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Představujeme vám...

INFOLISTY
tento způsob letošního, poněkud rozmarného,
léta s dny slunečnými a hlavně deštivými máme
takřka za sebou. Doufáme, že jste si všichni našli
svůj vlastní způsob relaxace a odpočinku, a vracíte
se zpět do práce s novými silami. Měsíc září vám
stejně jako my v Infolistech nabídne ještě dost
času k dalšímu odpočinku, než se příroda opět
uzavře. Přejeme Vám, aby čtení našeho časopisu
přispělo k Vaší pohodě, ať už na chatě po sběru
hub nebo na denní místnosti sester či v čekárně
ordinací našich nemocnic. Těšíme se rovněž na fotografie z Vašich cest.
Nejlepší snímky zveřejníme a do konce roku odměníme.
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66 Jak byste se představil vašim spolupracovníkům, lékařům i celému personálu?
Lékaři i ostatní personál mě zná jako
člena představenstva Krajské zdravotní, a. s., kterým jsem od roku 2008. Znají
také mé názory a snahy o zlepšení situace v Krajské zdravotní. Považuji se za týmového hráče, který si nechá poradit
od lidí, jejichž názoru si váží a je přístupný všem názorům. Jde mi jen o jeden jediný cíl, a to zajistit spolu se svými spolupracovníky fungující zdravotnictví v kraji.
Nesmírně si vážím práce každé zdravotní
sestry, uvědomuji si, že profese lékaře je
bez jejich plné a profesionální podpory
neúplná. Mám úctu k práci lékařů a jejich
zodpovědnosti vůči pacientům. Nemalou
úlohu v celém systému má i nezdravotní
personál, který vytváří potřebné zázemí.
66 Co bude pro vás, potažmo pro KZ,
nejdůležitější ve vztahu k pacientům?
Naším cílem je, aby měl občan dlouhodobě zajištěnou zdravotní péči. Podtrhuji, dlouhodobě, což v mém pojetí znamená, že například moji vnuci a jejich vnuci
půjdou bez obav do nemocnice v Ústeckém kraji.

66 Jak se cítíte v nové roli předsedy představenstva?
Uvědomuji si odpovědnost, která s touto
pozicí souvisí. Krajská zdravotní je největší zaměstnavatel v kraji, doufám, že
nezklamu žádného zaměstnance a pacienta. Představenstvo je ale kolektivní
statutární orgán, sám předseda nic nezmůže, pokud nemá podporu ostatních
členů. Čeká nás mnoho nelehkých rozhodnutí a ta nemusí být zrovna populární.
66 Kam by měla směřovat Krajská zdravotní? Co je Vaším hlavním cílem?
Budu se opakovat, ale hlavním cílem je
poskytovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči, což v době vládních škrtů je stále
složitější. Chtěl bych, aby zaměstnanci
byli dobře odměňováni za svoji nelehkou
práci. V rámci akce Děkujeme, odcházíme! bylo ministerstvem zdravotnictví slíbeno lékařům zvýšení mezd, ale peníze
na toto navýšení od zdravotních pojišťoven nedostáváme v plném rozsahu. Abychom mohli lékařům zaplatit, tak jak jim
bylo slíbeno, museli jsme snížit náklady
na služby, energie, opravy atd. Budeme
muset také provést plánované restrukturalizační kroky, abychom Krajskou zdravotní zachovali jako zdravou a fungující
společnost se zdravotní péčí dostupnou
od Vejprt až po Šluknov. Společnost není
v té nejlepší ekonomické kondici a naším společným úkolem bude tento stav
do budoucna vylepšit, ale samozřejmě
bez toho, aby to poznamenalo kvalitu
poskytované lékařské péče.
66 Jakou máte strategickou vizi pro zbytek roku 2011, co se týče nemocnic
KZ?
Do konce roku zbývají už jen čtyři měsíce, což není mnoho. Chtěl bych všechny
ubezpečit, že nemocnice budou fungovat
dál a sloužit svému účelu. Rozhodně nyní
neplánujeme jejich převod na léčebny
pro dlouhodobě nemocné či jejich prodej,
jak se v některých médiích spekulovalo.
Možná by si toto někdo přál, ale já k těmto lidem určitě nepatřím. Chci se podrob-

ně seznámit se skutečným stavem každé
z nich, s názory zdravotnického personálu a ostatních zaměstnanců, jak oni vidí
situaci v Krajské zdravotní. Na základě
toto si udělám závěry a navrhnu další postup kam Krajskou zdravotní směřovat.
Osobně navštívím každou z nemocnic
KZ a budu diskutovat se zástupci zdravotního personálu a lékařů o jejich problémech a o tom, co je trápí, co by rádi
na svém zaměstnavateli změnili.
66 Jaký je Váš názor na Hegerovy reformy zdravotnictví?
Přijde mi, že pan ministr se snaží ušetřit za každou cenu, ale občas jsou jeho
kroky nesystémové. Česká republika má
jedno z nejlépe fungujících zdravotnictví
ve světě. Může se chlubit jeho vysokou
kvalitou a odborníky světového věhlasu.
Bojím se, že tyto reformy naše fungující
zdravotnictví rozbijí a bude těžké je pak
vrátit zpět na stejně vysokou úroveň.
Neříkám, že reformy nejsou potřeba, ale
musí se dělat systémově a promyšleně.
A ne za každou cenu, pouze s ohledem
na plnění někdy nesmyslných vládních
koaličních dohod. Naše myšlení se musí
řídit jednoduchým pravidlem – pacient
na prvním místě. Problémem je, že nelze
dlouhodobě predikovat vývoj vládních
reforem a kroků zdravotních pojišťoven,
které mohou zasáhnout všechny z nás.
Kroky, které pan ministr Heger dělá nejsou reformy, ale jen látání děr, které způsobila Julínkova „deforma“.
66 V čem vidíte výhody systému Krajské zdravotní a co je naopak potřeba
zlepšit?
Výhodou a zároveň nevýhodou je její velikost. Výhoda spočívá v tom, že spousta činností, nákupů a vše, co s řízením
jednotlivých nemocnic souvisí, se dá
dělat centrálně a tím dosáhnete spoustu
úspor, bohužel se tak v mnohém neděje
a to se musí změnit. Činnosti se nedublují, ale vykonají se jednoduše a rychle
z centra. Dále si můžete lépe nastavit systém zdravotní péče a určit, na co se jaká
nemocnice bude specializovat. Tak, aby
pacienti v Ústeckém kraji dostali to nej-
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lepší. Další výhodou je lepší vyjednávací
pozice při komunikaci s ministerstvem
zdravotnictví, příslušnými orgány, se
zdravotními pojišťovnami, ale i dodavateli. Na druhou stranu může být velikost
i nevýhodou, protože v takovém kolosu
se skoro 6500 zaměstnanci se může stát
nějaká chyba, kterou těžko odhalíte, a ta
pak může mít velké důsledky. Po uplynutí času se takováto obří zdravotní zařízení
neukazují v tom nejlepším světle. Stále je
co zlepšovat, v minulosti se udělalo několik chyb a špatných rozhodnutí a naším úkolem je si s tím poradit. Byl bych
rád, když by se podařilo zlepšit komunikaci mezi vedením a zaměstnanci.
66 Budete brát v úvahu názory svých zaměstnanců?
Jednoznačně. Jsou to především oni, kdo
přichází dennodenně s pacienty do styku, a tedy mají od nich zpětnou vazbu
s čím jsou spokojeni a s čím ne. Co je
v našich zařízeních trápí a kde vidí rezervy. Já zase potřebuji slyšet tuto zpětnou vazbu od zaměstnanců, abychom
mohli společnost rozvíjet ku prospěchu
všech. Jsme v době, která se rychle mění
a vyvíjí a my se musíme přizpůsobit.

Nemůžeme zůstat na jednom místě, ale
musíme stále pracovat na zkvalitňování
našich služeb. Nechci, aby naši kolegové
na jakékoli úrovni měli pocit, že management společnosti žije kdesi na Olympu
a jejich názory jsou vedení nedostupné.
Mě osobně, i ostatní členy managementu společnosti, zajímají všechny názory
a podněty. Naše dveře jsou pro všechny
kolegy kdykoli otevřené…
66 Jakou formou s nimi budete komunikovat?
Chci se setkat jak s lékaři, sestřičkami,
tak odbory. Nevyhýbám se jakékoliv formě komunikace. Samozřejmě mi mohou
kdykoliv napsat a kontaktovat mě na mé
mailové adrese. Budu rád, když od nich
budu dostávat podněty, byť třeba kritické. Jenom to nás posune dál. Když někdo
nechce slyšet kritiku zůstane stát na jednom místě. Chybu udělá každý manažer,
nepřijatelné je setrvat v omylu. Ať už
z důvodu vlastní neschopnosti, nebo pohodlnosti. Manažer, který toto nedokáže
nemá na svém postu co pohledávat. Také
uvažuji i o poradním či konzultačním
sboru, složeném z řad lékařů, sester, odborářů a technického personálu.

66 Máte nějaké osobní motto?
Nebát se a nekrást. (T.G.M.)
66 Čím se řídíte v profesionálním životě?
Člověk se musí vždy chovat slušně a přemýšlet s chladnou hlavou. Pokud se necháte emočně stáhnout, můžete udělat
rozhodnutí, která jsou nevratná, a to vás
pak může mrzet. Důležitá je komunikace
a plnohodnotný dialog. Takže s rozumem
a poslouchat názory druhých.

Zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro zdravotnictví
V Ústeckém kraji zasedala ve dnech 16. 6. 2011 až 17. 6. 2011 Komise Rady Asociace krajů ČR pro zdravotnictví (asociace krajů sdružuje zájmy všech krajů v ČR).
Mimo běžný jednací program měli členové komise a vedoucí odborů zdravotnictví
krajských úřadů možnost navštívit Krajskou zdravotní, a. s. – Masarykovu nemocnici
v Ústí nad Labem, o. z.
Zástupci Krajské zdravotní, a. s. připravili
pro hosty zasedání prohlídku prostor největší krajské nemocnice. Středem zájmu
bylo nejen oddělení Emergency, včetně
seznámení se s problematikou záchrany
lidských životů při nenadálých situacích,
ale i návštěva přistávacího heliportu
na střeše centrální budovy.
Nejdelší čas však návštěvníci strávili na oddělení RDG, pyšnícím se velmi
atraktivním vybavením. Odbornou přednáškou „zasytil“ posluchače, z řad členů
Rady Asociace krajů, primář Milouš Derner, který je kapacitou v daném oboru.

66 Co byste vzkázal svým kolegům a pacientům?
Kolegům bych rád vzkázal, že jsem rád,
že pracují pro Krajskou zdravotní. Myslím, že zde máme tým kvalitních lidí, kteří
poskytují péči na špičkové úrovni. Pacientům bych chtěl říci, že naší snahou je
jim poskytnout to nejlepší, co můžeme
nabídnout. Vždy je zde pro ně připraven
profesionální zdravotní personál. Občas
může dojít k nějakému selhání, ale všichni jsme jenom lidé, kteří také chybují.
Jsme tým a na jedné lodi, a tak prosím
táhněme za jeden provaz.

Ing. Petr Severa
vedoucí odboru zdravotnictví KÚ ÚK

Mgr. Josef Rajchert
redakce Infolistů

Prostřednictvím Nadace Křižovatka obdržely 17. srpna dvě nemocnice Krajské zdravotní, a. s. 37 monitorů dechu pro malé pacienty z dětské kliniky, novorozeneckého
a dětského oddělení.

Monitory dechu
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akustického hlásiče. Jednoduchý přístroj
je významným pomocníkem v prvních
měsících života novorozence.
Monitory dechu pomáhají nejen zdravotnímu personálu, ale i samotným maminkám. Významnou měrou se podílejí
na snížení rizika „Syndromu náhlého
úmrtí novorozenců – SIDS“, v souvislosti
s případnou zástavou dechu.
Poděkování patří firmám HM Chomutov – Globus ČR, k. s., AGROFERT HOLDING, a. s. a Viamont DSP, a. s., které
zajistila Nadace Křižovatka.
Tiskové oddělení KZ, a. s.

Účastníci setkání na nemocničním
heliportu

Recertifikační audit ISO 9001:2008 v Masarykově nemocnici, o. z.

Nemocnice KZ, a. s. obdržely monitory dechu pro nejmenší pacienty

Dětská klinika a novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. obdržely 20 nových monitorů a Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.
17 nových monitorů dechu pro dětské
oddělení. Celková hodnota Apnea monitorů BABYSENSE II činí 107 300 Kč.
Apnea monitor BABYSENSE II je mobilní
přístroj, sloužící ke sledování dechu novorozenců. Čidla, umístěná v podložce
dětské postýlky, sledují dech novorozence a případné selhání bezprostředně
signalizují prostřednictvím připojeného

Ing. Petr Severa
vedoucí odboru zdravotnictví
Krajský úřad Ústeckého kraje

Primář RDG MUDr. Milouš Derner

Jan Vágner
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. má zaveden systém managementu kvality podle mezinárodního standardu ISO 9001, a to již od roku 2002,
kdy se stala první nemocnicí u nás a jednou z prvních v Evropě certifikovanou
dle výše uvedené normy. Masarykovu
nemocnici a její zavedený systém každo-

ročně prověřuje významný britský certifikační orgán United Registrar of Systems
(URS).
Právě v červnu letošního roku proběhl
recertifikační audit, který provedl auditor
Steve J. Walsh. Prověřováno bylo 12 zdravotnických oddělení, stravovací provoz
a prádelna. Z auditu vyplynuly 3 doporučení (OFI), jedna potenciální neshoda
(PNC) a dle metodiky USR jedna menší
neshoda (D minor). Na neshodu, která
se týkala procesu praní prádla a problematiky ostrých předmětů v prádle, jsme
museli reagovat příslušným nápravným
opatřením. Toto opatření stanovil náměstek pro zdravotní péči KZ MUDr. Jiří
Madar.
Auditor závěrem auditu zmínil, že i když
byla v závěrečné zprávě uvedena některá zjištění, je jednoznačně přesvědčen
o velmi dobře zavedeném systému kontinuálního zlepšování ve všech oblastech poskytování zdravotní péče. Pod
podmínkou doručení nápravného opatření k jednomu ze zjištění (Odchylka – D)

do 20 pracovních dní auditor doporučí
certifikačnímu orgánu recertifikaci organizace dle ISO 9001.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem
zaměstnancům, kteří se podíleli na organizačním zajištění auditu a všem prověřovaným zaměstnancům za bezproblémový průběh a především za vstřícný
přístup k auditu.
Jan Vágner
úsek systému řízení
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Protetika
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Semináře, Sympózia, Kongresy
Vědecká rada udělovala ocenění
Udělení Cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s. za nejlepší
vědeckou práci za rok 2010
Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlašuje Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s.
každoročně Cenu za nejlepší vědeckou práci lékařů nad 35 let (Cena ředitele), Cenu za nejlepší
vědeckou práci lékařů do 35 let (Cena náměstka
pro zdravotní péči) a Cenu za nejlepší vědeckou
práci nelékařských zdravotnických pracovníků
(Cena hlavní sestry).
Podle pravidel soutěže soutěžili pouze první autoři článků, články „v tisku“ nebyly akceptovány.
Nelékařští zdravotničtí pracovníci mohli zaslat
článek nebo též prezentaci přednášky s uvedením místa a data konání kongresu.
Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 27. června. První tři ocenění
v každé kategorii získali kromě diplomu i peněžitou odměnu, celkem bylo
mezi vítězné autory rozděleno 250 tisíc Kč. V soutěži o Cenu ředitele se
na první pozici umístil MUDr. Petr Vachata, Ph.D. z neurochirurgické kliniky,
na druhém místě doc. MUDr. Martin Sameš, CSc. z neurochirurgické kliniky
a na třetím místě MUDr. Jan Procházka z oddělení intenzivní medicíny ústecké Masarykovy nemocnice. V kategorii pro lékaře do 35 let (Cena náměstka
pro zdravotní péči) obsadil MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D. z neurochirurgické kliniky
první i druhé místo a rovněž třetí místo připadlo lékaři z neurochirurgické kliniky, a to MUDr. Ivanu Humhejovi. V kategorii nelékařských zdravotnických
profesí se soutěžilo o Cenu hlavní sestry. Z mnoha nominovaných příspěvků
byly vybrány tři nejlepší práce, první místo zaujala Alexandra Müllerová z novorozeneckého oddělení ústecké nemocnice, na druhém skončila Bc. Jana
Rejhonová z interního oddělení chomutovské nemocnice a třetí místo obsadila Mgr. Eva Bendová z oddělení intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem. Blahopřejeme všem oceněným autorkám a autorům a těšíme se na nominace do nového ročníku soutěže.
Ing. Martin Zeman
projektový manažer KZ, a. s.

Nový postup v neurochirurgii
Nominované práce hodnotila Vědecká
rada Krajské zdravotní, a. s., která
v současné době pracuje v následujícím
složení:
doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.
přednosta neurochirurgické kliniky MN
a ÚZS UJEP, (předseda VR KZ)
doc. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI
přednosta kardiologické kliniky MN
a ÚZS UJEP

kůží, významně se snižuje riziko infekčních kompikací a je možné i propuštění
pacienta z nemocnice. Monitorace může
tedy probíhat v domácím prostředí během běžných denních aktivit. Naměřené
hodnoty lze pak zpětně podrobit počítačové analýze.
doc. MUDr. Martin Sameš CSc.
primář Neurochirurgické kliniky
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

MUDr. Daniel Nalos
primář oddělení intenzivní medicíny MN
MUDr. Petr Opletal, CSc.
chirurgická klinika MN
MUDr. Aleš Chodacki
primář oddělení nukleární medicíny
Chomutov
MUDr. Marta Vachová
neurologické oddělení Teplice
MUDr. Igor Greguš
ambulance chronické bolesti Most
Mgr. Eva Bendová
oddělení intenzivní medicíny MN
Mgr. Vlasta Čejnová
oddělení lékařské genetiky MN

Kolektiv oddělení hrudní chirurgie
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
si tímto dovoluje poděkovat panu
Ing. Zdeňku Brabcovi za laskavé
sponzorské vymalování prostor
oddělení.
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Na Neurochirurgické klinice Univerzity J.
E. Purkyně v Ústí nad Labem byl 25. července 2011 implantován nový typ telemetrického čidla pro monitoraci nitrolebního tlaku. Jedná se o čidlo Neurovent-P-tel
firmy Raumedic®. V neuromonitoraci je
to významný posun, neboť čidlo – tlakový
senzor, je implantováno v lokální anestezii přes malý otvor v lebce a celé zůstává

skryto pod kůží hlavy pacienta, kde může
být na potřebnou dobu ponecháno. Snímání hodnot z čidla je zajištěno speciální telemetrickou čtečkou, která se pouze
přiloží na kůži pacienta v místě implantovaného čidla. Tím získáme neustálý
přehled o nitrolebním tlaku pacienta. To
je důležité zejména u komplikovaných
případů hydrocefalu, v jehož diagnostice
má čidlo Neurovent-P-tel největší uplatnění. Protože je čidlo „schováno“ pod

MUDr. Pavel Dlouhý
primář infekčního oddělení MN

Poděkování

www.kzcr.eu

Čidlo v mozku

Pacient před implantací

Implantace – v lokální anestezii

Telemetrická čtečka – monitoring

Na léto jsme byli připraveni
Dne 28. 6. 2011 proběhlo v prostorách Emergency školení první pomoci. Na tom by
nebylo nic tak zvláštního. Podobná školení a nácvik resuscitace v rámci akce zástava provádí personál našeho oddělení pro zdravotníky celkem běžně. Tentokrát byla
situace trochu jiná. Na školení se dostavili pracovníci z oddělení finančního a klinického kontrolingu, tedy nezdravotníci.
Školení proběhlo neformálně, v přátelské uvolněné atmosféře.
Vrchní sestra kolegy z „bílého domu“
přivítala a vybídla je, nechť se ptají
na cokoli, co je z oblasti první pomoci
a resuscitace zajímá a dosud se báli zeptat. Přítomné přišla rovněž pozdravit
a přivítat primářka oddělení MUDr. Jana
Bednářová.
Konkrétní dotazy, na které školitelé sestra Alena Egermannová a sestra Vojtěch
Rydlo nejen odborně, ale také vtipně
a pohotově reagovali, se týkaly zejména
situací kolem dopravních nehod, záchrany tonoucího, ošetření po pádech atp.

Samozřejmě nechyběly ani názorné
ukázky a nácvik stabilizované polohy
a na závěr téměř 2hodinového setkání
proběhl nácvik vlastní resuscitace, který
podstoupili všichni zúčastnění. I přes počáteční rozpaky jej všichni zvládli na jedničku.
Akce byla oběma stranami hodnocena
velmi pozitivně a my zdravotníci doufáme, že nabité informace a dovednosti
dokážou naši kolegové nezdravotníci
v případě potřeby správně použít.
Mgr. Jaroslava Šupková
vrchní sestra Emergency

Praktické oživování
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Oddělení patologických novorozenců

Nemocnice Teplice

Edukace pacienta v aplikaci inzulínu inzulínovým perem

Nemocnice Most

úzce spolupracuje s laktační poradkyní
paní Zdenou Hrbkovou, která v případě
problému s kojením maminkám ráda poradí.
Na oddělení denně dochází rehabilitační
sestra, která pomocí Vojtovy a Bobathovy
metody stimuluje psychomotorický vývoj
předčasně narozených dětí. Též velice
úzce spolupracujeme s poradkyní pro
manipulační techniky paní Věrou Jonczy,
která pravidelně každou středu dochází
na novorozenecké a nedonošenecké oddělení. Pomáhá maminkám při koupání
a současně jim poskytuje důležité informace o manipulaci s novorozencem.

3. aplikovat příslušnou dávku inzulínu
4. vyjmout pero (po vstříknutí inzulínu
a před vyjmutím pera se doporučuje
asi 10 sekund vyčkat, aby byla celá
dávka spolehlivě vpravena do těla)
V průběhu hospitalizace vedeme diabetický záznam, kam zapisujeme hodnoty
glykémií a dávky inzulínu, které podle
těchto hodnot lékař upravuje až ke konečné kompenzaci diabetu.

Inzulínové pero

Edukace maminek – koupání a správné manipulační polohy
Oddělení patologických novorozenců zajišťuje péči o předčasně narozené děti
nad 32. týden gravidity a s hmotností
nad 1500 gramů. Na oddělení jsou hospitalizováni i novorozenci se zhoršenou
poporodní adaptací, kteří vyžadují intenzivní péči. Často jsou zde i novorozenci, se zvýšenými zánětlivými parametry
a podezřením na adnátní infekt, u kteV současné době projde ročně
oddělením patologických
novorozenců kolem sta malých
dětských pacientů.
rých je nutná včasná intravenózní léčba
antibiotiky. Setkáváme se i s novorozenci drogově závislých matek. U dětí se pak
často projevují silné abstinenční příznaky (pláč, neklid, třes, hrozí i křeče), a proto je nutná zvýšená observace (Finnegan
skóre), případně i zklidňující medikace.
Oddělení patologických novorozenců
funguje již více než 18 let. V současné
době projde ročně oddělením kolem sta
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malých dětských pacientů. Na oddělení jsou 3 lůžka intermediální a 3 lůžka
standardní péče. Oddělení je vybaveno
inkubátory, výhřevnými lůžky, monitory
a ostatními přístroji potřebnými k zajištění péče o předčasně narozená miminka.
Protože se oddělení patologických novorozenců nachází v těsné blízkosti porodnice, mají maminky možnost navštěvovat
svá novorozená miminka
po celých 24 hodin bez
omezení.
Na tomto oddělení je vybavena i místnost pro matky,
které zde mohou v soukromí a pod dohledem sestřiček nakojit svá
miminka nebo i klokánkovat. Tuto možnost mají jak maminky ze šestinedělí,
tak i ty, které přijíždějí za svými dětmi
z domova. Pokud maminka nemůže kojit,
nebo je u ní zvýšená tvorba mateřského mléka, nabízíme možnost zapůjčení
elektrické odsávačky Medela. Její obsluha je velice jednoduchá a zajistí maminkám šetrné odsávání. Naše oddělení též

Vybavení stanice patologických
novorozenců
Oddělení nabízí i možnost zapůjčení apnoe monitorů nadace Křižovatka. Tuto
možnost ocení zvláště rodiče nedonošených dětí, u kterých je zvýšené riziko
SIDS (syndromu náhlého úmrtí kojence).
Největší odměnou pro personál tohoto
oddělení jsou prospívající miminka a jejich spokojení rodiče.
Iva Dlouhá
staniční sestra
novorozenecké oddělení a JIP
Nemocnice Teplice, o. z.

Aplikace inzulínu je nezbytnou součástí léčby některých diabetiků. Takové případy
nastávají, když slinivka břišní plní svou funkci minimálně, nebo vůbec ne a je nutné
u potvrzeného diabetu hormon inzulín v těle nahradit.
Inzulín se podává injekcemi do podkoží –– jde o nejpoužívanější metodu aplikace inzulínu do těla
do míst s větším množstvím tuku. Nejvhodnějšími oblastmi jsou břicho, horní –– tento postup je přesný, diskrétní a je
zevní polovina paží, přední strana stehen
vhodný i pro nemocné s omezenou
a horní třetina hýždí. Je vhodné v krátké
pohybovou aktivitou, např. po mozdobě neopakovat vpich do stejného mískové mrtvici
ta. Doporučuje se rozdělit oblast do jakési sítě a každý další vpich inzulínu posu- –– inzulín se do inzulínového pera vkládá ve speciálních bombičkách, tzv.
nout o několik centimetrů směrem dolů
cartridgích
a po dosažení dolní hranice, např. břicha,
začít opět nahoře a o několik centimetrů –– pero je označeno stupnicí, na které
vedle. Inzulín nevstřikujeme do míst zasi diabetik nastaví potřebnou dávku
nícených nebo jinak bolestivých.
inzulínu a stisknutím tlačítka může
provést jeho aplikaci
Na našem interním oddělení jsou převážně hospitalizováni pacienti – diabetici –– dezinfekce místa vpichu není před
z důvodu špatné kompenzace cukrovky
samotnou aplikací nutná
perorálními antidiabetiky a tudíž je nutný
–– jehličky inzulínového pera jsou určepřevod na inzulínoterapii. Proto je potřeny k opakovanému použití do doby,
ba tyto pacienty řádně edukovat a zacvinež se jehlička otupí a diabetik cítí
čit je v aplikaci inzulínu. V současné době
bolestivý vpich
se ustupuje od klasických inzulínových
stříkaček a dává se přednost komfortní Postup při aplikaci inzulínu
aplikaci pomocí inzulínového pera.
1. vytvořit kožní řasu (zajistí podání inzulínu pouze do podkoží, ne do svaInzulínové pero – výhody
lu)
Jde o nástroj používající speciálně bale2.
vbodnout jehlu v úhlu cca 90 stupňů
ný inzulín. Jeho výhodou je snadná obsluha, diskrétnost a přesnost dávkování.
vůči povrchu těla

Inzulínová injekce
Pacient je propuštěn domů, až když je
dostatečně informován o možných komplikacích (zejména o příznacích hypoglykémie) a zvládá aplikaci bez chyb. Při
propuštění je vybaven pery, kterými aplikoval inzulín v nemocnici a edukačním
materiálem k tomu určeným. Je dobré
pacienta informovat o možném zapojení se do různých občanských sdružení
a v internetových fórech, kde si podobně
„postižení“ lidé vyměňují své zkušenosti
s diabetem a tím pádem se život s touto
chorobou stává snesitelnější.
Eva Jedličková, Lenka Jelínková
II. interní oddělení
Nemocnice Most, o. z.
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Postpoliomyelitický syndrom (PPS) – následek dětské obrny

Nemocnice Děčín

Záludnost onemocnění poliomyelitidou
(dětskou obrnou) se ukázala v 80. letech
minulého století, když se u osob s trvalými následky po poliomyelitidě po mnohaletém období stability začaly objevovat
nové nervosvalové projevy, např. bolesti
ve svalech a kloubech, snížení síly postižených i původně nepostižených svalů,
svalové křeče, nové obrny a atrofie a celkové zhoršení pohybových schopností.
Nemocní si stěžují na únavu (zpočátku
pouze při větší fyzické či psychické zátěži, postupně se únava dostavuje i v rámci běžných denních činností), poruchy
spánku, dýchací obtíže a přecitlivělost
na chlad. Tyto potíže vznikají u 40–70 %
osob za 25–35 let po onemocnění poliomyelitidou.

fekce probíhala mírně. Intenzita nových
symptomů závisí na stupni původního
postižení, ale nepochybně i na profesi
postiženého, na míře celoživotní fyzické
i psychické zátěže.
Léčba pacientů s PPS vyžaduje individuální přístup vzhledem k veliké variabilitě
jejich tělesného postižení. Kauzální léčba již rozvinutého postpoliomyelitického
syndromu neexistuje. Medikamentózní
léčba je tedy zaměřena symptomaticky.
Lékaři tlumí u těchto pacientů především
bolest, zlepšují prokrvení a podávají preparáty, které zlepšují nervově svalový
přenos.

Po mnohaletém období stability se
začínají objevovat nové nervosvalové
projevy: snížení síly postižených i původně
nepostižených svalů, svalové křeče,
nové obrny a atrofie a celkové zhoršení
pohybových schopností. Dále také
únava, poruchy spánku, dýchací obtíže
a přecitlivělost na chlad.

Význam rehabilitace je neoddiskutovatelný. Nejde
při ní tak jako kdysi o cílené zvyšování svalové síly,
ale především o udržení
dosavadní výdrže a funkcí, uvolňování bolestivých
Tyto potíže vznikají u 40–70 % osob
myofasciálních spazmů,
za 25–35 let po onemocnění poliomyelitidou.
kontraktur a zabránění
vzniku nebo odstranění
Příčiny nových dysfunkcí motorických zřetězujících se funkčních poruch a blojednotek u pacientů mnoho let po akut- kád. Přestože u nich dominuje porucha
ním onemocnění poliomyelitidou nejsou pohybového ústrojí, je nutno zejména
dodnes plně objasněné. Syndromem s přibývajícím věkem myslet včas na nejsou postiženi převážně pacienti, kteří nápadně zhoršující se obtíže – kardiopůvodně překonali těžkou paralytickou vaskulární, urogenitální, endokrinní, osformu polio, ale i ti, u nichž akutní in- teoporózu.
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První radou pro pacienty by měla být
úprava dosavadního životního stylu. Šetřit fyzické i psychické síly. Důležité je
včas umět začít používat kompenzační
pomůcky, jako jsou hole, korzet, různé
ortézy, vozík, event. na noc i podpůrný
ventilační přístroj.
Příklad záludnosti PPS,
příběh ze života…
Pan Č. V. se nakazil jako rok a půl staré
dítě v létě roku 1939 virem poliomyelitidy s následnou paraparézou dolních
končetin. Během dětství podstoupil
řadu operačních zákroků, které měly vést
k zlepšení funkce dolních končetin. Jeho
stav byl po zákrocích horší než po akutní
infekci polia. Stále však jako opora chůze dostačovala jedna hůl a na levé dolní končetině obloučkový aparát. Během
dalších let postupně hůl vyměnil za jednu a posléze dvě francouzské berle. Díky
tomu se u něj rozvinula i paréza ulnárního nervu na horní končetině, která však
byla úspěšně rehabilitována.
I přes své postižení pan Č. V. pracoval
v různých oborech lidské činnosti. Mimo
jiné vyučoval individuálně invalidy v řízení motorových vozidel. Celoživotním
koníčkem se mu stala myslivost, a pokud
mu to zdravotní stav dovolil, rád cestoval.
V roce 1963 dojel velorexem na severní
polární kruh, v roce 1969 byl ve Švédsku
již pokrokovějším vozem – trabantem.
Se svými přáteli, kteří také trpěli různými
poruchami pohybového ústrojí, zavedl již
před okupací v roce 1968 organizovaný
sport invalidů v Děčíně. Nejvíce se tito
sportovci zúčastňovali soutěží v plavání.
Také sestavili družstvo volejbalistů a zúčastňovali se i atletických závodů, kde
jejich prioritou byl hod oštěpem. Rekreačně se každý týden scházeli v bazénu
u vodního póla.
V současné době je ve stavu, kdy se převážně pohybuje na vozíku pro invalidy,
přesto stále pracuje pro myslivce (i když
v kanceláři) a svým pozitivním přístupem
k životu je vzorem pro svoji rodinu a lidi
v jeho okolí.
Petra Vondráčková, Dis.
rehabilitační oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.

Světový den srdce

Masarykova nemocnice

Světový den srdce, vyhlašovaný již od roku 2000 Světovou federací srdce, letos připadá na 29. září. Světový den srdce slaví více než 100 zemí světa a jeho smyslem je
zvýšit povědomí veřejnosti o onemocnění srdce a cév a o možnostech jejich prevence a léčby.
V České republice došlo za posledních
25 let právě díky zlepšení prevence
a léčby k výraznému poklesu úmrtnosti
na kardiovaskulární onemocnění. Ještě v roce 1985 patřila Česká republika
k zemím s nejvyšší úmrtností na onemocnění srdce a cév. Od roku 1990 však
kardiovaskulární úmrtnost setrvale klesá a prodlužuje se i průměrný věk dožití
obyvatel. Mezi roky 1985 a 2009 došlo
k snížení počtu úmrtí na kardiovaskulární onemocnění o 48 % u mužů a 46 %
u žen. Na tomto příznivém vývoji se podle dostupných dat podílejí stejnou měrou zlepšení prevence i pokroky v léčbě
kardiovaskulárních onemocnění.
V rámci prevence srdečních onemocnění došlo zejména k výraznému poklesu
hodnot cholesterolu a poklesu krevního
tlaku. Na snížení hodnot cholesterolu
v populaci se podílí nejen zlepšení dietních návyků a životního stylu, ale i pokrok v léčbě vysoké hladinu cholesterolu
– zejména zavedení statinů v průběhu
posledních 15 let. I pokles krevního tlaku lze vysvětlit zlepšením životního stylu
a zavedením nových léků. Vedle příznivých změn se ovšem objevily i nepříznivé – proti roku 1990 došlo v ČR k nárůstu
osob s nadváhou a obezitou a tím i k zvýšení počtu nemocných s cukrovkou.
V léčbě kardiovaskulárních onemocnění
je patrný výrazný pokrok ve farmakoterapii, zejména akutních forem ischemické
choroby srdeční a srdečního selhání.
Snad nejlépe viditelnou změnou je rozšíření přístupnosti intervenční i chirurgické léčby pro všechny obyvatele České
republiky. Ještě v roce 1995 bylo v celé
ČR provedeno necelých 10 tisíc diagnostických vyšetření srdečních cév a 2 tisíce koronárních intervencí, jen o 10 let
později již bylo provedeno přes 58 tisíc
vyšetření a 21 tisíc léčebných výkonů.
Na tomto jistě příznivém vývoji se podílelo nejen zvýšení počtu výkonů v původních kardiocentrech, ale zejména vy-

znamnější příčinou úmrtí v ČR. Dle dat,
zveřejněných Ústavem zdravotnických
informací a statistiky, tvořila v roce 2010
onemocnění oběhové soustavy celých
45 % příčin úmrtí u mužů a dokonce
55 % příčin úmrtí u žen. Závažnost těchto údajů ještě vynikne při pohledu z Ústeckého kraje. Zatím co standardizovaná
úmrtnost kardiovaskulárních onemocnění za rok 2010 byla v ČR u mužů 424 zemřelých na 100 000 obyvatel, v Ústeckém kraji to bylo 504! Pro srovnání:
v Praze 338 a v Moravskoslezském kraji
dokonce 510. U žen je dokonce úmrtnost
na kardiovaskulární onemocnění nejvyšší ze všech krajů. Tomu odpovídá i nejnižší střední délka života v Ústeckém kraji. Příčiny tohoto stavu lze hledat v horší
sociální skladbě obyvatelstva, životním

Světový den srdce je pro nás vhodnou
příležitostí k připomenutí, že přes nesporné
úspěchy v prevenci a léčbě zůstávají
kardiovaskulární onemocnění závažným
ohrožením zdraví a života obyvatel.

budování nových kardiocenter ve všech
krajských městech. Takto vytvořená síť
dnes umožňuje léčit nejmodernějšími
metodami všechny nemocné s akutním
infarktem myokardu. V léčbě akutního
infarktu myokardu je Česká republika
vzorem pro jinak velmi vyspělé země jako
Velká Británie či USA.
Přes výrazné pokroky a téměř 50% pokles počtu úmrtí zůstávají i v roce 2011
kardiovaskulární onemocnění nejvý-

prostředí a jistě i častějším kouření cigaret. Nicméně, je potřebné zmínit také to,
že ve srovnání s rokem 2001 došlo v roce
2010 v Ústeckém kraji ke snížení úmrtnosti na akutní infarkt myokardu z asi
920 na již zmíněných 504 případů. Nepochybně se na tomto snížení podílelo také
vytvoření specializovaného kardiovaskulárního centra v Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem.
Světový den srdce je pro nás vhodnou
příležitostí k připomenutí, že přes nesporné úspěchy v prevenci a léčbě zůstávají kardiovaskulární onemocnění
závažným ohrožením zdraví a života obyvatel. Nejen 29. září, ale i každý jiný den
bychom tedy měli pamatovat na zdravý
životní styl – v Ústeckém kraji to pro nás
platí dvojnásob.
Primář doc. MUDr. Pavel Červinka
Ph.D., FESC, FSCAI
MUDr. Marian Bystroň
Kardiologická klinika
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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SILS kolorekta v operativě chirurgického oddělení

Nemocnice Děčín

V čísle 3/2009 referoval kolega Smetana
o první provedené SILS cholecystektomii
na chirurgické klinice IPVZ KZ, a. s. –
MNUL, o. z. Předpokládám taktéž, že tehdy to byla první SILS operace provedená
v Krajské zdravotní. Na našem pracovišti
jsme provedli první SILS operaci, taktéž
cholecystektomii 13. 2. 2009. Od té doby
jsme provedli desítky cholecystectomií
SILS technikou, tedy laparoskopickou
technikou použitím jedné incise. K cholecystektomiím jsme přidali několik dalších operací – appendektomii, hernioplastiku a suturu perforovaného vředu.

Použití SILS portu

cision laparoscopic surgery) je zaveden
jeden speciální port jednou incisí, a přes
tento port se zavádějí vlastní laparoskopické nástroje, buď standardní, rigidní
nebo speciální zahnuté, nebo dokonce
rotační. Druhou možností je zavedení
standardních laparoskopických portů
v jedné incisi bez použití speciálního
tzv. SILS portu. V každém případě je tato
technika obtížnější pro absenci potřebného úhlu pro manipulaci s nástroji a tím
častější kolizi nástrojů. Taktéž absentuje
možnost elevace či fixace operovaného
orgánu pomocným portem. Proč tedy

Multiportová SILS

Nicméně nutno dodat, že tyto operace
technikou SILS jsou raritní. Co bychom
však rádi, aby nebylo raritní, je SILS technika operativy kolorekta.

SILS technika? Protože je kosmeticky zajímavější, protože jedna incise snižuje
riziko infektu a vzniku pooperační herniace. Otázka snížení pooperační bolesti je
diskutabilní, neboť již laparoskopická kolorektální
SILS = Single Incision Laparoscopic Surgery
chirurgie je typická nízkou
– laparoskopická chirurgie z jednoho řezu
bolestivostí. Ale zejména je
kolorektum = tlusté střevo společně
nácvikem a mezistupněm
s konečníkem kolo-; rektum
pro N.O.T.E.S. operace.

O co se vlastně jedná – klasická laparoskopie užívá pro vstup do dutiny břišní
potřebný počet trokarů, které jsou zavedeny v různých místech dutiny břišní tak,
aby pokud možno svíraly úhel 45 stupňů
a tím zabezpečily správné postavení pro
operování. Při SILS technice (single in-
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Po zprávách v literatuře
o zavedení SILS techniky do kolorektální
laparoskopické chirurgie a absolvování školení ve francouzském Elancourtu
v březnu 2011 jsme se rozhodli k provedení SILS pravostranné hemikolektomie. Český primát drží primář Verner
z Mladé Boleslavi, který tuto operaci

provedl 5. 4. 2011. První operační SILS
výkon na kolorektu na našem oddělení
jsme provedli 11. 5. 2011. Dosud jsme
provedli 4 SILS operace kolorekta, z čehož jsou 2 pravostranné hemikolektomie
a dvě resekce sigmatu. U jedné této resekce jsme byli donuceni použít pomocný 10 port, neboť nebylo možno vypreparovat a. mesenterica inferior tak, aby bylo
možno klipovat 5mm portem. Obě hemikolektomie jsme provedli multiportovou
jednoincisní technikou, tedy více klasických portů v jedné incisi, resekci sigmatu jsme provedli 1x pomocí SILS portu,

Konzultační seminář traumatologického oddělení

Masarykova nemocnice

Dne 23. června se konal třetí ročník konzultačního semináře traumatologického oddělení Masarykovy nemocnice. Cílem těchto předprázdninových seminářů je porovnat naše zkušenosti a postupy při léčbě poruch a úrazů v určité anatomické lokalitě
s názory špičkových odborníků z Čech i zahraničí.
Hosty letošního setkání, které bylo věnováno léčbě následků poranění ramenního
kloubu a patní kosti, byli doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D., primář Úrazové nemocnice Brno a PD Dr. med. Stefan Rammelt,
zástupce přednosty kliniky traumatologie a rekonstrukční chirurgie Technické
univerzity v Drážďanech. S oběma specialisty jsme probrali úskalí léčby následků poranění v jednotlivých lokalitách.
Doc. Paša provedl na našich operačních
sálech artroskopickou operaci ramenního kloubu u pacientky po opakovaných
revizích, doc. Rammelt vyšetřil naši pacientku s přetrvávajícími potížemi po řadě
operačních výkonů na patní kosti a subtalárním kloubu. V odpoledních a večerních hodinách pokračovalo naše setkání
v příjemném prostředí Žernoseckého vinařství. Zde nám doc. Rammelt tlumočil
pozdravy svého přednosty profesora Zwippa a prezentoval nabídku kliniky k další
spolupráci. Ta by měla pokračovat v rámci
vzniku partnerských přeshraničních traumacenter. Tato myšlenka je podporována

DGU (Německá společnost pro úrazovou
chirurgii) a v současné době touto organizací konkretizována. Po jejím dopracování bude nabídka předložena vedení
naší nemocnice, které snahy o spolupráci s drážďanskou univerzitní nemocnicí
dlouhodobě podporuje. Partnerská traumacentra by měla spolupracovat formou
výměnných stáží, sdílení dokumentace
zobrazovacích metod, konzultací pacientů, společných vzdělávacích akcí. Cílem
je zlepšení péče o pacienty obou států
v obou traumacentrech včetně zjednodušení přeshraničních transportů i primárních zásahů. Prvním krokem v této
spolupráci bylo pozvání k aktivní účasti
na výročním setkání Německé společnosti pro nohu a hlezno (D.A.F.), které se
bude konat v březnu 2012 v Drážďanech.
Celé setkání proběhlo ve velmi příjemné přátelské atmosféře. Spokojeni jsme
byli my, že za špičkovými pracovišti nezaostáváme, doc. Rammelt, že se při
výběru partnerů ke spolupráci nespletl,

MUDr. Petr Obruba
i doc. Paša, že má u nás stále dobré přátele a že si z tradičního doprovodného rybářského safari veze domů vlastnoručně
uloveného labského sumce. Těšíme se
na další ročník.
MUDr. Petr Obruba
traumatologické oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Kosmetický výsledek SILS
1x multiportovou jednoincisní technikou. Pokud mohu srovnávat, ač se asi
liším od kolegů používajících SILS port,
mám pocit, že více klasických portů v jedné incisi je jednodušší technika, než použití speciálního SILS portu a samozřejmě
také levnější. Nemám nicméně vyzkoušené zahnuté nástroje, které v zásadě
umožňují vytvoření klasického úhlu mezi
nástroji. Pak je asi SILS port výhodou.
Závěrem si dovolím konstatovat, na základě prvních zkušeností, že SILS operativa kolorekta je v indikovaných případech
bezpečným výkonem, proveditelným
za dodržení všech onkologických kautel.
Prim. MUDr. Jan Rejholec
chirurgické oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

vrchní sestra onkologického oddělení
s nástupem od 1. 10. 2011

Požadavky: 	
• vysokoškolské vzdělání
(odborná způsobilost dle z. č. 96/2004 Sb.)
• specializovaná způsobilost příslušného směru
• způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu dle z. č. 96/2004 Sb.
• nejméně 5 let výkonu zdravotnického povolání
• organizační, komunikační a řídící schopnosti
• manažerské dovednosti, počítačová gramotnost
• zdravotní způsobilost a bezúhonnost

Přihlášky s životopisem, přehledem dosavadní praxe, kopií
dokladů o vzdělání, výpisem z rejstříku trestů, doplněné stručnou
koncepcí rozvoje a řízení oddělení zašlete nejpozději do 9. 9. 2011
na adresu:
Krajská zdravotní, a. s.
Bc. Radka Šauerová
Sociální péče 3016/12A
401 13 Ústí nad Labem
obálku označte

VŘ – vrchní sestra
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Praktická zkouška žáků

placená inzerce

„Minimaturita“

Nemocnice Chomutov
Cílem pedagogů na Střední zdravotnické škole v Chomutově je co nejlépe připravit
své žáky k vykonávání zodpovědného a náročného povolání zdravotnických pracovníků. Proto dne 9. 6. 2011 absolvovali žáci druhých ročníků SZŠ Chomutov souhrnné
opakování probraného učiva z předmětu ošetřovatelství za 1. a 2. ročník, kterému
neřeknou jinak než „minimaturita“.
Zkouška se skládá ze dvou částí. První část je písemný test, který prověří teoretické
znalosti žáků, a poté následuje praktická zkouška, kde mají naši žáci možnost dokázat, jak zvládají například přípravu pomůcek k jednotlivým výkonům, jak jsou manuálně zruční při jejich provádění a jak umí získané vědomosti aplikovat do praxe. Vše
probíhá v odborných učebnách naší školy, kde se žáci připravují na praktickou výuku
v nemocnici. Letošní zkoušky proběhly tradičně v přátelské atmosféře. Žáci přípravu
nepodcenili a díky své píli a svědomitosti dosáhli výborných výsledků. Absolvováním
těchto zkoušek dokázali nám všem a hlavně sami sobě, že jsou připraveni postoupit
do dalšího ročníku, ve kterém se v rámci výuky předmětu ošetřování nemocných zapojí do ošetřovatelské péče o pacienty a klienty Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Chomutov, o. z.
Věříme, že pokud se s nimi během praktického vyučování setkáte, oceníte jejich snahu pomáhat lidem v náročných situacích, mezi které pobyt v nemocnici bezesporu
patří.
Mgr. M. Repáčová
odborná učitelka
SZŠ Chomutov

Znalosti a zručnost v praxi

Mořeplavec vybaven

Vzkaz v láhvi
Krajská zdravotní, a. s. se rozhodla materiálně podpořit akci osamělého mořeplavce Ing. Petra Ondráčka, CSc. na jeho
plavbě kolem světa. K tomuto rozhodnutí
dospěla KZ, a. s. na základě dlouhodo-

14

www.kzcr.eu

bé spolupráce s Ing. Petrem Ondráčkem, CSc. pracujícím na pozici experta
MPO ČR a zástupcem v Radě ITU – i v souladu s naplňováním uzavřené „Smlouvy
o dlouhodobé vzájemné spolupráci s FEL
ČVUT“ a pro záměr následného využití
aplikací ICT pro vědu a výzkum v e-Health,
bioinformatice a pro klinickou medicínu.
Malá jachta Singa bude na dobu plavby
po širých oceánech vybavena nejen špičkovou monitorovací jednotkou jeho zdravotního stavu, ale i zdravotnickým vybavením a léky na necelý jeden rok. Sám
Ing. Ondráček, který vše na své lodi vyrobil vlastníma rukama, se vybavil na celou dobu plavby stravou konzervovanou
dusíkem a také celkem 365 plechovkami
plzeňského piva. Jak sám říká: „Jedno
denně pro zdraví“. Plavbu po sedmileté
přípravě zahajuje v Hamburku. O průběhu jeho cesty budeme jistě informovat.
redakce Infolistů

Mořeplavec Ing. Petr Ondráček

Jachta Singa
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Občanům těžce zdravotně postiženým mohou sociální odbory obcí s rozšířenou působností (dále
OsRP) poskytnout finanční příspěvek na pořízení zvláštních (kompenzačních) pomůcek.
Účelem těchto pomůcek je kompenzovat zdravotní postižení (i postižení smyslových orgánů),
zmírnit nebo překonat následky postižení, či pomoci k odstranění bariér, které jiným způsobem
nelze odstranit. Příspěvky jsou poskytovány
v souladu s vyhláškou č. 182/1991 Sb., § 33.

Žádost o poskytnutí jednorázového příspěvku na opatření zvláštní pomůcky
se podává na sociálním odboru OsRP – na tiskopisu, který Vám vydá příslušný
úředník. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení, ve kterém dále posudkový
lékař, nasmlouvaný obecním úřadem, vypracuje závazný posudek a předá zpět
sociálnímu odboru. Nakonec je vydáno „rozhodnutí“, kde správní orgán (OsRP)
v případě kladného vyjádření stanoví také výši schváleného finančního příspěvku. Opravné prostředky v případě Vašeho nesouhlasu jsou uvedeny v rozhodnutí.
Mgr. Josef Kočí, sociální poradce, Masarykova nemocnice v UL, o. z.
Josef.Koci@MNUL.cz

Nemocnice Děčín, o. z.

Nemocnice Most, o. z.

Bc. Kateřina Lolloková
se stala vrchní sestrou
na oddělení ORL

Příklady zvláštních pomůcek

(příloha č. 4, vyhlášky vyhlášky č. 182/1991 Sb.)

úhrada do 100 % ceny
-	polohovací zařízení do postele
-	přenosný WC (interiérový)
- individuální úprava automobilu
(pro imobilní osoby)

Eva Svitáková
se stala vedoucím radiologickým
asistentem na RDG

Nemocnice Děčín, o. z.
Bc. Radka Víchová
se stala staniční sestrou
na oddělení centrální sterilizace
(chirurgie)

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

inzerce A5.ai 20.10.2009 23:42:25

-	schodišťová plošina nebo
schodolez

placená inzerce

Kompenzační zdravotnické pomůcky a prostředky zdravotnické techniky, které předepisuje příslušný lékař a schvaluje revizní lékař (revizní
komise) zdravotní pojišťovny, jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Zvláštní
kompenzační pomůcky jsou hrazeny z veřejných
Mgr. Josef Kočí
rozpočtů, tedy z jiných zdrojů než je zdravotní
pojištění obhospodařované zdravotními pojišťovnami. Podmínkou přiznání příspěvku na výše uvedené zvláštní pomůcky je skutečnost, že tato pomůcka není
hrazena ani zapůjčována příslušnou pojišťovnou. Důležité je také slůvko „mohou“, které znamená, že příspěvek na pomůcku není nároková, ale testovací
sociální dávka. Příspěvek tedy mohu získat, také však nemusím. Výše úhrady je
taktéž závislá na rozhodnutí a rozpočtových možnostech OsRP. Výčet zvláštních
pomůcek je uveden v příloze č. 4, vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (viz tabulka).

od 1. 8. 2011

Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek

od 1. 7. 2011

(pro osoby zdravotně postižené)

od 1. 8. 2011

Personální změny v KZ, a. s.

Odborné sociální poradenství – „paragrafík“

úhrada do 50 % ceny
- vodní zvedák do vany
(nebo bytový zvedák)
-	motorový vozík
(také tříkolka nebo čtyřkolka)
-	psací stroj s upravenou
klávesnicí (také počítač)
C

M

Y

CM

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

primář oddělení patologie

MY

CY

CMY

K

s nástupem od 1. 10. 2011
Požadavky: 	
• VŠ vzdělání – lékařská fakulta
• specializovaná způsobilost příslušného směru
• praxe min. 10 let v oboru
• organizační, komunikační a řídící schopnosti
• manažerské dovednosti, počítačová gramotnost
• zdravotní způsobilost a bezúhonnost
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Přihlášky s životopisem, přehledem dosavadní praxe, kopií dokladů
o vzdělání, výpisem z rejstříku trestů, doplněné stručnou koncepcí
rozvoje a řízení oddělení, zašlete nejpozději do 9. 9. 2011
na adresu:
Krajská zdravotní, a. s.
Bc. Radka Šauerová
obálku označte
Sociální péče 3016/12A
401 13 Ústí nad Labem
VŘ – primář
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Napsali jste nám

Poděkování
SESTRY NA SÁL! – 2011
Druhý ročník soutěže o nejsympatičtější sestřičku MISS sestra 2011 je od 1. května v plném proudu.

Vyhlášení se bude konat

na 3. reprezentačním plese sester – Sestry na sál!
v pátek 17. února 2012 na Žofíně v Praze.

www.misssestra.cz.

Stále se přijímají registrace do této soutěže na
Přihlásit se můžete samy, nebo můžete registrovat i své kolegyně.
Podmínky soutěže naleznete na uvedených www stránkách.

redakce Infolistů

Chtěla bych touto cestou poděkovat jménem svým a mé rodiny za dlouholetou poctivou práci celé jednotky
rychlé záchranné služby v Mostě, všem lékařům, sestrám, šoférům, asistentům. Děkuji Vám za to, že jste vždy dorazili k nám do Bečova u Mostu za p. Františkem Rajským včas. Jezdili jste k nám 25 let, poslední léta se četnost výjezdů zvětšovala díky zhoršujícímu
zdravotnímu stavu mého manžela. Přijeli jste vždy včas, s vysokou profesionalitou a nasazením jste zachránili život mému manželovi. Velmi Vám děkuji za laskavý přístup k němu, ale i ke mně. Děkuji všem lékařům, sestřičkám, sanitářkám z interního oddělení,
jehož letitým pacientem p. Rajský byl. Manžel dne 19. 6. 2011 podlehl těžké nemoci. Rád by Vám poděkoval, tento boj jste za něj
již nemohli vyhrát a tolikrát jste pomohli. Vždycky jste měli pochopení. Děkujeme plicnímu oddělení, lékařům, sestřičkám a sanitářkám, které se o něj starali v poslední dny.
Vážíme si Vaší práce a oceňujeme ji.
Ráda bych poděkovala MUDr. P. Svatoňovi, rodinnému příteli a lékaři, který byl naší vrbou v momentech nejtěžších. Děkuji obvodní
lékařce MUDr. Zdeňce Vojtkové, byla nablízku, když bylo potřeba.
Velké díky VÁM VŠEM.
Anna Rajská s rodinou
Bečov u Mostu

ústecká a lovosická škola karate
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Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku,
Kardiologická klinika, Lékařský odborový klub
Vás zvou na tenisový turnaj

v sobotu 17. 9. 2011 od 9.00 hodin

na tenisových dvorcích TK Spartak Ústí nad Labem

nové nábory
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sportovního

?

září

2011

středisko
Lovosice

1. ZŠ Sady Pionýrů Lovosice
Pondělí a středa
16.00–17.00
přípravka nejmenších 4–6 let
Úterý a čtvrtek
17.00–18.30 nábor dětí 6–10 let

Přihlášky: jiri.kalhous@mnul.cz
do 13. 9. 2011
Startovné:		200 Kč za pár
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www.kzcr.eu

Pravidla: alespoň jeden z dvojice musí být zdravotník, hrací systém
bude upřesněn podle počtu přihlášených, míče Wilson US Open.
Výtěžek ze startovného bude věnován nadaci Člověk v tísni.

dětí a mládeže

středisko

Ústí nad Labem

ZŠ Rabasova, Dobětice
Pondělí a středa
16.30–17.30 přípravka nejmenších 4–6 let
17.30–19.00 nábor dětí 6–9 let

HLIVOST
E
L
O
P
S
E
IC
* VÝSLEDKY
TRAD
IT
KVAL A *

www.karate-rajchert.cz | tel.: 602 421 764
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placená inzerce

SHOTOKAN KLUB RAJCHERT Sport Union

Stipendijní program 2011/2012
Nadačního fondu KZ, a. s.
předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a. s.
vyhlašuje
Stipendijní program pro akademický rok
2011/2012
Podporováni mohou být studenti 2. a vyššího
ročníku vysokoškolského prezenčního studia
v oborech:

• lékařských
• ošetřovatelských
• a v oboru farmaceut

Stipendium ve výši až 7 000 Kč měsíčně je určeno na úhradu
nákladů spojených se studiem na VŠ.
Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena nejpozději
do 10. 10. 2011 na adresu:
Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12 A,
odbor personální, 401 13 Ústí nad Labem.
Obálku označte „Stipendium“.
Vyjádření o získání stipendia obdrží student nejpozději
do 30. 11. 2011.
Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy naleznete
na stránkách:
http://www.kzcr.eu/nadacni-fond/default.aspx
			

Odborné, vzdělávací a společenské akce
Krajské zdravotní, a. s.
datum
14. 9. 2011
16. 9. 2011
19. 9. 2011
20. 9. –13. 12. 2011
21. 9. 2011
21. 9. 2011
22. 9. –22. 12. 2011
26. 9. 2011
29. 9. 2011
3. 10. 2011
3. 10. 2011
4. 10. 2011
5. 10. 2011
5. 10. 2011
6. 10. 2011
11. 10. 2011
12. 10. 2011
12. 10. 2011
12. 10. 2011
13. 10. 2011
17. 10. 2011
19. 10. 2011
19. 10. 2011–1. 2. 2012
20. 10. 2011
25. 10. 2011
26. 10. 2011
26. 10. 2011
31. 10. 2011

odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.

místo konání

Odborný kurz „Umělá plicní ventilace“
Seminář „Hygiena dutiny ústní“
Seminář „Alzheimerova choroba a demence“
Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“
Odborný kurz „První pomoc v terénu“ – část II.
Supervize jako prostředek k osobnímu
a profesionálnímu růstu
Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“
Odborný kurz „Autogenní trénink“
Seminář „Komplikace pracovní zátěže“
Funkční hodnocení v rehabilitaci
Asertivita jako vyzrálý postoj – akce již naplněna
Odborný kurz „Periferní žilní vstupy“ – akce již naplněna
Seminář „Práce sestry na obvodě“
Konference „Paliativní medicína
– Paraneoplastické syndromy“
Seminář „Komunikace na pracovišti“
Odborný kurz „Centrální žilní vstupy“
Seminář „Sportovní prohlídka z pohledu sestry“
Školící akce „Dětská hra“
Konference „Péče o matku a dítě“
Seminář „Ošetřovatelská péče o seniory“
Asertivita jako vyzrálý postoj – akce již naplněna
Seminář „Efektivní komunikace“
Akreditovaný kvalifikační kurz
„Řidič dopravy nemocných a raněných“
Regionální odborná konference všeobecných sester a lékařů:
„Ošetřovatelská péče v urologii“
Setkání pacientů – stomiků
Seminář „Péče o dlouhodobě se hojící rány,
vlhké krytí, ošetřovatelská péče“
Supervize jako prostředek k osobnímu
a profesionálnímu růstu
Seminář „Bolest“

KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
KZ, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. – sál „O“
poliklinika
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.

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

