pak
k provádění punkčních tracheotomií,
k bronchoskopickým toaletám dýchacích
cest a extrakci cizích těles z dýchacích
cest.
Dalším významným terapeutickým postupem je tzv. celotělová hypotermie,
kdy je pacient pomocí speciálního přístroje podchlazen. Z této metody profitují
zejména pacienti po zástavách životních
funkcí.
Součástí oddělení je také zákrokový sálek při lůžkové části, kde provádíme,
ve spolupráci s onkologickým oddělením, implantaci podkožních venózních
portů, PICC katétrů, které slouží zejména
k aplikaci cytostatické terapie u pacientů s nedostatečností periferního žilního
systému. Pro potřeby dialyzačního střediska v Teplicích dále zavádíme trvalé
hemodialyzační katétry.

Denně je v provozu také ambulance
pro léčbu bolesti, především té chronické, dlouhotrvající, která už velmi obtížně reaguje na běžnou medikaci. V úzké
mezioborové spolupráci s neurologickým, onkologickým, ortopedickým i rehabilitačním oddělením je pacientům
s bolestí poskytnuta specializovaná
péče erudovaného personálu s využitím
infuzní terapie, magnetoterapie a laseroterapie. Personál ambulance se již delší
dobu podílí na mnoha klinických studiích, samozřejmostí je i účast na mezinárodních i celorepublikových algeziologických kongresech.
Dále při našem oddělení již několik let
funguje i poradna pro léčbu chronických
ran, která v úzké spolupráci s chirurgem,
diabetologem, podiatrem, dermatologem, nutričním terapeutem a algeziologem poskytuje komplexní péči pacientům s chronickou ránou. Využívány jsou
především materiály tzv. vlhkého hojení
ran. Ambulance získala garanci péče
České společnosti pro léčbu rány a její
výsledky jsou každoročně prezentovány
v celorepublikovém rozsahu. Tato ambulance je v rámci KZ zcela jedinečná.
prim. MUDr. Tomáš Hrubý
vedoucí lékař Nemocnice Teplice, o. z.

Radiodiagnostické oddělení v Teplicích poskytuje tradičně široké spektrum výkonů
klasické radiologie, UZ i MR diagnostiky, které překračuje běžný standard na úrovni
okresní nemocnice.
Již od roku 1994 se hojně využíval jeden
z prvních MR přístrojů v ČR. S koncem
jeho životnosti v roce 2006 byl uveden
do provozu přístroj magnetické rezonance se sílou pole 1,5 Tesla. Tehdy se významně rozšířily naše možnosti v zobrazení centrální nervové soustavy, zavedli
jsme např. moderní vyšetření tenkého
střeva, neinvazivní vyšetření cév končetin i cév těla a hlavy, vyšetřujeme pohybový aparát, břicho, měkké tkáně. Také
je potřeba zmínit množství vyšetření,
která se formou grantových studií spolupodílí na hledání optimálního léčebného
protokolu pro pacienty s roztroušenou
sklerózou.
V létě 2007 začínáme provádět, jako
jedni z prvních, ultrazvuk s kontrastní
látkou. Během krátké doby se tato moderní, šetrná a velmi přínosná metoda
stala součástí diagnostického standardu
v naší nemocnici. Mnoha stovkám pacientů tak umožnila vyhnout se mnohem
složitějším a rizikovějším vyšetřením
nebo dopomohla k časnější diagnóze.

V současné době se, ve spolupráci s pražským fakultním pracovištěm a teplickou
neurologií, snažíme o zavedení nového
protokolu na vyšetřování a hodnocení
nálezů těchto pacientů. Očekáváme, že
nám umožní dříve a spolehlivěji rozpoznat náhlé zvraty ve vývoji roztroušené
sklerózy.
Standardní komplexní je i nabídka sonografických vyšetření. Provozujeme celkem tři přístroje, z nichž jeden dominantně slouží hospitalizovaným pacientům,
dva ambulantní péči. Denně vyšetříme
ultrazvukem až 80 pacientů.
Kompletní spektrum diagnostických výkonů na ultrazvuku doplňují výkony intervenční, jako jsou punkce dutin a patologických kolekcí, odběry vzorků tkání
k histologickému či jinému dalšímu vyšetření a podobně.
Rádi bychom také, během krátké doby,
opět začali nabízet široké spektrum vyšetření na moderním CT přístroji. Nejen
standardní diagnostické výkony, logicky

patřící ke každodenní rutině v každé,
i malé, okresní nemocnici, ale i maximum diapeutických – léčebných výkonů.
Několik tisíc provedených obstřiků bederní či krční páteře v minulosti svědčí
o jejich efektivitě.
Standardem je také vysoká kvalita RDG
snímků vznikajících na našem pracovišti. Zdálo by se, že s uskutečněnou digitalizací je i kvalita snímků optimální, ale
ani to není samozřejmostí... Je jisté, že
vysoká kvalita snímků i ostatních vyšetření nejvíce závisí na lidech. Těm, přes
všechny drobné a neustálé potíže všedního provozu, pořád záleží na tom, aby
byl výsledek jejich práce co nejlepší.
Proto tak mají často mnohem víc práce,
než by nutně mít museli. Přes více či
méně moderní přístrojový park našeho
oddělení tak jeho nejdůležitějším dílem
zůstává personál. Laboranti, lékaři i personál zajištující chod oddělení. Všichni,
kteří si umí předávat zkušenosti, mají
snahu rozšiřovat si vzdělání a chtějí dělat
svou práci, jak nejlépe umí.
prim. MUDr. Přemysl Pavelčík
radiodiagnostické oddělení

POZVÁNKA

KDYŽ SE CHCEŠ OPALOVAT, MUSÍŠ SE CHRÁNIT
Kde: Kamencové jezero Chomutov
Kdy: 28. 6. 2013 od 11.00 do 16.00 hodin
• Zdarma rady dermatologů – jak se správně chránit
před slunečním zářením
• Jak poznat kožní nádorové a přednádorové změny, jak
provádět samovyšetření kůže
• Bezplatné vyšetření návštěvníků, kteří přijdou v plavkách
• Darem vzorky krémů s UV filtrem
• Akce pod hlavičkou České akademie dermatovenerologie
• Ve spolupráci se statutárním městem Chomutov a Krajskou
zdravotní, a. s.
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Interní oddělení II – Gastroenterologie
II. interní oddělení teplické nemocnice je specializováno na obor gastroenterologie.
Jedná se o medicínské odvětví, které je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících obo
rů vnitřního lékařství. Zabývá se komplexní diagnostikou a léčbou onemocnění trávi
cího traktu (jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo) a orgánů s ním souvisejících (játra,
žlučové cesty, žlučník, slinivka).

Na kolonoskopickém sále provádíme
kolonoskopie či sigmoideoskopie s možností odstraňování nezhoubných a časných nádorových novotvarů metodami

Gastroenterologické oddělení má v naší
nemocnici dvě části – lůžkovou a ambulantní. Obě jeho části prošly v letech
2007–2009, za vedení pana primáře
Woznici, důkladnou rekonstrukcí. Výsledkem je komfortnější prostředí pro
pacienty i zaměstnance a moderní pracoviště pro medicínu 21. století. V našem
oboru jsme akreditovaným pracovištěm.
Endoskopická část
Endoskopická část oddělení se nachází
v budově polikliniky v pavilonu A ve druhém patře.
Spektrum prováděných endoskopických
a funkčních vyšetření je pestré. Prováděné výkony poskytujeme jak pro lůžková
nemocniční oddělení, tak i pro ambulantní pacienty. Naši pacienti pocházejí
nejen z teplického okresu, ale poskytujeme péči i pacientům z širší spádové
oblasti. Již dlouhá léta funguje dobrá
spolupráce s lékaři ostatních odštěpných závodů i ambulantních specialistů,
zejména z okresů Most a Chomutov.
Endoskopické sálky jsou vybaveny
moderní technikou. K dispozici jsou
endoskopické věže řady 180, videoendoskopy řady 160–180 s možností NBI
(Narrow Band Imaging) – gastroskopy,
kolonoskopy a duodenoskopy, elektrochirurgické jednotky, argon plasma koagulace, pračky a příslušenství k desinfekci endoskopů a další.
V této části oddělení máme dva základní endoskopické sálky – gastroskopický
a kolonoskopický.
Gastroskopie je vyšetření jícnu, žaludku
a dvanáctníku. Tento výkon také umožňuje provádění odběrů biopsie, endoskopického stavění krvácení, ošetření
jícnových varixů – a to metodou sklerotizace nebo legace. Současně využíváme
techniky polypektomie a endoskopické
mukózní resekce, ošetření pomocí argon
plasma koagulace, provádíme dilatace
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nutriční stav, diagnostikujeme poruchy
výživy a navrhujeme optimální nutriční
intervenci.
Lůžková část
Lůžková část oddělení se nachází v 1. patře interního pavilonu (pavilon J). Jeho
kapacita je 26 lůžek. K dispozici jsou
i 3 nadstandardní pokoje. Spektrum
hospitalizovaných pacientů tvoří nejen
ti, kteří mají problémy a onemocnění
zažívacího traktu, ale i pacienti, kteří
nemohou sami zvládnout přípravu před
kolonoskopií, nebo pacienti po různých
endoskopických zákrocích.

Na oddělení mají všechny pokoje samostatná sociální zařízení, každé lůžko má
možnost připojení na internet. Díky provedené rekonstrukci oddělení byly vytvořeny důstojné podmínky nejen pro pacienty, ale i pro personál – sestry a lékaře.
Všichni pacienti a jejich blízcí mohou využívat ke společným setkáním nebo sledování TV také společenskou místnost.
Co říci závěrem?
Teplické gastroenterologické oddělení
stojí na pevných základech. Z pozitivních ohlasů pacientů si troufám tvrdit,
že jsme si vybudovali dobrou pověst

danou nejen dobrou odborností, ale
i lidským a vřelým přístupem personálu. Na oddělení pracuje vyškolený tým
lékařů a sester s neutuchajícím zájmem
o obor, kteří si neustále zdokonalují své
znalosti a dovednosti. Provádíme široké
spektrum vyšetření a výkonů v nadregionální působnosti. Výhodou je návaznost
hospitalizační a ambulantní části. Naše
oddělení je centrem excelence, tedy oddělením, které vyniká ve svém oboru, což
je dalším oceněním naší práce a zárukou
kvalitní péče o pacienty.
prim. MUDr. Ladislav Hadraba
Interní oddělení II – Gastroenterologie

Rehabilitační oddělení
různých úrazech pohybového systému.
Lůžková část oddělení je součástí iktové
jednotky, takže zde ve spolupráci s neurologií přijímáme pacienty po cévních
mozkových příhodách. Velké zastoupení
mají pacienti s akutní a chronickou bolestí páteře a různým poškozením nervového systému.

Endoskopická věž
stenóz balonky (rozšíření místa zúžení
pomocí balonku) – především na jícnu.
Dále pomocí gastroskopu zavádíme sondy k výživě do střeva nebo do žaludku,
provádíme PEG (Perkutánní Endoskopická Gastrostomie), kdy je pomocí endoskopické techniky sonda určená k dlouhodobé výživě indikovaných pacientů
vyvedena přes břišní stěnu.
K dispozici máme také ultratenký
transnasální gastroskop firmy Olympus
řady 180, který používáme při diagnostických výkonech a také se nám dobře
osvědčil při řešení nejrůznějších zúžení
v horní části trávicího traktu při zavádění kovových či plastikových stentů. Jeho
výhoda spočívá hlavně v tom, že odpadá
nepříjemný dráždivý reflex, a tak je vyšetření pro pacienta komfortnější.
Lékaři a sestry našeho endoskopického
oddělení poskytují 24hodinovou nepřetržitou endoskopickou službu pro případ
nutnosti provedení urgentního endoskopického výkonu (nejčastěji se jedná
o endoskopické ošetření krvácení či extrakci cizího tělesa ze zažívacího traktu).

biopsie, polypectomie, endoskopické
mukosní resekce (EMR), argon-plasma
koagulace (APC) nebo zavedením desuflačního setu. V indikovaných případech
řešíme i maligní stenózy tlustého střeva
u neoperovatelných pacientů zaváděním
kovových stentů.
V součinnosti s RTG pracovištěm provádíme ERCP (endoskopická retrográdní
cholangiopankreatikografie). Jedná se
o vyšetření žlučových cest a slinivky, při
kterém na vývodech těchto orgánů provádíme různé zákroky, jako je papilotomie,
zavádění plastových a metalických stentů, drénů, dilatace stenóz, drcení a vynětí
kamínků a další.
Z dalších gastroenterologických výkonů
u nás prováděných zmiňuji 24hodinou
pH metrii, necílenou jaterní biopsii či vyšetření enterální kapslí.
Nedílnou součástí ambulantní části jsou
endoskopické poradny, kde sledujeme
a dispenzarizujeme pacienty s nemocemi trávicího traktu.
Dobře zavedená je též nutriční ambulance, kde komplexně hodnotíme

Cvičení na balonech
Nachází se v areálu nemocnice v budově D. Lůžkové oddělení je ve 2. patře, ambulantní provoz v přízemí. Je to výhodné
hlavně z důvodu, že jeho vybavení lze
snadno využívat i při léčbě hospitalizovaných pacientů.
Na lůžkovém oddělení s 28 lůžky léčíme ročně 550–600 nemocných. Spektrum našich pacientů je velmi pestré.
Hospitalizujeme pacienty po implantaci
endoprotéz – hlavně kyčelních a kolenních kloubů, po operacích páteře nebo

Součástí oddělení jsou místnosti pro
ergoterapii, individuální cvičení, mechanoterapii – máme například trenažer
pro nácvik chůze, motodlahy, přístroje
ke zlepšení funkce horních i dolních končetin a k úpravě poruch rovnováhy. Své
místo zde má i pestrá škála elektroléčby.
Kromě vlídného personálu můžeme nabídnout i další způsoby léčby nehrazené
ze zdravotního pojištění – různé druhy
masáží (klasické, baňkové, speciální
masáže chodidla), biolaser, akupunkturu, kinesio tape bolestivých svalů nebo
kloubů. U mnoha pacientů zajišťujeme
vybavení protetickými pomůckami a návaznost ambulantní nebo lázeňské péče.
Ambulantní část rehabilitačního oddělení disponuje deseti místnostmi pro
léčebný tělocvik, čtyřmi kabinami pro
elektroléčbu, místností k aplikaci infuzí,
tělocvičnou nejen pro skupinové cvičení,
cvičení na balonech, ale také pro cvičení
dětí s vadným držením těla. Dále jsou zde

prostory pro vodoléčbu – bazén s teplou
vodou, kabiny pro vířivé koupele, v současné době jednáme o zakoupení nových
multifunkčních vířivek pro horní i dolní
končetiny.
Denně je v ambulantním provozu léčeno cca tři sta až tři sta padesát pacientů
s chorobami pohybového a nervového
systému, nejen poúrazového původu.
Specifikem našeho pracoviště je úspěšná terapie lymfatických otoků horních
a dolních končetin, a to jak manuální, tak
i přístrojová. V minulém roce bylo provedeno přes tisíc těchto procedur. Dalšími
procedurami, které nabízíme, jsou aplikace různých druhů masáží, akupunktura, biolaser.
Spolupráce s ostatními odděleními
nemocnice je samozřejmostí, na většině klinických oddělení působí naši
fyzioterapeuti.
Cílem celého našeho personálu je zlepšení zdravotního stavu pacientů, úprava
poruch pohyblivosti, potlačení bolesti.
Průběžným vzděláváním pracovníků
a zaváděním nových metodik se snažíme
udržet krok se stoupající úrovní oboru
a zachovat dobrou prestiž oddělení.
prim. MUDr. Petr Batěk
rehabilitační oddělení
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Pacientský ombudsman
Klienti a pacienti nemocnic Krajské zdravotní se mohou nově
obracet na pacientského ombudsmana.
bude nezávislý, avšak v bezprostředním
kontaktu s kompetentními zástupci nemocnic i vedením společnosti. Bude mít
také pravomoc provádět vlastní šetření
ve sporech mezi stěžovateli a pracovníky Krajské zdravotní, a. s. Ombudsman
nemá sice právní prostředky, jimiž by
do činnosti, proti níž konkrétní stížnosti
či podání směřují, mohl přímo zasahovat, ale jeho stanoviska budou vedoucími pracovníky Krajské zdravotní, a. s.
vnímána.
Pacientský ombudsman využije i své
dlouholeté praxe v oblasti zdravotnického

pondělí	  9.00 – 11.00 13.30 – 15.30 	
úterý 	  9.00 – 11.00 		
		
12.00 – 14.00 	
středa		
13.00 – 17.00
čtvrtek	  9.00 – 11.00 		
			
pátek
9.00 – 11.00 		
			

Masarykova nemocnice v UL, o. z.
Nemocnice Most, o. z.
Nemocnice Chomutov, o. z.
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
lichý týden – Nemocnice Děčín, o. z. 	
sudý týden – Nemocnice Teplice, o. z.
lichý týden – Nemocnice Teplice, o. z. 	
sudý týden – Nemocnice Děčín, o. z.

Bez názvu-2 1 29.10.2013 18:06:13
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Posláním pacientského ombudsmana, který
se nově bude věnovat podnětům
klientů a paciMgr. Milan Schoř
entů nemocnic
Krajské zdravotní, a. s., je přispět jednak
k lepší kvalitě zdravotnických služeb
a poskytované zdravotní péče, ale také
ke zlepšení vztahů mezi pacienty a zdravotníky. Ustavením pozice pacientského
ombudsmana dochází k úplně novému
způsobu a přístupu k vyřizování podnětů klientů a pacientů v pěti nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. Smyslem je
přispět k vytvoření funkčního systému
vyřizování těchto podnětů se zvýšeným
důrazem na zlepšení komunikace mezi
zdravotníky a jejich pacienty, ale i ostatními nezdravotnickými profesemi, zajišťujícími služby klientům nemocnic.
Pacientský ombudsman bude řešit případné stížnosti a podněty klientů, pacientů či jejich zástupců, zmocněnců, ale
i zaměstnanců nemocnic. Ve své činnosti

práva a bude mít i možnost navrhovat
vedení společnosti přezkoumání interních předpisů vztahujících se k činnosti společnosti včetně navrhování změn
těchto předpisů. Kromě toho bude v oblasti zdravotnického práva poskytovat
rady a odpovídat na dotazy zájemců
a tazatelů.
Pacientský ombudsman bude pravidelně
jednou týdně úřadovat ve všech nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. Kontaktovat ombudsmana je možné písemně (dopisem/mailem) ombudsman@kzcr.eu,
telefonicky - 731 535 689, 477 114 383,
nebo osobně dle jeho časového rozvrhu.
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.

tel. 731 535 689, 477 114 383, e-mail: ombudsman@kzcr.eu

Perinatologická centra Ústeckého kraje ve spolupráci s OS ČLK a POUZP pořádají

pozvánka

13. Perinatologický den
Ústeckého kraje

15.–16. května 2014
Odborní garanti:
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., MUDr. Pavel Gerych,
Gynekologicko-porodnická klinika Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z. a MUDr. Petr Janec, Novorozenecké
oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Místo konání:
Hotel Ostrov – Ostrov u Tisé (okres Ústí nad Labem)
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Organizační zajištění:
Organizační a tiskové oddělení Krajské zdravotní, a. s.

www.kzcr.eu/konference/perinaden2014
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Technické zajištění:
Středisko multimediálních služeb Krajské zdravotní, a. s.
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Odborné a vzdělávací akce
datum

Krajská zdravotní, a. s.

odborné a vzdělávací akce KZ, a. s.

místo konání

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

12. 5. 2014

Základní neodkladná resuscitace pro lékaře

KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

13. 5. 2014

Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou
ve zdravotnictví

KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I

13. 5. 2014

Bezpečné podání intravenózního léčiva

KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II

14. 5. 2014

Školicí akce – Etika zdravotníka

KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III

15. 5. 2014

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

13. Perinatologický den Ústeckého kraje

Hotel Ostrov – Ostrov u Tisé, okr. Ústí nad Labem

19. 5. 2014

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

20. 5. 2014

Seminář – Chemoterapie a její úskalí

KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I

22. 5. 2014

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

26. 5. 2014

Základní neodkladná resuscitace pro lékaře

KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

Endoskopický workshop

KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I

Základní neodkladná resuscitace
pro nelékaře – JIP

KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

5. 5. 2014

15.–16. 5. 2014

27.–28. 5. 2014
29. 5. 2014

Odbor vědy, výchovy a dalšího vzdělávání (OVVDV) KZ, a. s.

Personální změny v KZ, a. s.
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
se stal přednostou
Dětské kliniky MNUL, o. z.

MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
se stal přednostou
Kliniky urologie a robotické
chirurgie MNUL, o. z.

MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
se stal přednostou
Kliniky úrazové chirurgie MNUL, o. z.

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
se stala přednostkou
Oční kliniky MNUL, o. z.

od 1. 4. 2014

Nemocnice Děčín, o. z.

od 1. 4. 2014

Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

od 1. 4. 2014

Krajská zdravotní, a. s.

od 1. 5. 2014

od 1. 4. 2014

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Nemocnice Teplice, o. z.

Bc. Petra Ludviková
se stala vrchní sestrou
gynekologicko-porodnického
oddělení

Ing. Luděk Rückl
se stal náměstkem
pro ekonomické řízení
a controlling

Jana Švandová
se stala vrchní sestrou
onkologického oddělení

MUDr. Ladislav Hadraba
se stal primářem
interního oddělení II

Bc. Lenka Benešová, vedoucí Odboru personalistiky, mezd a vzdělávání KZ, a. s.

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, Organizační a tiskové oddělení KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

