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Prezident Miloš Zeman navštívil chomutovskou nemocnici
Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. odvolalo ředitele společnosti
Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém
jednání 30. září 2013 odvolalo ředitele společnosti, zastřešující pět krajských nemocnic.
Odvolání Ing. Eduarda Reichelta předcházelo
doporučení valné hromady jediného akcionáře, Rady Ústeckého kraje. Do doby jmenování
nového ředitele Krajské zdravotní, a. s. pověřilo představenstvo společnosti jejím vedením
Ing. Petra Fialu, náměstka pro ekonomické
a personální řízení Krajské zdravotní, a. s.
Ing. Eduard Reichelt působil v čele společnosti
od jejího založení. Za jeho dlouholetou činnost
mu patří mé poděkování a zároveň mu přeji, ať
se mu daří v dalším profesním i soukromém
životě.
Pozice ředitele Krajské zdravotní, a. s. bude obsazena na základě výsledku výběrového řízení, které bude vyhlášeno a proběhne do konce tohoto roku.
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Prezident ČR Miloš Zeman
V rámci návštěvy Ústeckého kraje se
prezident Miloš Zeman v doprovodu
hejtmana Oldřicha Bubeníčka ve čtvrtek
25. října setkal také se zaměstnanci chomutovské nemocnice Krajské zdravotní, a. s. Zájem prezidenta byl zaměřen
především na setkání se zaměstnanci,
které proběhlo na onkologickém oddělení chomutovské nemocnice.
Tématem diskuze byla především onkologická péče. „S panem prezidentem
jsme diskutovali nejen problematiku
onkologické péče, ale i potřebu jejího plnohodnotného udržení v kraji. V debatě
jsme se dotkli také rozdílného přístupu
ministerstva zdravotnictví a odborné
onkologické společnosti k onkologickým
pracovištím v Česku, momentálně bohužel v neprospěch Krajské zdravotní. Je
to pro nás velký problém a jako nejvyšší
autoritu státu jsem s ním chtěl pana prezidenta rozhodně seznámit“, uvedl k setkání s prezidentem Mgr. Radek Scherfer,
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
Téma diskuze se zaměstnanci dosáhlo
až k roku 2008, kdy byl chomutovské nemocnici ministerstvem zdravotnictví odebrán status komplexního onkologického
centra a pracoviště přišlo o možnost aplikace tzv. biologické léčby, za kterou museli pacienti začít dojíždět až do Ústí nad
Labem. Krajská zdravotní, a. s. přitom
navrhovala ministerstvu zdravotnictví,

aby povolilo stejný způsob poskytování
komplexní onkologické péče, jaký povolilo jiným nemocnicím. Společnost šla navíc takové možnosti naproti a v letošním
roce sloučila obě svá onkologická pracoviště do jednoho celku. Ministerstvo ale
zatím své stanovisko nezměnilo. Jiným
nemocnicím přitom pokrytí komplexní
onkologické léčby na oddělených pracovištích umožňuje. Ústecký kraj je přitom
jedním z onkologicky nejpostiženějších
regionů v České republice.
V debatě se mluvilo i o úhradové vyhlášce a o finančních problémech, se kterými
se potýkají české nemocnice, ty spadající
pod Krajskou zdravotní nevyjímaje. „Nemocnice se potýkají s velkým propadem
příjmů od zdravotních pojišťoven, na vině
je především restriktivní ministerská
úhradová vyhláška, nároky na množství
poskytované péče přitom neklesly“, upozornil na reálnou skutečnost MUDr. Jan
Lami, náměstek Krajské zdravotní, a. s.
pro řízení zdravotnických služeb.
Prezident si poté prohlédl onkologické oddělení i lineární urychlovač, jeden
z přístrojů k cílené likvidaci nemocných
buněk. „Momentálně máme v provozu
tři – jeden v ústecké nemocnici a dva zde
v Chomutově. Instalace čtvrtého do ústecké Masarykovy nemocnice je v přípravě. Na obou onkologiích, v Ústí a Chomutově, provedeme ročně na 53 000
ošetření pacientů – 24 000 v Chomutově

a na 29 000 v Ústí“, uvedla MUDr. Martina Chodacká, primářka onkologických
pracovišť Krajské zdravotní, a. s.
„Snahy ministerstva omezit onkologickou péči v Ústeckém kraji zatím nebyly
úspěšné. Pokud by se tak stalo, pacienti z kraje by za léčbou museli dojíždět
do Prahy nebo Plzně. To je nejen pro ně,
ale samozřejmě i pro nás nepředstavitelné a my se ze všech sil pokusíme podobným záměrům zabránit“, dodal Mgr. Radek Scherfer.
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.

Prezident Miloš Zeman
s prim. MUDr. Martinou Chodackou

Zleva: hejtman ÚK Oldřich Bubeníček, MUDr. Jaroslav Krákora,
prezident Miloš Zeman a předseda představenstva KZ, a. s. Mgr. Radek Scherfer
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Představujeme vám... prim. MUDr. Karel Sláma
Na první otázku našeho rozhovoru k výročí 45 let v profesi lékaře odpovídá primář
oddělení ORL, Masarykovy nemocnice v UL, o. z. MUDr. Karel Sláma s úsměvem
a hladce přebírá iniciativu rozhovoru.

Prim. MUDr. Karel Sláma
Jsem severočeským rodákem z Budyně
nad Ohří a tento kraj jsem si zamiloval
nejen profesně, ale také díky krásné
scenérii, kterou České středohoří nabízí. Moji rodiče pracovali ve zdravotnictví
a to patrně určilo i dráhu mého života.
Otec lékař a matka zdravotní sestra byli
tím nejlepším startem pro mou profesi
po absolvování gymnasia v roce 1962.
Zpočátku jsem byl rozhodnut pro kariéru
sportovce, tenisty a hokejisty, ale cesta života mne, po roce práce ve fabrice,
vyvedla v letech 1962–1968 na studia
medicíny v Plzni. Léto 68 bylo krásným
časem očekávání svobody, vše ale bohužel dopadlo jinak. V září téhož roku
jsem nastoupil do Krajské nemocnice
v Ústí nad Labem na popud mého švagra
chirurga Jiřího Horského a tehdejšího ředitele nemocnice MUDr. Čestmíra Dolejšího. Chtěl jsem dělat gynekologii nebo
traumatologii. Nakonec jsem přetahoval
o několik měsíců „kolečko“ na chirurgii.
Byl jsem rozhodnut stát se chirurgem,
už jsem operoval apendixy, kýly a prováděl jiné menší zákroky. Byl jsem v operačním týmu s MUDr. Liehnem starším
a MUDr. Jirkou Holmanem. MUDr. Liehne
byl nezapomenutelnou osobností s humorem, střihu herce Sováka. V té době
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jsme měli v nemocnici všichni k sobě
jaksi blíž a zažili jsme v politické nepohodě krásné kamarádské časy. Pak
za mnou přišel tehdejší primář ORL oddělení MUDr. Řehůřek, abych nastoupil
na ORL, kde byla po emigracích lékařů
katastrofální personální situace. Po dohodě s mojí manželkou, která zanechala
medicíny a šla za mnou do Ústí, jsem se
rozhodl a nastoupil 1. 9. 1970 na ORL
oddělení, kde pracuji i dnes.
V roce 1972 jsem složil atestaci I. stupně a v roce 1977 II. stupně. V roce 1980
jsem byl dětským ordinářem a za 2 roky
pak zástupcem primáře MUDr. Jiřího Laštůvky st. Celých 35 let jsem pracovně prožil ve staré nemocnici, která je již bohužel
minulostí, byla srovnána se zemí a dnes
se zde staví univerzitní kampus. Z období mého dětského ordinariátu mám
vzpomínky především na dětské adenotomie, které nikdo z ostatních lékařů
nechtěl operovat. Adenotomie se tehdy
dělaly jen v premedikaci a já jich skutečně udělal více než 10 000. V té době
jsem publikoval dětskou problematiku,
poměrně uznávaná práce byla „Endotracheální intubace u obstruhujících tracheobronchitid u dětí“, která je dodnes

často citována. Bylo to též zásluhou nově
vzniklého ARA, pod vedením prim. Žaluda, kde bylo možno použít u obstrukcí
dýchacích cest již umělohmotné rourky
a tím být šetrnější a intubací nahradit
tracheostomii. Vůbec, byly to pionýrské
doby urgentní a JIPové medicíny, byl jsem
pověřen styčným lékařem ORL pro ARO,
kde jsem nejvíce spolupracoval s MUDr.
Řezáčem. Neskutečná doba.
V 80. letech jsem rovněž spolupracoval
s nově vznikající imunologií, především
s MUDr. Richterem, CSc. a RNDr. Králem,
CSc., se kterými jsme publikovali 4 práce
na dětská témata. V roce 1980 jsem měl
možnost aplikovat silastikovou ventilační trubičku do bubínku dítěti za účelem
zlepšení sluchu u převodní nedoslýchavosti. Toto mě inspirovalo k vytvoření
vlastní trubičky Stipuly, kterou jsme vyrobili ve spolupráci s Chemickými závody
v Litvínově, které vyráběly vhodný materiál pro jiné účely. Stipula (latinsky a snad
příznačně sláma) byla levná a dostupná
na našem trhu. Ostatní byly drahé, obtížně dosažitelné z dovozu. Za způsob výroby jsme dostali patent. Ventilační trubička pak pomohla mnoha nedoslýchavým
dětem v ČR právě proto, že byla snadno
dostupná a levná.
Z údobí zástupce primáře jsem publikoval 21 původních prací. Stážoval jsem
na ORL oddělení Rockyview General Hospital v Calgary v Kanadě a opakovaně
na ORL odd. Krupp Krankenhaus v Essenu. V Essenu jsem se seznámil s revolučními neinvazivními přístupy na VDN
a v prosinci roku 1989 jsem jako první
v Československu zavedl mikroskopickou FES do ORL praxe. V roce 2002 jsme
spolu se synem vydali u Grady o této
problematice knižní monografii, kterou
pokřtil též prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.,
přednosta Kliniky otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty
UK a Fakultní nemocnice v Motole v Praze. S klinikou prof. Jana Betky, DrSc. úzce
odborně spolupracujeme. Naše vzájemná setkání přešla i v osobní přátelství. Výsledkem jsou odborné konference, často
i mezinárodní, které přinášejí novinky

primář oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku
v oboru. Jsou doprovázeny přímými přenosy operací do výukových místností.
Letos jsme spolupráci završili společným
dvacátým ročníkem.
Od 1. 1. 2002 jsem se stal na základě
výběrového řízení primářem odd. ORL
a chirurgie hlavy a krku, tak jak je oficiálně uznán název našeho oddělení.
V naší nemocnici je na označení veden
jednodušším názvem otolaryngologické
oddělení.
Náplň práce ORL oddělení se z historického hlediska výrazně změnila. Přibyly
moderní přístroje a nástroje, oddělení
se plní hlavně pacienty přicházejícími
na operaci. Zmizela čelní zrcátka, objevily se UNITY místo stolků, vybavení moderní technikou je na úrovni doby. V současnosti provádíme kromě některých
špičkových zákroků, jako jsou například
kochleární implantace, celé spektrum
ORL výkonů.

Jsme personálně trvale velice dobře vybaveni. Máme lékaře, kteří dostávají
možnost provádět ty nejtěžší zákroky.
Navíc má oddělení 3 osové programy.
Mezi ně paří Robotická chirurgie v ORL
oboru, která je u nás prováděna již 4 roky
a řeší se jí povrchní nádory trávicí trubice
i nadhrtanové oblasti. Jsme jediní v ČR
a v části střední a východní Evropy, kdo
tuto robotiku provádí. Druhý osový program je spojení mikroskopického a endoskopického přístupu pro řešení chorob
VDN. Nikdo to též v ČR tímto způsobem
nedělá. Třetím programem je kompletní
řešení spánkové apnoe a chrápání, kde
máme též velice dobré výsledky. Jsme
pracovištěm s akreditací č. II, tedy nejvyšší. Trápí nás, od příchodu do nové
nemocnice v roce 2004, absence oddělení, které nebylo v době výstavby pro
nás realizováno. Řadu let jsme byli v oddělení Jednodenní chirurgie, odkud jsme

nyní přesunuti na půl interního oddělení.
Věčné stěhování a atomizace provozů
nám neprospívá, navíc když máme snahu v budoucnu být klinikou právě pro
naše superspecializace. Naší snahou je
zavedení operací štítné žlázy, což nám
v operačním repertoáru z různých důvodů zatím chybí. Aktivně nyní využíváme
jednodenní chirurgii, kde provádíme
24 procent všech našich operací. Jsem
hrdý na naše oddělení, které řeší řadu
kritických momentů moderní medicíny
ORL. Je za mnou 45 let praxe v oboru, který bych nevyměnil. Doufám, že najdu své
pokračovatele nejen v mém synovi, který
naplnil mé představy o dráze lékaře.
ptal se Mgr. Josef Rajchert
vedoucí redaktor Infolistů
odpovídal primář MUDr. Karel Sláma
ORL, Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Dar Dennímu rehabilitačnímu stacionáři

Nemocnice Teplice
Předání daru se za teplickou nemocnici zúčastnili MUDr. Vlastimil Woznica,
vedoucí lékař Nemocnice Teplice, o. z.,
Mgr. Kateřina Vágnerová, hlavní sestra
Nemocnice Teplice, o. z., Drahuše Feďjuková, vrchní sestra RHB stacionáře a Věra
Sinčáková, vrchní sestra Ošetřovatelsko
rehabilitačního oddělení Nemocnice Teplice, o. z.
Biskupské gymnázium, jako předávající,
zastupovala Mgr. Bc. Jana Pucharová, ředitelka školy a Mgr. Jana Křehlíková. Šek
rovněž předávaly iniciátorky běhu – studentky školy.

MUDr. Vlastimil Woznica při přebírání šeku
Nemocnice Teplice, o. z., Krajské zdravotní, a. s., uvítala zástupce Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy Bohosudov při slavnostním aktu předání finančního daru. Uvedená organizace uspořádala charitativní běh, který přinesl celkový výtěžek ve výši 14 tisíc korun. Ten byl celý věnován Dennímu rehabilitačnímu
stacionáři (RHB).

„Již dnes se chystáme na další ročník,
chceme udržet tradici tohoto formátu pomoci a vymýšlíme i další akce a možnosti
spolupráce s teplickou nemocnicí a RHB
stacionářem“, komentovala setkání aktivní děvčata.
Mgr. Josef Rajchert
vedoucí redaktor Infolistů
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Gynekologicko-porodnický seminář v Drážďanech
Na konci května se v rámci projektu „Podpora přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví v oblasti vzdělávání, kvalifikace a odborné spolupráce“ konal v Drážďanech týdenní
seminář pro vedoucí pracovníky gynekologicko-porodnických oddělení Krajské zdravotní, a. s.
Semináře se zúčastnilo deset pracovníků
ze všech pěti nemocnic Krajské zdravotní. Většina z nich byly porodní asistentky.
Průvodkyní byla vedoucí projektu Markéta
Knoppik. Teplickou nemocnici zastupovaly staniční sestra porodnického oddělení
Jana Dubenová a staniční sestra konzervativní gynekologie Renata Schafferová.
Účastnice semináře navštívily městskou
nemocnici Dresden-Neustad a katolickou
nemocnici St. Joseph-Stift. V obou nemocnicích je velice pěkně přivítali a ochotně
seznámili s chodem a organizací gynekologického a porodnického oddělení, dokumentací pro pacienty a vším, co je zajímalo.
Pro porodní asistentky bylo kromě návštěvy porodnických oddělení velice zajímavé
i setkání se soukromou porodní asistentkou – dulou, externě spolupracující s nemocnicí a setkání s porodní asistentkou
pracující v porodním domě. Obě ochotně
seznámily účastnice semináře se způsoby
péče o těhotné a rodičky, organizací své
práce a podmínkami a kvalifikací, které
jsou nutné pro práci soukromé porodní asistentky. Péče o těhotné je v Německu zajišťována třemi způsoby. Těhotná má možnost si vybrat, kdo o ni bude pečovat, kdo
bude u porodu (lékař či porodní asistentka)
a kde bude porod probíhat. Přičemž jsou
všechny možnosti plně hrazeny pojišťovnou. První možností je klasická těhotenská
poradna u praktického gynekologa a porod pak probíhá v porodnici, tak jak je to
obvyklé u nás. Druhou možností je kombinovaná péče soukromé porodní asistentky
a lékaře. V tomto případě na běžné kontroly
dochází těhotná žena k porodní asistentce
a pouze na UZ vyšetření ke gynekologovi. Porod probíhá s porodní asistentkou
v nemocnici, se kterou porodní asistentka
externě spolupracuje a která jí pronajímá
prostory porodního sálu. Třetí možností je
péče pouze porodní asistentky v porodním
domě. Porod pak probíhá pouze za přítomnosti porodní asistentky doma nebo
v porodním domě. Protože v porodním
domě není přítomen lékař, jsou zde vedeny
pouze fyziologické porody. V případě patologie odjíždí asistentka s rodičkou do nemocnice, kde ji předá do péče a sama pak
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vystupuje pouze jako doprovod u porodu.
Porody jsou, jak už bylo zmíněno, vedeny
podle výběru klientky porodní asistentkou
nebo lékařem. Velmi časté je používání
homeopatik a akupunktury před porodem.

Areál katolické nemocnice
St. Joseph-Stift

Porodní sál v nemocnici Neustad
Homeopatika napomáhají lepšímu průběhu porodu a akupunktura slouží k prevenci
episiotomie. Většina porodnic disponuje
vanou, která slouží nejen jako relaxační pomůcka před porodem, ale následně i k porodu. V porodních domech je vana standardním vybavením. Porody do vody jsou
v Německu mnohem častější než u nás.
Samozřejmostí je jedna, ale i více blízkých
osob u porodu a nehradí se za to žádný
poplatek. V Německu byly též zrušeny regulační poplatky a těhotné a rodičky jsou
obecně osvobozeny od veškerých plateb
spojených s péčí o ně. Klientky mají na výběr, zda budou používat své nebo ústavní
prádlo jak před porodem, tak i po něm.
Pobyt po porodu v nemocnici je tak jako
u nás 3–4 dny. Pokud rodí žena v porodním

20. odborná nadregionální ORL konference

domě, odchází ještě týž den domů. Následná péče o nedělku je ve všech případech
zajišťována formou pravidelných návštěv
porodní asistentkou doma. I tato péče je
plně hrazena pojišťovnou.
Staniční sestra konzervativní gynekologie
Renata Schafferová měla možnost strávit
1 den na gynekologii v městské nemocnici
Dresden-Neustad. Kromě porovnání materiálního a personálního vybavení oddělení
měla možnost zúčastnit se pro nás trochu
netradičního a určitě zajímavého „rituálu“
rozloučení se matky s plodem po spontánním potratu. Tento rituál se v této nemocnici
provádí automaticky cca 7 let, a to u plodů
po spontánním potratu od 12. do 22. týdne. Pověřená osoba, kterou je staniční sestra gynekologie, provede měření a zvážení,
foto plodu + otisky končetin do speciálních pamětních desek. Poté je umožněno
matce, ev. oběma rodičům, se v soukromí
s dítětem rozloučit. Tyto plody se uchovávají a 2x ročně nemocnice organizuje hromadný pohřeb a uložení na pietní místo
na hřbitově. Tato akce je částečně hrazena
z prostředků nemocnice a částečně sponzorována organizací Sternenekinder. S touto službou zde mají velmi dobré zkušenosti
a bývá využita téměř ve 100 procentech případů. Současně s péčí psycholožky, která
je také automaticky přizvána ke každé ženě
po spontánním potratu (úmrtí novorozence
či plodu před porodem), pomáhá tento rituál lépe se vyrovnávat se ztrátou.
Seminář byl velice zajímavý a přínosný pro
obě strany. S německými kolegy měly účastnice semináře možnost porovnat strukturu
zdravotnictví, organizaci práce, péči a vybavenost zdravotnictví u nás a v Německu.
V mnohém jsme na tom podobně, ale najde
se i několik věcí, kterými bychom se mohli
vzájemně inspirovat ve snaze o zlepšení
péče o pacienty. Doplňkem bohatého programu byla prohlídka historického centra
Drážďan a návštěva Hygienického muzea.
Všem zúčastněným se seminář velice líbil
a obohatil je o další zkušenosti, které jistě
využijí ve své práci.
Renata Schafferová
staniční sestra
konzervativní gynekologie
Jana Dubenová
staniční sestra porodního sálu
a odd. šestinedělí
Nemocnice Teplice, o. z.

pracovníků (POUZP), uspořádala již 20.
odbornou nadregionální ORL konferenci.
Ta byla doprovázena přednáškami a opět
i přímými přenosy operací, přenášenými
do přednáškového sálu, komentovanými
jednotlivými operatéry, mimo jiné také
As. MUDr. Jiřím Skřivanem, CSc. z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy
a krku 1. LF UK Fakultní nemocnice v Motole.
Součástí odborné konference byly tři
ušní operace v přímém přenosu (operace

otosklerózy, tympanoplastika a sanační
operace).
„Přímé přenosy z operací, doplňující
odborné přednášky našich konferencí,
praktikujeme, jako jedni z prvních, již
od roku 1992. Tyto přenosy a odborné
přednášky se vždy týkají novinek v oboru“, komentoval akci odborný garant
konference MUDr. Karel Sláma, primář
Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
redakce Infolistů

Prim. MUDr. Karel Sláma
Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. ve spolupráci s Klinikou otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnicí v Motole, a ve spolupráci s Okresním
sdružením České lékařské komory a Profesní a odborovou unií zdravotnických

Přednášející zleva: MUDr. Jan Kluh, MUDr. Jan Bouček a MUDr. Oliver Profant

24. Ústecký oftalmologický den
V budově KÚ se dne 18. 10. 2013 konal již 24. Ústecký oftalmologický den zaměřený tentokrát na zánětlivá onemocnění oka.
Atraktivní odborný program přilákal na 170 účastníků z celé
republiky. Mezi aktivně se účastnícími hosty byli i lékaři ze
všech pražských očních klinik v čele s uveologickým týmem
VFN vedeným docentkou Říhovou. K oživení programu přispěla i interaktivní diskuse spojená s hlasováním o odborných tématech. S aktivními příspěvky vystoupili prakticky
všichni lékaři očního oddělení Masarykovy nemocnice. Naše
oční oddělení mohlo tak po roce prezentovat výsledky své
práce. Odborným garantem a předsedajícím této prestižní
akce byla primářka očního oddělení MUDr. Ivana Liehneová.
Mgr. Josef Rajchert
vedoucí redaktor Infolistů

Prim. MUDr. Ivana Liehneová – oční oddělení MNUL
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Nemocnice Most

Vyhoření u zdravotníků, rodinných příslušníků…
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Jednotlivé fáze přecházejí do dalších tak
hladce a nepostřehnutelně, že dotyčný si
to, co se dělo, uvědomí teprve ve chvíli,
kdy už je po všem. Tím hlavním, co odliší
nevyhořelého perfekcionistu, nadšence
a pilného pracovníka od toho, u koho se
syndrom vyhoření rozvine, je míra ne/realističnosti očekávání a aspirací.
Jako u všech onemocnění a poruch platí i v případě syndromu vyhoření, že čím
dříve se začne řešit, tím lépe. V ideálním
případě je problém rozpoznán už ve fázi
stagnace, kdy jsou předpoklady pro zabránění rozvoji syndromu vyhoření nejlepší. Úspěchem ale je i to, pokud se problém podaří identifikovat v následných
fázích, tj. ve stadiu frustrace a apatie.
Mnozí lidé si však připustí možnost, že
není něco v pořádku až ve chvíli, kdy už

se jiné východisko prostě nenabízí. U vyhoření (podobně jako třeba u závislostí)
jde navíc o plíživý proces, jehož vznik
a vývoj je těžké z pozice samotného postiženého vůbec postřehnout.
Rozvinutý syndrom vyhoření patří do rukou psychologa nebo psychiatra (přidruží-li se silnější deprese nebo sebevražedné myšlenky).
Kromě odstranění nejakutnějších potíží
(depresivních nálad) se pracuje na získání realističtějšího přístupu k zaměstnání i sobě samému, osvojení si základů
zdravé životosprávy, umění odpočívat
a pozornost je věnována i vybudování
sociální podpůrné sítě (systému zdravých mezilidských vztahů). Pracuje se
s osobností dotyčného, s jeho mezilidskými vztahy a s jeho prací.
Z hlediska jedince a jeho konkrétní pracovní pozice se nabízí několik možností:

změnit charakter zaměstnání, změnit
místo v rámci oboru, přejít do vyšší pozice (nebo neudělat nic). Efekt všech
těchto postupů je však značně limitován,
protože neřeší vnitřní rovinu potíží, navíc
jejich užití může mít za následek pocity
selhání, další prohloubení prožitků beznaděje nebo negativní vliv na spolupracovníky. Existuje ovšem i možnost využít
syndrom vyhoření a s ním spojenou krizi
k vlastnímu osobnostnímu růstu, rozpoznání svých silných a slabých stránek,
přeuspořádání hierarchie hodnot a interpersonálních vztahů a samozřejmě
i k získání dovedností nepřipustit další
epizodu vyhoření.
Co člověku pomůže nevyhořet?
Pokračování v příštím čísle.
Marcela Šárová
hlavní sestra
Nemocnice Most, o. z.

Mgr. Bc. Kateřina Rothová
se stala vedoucí právního oddělení

Masarykova nemocnice
v UL, o. z.
Jana Pedálová
se stala vrchní sestrou
anestezie

od 1. 10. 2013

Krajská zdravotní, a. s.

od 1. 10. 2013

Personální změny v KZ, a. s.
od 1. 10. 2013

v oblasti srdeční činnosti, dýchání nebo
zažívání, rychlá unavitelnost, vyčerpanost, svalové napětí, nespokojenost se
sebou i s okolím, neschopnost uvolnit
se, tzv. brblání, únikové pokusy z rozlady
(alkohol, x-tá káva pro povzbuzení, které
nepřichází, tabák), snížení sebedůvěry
a s podrážděností související poruchy
v interpersonálních vztazích.
Syndrom vyhoření znamená ztrátu profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí, nejčastěji se spojuje se ztrátou
činorodosti a smyslu práce, projevuje se
pocity zklamání, hořkosti při hodnocení
minulosti. Postižený ztrácí náladu i zájem, spokojuje se s každodenním stereotypem a rutinou. Nevidí důvod pro další
sebevzdělávání a osobní růst, snaží se
pouze přežít a nemít problémy. Obvykle postižený trpí tzv. provozní slepotou,
tj. nevnímá nedostatky jak u sebe, tak
na pracovišti.
Syndrom vyhoření je plynulý, postupný
a dlouhodobý proces, v němž lze rozpoznat zhruba tyto fáze: počáteční nadšení,
vystřízlivění, frustrace, apatie a rozvinutý
syndrom. Každý člověk je ovšem jedinečný, takže projevy se mohou lehce lišit.

ztráty smyslu a vůbec všech možných
projevů syndromu vyhoření.

od 1. 10. 2013

Burn out syndrom – syndrom vyhoření psychických rezerv organismu. Jde
o soubor příznaků psychického vyhoření
a emočního vyčerpání. Typická je směs
lehké podrážděnosti, únavy, nedocenění. Výrazně se snižuje tzv. frustrační tolerance. To, co jsme dříve vnímali jako
běžné provozní problémy, nás najednou
rozčiluje. Mnohdy se zhoršuje i zdravotní
stav postiženého.
Vyhoření není důsledek tragédie, „požáru“. Jde o plíživé psychické vyčerpání
v souvislosti s dlouhodobým působením
stresujících podnětů. Chronicky vyčerpaní lidé nesnadno přiznávají sobě i jiným
své obtíže. Zatajují i sami před sebou
úzkost, strach, vnitřní neklid, únavu, slabost, nervozitu, neschopnost koncentrovat se, poruchy spánku, bolesti hlavy atd.
Syndrom vyhoření je: stav vyčerpání, citového oploštění, ztráta důvěry ve smyslu angažovanosti, vyčerpání z opakující
se rutiny, únava z rozporu mezi odpovědností a malou pravomocí, pocit ztráty, neschopnost prožívat uspokojení a radost
z práce, stav u lidí, kteří hledají smysl
života především v práci. Projevuje se zejména u osob, které pracují s lidmi. Může
se projevit v zaměstnání i v rodině, velmi
často tam, kde jsou obě zmíněné sféry
propojeny. Syndrom vyhoření se projevuje v psychickém prožívání (v postojích
a emocích), ve vztazích i v tělesné rovině.
Vyhoření je syndrom a syndrom je skupina příznaků.
Příznaky: deprese, úzkost, poruchy paměti, zapomínání, obtížné soustředění
se na práci, kterou subjektivně „znám
jako staré boty“, poruchy spánku a zároveň nechuť k rannímu vstávání, únava, vymizení snahy a pokles výkonu,
pocit nedostatku uznání, tělesné potíže
(široké spektrum psychosomatických
chorob), poruchy chuti k jídlu, potíže

Syndrom vyhoření má pozadí v osobnosti člověka, takže je vždycky dobré začít
zde: zrevidovat si své přednosti a rezervy, dále plány, ambice, možnosti i žebříček hodnot. Syndrom vyhoření významně
snižuje kvalitu života tomu, kdo jím trpí
a ani okolí postiženého nezůstává nedotčeno.
Syndrom vyhoření nikoho jen tak nepřepadne; jde až o závěrečné stadium pozvolného, několik měsíců až let trvajícího
procesu, o důsledek dlouhodobého stresu, špatně zvolených nebo chybějících
postupů při zvládání stresu.
Vývoj syndromu vyhoření probíhá v pěti
fázích:
Nadšení – Začínající pracovník srší elánem, má velká (a nerealistická) očekávání. Dobrovolně pracuje přesčas, práce
ho zcela naplňuje, identifikuje se svou
profesí, a tak zanedbává volnočasové
aktivity.
Stagnace – Počáteční nadšení opadá, dotyčný se ve své profesi už trochu
zorientoval a zjistil, že má svá omezení
a že ne všechny ideály půjdou naplnit.
Rovněž se už začíná ohlížet i po jiných,
než jen pracovních věcech – bere v potaz
osobní potřeby, koníčky.
Frustrace – Pracovníka začínají zajímat
otázky efektivity a smyslu vlastní práce,
protože se opakovaně setkal s nespolupracujícími klienty, technickými a byrokratickými překážkami. Mohou se vyskytnout spory s nadřízenými i počínající
emocionální a fyzické potíže.
Apatie – Stadium apatie přichází po déletrvající frustraci, když na frustrující situace nemá dotyčný vliv (ať už domněle
nebo objektivně). Pracovník vnímá své
povolání jen jako zdroj obživy, dělá pouze to, co musí a odmítá jakékoli novinky,
rozhovory se spolupracovníky i žádosti
o práci přesčas. Klienty se často cítí obtěžován.
Vyhoření – Jako poslední nastává období emocionálního vyčerpání, depersonalizace (pocit ztráty sebe, vnímání sebe
jen jako kolečka ve stroji atp.), pocitu

od 1. 10. 2013

Nejen u pomáhajících profesí, ale i v rodinách se velice často setkáváme s projevy
vyhoření. Láska mezi lidmi se nejen rodí, ale i umírá. Manželé uzavírají nejen sňatky,
ale i dohody o rozvodu. Příbuzní se nejen milují, ale i nenávidí. Rodiče mají nejen
radosti, ale i starosti se svými dětmi. Děti mají rády své rodiče, avšak často tato láska
i vyhasíná. Míra spokojenosti s prací, manželstvím a s rodinou je proměnlivá. A nespokojenost má velice blízko k vyhoření.

Masarykova nemocnice
v UL, o. z.
Vlasta Procházková
se stala vrchní sestrou
centrálních operačních sálů

Nemocnice Děčín, o. z.
Mgr. Veronika Voděrková
se stala vedoucí lékárny

Masarykova nemocnice
v UL, o. z.
Věra Čmelíková-Milková
se stala vedoucí laborantkou oddělení
soudního lékařství a toxikologie

Bc. Lenka Benešová
vedoucí Odboru personalistiky a mezd KZ, a. s.
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Diagnóza: Roztroušená skleróza z pohledu sestry

Nemocnice Děčín

Bc. Květa Bereznaninová
staniční sestra, chirurgické oddělení
Nemocnice Teplice, o. z.
Jaké jste absolvovala vzdělání, kdy a kam jste
nastoupila do zaměstnání?
Absolvovala jsem SZŠ v Teplicích, obor zdravotní sestra. Nyní studuji posledním rokem
na VŠB TUO – HGF v Mostě, obor „Ekonomika
a řízení v oblasti nerostných surovin“. Tuto
školu jsem si zvolila proto, abych poznala
i jiný obor než je zdravotnictví. Myslím, že
poznatky z této školy uplatním i ve zdravotnictví, kde je neustále vyvíjen tlak na úsporu
nákladů.
V roce 2000 jsem začala pracovat na chirurgickém oddělení v Teplicích jako dokumentační sestra, poté jako všeobecná sestra.
Kde pracujete v současnosti a jak vás práce
naplňuje, jaký je váš kolektiv?
V současnosti pracuji jako staniční sestra
na chirurgickém oddělení v Teplicích.

Baví mě práce s lidmi, ráda buduji něco nového. Mým mottem je: „Neříkat, že něco nejde,
ale hledat cestu tak, aby to šlo“.
Kolektiv na oddělení je senzační. Můžeme
se jeden na druhého spolehnout, s jakýmkoliv problémem se na sebe obrátit. Občas
se scházíme i mimo práci (narozeniny, Mikuláš, …).
Co se za dobu vaší práce na zmíněném pracovišti změnilo, co by se hodilo…?
Za celou moji praxi se změnila hlavně administrativa, přibylo mnoho dokumentů. Velký
přínos vidím v zavedení NISu, což ušetří sestrám spoustu času. Doba pobytu pacientů
po operacích se díky moderním operačním
metodám zkrátila, tím se zvýšil i obrat pacientů na našem oddělení.
Mým přáním je zlepšit na našem oddělení sociální zázemí pro naše klienty. Sprchy

a toalety už nějaký ten rok pamatují a myslím,
že by si zasloužily zrekonstruovat.
Jaké máte plány do budoucna v zaměstnání,
co vás baví, jaké máte koníčky?
Poskytovat našim klientům moderní a kvalitní
péči srovnatelnou s ostatními nemocnicemi
tak, aby odcházeli z našeho oddělení spokojeni.
Jelikož mám 3 děti a ještě studuji, tak moc
volného času nemám. Baví mě lyžování (sjezdové i běžky), jízda na kole a ráda cestuji.

Monika Belšánová
zdravotní sestra, onkologie, ambulantní část
Nemocnice Chomutov, o. z.

Jaké jste absolvovala vzdělání, kdy a kam jste
nastoupila do zaměstnání?
V roce 1992 jsem ukončila střední zdravotnickou školu maturitou. Ve stejném roce jsem nastoupila v Plzni na JIP hematologicko-onkologického oddělení, kde probíhají transplantace
kostní dřeně. Tam jsem pracovala několik let,
poté jsem přešla na lůžkovou část stejného
oddělení. Práce na obou částech oddělení se
mně líbila, byla velice zajímavá. Proto jsem
byla ráda, když jsem se v roce 2005 přestěhovala do Chomutova, že mohu nastoupit
na zdejší onkologické oddělení lůžkové části. Několik měsíců jsem vykonávala funkci

staniční sestry, ale práce mě nenaplňovala,
protože se jednalo převážně o administrativu a péče o nemocné je pro mne zajímavější.
Lůžkové oddělení, na kterém jsem pracovala, se však v roce 2009 uzavřelo a já přešla
na denní chemoterapeutický stacionář.
Kde pracujete v současnosti, jak vás práce naplňuje, jaký je váš kolektiv?
Práce na stacionáři, kde pracuji dodnes, se
mně líbí. Je však náročná, neboť pacienti s onkologickým onemocněním vyžadují zvláštní
péči, hlavně z hlediska psychologického, kdy
je velice těžké se vyrovnat s onemocněním.
Náš kolektiv, pod vedením staniční sestry Ivany Herbigové, je sehraný, trpělivý a ochotný
pomáhat. Proto naši pacienti dostávají veškerou odbornou i ošetřovatelskou péči na profesionální úrovni.
Co se za dobu vaší práce na zmíněném pracovišti změnilo, co by se hodilo…?
Stacionář před necelými 4 roky prošel kompletní rekonstrukcí, proto se nyní může chlubit
třemi lůžky a šesti polohovacími křesly, která
jsou pro pacienty určitě větším pohodlím, než

kdysi obyčejná, tvrdá vyšetřovací lehátka.
Také je zde přes 2 roky centrální ředírna cytostatik, díky které nám, sestrám, ubyla práce
s ředěním léků a my se pacientům můžeme
věnovat více.
Na oddělení díky sponzorským darům probíhá postupná rekonstrukce sociálních zařízení,
mění se vybavení pokojů, sesterna je vybavena novým nábytkem. Onkologie se bohužel
potýká s nedostatkem lékařů, přitom práce
v tomto oboru je zajímavá a myslím, že v budoucnu se bude stále měnit a rozvíjet – nové
léky, nové způsoby léčby nádorového onemocnění.
Jaké máte plány do budoucna v zaměstnání,
co vás baví, jaké máte koníčky?
Mezi mé koníčky patří jízda na čtyřkolce, při
které se skvěle odreaguji, posezení s přáteli,
ale i dobrá kniha či film.
A mé plány do budoucna? Nadále pomáhat
nemocným, účastnit se zajímavých přednášek
a být stále veselá a optimistická, neboť úsměv
i dobrá nálada personálu je při podávání chemoterapie pro nemocné důležitá.

Mgr. Josef Rajchert, vedoucí redaktor Infolistů
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Roztroušená skleróza je často diagnostikována mladým lidem. Příznaky se objevují náhle a onemocnění pak člověka
doprovází celý život. Roztroušená skleróza patří k autoimunitním onemocněním
– chronický zánět působí proti myelinu
a oligodendrii mozku a míchy a vede
k jejich destrukci. Nejčastěji se projevuje zánětem očního nervu, poruchami
hybnosti, paresteziemi (mravenčením),
únavou a mnoha dalšími příznaky odvíjejícími se od místa postižení zánětem.
Diagnóza se prokazuje především magnetickou rezonancí, vyšetřením mozkomíšního moku a evokovaných potenciálů. Onemocnění má různé formy, podle
toho se různí i způsoby léčby. Používají
se tzv. léky první volby interferony a při
akutním vzplanutí nemoci – atace kortikosteroidy. Všechny tyto informace jsou
důležité pro lékařskou péči, ale co nás
zajímá z ošetřovatelského hlediska?
Při přijetí pacienta s roztroušenou sklerózou musíme posoudit mnoho informací,
které můžeme objektivně sami pozorovat
či získat od pacienta. Při odebrání ošetřovatelské anamnézy se pacienta ptáme
na jeho těžkosti v časovém sledu, na trvání a druh jeho potíží. Stejně důležité je
zjištění, zda jeho sociální zázemí odpovídá rozsahu jeho zdravotního postižení.

U pacientů s omezenou hybností dbáme
na používání kompenzačních pomůcek
a na úpravu prostředí pacientského pokoje tak, aby byl v rámci pacientových
možností zajištěn jeho bezpečný pohyb. Parestezie horních končetin mohou
ovlivňovat pacientovu soběstačnost, což
se může projevit např. v potížích s přijímáním stravy. Úkolem sestry je zajistit
pacientovi vhodnou formou pomoc s respektováním jeho individuálních potřeb
a lidské důstojnosti. Z hlediska složení
stravy je velmi důležité pacientovi zajistit výživu bohatou na vitamín B, který
pozitivně ovlivňuje fungování nervového
systému a vitamín D, který podporuje
dobrou stavbu kostí a zároveň tlumí nadměrně aktivovaný imunitní systém. V oblasti vylučování zjišťujeme, zda pacient
netrpí zácpou, inkontinencí nebo nemá
poruchy sfinkterů (svěračů), které často
vedou k cévkování. Také posuzujeme,
zda pacient sám zvládá hygienu, potřebuje jen dopomoci nebo je na nás zcela
závislý. Když si pacient stěžuje na bolesti, zjišťujeme jejich charakter a intenzitu.
Edukujeme nemocného o způsobech
a alternativních metodách odstranění
bolesti. U pacientů s diagnózou roztroušená skleróza je velmi častá nepřekonatelná únava, proto se ptáme na kvalitu

spánku a způsoby aktivního i pasivního
odpočinku.
Toto onemocnění ovlivňuje nejen pacientovy biologické potřeby, ale také psychické a sociální. Je proto velmi důležité zjistit jeho psychický stav a sociální
situaci a nabídnout možnou intervenci,
např. psychologa či sociálního pracovníka. Také v psychosociální oblasti může
sestra pro pacienta udělat mnoho. Profesionální přístup sestry umožní získat
pacientovu důvěru. Při vhodně vedeném
rozhovoru může pacient ventilovat své
obavy z nemoci, zvládnutí péče o rodinu
a profesní život. Sestra může klientovi
poskytnout informace o jeho možnostech, zapojení rodiny do léčby, doporučit
pacientské organizace či občanská sdružení pacientů se stejnou diagnózou. Tyto
„maličkosti“ mohou pacientovi velmi pomoci při překonávání jeho strachu a tím
pozitivně ovlivnit i jeho léčbu.
Roztroušená skleróza je sice nevyléčitelné onemocnění, ale díky lékařské a kvalitní ošetřovatelské péči se dají zmírnit
její nepříjemné příznaky, které doprovázejí pacientův život.
Bc. Lucie Kalinová
neurologické oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.

Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku, Interní oddělení
Nemocnice Děčín, o. z. a LOK Masarykovy nemocnice v UL, o. z.
zve na

8. ročník

Turnaje v BADMINTONU
ve čtvrtek 5. prosince 2013 od 17.00 hodin
Sportovní hala T-CLUB (vedle Zimního stadionu)
Masarykova 230, Ústí nad Labem
Startovné 100 Kč. Hrací systém podle počtu přihlášených.
Přihlášky: jiri.kalhous@kzcr.eu do 1. 12. 2013.

Výtěžek bude odeslán
nadaci Člověk v tísni.
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Lázeňská péče
pro diabetiky v lázních Teplice

Nemocnice Chomutov

Mamografické centrum Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Chomutov, o. z. představilo nový ultrazvukový přístroj, který
slouží k diagnostice prevence nádorových onemocnění ženského prsu.
Součástí prezentace se staly i aktuální informace o výsledcích
činnosti „Mamocentra“, včetně informací o řešení zvýšeného
zájmu o toto vyšetření. Chomutovské pracoviště je od oznámení herečky Angeliny Jolie o dobrovolném podstoupení mastektomie vystaveno náporu zájemkyň o toto vyšetření. Komentované výsledky včetně osobního příběhu jedné z pacientek,
která dobrovolně podstoupila screeningové vyšetření, přednesly v diskusním fóru přítomných novinářů a vedení nemocnice primářka Radiodiagnostického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. MUDr. Dagmar Kollertová
a vrchní sestra Alena Jílková. Ty seznámily přítomné nejen se
způsobem využití nového přístroje, ale i osvětlily problematiku
tohoto diagnostikovaného vyšetření.
Představení nového přístroje a jeho prezentace se zúčastnili
také Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva KZ, a. s.,
MUDr. Jiří Mrázek, vedoucí lékař Nemocnice Chomutov, o. z.
a Mgr. Anna-Marie Malá, hlavní sestra chomutovské nemocnice.

Lázně pro diabetiky
Nová vyhláška o Indikačním seznamu, která vstoupila v platnost v říjnu 2012, teplickým lázním
rozšířila možnosti léčení. Díky tomu se nyní mohou také diabetici léčit v Teplicích za podpory
zdravotní pojišťovny.
Konkrétně se jedná o indikaci IV/1 Diabetes mellitus. Diabetici, jímž se objevují komplikace typu
mikroangiopatie, makroangiopatie nebo neuropatie, tak mohou na lékařské doporučení získat plně
hrazenou Komplexní lázeňskou péči, nebo částečně hrazenou Příspěvkovou lázeňskou péči. Jelikož
cukrovku často provází poruchy oběhového a nervového charakteru (zpravidla tzv. diabetická
noha), má v terapii nezastupitelnou úlohu termální voda. Vodoléčebné procedury z teplického
pramene mají velmi příznivé účinky na onemocnění cév, které se díky koupelím rozšiřují,
vstřebávají minerály, stopové prvky a také lépe absorbují důležitý inzulín. Diabetes bohužel nelze
vyléčit, ale můžeme ji kompenzovat natolik, že život diabetika se pak kvalitativně neliší od plně
zdravého člověka.
Možnosti lázeňské léčby cukrovky konzultujte s lékařem.
Číslo indikace

Prim. MUDr. Dagmar Kollertová a Mgr. Radek Scherfer
Mgr. Josef Rajchert
vedoucí redaktor Infolistů

indikace
doporučené lázně
Více informací na www.lazneteplice.cz

Dar od města Teplice

Nemocnice Teplice
Nový přístroj umožní vyšetření většího množství ambulantních
pacientů, a to včetně cévních a mamologických vyšetření. Zlepší také časové možnosti pro specializovaná vyšetření, např.
za použití kontrastní látky. Díky novému přístroji se také otevře
prostor pro rozvoj a uplatnění dalších metod, jakými může být
například měření tuhosti jaterní tkáně ultrazvukem.
„Nemocnice je Krajské zdravotní, a. s., nepatří městu Teplice,
ale léčí se tu naši pacienti. Proto nemocnici každoročně podporujeme. Ve spolupráci s vedením nemocnice prodiskutujeme,
co by bylo nejvíce potřebné pro pacienty a jaké oddělení je aktuálně nejpotřebnější. Na to se pak peníze z finančního daru
města použijí“, uvedl primátor Jaroslav Kubera.

MUDr. Přemysl Pavelčík a Jaroslav Kubera

Předání daru se zúčastnili senátor PČR za volební obvod Teplice
a primátora města Teplice Jaroslav Kubera, Mgr. Radek Scherfer,
Radiodiagnostické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocpředseda představenstva KZ, a. s., MUDr. Vlastimil Woznica, venice Teplice, o. z., obdrželo finanční dar ve výši 1 100 000 kodoucí lékař Nemocnice Teplice, o. z., Mgr. Kateřina Vágnerová,
run od statutárního města Teplice. Darovací šek předal osobně  
hlavní sestra Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Přemysl Pavelčík,
primátor města Teplice Jaroslav Kubera. Peníze budou využity
primář RDG oddělení Nemocnice Teplice, o. z. a Petra Rybolová,
na pořízení přístrojové techniky pro teplickou nemocnici, konvedoucí laborantka RDG oddělení Nemocnice Teplice, o. z.
krétně na nákup nového ultrazvukového přístroje pro RDG oddělení.
Redakce Infolistů
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IV/1
DIABETES MELLITUS
Teplice

Jak postupovat?
Rádi byste se informovali,
zda máte na lázně nárok?
Poradíme vám na tel.:
+420 417 977 446
+420 417 977 444

Napsali jste nám
Vážená redakce!
V Teplicích, 20. září 2013
Váš časopis si vždy přečte celá naše poměrně velká rodina. Je to záslužná práce a informace o zdravotní péči v celé
krajské nemocnici by měly být mezi prioritami – vždyť zdraví je to nejcennější, co máme.
Jsem ve věku, kdy už zdraví moc neslouží. Jsem patriotka a jsem hrdá na to, že naše krajská nemocnice (například kardiochirurgie
a robotické centrum) se dá srovnat se špičkovými pracovišti na klinikách v Praze a často i v zahraničí. Pravdou ale také je, že plicní
oddělení by si zasloužilo renovaci jak ve vybavení, tak i v péči o budovu včetně vnitřních prostor.
V poslední době jsem byla hospitalizována na interním oddělení v Teplicích. Věřte mi, že teplickou nemocnici znám velmi dobře,
ale tam jsem byla velmi mile překvapena skutečně příjemným prostředím. Často slýchávám větu: „Jenom ne do Teplic!“ To zde
určitě neplatí. Je zde velmi pěkné prostředí. Velkou důvěru vzbuzuje i to, že denně jsou prostory perfektně umyté a „voní“.
Tato atmosféra, profesionální a sympatický přístup „sestřiček“ a lékařů pod vedením primáře MUDr. Reicherta, kteří jsou vždy
připraveni pomoci, budí už předem důvěru.
Mám za to, že by měla veřejnost (hlavně teplická) vědět, že jsou zde lidé, kteří nejsou často ani náležitě finančně ohodnoceni. Jsou
to lidé ne pouze zaměstnaní, ale povolaní.
Chci jim touto cestou poděkovat a je to názor téměř všech pacientů, se kterými jsem se tam setkala.
Byla bych ráda, kdyby bylo možné můj dopis otisknout a tím poděkovat za skutečně nadstandardní péči a zároveň vyvést pomlouvače a špatně informované z omylu.
Díky a ať se Vám daří.
S pozdravem Jitka Giebelová
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placená inzerce

NOVĚ S PODPOROU
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Prezentace nového přístroje pro Mamografické centrum

Pavel Novák ml. opět potěšil děti

Masarykova nemocnice
30. 9. 2013 přijel na Dětskou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem opět zazpívat a zahrát hospitalizovaným dětem pan Pavel Novák ml.
Zazpíval dětem společně se svými třemi kolegy z jeho skupiny zcela
zdarma. Poslechly si ho děti ze stanice větších dětí, ale také z dětské
chirurgie. Pomohl dětem na chvíli zapomenout na jejich nemoc, rozveselil je, rozzářil jim očka a rozdal drobné dárky.
Tímto bych chtěla panu Novákovi a jeho kolegům jménem dětí, svým
i svých kolegyň poděkovat. Už teď se těšíme na další vystoupení.
Za učitelky MŠ a ZŠ
Hana Trsková, učitelka MŠ
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Pavel Novák s dětmi

1. Děčínský den komplexní interní péče
14. listopadu 2013 14:00–19:35 hod.
v prostorách zámku Děčín
Odborný garant akce:
prim. MUDr. Antonín Novák
Interní oddělení Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 59 Děčín II
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Filip, e-mail: pavel.filip@kzcr.eu
Přihlášky:
Bc. Markéta Rybínová, Tiskové a organizační oddělení, Krajská zdravotní, a. s.,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, tel.: +420 477 114 104
e-mail: marketa.rybinova@kzcr.eu

pro gynekologicko-porodnické oddělení
Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
obdrželo od fotbalistů FK Ústí nad Labem dar ve formě dvou
dětských kočárků, novorozeneckých mini lůžek a dalších
potřebných pomůcek a vybavení pro oddělení. Slavnostní
předání proběhlo za účasti hráčů FK Ústí nad Labem Radima Nováka, Jana Martykána a zástupce vedení klubu pana
Stanislava Pelce.
Nákup kočárků pro oddělení finančně podpořily firmy Novatic CZ,
za níž se zúčastnil jednatel p. David
Kratochvíl, a Partners, v zastoupení
manažera Davida Zachariáše. Nákup darů podpořila také firma Dino
hračky.
Za Masarykovu nemocnici dárce
uvítali MUDr. Pavel Gerych, zástupce primáře gynekologicko-porodnického oddělení, MUDr. Žáková,
staniční lékařka oddělení porodnice nadstandard, Iva Černá, vrchní

Volejbalový turnaj

« Radim Novák a Jan Markytán

sestra gynekologicko-porodnického oddělení a Iveta Šebková, staniční sestra oddělení porodnice nadstandard.
Redakce Infolistů

Masarykova nemocnice
i úžasný fanklub Emergency a také všichni, kdo přišli hrát, bavit se a společensky
konverzovat. Obětavé výkony, smeče
a rybičky, zkrátka jedna hezčí volejbalová výměna střídala druhou. Nesmíme
zapomenout zmínit bezkonkurenčně připravené občerstvení od pana Vratislava
Brabence, které dokonale dokreslovalo
idylické páteční odpoledne.

Organizační a technické zajištění:
•
•

Tiskové a organizační oddělení KZ, a. s.
Středisko multimediálních služeb KZ, a. s.

Interní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
ve spolupráci s OS ČLK a POUZP pořádá regionální konferenci

2. Internistický den
12. 11. 2013		 10.00–15.00 hod.
Výukové centrum, budova B, 5. podlaží, Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem
Odborný garant akce: prim. MUDr. Jiří Laštůvka
Interní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Z důvodu zjištění přibližného počtu účastníků prosíme
o sdělení vašeho případného zájmu.
Kontaktní osoba: Zlatuše Gamplová, tel.: +420 478 032 594,
e-mail: zlatuse.gamplova@kzcr.eu
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Organizační a technické zajištění:
•
•

Tiskové a organizační oddělení KZ, a. s.
Středisko multimediálních služeb KZ, a. s.

Předávání daru

«

Interní oddělení, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.
pořádá ve spolupráci s OS ČLK a POUZP

KZ obdržela dar od ústeckých fotbalistů

V pátek 6. 9. 2013 se uskutečnil nultý
ročník volejbalového turnaje pořádaný
Traumacentrem Masarykovy nemocnice. V nádherný slunečný den hostily perfektně upravené antukové kurty

v Chabařovicích nelítostný souboj sedmi
oddělení Masarykovy nemocnice.
V obrovské konkurenci nakonec nádherný putovní pohár vyhrála, dle očekávání, Traumatologie. Vítězem se však stal

Rád bych touto cestou poděkoval všem
účastníkům turnaje za neuvěřitelnou atmosféru a za absolutně pohodový průběh turnaje. Už dnes se těším na další
„první“ ročník volejbalového turnaje pod
širým nebem.
S pozdravem
MUDr. Jakub Avenarius
Traumacentrum
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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Odborné a vzdělávací akce
Krajská zdravotní, a. s.
datum
4. 11. 2013
5.–6. 11. 2013

odborné a vzdělávací akce KZ, a. s.
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře*

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

Endoskopický workshop*

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

Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou
ve zdravotnictví*
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře*

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

11. 11. 2013

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře*

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

12. 11. 2013

Bezpečné podání intravenózního léčiva*

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

12. 11. 2013

2. Internistický den

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

14. 11. 2013

1. Děčínský den komplexní interní péče

Zámek Děčín

14. 11. 2013

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře*

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

18. 11. 2013

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře*

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

19. 11. 2013

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

19. 11. 2013

Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou
ve zdravotnictví*
První pomoc– cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS*

21. 11. 2013

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře*

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

25. 11. 2013

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře*

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

28. 11. 2013

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře*

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

5. 11. 2013
7. 11. 2013

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

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

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

Certifikovaný kurz Ošetřování ran pro nelékaře
Oddělení vzdělávání se již druhým rokem
snaží akreditovat certifikovaný kurz ošetřování ran. Postup do dalšího kola nám vždy
zbrzdilo nedostatečné zázemí pro 40hodinovou praxi v ambulanci. Potřebovali jsme
ambulanci vybavenou veškerým dostupným materiálem, se kterým by se školenec
mohl setkat v praxi a to byl vždy problém.
Další velký problém byl školitel, protože ne

každý se hodí. Potřebovali jsme školitele-specialistu se zázemím a ochotou dlouhodobě spolupracovat.

celého projektu ze strany prim. MUDr. Tomáše Hrubého a hlavní sestry Mgr. Kateřiny Vágnerové mi vlilo do žil novou naději.

Už jsem ztrácela naději a chtěla práci
na kurzu stopnout, ale naskytla se mi
možnost podívat se do ambulance hojení
chronických ran při ARO v teplické nemocnici. Vstřícný přístup personálu a podpora

Vzhledem k tomu, že kurz je po teoretické
stránce připraven k akreditaci, praktická
část bude ve spolupráci s Šárkou Kuželovou a vrchní sestrou Jitkou Konrádovou jen
„třešinkou na dortu“.
Mgr. Lída Šubrtová

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

Vyhláška 286/2013 Sb. mění vyhl. 185/2009 Sb.

o oborech specializačního vzdělávání v některých bodech

Změny názvů oborů a označení odbornosti

Přidání základního kmene:

–– ortopedie a traumatologie pohybového
ústrojí – označení odbornosti ortoped
–– endokrinologie a diabetologie – označení odbornosti endokrinolog a diabetolog
–– hematologie a transfuzní lékařství
– označení odbornosti hematolog
a transfuziolog
Přeřazení certifikovaných kurzů mezi základní obory specializačního vzdělávání
lékařů:
–– urgentní medicína
–– dětská a dorostová psychiatrie
–– angiologie

lékařská mikrobiologie doplnění základního kmene pediatrického
Vznik nových certifikovaných kurzů:
• dětská endokrinologie a diabetologie
• onkourologie
• ortopedická protetika
• psychosomatika
• spondylochirurgie
• vaskulární intervenční radiologie
• veřejné zdravotnictví

Přechodné
ustanovení
vyhlášky
č. 286/2013 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů,
ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb., umožňuje lékařům, zubním lékařům a farmaceutům zařazeným do základního oboru, základního kmene nebo nástavbového oboru
dokončit vzdělávání podle stávajících právních předpisů.
Odbor vědy, výchovy
a dalšího vzdělávání (OVVDV) 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, tiskové a organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

