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Cílem této intervence Integrovaného operačního programu
je zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče v souladu
s evropskými standardy kvality péče v rámci specializovaných pracovišť prostřednictvím modernizace a obnovy technického a přístrojového vybavení. V tomto případě k dosažení standardů přístrojového vybavení v rámci specializovaných pracovišť národní sítě traumatologické
a onkologické péče.
Přidělená dotace je účelově vázaná a určena výhradně pro konkrétní specializované pracoviště
zdravotnického zařízení. Systém posuzování je nastaven tak, aby mohl být splněn základní cíl
výběru projektů, to znamená projekty kvalitní, které jsou v souladu s legislativou ES a ČR a svými výsledky výrazně přispějí ke zlepšení zdravotní péče. Podporu lze získat až do výše 100%
výdajů projektu.
Doba trvání jejich realizace je stanovena nejvýše na 24 měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Všechny schválené projekty však musí být ukončeny nejpozději do 31. října 2010.
V souladu se zadáním výzvy jsme za KZ, a.s. přihlásili celkem tři projekty, a to na komplexní
onkologická centra v Nemocnici Chomutov a v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a třetí
projekt je na traumatologické centrum rovněž v Masarykově nemocnici. Každý z těchto projektů
sám o sobě představuje soubor nejmodernějších přístrojů v hodnotě 83 milionů korun.
A to znamená, že v případě přijetí všech tří projektů získá Krajská zdravotní, a.s., zhruba čtvrt
miliardy korun s nulovou spoluúčastí, což by byl obrovský úspěch. Největšími investicemi jsou
v tomto případě dva multidetektorové tomografy, lineární urychlovač pro onkologickou radioterapii a diagnostická kamera SPECT.
Ing. René Budjač
předseda představenstva KZ, a.s.

MUDr. Jan Lami

Koordinátorky:
Eva Urbanová, Jiřina Suchá
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Představujeme Krajské odborníky Krajské zdravotní, a.s.
primář MUDr. Milouš Derner - Krajský odborník zobrazovacích metod
6 Jak vnímáte funkci Krajského odborníka v kontextu zdravotnictví v Ústeckém kraji?
Krajský odborník byla kdysi jedna z užitečných funkcí, která
byla na začátku devadesátých let zrušena. Nyní se ukazuje, že
je třeba osoby, která by koordinovala standardy na jednotlivých
RDG pracovištích, zajišťovala optimální vytížení jednotlivých
pracovišť, sbírala argumenty pro jednání se zdravotními pojišťovnami, prosazovala zavádění nových diagnostických postupů a obhajovala nákup nové přístrojové techniky, účastnila se
procesu digitalizace mezi jednotlivými nemocnicemi, prováděla opatření ke snižování radiační zátěže pacientů i personálu,
organizovala odborné semináře atd.
6 Co vidíte v rámci krajského zdravotnictví jako Krajský odborník ve vašem oboru jako prioritu?
Primář MUDr. Milouš Derner
Primář Radiologického odd. MNUL
6 Celý život se věnujete svému oboru, proč jste si jej vybral?
Na rentgenové oddělení jsem přestoupil až po prvé atestaci
z neurologie v roce 1980. Tehdy mě zajímala především neuroradiologie , ale s nástupem nových vyšetřovacích metod mě
zaujal nejprve ultrazvuk, poté CT, magnetická rezonance, intervenční výkony atd. Radiologii jsem si vybral především pro šíři
diagnostického záběru, který zasahuje takřka do všech oborů
medicíny. Dnes je ale možností vyšetření tolik, že i v radiologii
musí být užší specializace v rámci oboru, někdy i vyšetřovací
metody.
6 Co je pro náš region a nemocnice v rámci vašeho oboru typické?
Pro náš region a radiologii je typická dobrá diagnostická úroveň
a snaha neustále zlepšovat a zavádět nové diagnostické i léčebné metody. Stejně jako v jiných oborech je ale stále tíživější
nedostatek lékařů.
6 Jak hodnotíte vybavení a úroveň ve vašem oboru v rámci
krajských nemocnic?
Současné přístroje v radiologii rychle morálně stárnou, takže
přístrojové vybavení na RDG například v nemocnicích Děčín,
Teplice, Chomutov je významně zastaralé, v nemocnici Most
i v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem máme již většinou
přístroje staré 5 let.
Obměna je třeba, protože klinikové si rychle zvykají na moderní
zobrazovací metody, které často posouvají hranice operability.
Toto na starých přístrojích možné není. I když například v Masarykově nemocnici je stále dobrá úroveň technického vybavení,
již nedostačuje kapacitně jak na CT, tak na MR pracovišti, kde
jsou neúnosně dlouhé čekací doby.

Prioritou je obnovení zastaralé přístrojové techniky , především
CT v Chomutově a Děčíně a rozšíření přístrojů v MNUL o další CT
a MRI z důvodů kapacitních. Další prioritou, bez níž není spolupráce mezi pracovišti možná, je digitalizace jak jednotlivých
nemocnic, tak rozšíření systému PACS v rámci KZ, a.s.
6 Jak si představujete kooperaci jednotlivých oborů napříč KZ?
Radiologie kooperuje takřka se všemi obory, po sjednocení jednotného úložiště dat máme přístup k RTG dokumentaci
i z ostatních nemocnic KZ, takže je možná vzdálená konzultace
s kliniky jiných nemocnic, čímž se často předejde zbytečnému
transportu pacientů a stanoví se další optimální diagnostický
postup.
6 Je něco (přístroj, technologie, odborník), co závidíte kolegům v jiných regionech, resp. co byste pro váš obor rád získal?
Ano, v jiných regionech, například v Plzni již mají CT s možností
kvalitního vyšetření srdečních tepen a s dalšími programy, které jsou již screeningového charakteru – například automatické
vyhodnocování plicních uzlů nebo detekce polypů ve střevech,
čímž lze včas zachytit nádorové bujení. Špičková MR pracoviště v Praze a Brně mají již možnost celotělové magnetické rezonance s možností zobrazit všechny tepny v těle nebo zachytit
s velkou pravděpodobností nádorová ložiska. Velmi bych si
přál také MR spektroskopii, což je vlastně vyšetření chemického složení určitého vzorku v lidském těle, což výrazně pomáhá
zpřesnit diagnózu řady chorob. Nikomu nezávidím, ale naopak
přeji tato špičková zařízení, protože vždy slouží pro pacienta
a nikoli jako hračka pro lékaře – diagnostika. Navíc je již takřka
jisté, že jak nová CT, tak další MRI s výše uvedenými funkcemi
KZ, a.s. zakoupí, takže pak nebudu muset nikomu závidět ani
teoreticky….
Redakce Infolistů
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Lékaři a zdravotníci rozjeli spolupráci se saskými kolegy

zleva: tlumočnice, Dr. Hübner – vedoucí představitel německého partnera
MAS Drážďany, Ing. Fiala – náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, která je součástí společnosti
Krajská zdravotní, a.s., úspěšně spolupracuje se zdravotnickými zařízeními a školami v sousedním Sasku. S výměnou zkušeností a poznatků
v jednotlivých medicínských oborech jí pomůže právě dokončený projekt
„Výstavba sítě k trvalé přeshraniční spolupráci ve zdravotnictví v oblasti
Saska a Severních Čech“, pro který získal Ing. Pohořský, vedoucí projektu na české straně, plné financování projektu z evropských fondů. „Rozvoj zdravotnictví v regionu není myslitelný bez průběžného zvyšování
kvalifikace a profesní odbornosti lékařů a zdravotnického
personálu. Jednou z cest pro
tento, jak se trochu suše říká,
rozvoj lidských zdrojů, je právě
navazování spolupráce s kolegy a zdravotnickými zařízeními v zahraničí,“ říká náměstek
hejtmana Ústeckého kraje Petr
Fiala.
Díky projektu připravenému
Masarykovou nemocnicí, ústeckou zdravotní školou a německou stranou tak například
studenti zdravotních škol
absolvovali vzájemné výměny a zdravotníci jednotlivých
oborů se seznámili se svými
protějšky v Sasku. Tato setkáIng. Pohořský – vedoucí projektu
na české straně
ní, kterých se zúčastnili napří-
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klad zástupci dětského oddělení, gynekologie, ORL,
interny nebo chirurgie, byla impulzem pro plánování
společných aktivit pokračovacího projektu. Těmi by
mohla být například společná sympózia, odborné
semináře, zavádění nových medicínských postupů
a metod a podobně. „Důležité je i to, že se do projektu zapojili také záchranáři. Spolupráce a výměna
zkušeností mezi Zdravotnickou záchrannou službou
Ústeckého kraje a jejich kolegy v Sasku může být velmi důležitá například při živelných pohromách a ze
strany krajské samosprávy má proto plnou podporu,“ poznamenal Petr Fiala.
Prostor pro spolupráci se saskými lékaři a zdravotníky je podle něj do budoucna velmi široký. „Ne nadarmo se říká, že z Ústí je do Drážďan blíž než do Prahy
a nesnažit se o výměnu zkušeností a poznatků například s drážďanskou univerzitní klinikou by byla jistě
chyba. Pokračování a prohloubení těchto aktivit do
budoucna umožní například nový přeshraniční program Cíl 3. Těší mě, že lékaři z Drážďan, kteří byli při
zahájení spolupráce našimi partnery i Krajská zdravotní, a.s. a zdravotnické školy na obou stranách hranice již další pokračování tohoto úspěšného projektu
připravují,“ uzavírá náměstek hejtmana Petr Fiala.
Ing. Tomáš Pohořský
vedoucí OKP

Paní Helfer – vedoucí projektu na německé straně

Herna je přirozenou součástí každého dětského oddělení

Nemocnice

Děčín

ke hrám, odpočinku a vyučování vhodnému pro
jejich věk a stav. Mají být
v účelném, nábytkem vybaveném a stimulujícím pro-

Návštěva Basketbalového klubu Děčín
středí, které má být v souladu s jejich
potřebami. O děti má pečovat personál,
jehož vzdělání a zkušenosti mu umožňují reagovat na fyzické, emoční a vývojové
potřeby dětí a jejich rodin.
To, že v Krajské zdravotní, a.s., konkrétně na dětském oddělení Nemocnice Děčín, o.z., není tento přístup jen formální,
dokládají prezentované fotografie.

Zdravotní klauni
Nemoc dítěte vždy přináší mimořádné
zatížení organizmu, zvláště psychiky.
Pobyt v nemocnici je často zdrojem nepříjemných psychických stavů, stresů,
frustrací a konfliktů. Nemocné děti jsou
zvláště citlivé, často ztrácejí důvěru ke
svému okolí. Stýská se jim po domově, obávají se léčebných zákroků a mají
strach z nemoci, která je potkala.
Proto je v nemocnici tak důležitá herna,
která nahrazuje známé školní a rodinné
prostředí. Odstraňuje nebo zmírňuje negativní emoce.
Pracovníci herny si musí získat důvěru dítěte, zabavit je hrou, která je jejich hlavní
činností. Pomocí hry a učení se odstraňují obavy dětí z bolesti i z neznámého.
Hra se tak stává terapeutickým prvkem,
neodstraní sice příčinu nemoci, ale zlepšuje zdravotní (psychický) stav a zmírňuje pocit osamělosti.
Na tento přístup mají hospitalizované
děti přirozený nárok. Ten je mimo jiné
zakotven v Chartě práv hospitalizovaného dítěte, kde je v článcích 7 a 8 uvedeno: Děti mají mít veškeré podmínky

Děti z MŠ

kolektiv Dětského oddělení
Nemocnice Děčín, o.z.

Volba MISS BLOND
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Semináře, Sympózia,
II. internistický den
na zámku Červený Hrádek
diostimulací dočasnou a trvalou, jednodutinovou a dvojdutinovou. Zmínily základní
indikační kriteria ke stimulaci, pooperační
péči, nezbytná režimová opatření po výkonu
i otázky běžného života pacienta s kardiostimulátorem. Přednáška M. Kadeřábkové
/ I. Kopolovičové se perfektně vypořádala
s tématem Centrální žilní katétr. Přednáška
byla doplněna videozáznamem didaktické
kvality.
Dne 6. 6. 2008 za krásného počasí se v nádherných prostorách zámku Červený Hrádek
uskutečnil 2. internistický den, pořádaný
interním oddělením chomutovské nemocnice, pod patronací starostů měst Jirkova
a Chomutova. Pozvání přijalo 162 sester
a lékařů ze severočeského kraje. Jako hosté
byli přítomni náměstek pro zdravotní péči
KZ, a.s. MUDr. Jan Lami a náměstek pro zdravotní péči odštěpného závodu v Chomutově
MUDr. Jiří Mrázek.
Nedávno rekonstruované prostory zámku
poskytly příjemné prostředí pro vlastní prezentace v akusticky bezchybném hudebním
sále a v přísálích pak pro posterovou sekci
a stánky firem, které byly sponzory celé akce.
Na posterech byla zmíněna historie interního oddělení, které de facto slaví 100 let své
existence, a též některé diagnostické a léčebné metody, pomůcky a přístroje minulosti i současnosti.
Přednášky byly zpracovány formou powerpointové prezentace, doplněné videozáznamy. Z dvojic, které jednotlivá témata zpracovávaly, je uvedena jako první přednášející.

M. Marková vybrala téma Diabetes mellitus
v pozdním věku. Vysvětlila mechanismus
účinku zvláště novějších perorálních antidiabetik – glinidů, glitazonů, inzulinoterapie,
dietního režimu. Zmínila úskalí těsné kompenzace diabetu u starších pacientů, rizika
terapie u těchto lidí. R. Dohodová / I. Kopolovičová hovořila o syndromu vyhoření jako
o nerovnováze mezi profesním očekáváním
a profesní realitou. Na toto téma se rozhořela filozofická debata, zda práce je nebo není
hlavním smyslem života. V. Kailová / L. Matulová si za předmět svého sdělení zvolila
běžné, ale nelehké téma: komunikace sestra vs. pacient. M. Němcová / S. Gedeonová
definovala, co je sepse, jak správně odebírat
hemokultury. Na závěr sesterského bloku
seznámila přítomné P. Konvalinková s výhodami a technikou peritoneální dialýzy.
Odpolední lékařský blok zahájil M. Šofr přednáškou Trombózy chlopenních náhrad. Zvýraznil nutnost pečlivého dodržování účinné
antikoagulační th u pacientů s mechanickými chlopenními náhradami, diagnostické
možnosti i vlastní kasuistiky. S podrobným

Dopolední hlavní blok byl věnován sesterské problematice, zaměřené na diagnostické
a léčebné metody v konkrétním provedení,
odpovídajícím současným požadavkům, ale
též další palčivé problematice, jakou je komunikace s pacientem a syndrom vyhoření.
L. Findová / B. Königová zpracovaly téma
elektrické úpravy srdečního rytmu, včetně
historie provádění kardioverze ve světě i na
interním oddělení v Chomutově. Zmíněny
byly možné komplikace, nezbytnost dodržování platných guidelines a přínos jícnové
echokardiografie před plánovaným výkonem k vyloučení nebezpečných trombembolických komplikací. Na videosekvenci
předvedly vlastní provedení výkonu. Z. Holá
/ J. Čadková připravily informace o kardiostimulaci. Byly vysvětleny rozdíly mezi kar-
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a precizním sdělením o fibrilaci síní vystoupil L. Staněk. Nebezpečí intrakraniálního
krvácení při warfarinizaci bylo mottem přednášky J. Neumanna. S další zajímavou kasuistikou vystoupil L. Staněk – požití amfetaminu (pervitin požitý perorálně v kombinaci
s alkoholem u nikotinistky) jako příčina infarktu myokardu. Ve své přednášce o plicní
embolii seznámil P. Ježil přítomné s novými
platnými doporučeními České kardiologické
společnosti o diagnostice, dělení a terapii
této klinicky tak významné nemoci. Po této
přednášce byla delší debata o antikoagulační terapii, včetně významu přidružené medikace, antikoncepce a trombofilních stavů,
podložená tragickou kasuistikou s fatálním
koncem u mladé ženy. V diskuzi zazněla
potřeba vyloučení paraneoplastického původu trombembolické nemoci. O diferenciální diagnóze symptomu bolesti na hrudi
podala podrobný přehled I. Kučerová. Mj.
v diskuzi po tomto sdělení byl povšechný
souhlas s nezbytností zajištění echokardiografie na každém interním oddělení po dobu
24 hodin. O agresivní hypolipidemické léčbě zejména o kombinaci statin a ezetimib
informoval A. Novák. M. Šofr sdělení krátce
doplnil poznatky o kombinaci statin a fibrát
(a studii FIELD a ACCORD). Dokonalý přehled
o alkoholu v medicíně přednesl L. Řepík.
Zmínil jeho přínos v umírněném množství na
kardiovaskulární morbiditu, ale především
jeho rizikovost. Upozornil na příčinnou souvislost alkoholu k 60 různým chorobám, abnormální spotřebu alkoholu v České republice, možnost vzniku závislosti na alkoholu
srovnatelnou s opiáty. Na závěr již pozdního
odpoledne vystoupil L. Staněk s přehledem
možných příčin hypoglykémie (i u pacientů
neléčených insulinem či perorálními antidiabetiky).
Odborná úroveň a zpracování prezentací
i jejich podání přednášejícími bylo vynikající
a po zásluze bylo následováno bohatou diskuzí z pléna i z panelu. Prostory zámku Červený Hrádek doplnily vysokou kulturní úroveň
akce, organizátory velmi dobře připravené.
Poděkování za příjemný průběh patří všem
účastníkům, 23 sponzorům i personálu zámku. Zvláštní dík pak vyslovujeme především
vrchní sestře paní Zdence Šourkové a MUDr.
Liboru Staňkovi.

Primář MUDr. Dostál

primář MUDr. Jiří Dostál
interní oddělení Nemocnice Chomutov, o.z.

Kongresy
Setkání zástupců dětské chirurgie ČR

Masarykova nemocnice
Dne 28. května 2008 se uskutečnilo
v krásném prostředí Labských pískovců, v hotelu Ostrov, v Ostrově u Tisé,
společné setkání členů výboru ČPCHS
a zástupců pracovišť dětské chirurgie
ČR. Na programu setkání bylo dopolední jednání výboru společnosti a po
obědě se sešli, jako již pravidelně každým rokem, primáři a vedoucí lékaři
pracovišť dětské chirurgie celé České
republiky. Velkou pozornost věnovali lékaři traumatologické péči o děti
a samozřejmě i organizaci dětské chirurgie v celé ČR.
MUDr. Petr Polák
primář Dětské chirurgie
Masarykovy nemocnice, o.z.
Hotel OSTROV u Tisé

Celostátní konference genetických laborantů a sester

12. 6. 2008 se uskutečnila Celostátní konference genetických laborantů a sester.
Podle vyhlášky prý nikdo takový neexistuje,
jsou jen zdravotní laboranti a všeobecné
sestry, ale to nám, „genetickým“, vůbec nevadí, a přesto každým rokem pořádáme celostátní setkání. V organizování se střídají
genetická oddělení po celé republice. Místo konání navrhuje výbor České společnosti
genetických laborantů a sester.
V Ústí n. L. se podobná akce konala naposledy asi před 10-ti lety. Bylo tedy na nás
zhostit se zorganizování konference. Věděla jsem, že v naší nemocnici existuje Tisko-

vé a organizační oddělení, které s organizací akcí tohoto druhu pomáhá, proto jsem
neváhala těchto služeb využít.
S paní Urbanovou jsme dohodly harmonogram akce, rozdělily si úkoly a přípravy
mohly začít. Nejobtížnější bylo sehnat finanční krytí, protože náklady akce nebyly
zrovna malé. Pomocí dodavatelských firem,
které se na konferenci prezentovaly, jsme
i v tomto bodě byly úspěšné. Za to bych
chtěla poděkovat nejen firmám, ale především Tiskovému a organizačnímu oddělení
a paní Urbanové za spolupráci.
Součástí akce byl společenský večer v restauraci Medusa v předvečer konání akce.
Odbornou část konference zahájila 12. 6.
2008 hlavní sestra MNUL Soňa Čechová
a po ní paní primářka MUDr. Laštovková.
Byl to den plný zajímavých prezentací ze
všech oborů práce laboratoří i ambulancí.
Konference se zúčastnili lidé ze 17 genetických pracovišť, což pro náš obor není
málo. Předvedeny byly novinky v laboratorních metodách, zajímavé laboratorní
nálezy a kazuistiky, které dokumentují propojenost poradenské části, laboratoří v ČR

a v zahraničí i dalších oborů. Přednášky
byly zajímavé pro každého.
Polední přestávku jsme využili jednak k doplnění energie (stravovací provoz MNUL
připravil chutné občerstvení), jednak k prohlídce našeho pracoviště a také k seznámení se s produkty a nabídkou prezentujících
firem.
Konference se vydařila. Všichni zúčastnění
si odnesli zajímavé poznatky a všichni se
těšíme na další ročník.

Helena Pokorná
Oddělení lékařské genetiky
Masarykova nemocnice, o.z.
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Vzdělávání ve zdravotnictví
= vysoce vzdělaný a morálně a eticky erudovaný personál

Mgr. Lída Šubrtová

Kontinuální vzdělávání ve zdravotnictví
zajišťované Masarykovou nemocnicí
v Ústí nad Labem má dlouhou tradici
a Vzdělávací centrum svým technickým
vybavením a vzdělávacími programy zaujalo přední místo mezi regiony.
Evropské trendy vývoje jejichž prioritou
je zvýšení investic do lidských zdrojů
znamená dosažené standardy nejen
ekonomicky, technicky a personálně
stabilizovat, ale vytvářet dlouhodobě
veškeré předpoklady (materiální i duševní) pro další rozvoj.
Zásadním úkolem vzdělávacího centra byla postupná příprava na vstup
do podmínek připravovaného zákona
o vzdělávání podporujícího celoživotní
učení, který nově upravil také podmínky vzdělávání lékařů a sester. Pro lékaře
v roce 2004 skončilo přechodné období
pro získávání specializací a v souladu
s předpisy EU lze důvodně očekávat
další přechodné období, protože naše
stávající podmínky pro získávání specializací nejsou dosud v souladu s podmínkami v zemích EU.
Pro střední zdravotnický personál skončilo dvouleté přechodné období od
nabytí účinnosti zákona o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
Bude nutné zahájit nový typ výuky, která je nejen časově náročnější, ale zároveň klade nové požadavky na školitele.
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Bude potřeba školitele připravit na modulární systém, seznámit je s novými
osnovami a připravit na úplně jiný styl
výuky.
Přizpůsobení a zabezpečení výuky podle nových požadavků EU bylo zajištěno
u sálových sester. Nové osnovy Evropské asociace sálových sester rozšířily
studium ze tří na pět týdnů. Rozšíření se
týkalo hlavně oblasti společenských věd
a řízení ošetřovatelské péče. Lektorský
sbor byl rozšířen a s novými osnovami
seznámen. Tato výuka byla úspěšně zakončena závěrečnými zkouškami.
Od roku 2004 probíhá výuka sálových
sester v souladu s normou EASS (Evropská asociace sálových sester) a v současné době jsme připraveni na nový
modulární systém dle Nařízení vlády
č. 463/2004 Sb.
V květnu tohoto roku bude na MZČR
předložen komplexně zpracovaný modul pro praktickou výuku podle Rámcového vzdělávacího programu. Přípravou
vzdělávacího modulu k akreditaci byla
pověřena Alena Bartíková a praktická
část vzdělávacího programu je připravena k akreditačnímu řízení. Teoretickou část výuky bude zajišťovat NCO NZO
Brno. Akreditovaný modul pro praktickou výuku bude otevřen všem zájemcům z celé ČR.
Ve stejné fázi je i vzdělávací program
pro Klinickou biochemii. Předpokládám,
že i ten v květnu tohoto roku bude předložen akreditační komisi MZČR.
Oba vzdělávací programy byly zpracovány za velmi vydatné pomoci všech
zaměstnanců, kteří se na výuce budou
podílet.
Velká zásluha za opravdu urgentní pomoc při zajištění potřebných dokladů
a materiálů patří prim. MUDr. Heleně
Hálové a Bc. Jaroslavě Šupkové i všem
jejich zaměstnancům.
6 Koncepce Vzdělávacího centra
Kvalifikace pracovníka je dána profilem
přípravy na povolání (délka praxe v oboru). Vzdělávání pracovníka je formálně
dáno stupněm dokončeného vzdělání
a neformálně objemem všech znalostí (všeobecný rozhled). Vzdělávání by
mělo být systematické (neustále opakující se cyklus) a strategické.

Dobře vzdělané a vyškolené pracovní síly jsou pro organizaci rozhodující.
Vzdělávání sehrává úlohu při rozšiřování vědeckého poznání a jeho transformování do techniky, která stimuluje
produktivitu. Přispívá ke zdokonalování výbavy lidí pro život, práci a dobrou
schopnost učení. Dosažené vzdělání
a kvalifikační předpoklady tvoří determinanty hospodářských výsledků i kvality života, je proto velmi důležité neopomíjet další vzdělávání.
Systematické vzdělávání umožňuje formování pracovníka podle specifických
potřeb podniku. Snahou a cílem organizace je neustále se rozvíjející a vzdělávající se, a tudíž bezproblémový,
zaměstnanec. Dochází-li k soustavnému zlepšování kvalifikace, zlepšuje se
i produktivita práce.
Pokud zaměstnavatel nabídne kvalitní
podnikové vzdělávání a v případě zdravotníků i dobré podmínky pro získávání
zkušeností a bezproblémové vzdělávání
v jiných zdravotnických zařízení, zlepšuje vztah pracovníka k podniku a zvyšuje
motivaci a zlepšuje mezilidské vztahy.
Naše vzdělávací centrum si svým vybavením i nabídkou vzdělávacích akcí udržuje vysoký standard a poskytuje nejen
kmenovým zaměstnancům, ale všem
zdravotnickým pracovníkům regionu
kvalitní výuku.
Akce pořádané naším centrem jsou
vždy na vysoké odborné úrovni a součástí je kvalitní doplňkový servis (cattering, výstavní plochy apod.). Ohlasy
na naše poskytované služby jsou a byly
vždy pozitivní a všichni, kdo se v našem
centru školili, se k nám vracejí, včetně
firem, které doprovázejí odborné akce
nebo jsou jejich pořadateli a využívají
jen naše prostory.
6 Cíle a vize Vzdělávacího centra
Vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve
zdravotnictví zachovává rámec vymezený přijatými strategickými dokumenty
v oblasti celoživotního učení v ČR, kterými jsou zejména Národní program rozvoje vzdělávání v České republice – Bílá
kniha (2001), Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací

soustavy ČR (2002), Strategie rozvoje
lidských zdrojů v ČR (2003).
Záměry jsou podřízeny zdravotní politice WHO, obsahující hlavních 21 cílů
zdraví. Tyto cíle nejsou přímo návodem,
ale jako celek tvoří základ regionální politiky, zajišťují rámec pro aktivity v regionu jako celku a jsou inspirací pro tvorbu
cílů na národní, regionální i místní úrovni.
Potřeba celoživotního učení je naléhavá
a země, které chtějí blahobyt a prosperitu, musí tuto strategii nejen přijmout,
ale podílet se na vytváření podmínek
pro celoživotní učení pro všechny občany.
Pro všechny země by mělo být vzdělávání prioritou. Je však nutné vyřešit i problémy, které při řešení této priority vznikají. Jedná se hlavně o otázky finanční
a právní.
6 Vize
• Usilujeme o vznik moderního, vzdělávacího centra, otevřeného všem
zdravotnickým pracovníkům v regionu, které bude poskytovat odborné
vzdělávání na nejvyšší úrovni.
• Chceme se stát preferovanou volbou
pro zaměstnance i klienty a naše nabídka celoživotního vzdělávání bude
po všech stránkách nejlepší.
• Chceme maximálně podporovat
a motivovat profesionální růst zaměstnanců a vysoce motivované
profesionály si také udržet.
6 Strategie
• Moderní vzdělávací centrum
• Nadregionální působnost
• Dominantní postavení v Ústeckém
kraji
• Zaměření na kvalitu a odbornost
• Zaměření na spokojenost klienta
• Posílení finančního zdraví centra
• Zajišťování profesionality lektorů
• Zajišťování monitorování a vyhodnocování vzdělávání
6 Závěr
Celou historií vzdělávání zdravotníků
až po současnost se vine jako nit touha
po poznání, které je nezbytnou součástí
při pomoci nemocným a s ním jde ruku
v ruce soucítění, charita a obrovské psychické a fyzické nasazení.
Prvním člověkem, se kterým se pacient
setká v ordinaci nebo v nemocnici, je
zdravotní sestra. Zatímco úkolem léka-

ře je určit diagnózu pacienta, předepsat
mu léky a léčit ho, sestra je jeho pravou
rukou, je spojnicí mezi ním a pacientem.
Právě sestra je pacientovi na blízku
a pomáhá mu vyrovnat se s nemocí po
fyzické i psychické stránce a může mu
poskytnout podporu a radu v situaci,
kdy se sám cítí nejistý a ztracený.
Sestra se významně podílí na prevenci, diagnostice, terapii i rehabilitaci.
Pomáhá jednotlivci i skupinám, aby
byli schopni samostatně uspokojovat
základní fyziologické, psychosociální a duchovní potřeby. Vede nemocné
k sebepéči, edukuje jejich okolí v poskytování laické péče. Nemocným, kteří
o sebe nemohou nebo nechtějí či neumějí pečovat, zajišťuje profesionální
ošetřovatelskou péči.
Ošetřovatelství je systém typicky ošetřovatelských činností, týkajících se
jednotlivce, rodin a skupin, který jim
pomáhá, aby byli schopni pečovat o své
zdraví a pohodu. Je zaměřeno zejména
na udržení a podporu zdraví, navrácení
zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného
člověka a zajištění klidného umírání
a smrti.
Aby sestra mohla pacientovi kvalifikovaně poradit s jeho problémy, musí neustále sbírat praktické zkušenosti a doplňovat si informace ze svého oboru.
Celoživotní vzdělávání je nejen způsob,
jak si zlepšovat odbornost, ale přispívá
také k uznání a ke zvýšení prestiže povolání zdravotní sestry. To je nyní v porovnání se státy Evropské unie nedoceněno finančně i společensky.

Důležitým ukazatelem, určujícím potřebnou vzdělanost personálu, je v posledních letech zdravotní pojišťovna,
která vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami určující
rovněž požadavky na vzdělání nejen lékařů, ale i nelékařských zdravotnických
pracovníků. Při nadbytku, tj. v situaci,
kdy vzdělanost personálu převyšuje požadavky pracoviště, se musí upřednostnit ekonomické hledisko a finančně zvýhodnit pouze ty nejlepší.
A naopak při nedostatku kvalifikovaných pracovníků se musí předcházet
vhodnou motivací ke vzdělávání. Motivačními faktory mohou být: vyšší
společenské uznání, zajímavá úzce
specializovaná práce, vyšší finanční
ohodnocení, možnost práce na jednu
směnu. Pro řadu jedinců je lákavé mít
odpovědnost a kontrolu nad vykonávanou činností či postup v kariéře. Důležité je stanovit kritéria výběru pracovníků, vytipovat/povzbudit osoby, které
o vzdělávání mají zájem.
Zdravotnická zařízení mohou řídit své
lidské zdroje. Strategie vychází ze stanovené optimální nabídky služeb, podmínek, intenzity práce, vybavenosti
a zkušeností zdravotnického zařízení
a jiných faktorů.
Opatření manažerů zdravotnických zařízení by měla směřovat ke zvýšení kvality
služeb, vytváření pozitivní image v očích
veřejnosti a efektivního financování.
Nedílnou součástí tohoto rozhodování
by měl být i vysoce vzdělaný a morálně
a eticky erudovaný personál.

Mgr. Lída Šubrtová
CVDV Ústí n.L.
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Evropský den melanomu

Masarykova nemocnice
Dne 5. května
2008 proběhla
na ambulancích kožního
oddělení Masarykovy nemocnice pravidelná
akce s názvem
Evropský den
melanomu. Výskyt maligního
MUDr. Eduard Hrnčíř
melanomu se
v České republice zvýšil za posledních 30 let více než
4x. Biologicky se jedná o značně nebezpečný typ nádoru, který je schopen časně
metastazovat. Na druhé straně je tento
nádor většinou viditelně lokalizován na
kůži, což umožňuje v naprosté většině
případů odhalení v časném stádiu, kdy
je pravděpodobnost vyléčení téměř stoprocentní. Smyslem této osvětové kampaně je nabídka bezplatného vyšetření
pigmentových znamének všem zájemcům, distribuce tiskových materiálů s tématikou fotoprotekce a prezentace této
problematiky ve veřejných sdělovacích
prostředcích. Akci provází každoročně
výrazný zájem médií.
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Evropský den melanomu probíhá v květnu od roku 2000 současně ve všech státech EU a v roce 2001 se k tomuto projektu připojila i Česká republika. Jaké
jsou výsledky kampaně a co se změnilo
za posledních 8 let? Názory veřejnosti na
opalování se zásadně mění, počty solárních dermatitid klesají v souvislosti se
zvyšujícím se používáním fotoprotektiv.
Do ambulancí kožních lékařů přichází
stále více pacientů s žádostí o posouzení
jejich pigmentových projevů. Histopatologové udávají větší počet iniciálních stadií melanomů než dříve díky včasnému
klinickému záchytu onemocnění. K podpoře výzkumu, diagnostiky, léčby a prevence rakoviny kůže byl založen nadační
fond IKAROS.
V rámci letošního Melanoma Day jsme
na našem pracovišti vyšetřili přes 180
pacientů. Výsledky byly zapsány do formulářů, které jsou jednotné pro celou
Evropu, což umožňuje jednoduché statistické zpracování. Zaznamenali jsme
8 suspektních lézí - klinické podezření
na 4 melanomy, 3 bazaliomy a 1 morbus
Bowen. Diagnózy budou potvrzeny na základě histologického vyšetření excidovaných tumorů.
Rizikové faktory pro vznik melanomu:
• světlý kožní fototyp (I a II)
– světlá kůže, světlé oči a vlasy, snadnézarudnutí či spálení
kůže
• předchozí výskyt melanomu
v osobní nebo rodinné anamnéze
• opakované závažné spálení
kůže s tvorbou puchýřů (především v dětství)
• častá a dlouhá opakovaná expozice UV záření, včetně solárií
• velký počet mateřských znamének (nad 50) či výskyt dysplastických névů (znaménka nepravidelného tvaru, průměru
nad 7 mm, nejednotné hnědé
barvy)

Zásady ochrany před účinky UV záření:
• krýt kůži oděvem, pokrývka hlavy
• ochranné prostředky s dostatečně
vysokým UV filtrem proti UVA i UVB
• brýle s UV filtrem
• pozor na opalování v soláriu, je stejně nebezpečné jako opalování na
slunci
• nevystavovat se působení slunečního záření v době od 11 do 15 hod
vůbec
• samovyšetřování mateřských znamének, konzultace podezřelých
změn s dermatologem
• přímému slunečnímu záření nevystavovat kojence do 6 měsíců vůbec,
děti do 3 let chránit oblečením + UV
filtrem
MUDr. Eduard Hrnčíř, kožní oddělení
Masarykovy nemocnice

Výběrová řízení na pozice
Představenstvo společnosti Krajská zdravotní, a.s. vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice

Ředitel odštěpného závodu
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání, nejlépe ekonomického nebo medicínského zaměření
• minimálně 5 let praxe ve vedoucí funkci
• vysokou úroveň manažerských dovedností, morální a občanskou bezúhonnost
• velmi dobré organizační, komunikační
a řídící schopnosti
Písemná přihláška bude obsahovat:
• strukturovaný životopis
• kopie dokladů o dosaženém vzdělání
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
• koncepci (vizi) řízení nemocnice
• písemný souhlas s nakládáním
s osobními údaji v rámci výběrového
řízení
Obálku označte „VŘ - ŘMNUL“

Vedoucího finančního controllingu

požadujeme
• VŠ vzdělání
• specializace v oboru lékárenství
II. stupně
• minimálně 5 let praxe v oboru
• samostatnost
• komunikační schopnosti
• schopnost vedení týmu

požadujeme
• VŠ vzdělání
• minimální praxe 3 roky
• uživatelské znalosti Word, Excel,
Outlook
• znalost podnikové ekonomiky,
finančního účetnictví, manažerského
účetnictví a statistiky
• znalost výp. techniky, počítač. zpracování informací - SAP R/3, MS Windows,
MS Office
• schopnost abstraktního myšlení, analýzy a syntézy
• znalost interpretace čísel, iniciativnost
• manažerské dovednosti
• schopnost prosadit se a přesvědčit
• odpovědnost, integrita a bezúhonnost

Obálku označit „VŘ - VLMNUL“

Obálku označit „VŘ - VFCMNUL“

Dále Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova
nemocnice, o. z. v Ústí nad Labem
vypisuje výběrová řízení na:

Vedoucího lékárníka

Písemné přihlášky budou obsahovat:
• strukturovaný životopis
• kopie dokladů o dosaženém vzdělání
• písemný souhlas s nakládáním
s osobními údaji v rámci výběrového
řízení
Přihlášky je třeba doručit do:
nejpozději 20. 7. 2008
na adresu:
Krajská zdravotní, a.s.
Lenka Benešová
vedoucí personálního odboru
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Případné dotazy na
lenka.benesova@kzcr.eu
nebo tel. 477117950
Lenka Benešová
vedoucí personálního odboru, KZ, a.s.

Zemřel MUDr. František Kulič
Dne 7. 6. 2008 zemřel ve věku nedožitých 59 let MUDr. František Kulič, který byl dlouholetým zaměstnancem Masarykovy nemocnice. Na lékařské fakultě v Praze promoval v roce 1973 a od tohoto roku působil
jako lékař v oboru interního lékařství v Masarykově nemocnici. Měl specializaci I. a II. stupně v oboru interního lékařství a specializaci v oboru klinické farmakologie. Současně byl členem komise pro léčebnou farmakoterapii. Zabýval se i pedagogickou činností. Především to ale byl vzdělaný, skromný a čestný člověk.
jeho
památceOCT.
! Vkleslina uprostřed je místo nejostřejšího vidění žlutá skvrna - makula.
Obraz centra sítnice Čest
v řezu
z přístroje
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Milí čtenáři, spoluautoři a kolegové,
v současnosti mne dostihl čas změn a já měním své působiště. Nelehce opouštím redakci Infolistů
Krajské zdravotní, a.s., ale předávám ji do dobrých rukou svých kolegů. Za dobu mého „šéfredaktorování“ zaznamenal náš čtrnáctideník mnoho změn a já doufám, že i nový vedoucí, kolega Bc. Josef
Rajchert, do něj přinese hodně nového.
Děkuji za spolupráci nejen Jiřině Suché a Evě Urbanové, za kvalitní pomoc při tvorbě všech čísel, ale
i Michalu Vodákovi za grafické ztvárnění časopisu. Mé poděkování patří i ostatním členům redakční
rady.
Vám čtenářům přeji hezké následující dny a kvalitní Infolisty.
S úctou Bc. Karel Krois

Křížovka
Správné znění tajenky bude zveřejněno v příštím čísle Infolistů.

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: Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a.s. tel.: 477112030, e-mail: jirina. sucha@mnul.cz

