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Úvodní slovo
Vážení čtenáři Infolistů,
častým tématem diskusí mezi našimi zaměstnanci i veřejností je otázka robotického pracoviště Krajské zdravotní
v Masarykově nemocnici. Zejména otázka koupě druhého robota, na který jsme získali prostředky z evropských
projektů, je velmi frekventovaná. Slýchám názory, že je
to zbytečné, že druhý přístroj nebude využit, že nebudou
robotické výkony hrazeny zdravotními pojišťovnami a tak
bude prodělečný pro KZ, atd. Jsem přesvědčen, že vzhledem k neuvěřitelně rychlému vývoji současné medicíny se za dva roky k těmto názorům nebude chtít už nikdo přihlásit.
Už dnes, dva a půl měsíce po zahájení robotické operativy je zřejmé, že kapacita jednoho přístroje je nedostatečná. A zájem bude s rostoucí informovaností o možnostech prudce narůstat. Pomineme-li asi základní robotický operační výkon – totální
prostatektomii – lze výhody této technologie asi nejlépe ilustrovat na výkonech z ORL
oblasti. Zde robot umožní odstranit často extrémně devastující zásahy v oblasti obličeje, které jsou nutné „pouze“ k zajištění přístupu při klasické operativě. Otázka
dostatečných úhrad ze strany zdravotních pojišťoven je vedením KZ v současné době
intenzivně řešena a i vzhledem k tomu, že vývoj medicíny nemohou pojišťovny ignorovat, bude úspěšně dořešena. Škarohlídům si dovolím připomenout diskuse a situace
při zavádění laparoskopické operativy před lety, jen rychlost vývoje je dnes ještě podstatně větší a fakt, že zdravotnické zařízení naší velikosti zaspí vývoj moderní medicíny, je pro mě jako ředitele zcela nepřijatelný.
Ing. Eduard Reichelt
Ředitel Krajské zdravotní, a.s.
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Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie
použity z archivů jednotlivých nemocnic
KZ, a.s.
Za obsahovou správnost příspěvků plně
odpovídají uvedení autoři. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípravě
tohoto vydání.
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Představujeme zástupce Krajských odborníků Krajské zdravotní, a.s.
MUDr. Miroslav Peleška – zástupce Krajského odborníka KZ, a.s. pro pro intenzivní medicínu

MUDr. Miroslav Peleška
Primář anesteziologicko-resuscitačního
oddělení Nemocnice Most, o.z.
66 Celý život se věnujete svému oboru. Proč
jste si jej vybral?
Doufám, že mám ještě větší část profesionálního života před sebou. Takže celý život je trochu silný termín. Popravdě řečeno – nevybral
jsem si tak docela já obor. On si spíše díky
souhře náhod a okolností vybral mne. Občas
život s člověkem trochu zalaškuje a on skončí
maličko jinde, než si třeba původně představoval. Já jsem začal v tehdy dobře personálně
saturované mostecké nemocnici jako posila
určená k rozšíření řad praktiků. Psal se rok
1991 a doznívaly ještě původní organizační
snahy. Pak jsem narukoval na 12 měsíců na
vojnu a tu jsem trávil jako lékař, který částečně
léčil armádu a částečně civilisty. Takže jsem
fungoval jako běžný praktik. A tato činnost mě
z nějakého důvodu neuspokojovala. Abych
neurazil praktické lékaře – dnes vzpomínám
s dojetím a slzou v oku na ten rok pohody
a klidu. Nicméně tehdy jsem jako chlapec
mladý a nerozvážný chtěl zakotvit v nějakém
klinickém oboru, pokud možno akčním, teoreticky zajímavém a dynamicky se rozvíjejícím.
Operační obory jsem zavrhl. Přesto, že můj
dědeček byl velmi dovedný švec, moje vlastní manuální nezručnost je v naší rodině velmi
dobře známá a na rodinných sešlostech často
probíraná. Takže volba padla na Anesteziologii
a resuscitaci. Tenhle obor od začátku splňoval
a splňuje moje představy – je akční, dynamicky se rozvíjí, je výrazně závislý na technickém
pokroku a pro lékaře z ostatních oborů a konec konců i pro laickou veřejnost je dodnes
zahalen rouškou tajemna.
66 Co je pro náš region a nemocnice v rámci
oboru typické?
Je to kraj s historicky vysokou migrací, poznamenaný dobou předválečnou s odsunem Čechů do vnitrozemí, i dobou poválečnou, která
byla důsledkem předchozích událostí. Kraj,
který byl vlastně uměle osídlován, kraj ve kte-

rém zanikaly horské vesnice, protože v nich
neměl kdo bydlet. Původní obyvatelé zahynuli, odešli, nebo byli před válkou i po válce
odsunuti. Nově příchozí neměli k tomuto kraji
srdeční vztah. Možná se někomu bude tato
úvaha zdát trochu moc historická, nicméně
je to pouze cesta ke kořenům věci. Dál se na
něm podepsal průmyslový rozvoj, a to snad ve
všech oblastech života. Dnes pouze sklízí setbu historie. Je to kraj s vysokou nezaměstnaností, kriminalitou, významně zdevastovaným
životním prostředím, kraj s chronickým nedostatkem lékařů i sester. Navíc díky své příhraniční poloze je ohrožen odchody erudovaných
zdravotníků do zahraničí. Málokterá země
světa má tolik prázdných míst, kolik je zmizelých vesnic v jihozápadní části kraje. Nebo
zmizelých měst. Jako původní Most, který po
staletích podlehl kletbě, kterou na něj uvalil
umírající magistr Edward Kelly. Takže osobní
otázka může znít – Proč tu vlastně zůstávám?
Odpověď je jednoduchá. Mám to tady rád.
Ale dosti nostalgie. Buďme racionální, neboť
medicína je exaktní věda. Typická pro náš kraj
je vybudovaná síť resuscitačních oddělení
s krajskou nemocnicí, která se může chlubit
komplexním pojetím intenzivní péče. Charakteristické jsou ale i nerovnoměrně rozdělené
kapacity intenzivních lůžek v kraji. Vedle velmi
dobře vybavené MN paralelně narážíme na insuficienci přístrojového vybavení v dalších nemocnicích. Typická je rovněž absence většího
počtu lůžek OCHRIP v kraji. A obecným rizikem
je i stárnoucí polymorbidní populace. Odchody odborně zdatných lékařů do zahraničí jsem
již zmiňoval.
66 Jak hodnotíte vybavení a úroveň ve Vašem
oboru v rámci krajských nemocnic?
O vybavení jsem se zmínil výše. V jednotlivých nemocnicích je značně rozdílné. Vedle
špičkově saturovaných pracovišť se používá
i technika přece jen za zenitem své výkonnosti a schopnosti udržet krok s dobou. Ale
můžeme se doufám těšit na brzkou obměnu
a změnu tohoto stavu v rámci kraje. Odborná
úroveň jednotlivých pracovišť je v našem kraji
tradičně dobrá. A + R jako do jisté míry obor
se servisním charakterem je v jednotlivých nemocnicích závislý na rozvoji, struktuře, profilu
a zaměření, zejména oborů chirurgických. Od
toho se odvíjí i úroveň erudice jednotlivých
pracovníků.
66 Jak vnímáte funkci Krajského odborníka
v kontextu zdravotnictví v Ústeckém kraji?
Náplň jejich práce a kompetencí je dána. Není
třeba je znovu opisovat. Konec konců v INFOLISTECH byly zveřejněny několikrát. Otázkou

do budoucnosti zůstává schopnost využití
zkušeností a názorů jednotlivých specialistů
v rámci celého obrovského komplexu KZ, a.s.
Každá z nemocnic je určitým způsobem typická a specifická. Je dobré přihlédnout k názorům lidí, kteří se denně pohybují ve svém
teritoriu a řeší své běžné problémy. Na vedení
pak je snaha o odfiltrování případné provozní
slepoty. Jde tedy podle mého názoru o práci
dominantně koordinačně koncepční. V některých oborech v současné době dochází ke
snaze sladit další odborný rozvoj a koncepci
s normami běžnými ve zbytku Evropy. Funkce
Krajského odborníka je pro tuto činnost přímo
stvořená.
66 Co vidíte v rámci krajského zdravotnictví
jako zástupce Krajského odborníka ve Vašem oboru jako prioritu?
Dostatečný počet lůžek pro akutně nemocné
pacienty, zajištění dostatečných kapacit pro
pacienty dlouhodobě ventilované, kteří již
nepotřebují akutní resuscitační péči (pacienti OCHRIP), dosaturování nemocnic moderní
technikou a obměnu zastaralého přístrojového parku, konsolidaci zdravotnických týmů
v jednotlivých nemocnicích, zajištění motivace pracovníků oboru akutní a intenzivní medicíny.
66 Jak si představujete kooperaci jednotlivých
oborů napříč KZ, a.s.?
Záleží na tom, co je myšleno oborovou kooperací. Ve smyslu koncepčního rozvoje krajského zdravotnictví bude muset samozřejmě dojít
k potlačení některých odborností v některých
nemocnicích a soustředění péče do tzv. center. Jistě dojde rovněž k rozdělení kompetencí
pro jednotlivé části kraje. Naroste potřeba jak
akutních, tak intenzivních lůžek. Ale je třeba
si také uvědomit, že máme aktuálně omezené
personální zdroje. Mezioborová spolupráce
bude zejména v menších nemocnicích nutná
i k zajištění intenzivních lůžek jednotlivých
oborů. To bude jistě klást vysoké nároky na
další rozšiřování erudice lékařů základních
oborů ve smyslu získávání specializace v Intenzivní péči.
66 Je něco (přístroj, technologie), co závidíte
svým kolegům v jiných regionech?
Závist je silné slovo. A nepěkná emoce lidská.
Záviděl bych dobré vztahy mezi kolegy na pracovišti, kdybych se v prostředí takových vztahů denně nepohyboval.
Redakce Infolistů
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Sponzorský dar pro Dětskou kliniku

Masarykova nemocnice

Dne 7. října 2008 navštívili Dětskou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o.z. zaměstnanci firmy Telefonica O2 Czech Republic, a.s. z pobočky v Ústí
nad Labem a předali dar, který je velmi potřebný pro dětské pacienty. Jedná se o speciální pokrývky a polštářky, části dětského nábytku a hračky.
Sponzorský dar převzal primář Dětské kliniky MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. a hlavní sestra Marie Růžičková. Touto cestou bychom chtěli poděkovat za pomoc zaměstnanců
firm, které si mimořádně ceníme.
Jiří Vondra
Tiskový mluvčí

Projekt Strom naděje a splněných přání
Projekt Strom naděje a splněných přání
umožní zdravým dětem připravit zábavný program pro kamarády v regionálních
nemocnicích.
Nadační fond Kapka naděje, který již osm
let pomáhá dětem s poruchou krvetvorby a onkologickými onemocněními, přichází s novým projektem Strom naděje
a splněných přání. Jeho cílem je aktivně
zapojit „zdravé“ děti z regionů do charitativní činnosti, vzbudit v nich chuť pomáhat druhým a ukázat jim, že pomáhat
může být i zábava. V rámci tohoto projektu děti ze ZŠ J. Arbese v Mostě účinkovaly
pro své nemocné kamarády v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Akce se
uskutečnila dne 6.11.2008 za účasti prezidentky Nadačního fondu paní Venduly
Svobodové.
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„Poselstvím projektu Strom naděje a splněných přání je zasadit pomyslný strom
naděje,“ říká prezidentka Nadačního
fondu Kapka naděje Vendula Svobodová. „Mízou tohoto stromu bude pomoc
dětí nemocným kamarádům, jeho výživou pak osvícená podpora dospělých,“
doplňuje.
Žáci zúčastněných základních škol v rámci projektu připravili zábavný program
pro nemocné kamarády v blízké regionální nemocnici. „Celý projekt je nejen psychologickým přínosem pro nemocné děti,
ale usiluje také o vyvolání sounáležitosti
zdravých dětí s nemocnými. Strom naděje apeluje také na firmy a veřejnost v regionech, aby společně s námi pomohly
zlepšit situaci v krajských nemocnicích,“
vysvětluje Vendula Svobodová.

Vendula Svobodová – prezidentka
Nadačního fondu Kapka naděje
Vrcholem projektu bude benefiční koncert, který 17. listopadu 2008 od 21 hodin odvysílá Česká televize. Programem
budou provázet Vendula Svobodová, Marek Vašut a Jan Čenský. V průběhu večera
proběhne také symbolické zasazení stromu Naděje.
Redakce Infolistů

Krajská zdravotní, a.s. získala akreditaci pro vzdělávání sester v oboru
Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči
Na základě odborného posouzení žádosti na MZ ČR,
která byla podána odborem
vzdělávání KZ, a.s. k uskutečňování specializačního vzdělávacího programu dle zákona
č. 96/2004 Sb. nám byla
k 1. 10. 2008 udělena akreditace pro praktickou část:
Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči
Označení odbornosti specialisty dle nařízení vlády
č. 463/2004 Sb.: Sestra pro
intenzivní péči, Porodní asistentka pro intenzivní péči
Praktická část bude probíhat:
V Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad
Labem, o.z. k uskutečňování
odborného modulu Role sestry
pro intenzivní péči a speciálních modulů Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na
anesteziologii, se zaměřením
na neodkladnou péči, se zaměřením na očišťovací metody
krve, se zaměřením na dlouhodobou umělou plicní ventilaci
a se zaměřením na kardiologii.
V Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. k uskutečňování odborného modulu
Role sestry pro intenzivní péči
a speciálních modulů Sestra
pro intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii, se
zaměřením na dlouhodobou
plicní ventilaci a se zaměřením
na algeziologii.
Ojedinělé na udělení právě
této akreditace specializačního vzdělávání pro všeobecné
sestry a porodní asistentky
je nejen to, že se nám podařilo akreditaci pro praktickou
část získat hned ve dvou
nemocnicích v rámci Krajské

zdravotní, a.s., ale především
to, že na základě Smlouvy
o vzájemné spolupráci s Vyšší odbornou školou a Střední
školou zdravotnickou v Ústí
nad Labem a Zdravotnickou
záchrannou službou Ústeckého kraje vznikla možnost pro
Všeobecné sestry a Porodní
asistentky absolvovat toto
specializační studium v Ústí
nad Labem celé.
Teoretická část bude probíhat
na:
Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední škole zdravotnické, příspěvková organizace
v Ústí nad Labem.
Tedy teoretická část na VOŠZ
a SŠZ, praktická část v KZ, a.s.
v nemocnicích Ústí nad Labem
a Most, navíc toto studium je
i pro Porodní asistentky. Jedná se o speciální modul Role
sestry pro intenzivní péči se
zaměřením na operační středisko, který je pro tuto odbornost povinně volitelný a bude
uskutečňován na pracovišti
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. na
pracovištích Ústí nad Labem
a Most.
Věřím, že jsme tímto důležitým
krokem přispěli ke zkvalitnění
a zpřístupnění možnosti dalšího vzdělávání všem sestrám
a Porodním asistentkám, které
pracují v Krajské zdravotní, a.s.,
ale i mimo ni a rozhodnou se
v tomto oboru specializačního
studia získat specializovanou
způsobilost v ošetřovatelské
péči v anestezii, resuscitaci
a intenzivní péči a stát se tak
specialisty v oboru Intenzivní
péče.
Mgr. Hana Plachá
Vedoucí odboru vzdělávání
Krajská zdravotní, a.s.

Důležité kontakty:
Krajská zdravotní, a.s.
Odbor vzdělávání
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem:
Garant praktické části:
Mgr. Hana Plachá
tel.: 477 114 118
e-mail: hana.placha@kzcr.eu
Mgr. Vlasta Mikšová
tel.: 477 114 119
e-mail: vlasta.miksova@kzcr.eu
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Centrum výchovy a dalšího vzdělávání:
Eva Nápravníková
tel.: 477 112 044
e-mail: eva.napravnikova@kzcr.eu
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
J. E. Purkyně 270
434 64 Most
Referent vzdělávání:
Ivana Schainerová
tel: 478 032 403
e-mail: schainerova.ivana@nspm.cz
Vyšší odborná škola zdravotnická
a střední škola zdravotnická
příspěvková organizace
Palachova 700/35
400 01 Ústí nad Labem
kontakt: 475 211 276
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.
Sociální péče 799/7A, PO Box 44
400 11 Ústí nad Labem
Vedoucí úseku metodiky a řízení nelékařů:
Kamil Dominik Slapnička
tel.: 476 767 515
e-mail: slapnicka.kamil@zzsuk.cz
Žádost o zařazení do oboru specializačního vzdělávání
podává uchazeč na Ministerstvo zdravotnictví ČR! Tiskopis žádosti najdete na webových stránkách MZ ČR nebo
NCO NZO Brno:

www.mzcr.cz
www.nconzo.cz
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Oční oddělení

Nemocnice

MUDr. Milan Šafařík a zdravotní sestra Drahomíra Nedbalová
Oční oddělení v nemocnici Děčín má dlouholetou tradici. Jsou zde léčeni pacienti
celého děčínského okresu, ale i okresu
Česká Lípa. V roce 2004 se oddělení přestěhovalo do nově vybudovaných prostor
chirurgického pavilonu, kde jsou odborné ambulance, lůžková část a operační
sál. Oddělení je personálně zajištěno
5 odbornými lékaři a 12 sestrami.
Ambulantní část sestává ze 3 ambulancí
pro léčebně preventivní péči. Tyto jsou
vybaveny moderními vyšetřovacími přístroji. Dále je v ambulantním traktu laserové pracoviště a pracoviště k vyšetření
zorného pole počítačovým perimetrem.
V ambulancích se ročně vyšetří a léčí asi
17 tisíc klientů.
Na moderním operačním sále se provádí celá škála operací. Nejčastější jsou
operace šedého zákalu, jichž se ročně
provádí přes 800. Tyto operace jsou prováděny nejmodernější metodou pomocí
ultrazvuku tzv. fakoemulzifikací za použití moderního multifunkčního přístroje.
Zmíněný typ operace je na očním oddělení prováděn již od roku 1994 a touto metodou bylo již provedeno kolem 12 000
zákroků. Zákrok je nebolestivý. Nedílnou
součástí operace šedého zákalu je implantace umělé měkké nitrooční čočky,
která se vkládá do oka ve srolovaném
stavu řezem kolem 2,5 mm. Tato umělá
čočka se uvnitř oka rozvine do požado-
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vané polohy. Pacient pak může kvalitně
vidět během několika následujích dnů.
Umělé nitrooční čočky u nás používané
jsou různých typů, podle potřeby daného
pacienta. V blízké budoucnosti si bude
moci pacient připlatit na tzv. nadstandardní čočky, které t.č. nejsou hrazeny
zdravotními pojišťovnami.
Oddělení pracuje také s laserovou technikou. Disponujeme dvěma typy laserů.
První typ, tzv. diodový laser, je určen
k léčení (fotokoagulaci) sítnice u cévních
poruch. Především je používán u nemocných s cukrovkou a dále pak u cévních

MUDr. Ivana Mamulová – Nd YAG laser
uzávěrů v sítnici, které vznikají nejčastěji
u nemocných s vysokým krevním tlakem.
Druhým typem laseru je tzv. Nd YAG laser. Tento přístroj léčí tzv. druhotný šedý
zákal. Druhotný neboli následný šedý

Děčín

zákal vzniká v určitém procentu u pacientů, kteří již byli v minulosti operováni
pro šedý zákal. Zákrok u druhotného šedého zákalu je velmi krátký, nebolestivý
a efekt se dostaví okamžitě.
Druhé využití Nd YAG laseru je u některých typů zeleného zákalu (glaukomu).
Oddělení se zabývá také diagnostikou
zeleného zákalu (glaukomu). Toto onemocnění je léčeno převážně konzervativní metodou (kapkami), dále laserem
a u komplikovaných stavů i operačně.
Diagnostika tohoto onemocnění je prováděna moderními přístroji (např. počítačový perimetr, GDx – analyzátor zrakového nervu, pachymetrie). Díky těmto

Šárka Štrossová – vrchní sestra
přístrojům je onemocnění objeveno
v počátečních stadiích a včasně léčeno.
S diagnózou zelený zákal je na oddělení
registrováno kolem 800 pacientů.
Oční oddělení v Děčíně provádí také řadu
plastických operací. Z nich nejčastěji
kosmetickou úpravu víček s odstraněním kožního nadbytku. Dále provádíme
odstraňování zánětlivých afekcí víček,
malých lezí (bradavičky, kožní nádorky,
apod.).
V blízké době bude oddělení modernizováno další přístrojovou technikou
a umožní ještě kvalitnější péči klientům
v našem regionu.
MUDr. Juraj Kostolný
Primář Očního oddělení
Nemocnice Děčín, o.z.

Rehabilitační oddělení – řada zásadních změn

Nemocnice Chomutov

Rehabilitační oddělení výše uvedeného
zařízení se uchází o statut Rehabilitačního centra, což by mělo být pracoviště
schopné poskytovat rehabilitační služby v podstatně širším rozsahu, než je
u stávajících rehabilitačních pracovišť
obvyklé.
Řadu let se snažíme změnit náhled na rehabilitaci jako pouze léčbu bolavých zad
a pohybového ústrojí vůbec.
I proto se naše oddělení zapojilo do programu evropské unie Phare 2000, jehož
smyslem bylo ve spolupráci s Úřadem
práce a vzdělávací společnosti EDOST
začít s hodnocením pracovního potenciálu zdravotně znevýhodněných uchazečů o zaměstnání evidovaných Úřadem
práce. Jeho výsledky ukázaly neudržitelnost stávající praxe posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání. Zatímco doposud je výstupem posudkového řízení
tzv. negativní rekomandace obsahující
výčet činností, kterých posuzovaný není
schopen, my jsme se snažili naopak najít vhodné pracovní aktivity odpovídající
zdravotnímu (funkčnímu) stavu klienta,
jeho dosažené kvalifikaci i dosavadní
pracovní zkušenosti.
Vypracování jednotné a standardizované
metodiky této činnosti měl ve vínku i další, podstatně rozsáhlejší projekt společenství EQUAL s názvem Rehabilitace,
aktivace, práce. Do toho bylo zapojeno
dalších šest zdravotnických pracovišť
z ČR (z našeho kraje se významnou mě-

rou hlavně v metodické oblasti podílelo
i další pracoviště KZ, a.s., a to Rehabilitační oddělení – centrum, Masarykovy
nemocnice).
Vedle těchto aktivit samozřejmě naše
pracoviště plní úlohu léčebnou u pacientů s nejrůznějším funkčním postižením
po závažnějších onemocněních, úrazech
a operacích převážně pohybového ústrojí
na všech jeho úrovních se snahou o léčbu komplexní, odpovídající charakteru
postižení. Mám na mysli kromě funkční
diagnostiky a léčby zajišťování kvalifikované péče psychologické, logopedické,
technické a dalších převážně konziliárních služeb v rámci zařízení.
Zvláště u závažných postižení postihujících více systému, není v naší republice
vybudována síť odpovídajících zařízení
následné péče – kromě vysoce specializovaných ZZ je třeba zřídit pracoviště,

onálních zařízeních vůbec. Pro výše uvedenou komplexní činnost je samozřejmě
třeba vytvořit odpovídající podmínky
personální, prostorové, přístrojové i organizační, jakož i zajištění odpovídající
finanční úhrady těchto aktivit. Pouze
takto komplexně pojatou činností lze
změnit stávající praxi, kdy řada pacientů končí zbytečně v invalidním důchodu,
což většinou představuje jak osobní, tak
celospolečenskou ztrátu.
Nezbytným předpokladem jsou i legislativní opatření – mám na mysli m.j.
přijetí zákona o rehabilitaci, který u nás
jako v jedné z posledních zemí EU dosud
chybí!
V této souvislosti bych připomněl postulát Světové zdravotnické organizace,
že úroveň rehabilitace (komplexní) je
měřítkem kvality nejen zdravotnictví, ale
je i kritériem kulturní úrovně celé společ-

která budou schopna poskytovat komplexní léčbu v dosahu bydliště pacientů,
aby nedocházelo k narušování rodinných
a dalších vazeb dlouhodobým pobytem
ve vzdáleném léčebném zařízení. Současně s léčebným procesem musí probíhat
i sociální opatření s cílem včas a správně
motivovat pacienty k odpovídajícím pracovním aktivitám. Tuto činnost již nelze
racionálním způsobem řešit v mimoregi-

nosti. V rámci zdravotnictví z výše uvedeného vyplývá řada úkolů k dosažení odpovídající úrovně (přes planě opakované
slovní proklamace řady představitelů
„napříč politickým spektrem“) dlouhodobě nedoceňovaného podílu léčebné
rehabilitace.
MUDr. Jiří Beran
Rehabilitační oddělení
Nemocnice Chomutov, o.z.
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Urologické oddělení – historie a současnost

Nemocnici

Most

Historie

Současnost

Urologie patří do spektra oborů v Nemocnici Most, již od první
poloviny 60. let minulého století.
Urologický ordinariát byl při chirurgickém oddělení zřízen
1. 9. 1967, ordinářem pro urologii byl jmenován MUDr. Jan Srb.
1. 8. 1967 je pod jeho vedením zřízeno samostatné oddělení,
disponující 30 lůžky. Od samého počátku poskytuje oddělení
komplexní služby, věnuje se urolitiáze, onkourologii i dětské
urologii.
Duben 1975 je dalším zlomovým bodem mostecké urologie.
Oddělení se stěhuje do nově postavené nemocnice, zvyšuje se
kapacita lůžkového fondu na 60 míst.
V polovině roku 1985 dochází ke změně na postu přednosty, od
1. 7. 1985 vede oddělení MUDr. Pavel Eisenvort.
Na konci 80. let a na počátku 90. let se zejména jeho zásluhou
podařilo zachytit revoluční změny trendu v urologické operativě. Nastává rychlý přesun k moderním miniinvazivním operačním metodám, výrazně se modernizuje vybavení urologického
oddělení. To umožňuje zkrácení doby hospitalizace, proto dochází v 90. letech opět k redukci lůžek na původních 30.
V roce 2005 odchází MUDr. Eisenvort do privátní praxe a primářem oddělení je jmenován MUDr. Jiří Král.

V současné době zajišťujeme na urologickém oddělení Nemocnice Most, o.z. chirurgickou i konzervativní léčbu onemocnění
uropoetického traktu a mužského genitálu.
Jednou z hlavních náplní naší práce je léčba a metafylaxe urolitiázy. Postupujeme pokud možno od neinvazivních metod (snaha
o spontánní odchod konkrementu, extrakorporální litotrypse),
v případě neúspěchu volíme metody miniinvazivní (ureteroskopie, perkutánní extrakce konkrementu). Po skončení léčby je
vždy důležitá prevence vzniku recidivy litiázy.
V posledních 7 letech je další oblastí, které se intenzivně věnujeme, urogynekologie. Provádíme kompletní urodynamické
vyšetření a inkontinenci léčíme konzervativně (medikamentosní terapie, cviky pánevního dna) i chirurgicky (volná vaginální
páska – TVT).
Vzhledem k prudkému nárůstu počtu malignit na severu Čech
musíme věnovat značnou část našeho času uroonkologii. Provádíme radikální nefrektomie, záchovné operace ledvin, radikální
orchiektomie, parciální i totální amputace penisu, endoskopicky operujeme povrchové nádory močového měchýře. Pacienti
indikovaní k rozsáhlým onkochirurgickým výkonům (radikální
prostatektomie, cystektomie, retroperitoneální lymfadenektomie) jsou odesíláni na urologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Nechirurgická léčba malignit probíhá
ve spolupráci s oddělením klinické onkologie naší nemocnice
nebo v onkologickém centru Nemocnice Chomutov, o.z.
Dále léčíme pacienty s benigní prostatickou hyperplasií. Postupujeme konzervativně (farmakoterapie) nebo volíme operační
postupy (transuretrální resekce prostaty, transvezikální prostatektomie). Alternativní metodou u inoperabilních pacientů je založení urospirály.
Od roku 2007 zavádíme do spektra našich operací též některé
laparoskopické výkony.
Provádíme laparoskopické operace varikokély a marsupializace
cyst ledviny. V plánu je i rozsáhlejší laparoskopická operativa
ledvin po nezbytném zaškolení lékařů na vyšších pracovištích.
Ve spádové oblasti v jihozápadní části Ústeckého kraje poskytujeme nepřetržitou péči o urologické pacienty. V roce 2007 bylo
v naší ambulanci ošetřeno přes 8000 pacientů, hospitalizováno
bylo na lůžkách téměř 1600 pacientů. Provedli jsme 1700 endoskopických výkonů a 251 otevřených operací.
Urologické oddělení Nemocnice Most, o.z. odpovídá svým personálním i přístrojovým vybavením modernímu urologickému
pracovišti 21. století. V současné době se aktivně podílíme na
budování týmu pro centrum robotické chirurgie v Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.

Příklady nově zavedených metod
s termínem první operace:
30. 5. 1988		perkutánní extrakce konkrementu (PEK)
4. 1. 1994

ureteroskopická extrakce konkrementu (URS)

8. 6. 1994

litotrypse extrakoroporální rázovou vlnou
(LERV)

18. 12. 2000

retrográdní endopyelotomie

22. 7. 2001

volná vaginální páska (TVT)

15. 5. 2007

laparoskopická operace varikokély

15. 5. 2007

laparoskopická marsupializace cysty ledviny

Makulární centrum očního oddělení

Masarykova nemocnice

MUDr. Ivana Liehneová, primářka Očního oddělení
Masarykovy nemocnice v Ústí n.L., o.z.
Krajská zdravotní, a.s. otevřela za účasti zástupce vedení
KZ, a.s. náměstka pro zdravotní péči MUDr. Jana Lamiho, ředitele Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Ing. Luďka Rückla, primářky Očního oddělení Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z. MUDr. Ivany Liehneové a dalších hostů,
nové Makulární centrum očního oddělení.
Toto oddělení je prvním centrem v České republice provozované mimo fakultní nemocnice. Zásadní výhodou tohoto oddělení
je snadná dostupnost pro pacienty spádové oblasti Ústeckého
kraje, kteří zatím na specializovaná oční vyšetření museli dojíždět do Prahy. Vybavení špičkového Makulárního centra přišlo na
5 miliónů korun a bude na něm pracovat 6 lékařů.

Centrum je zaměřeno na léčbu makulární degenerace (těžká
postižení očí, kdy pacient není schopen rozeznávat detaily, či
barvy), kterou trpí v České republice na 8,5 % obyvatel ve věku
55 let.
Další šanci tak dostává přes 10 tisíc lidí, kteří touto chorobou
trpí. Sledování televize, čtení textu nebo rozeznávání barev je
základním problémem těchto pacientů. Léčba na oddělení Makulárního centra je jejich možným východiskem z této problematiky.
Bc. Josef Rajchert
Redakce Infolistů

MUDr. Jiří Král
Primář Urologického oddělení Nemocnice Most, o.z.
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Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

Fotosoutěž

21. září si Mezinárodní alzheimerovská asociace
„Alzheimer´s Disease International“ připomíná již od roku 1994
jako Mezinárodní den Alzheimerovy choroby.
Pacientka sedí na židli, ve tváři výraz bezmoci.
„Jak se jmenujete?“
„Augusta.“
„A příjmením?“
„Augusta.“
„Jak se jmenuje váš manžel?“
„Augusta, myslím.“
„Váš muž?“
„Ach, můj muž…“
Vypadá, jako by otázce vůbec nerozuměla.
„Jak dlouho tady jste?“
Vypadá, jako by se pokoušela rozpomenout.
„Tři týdny.“
Ukazuji jí tužku.
„Co je tohle?“
„Pero.“
Peněženku, klíč, kalendář a doutník identifikuje správně. K obědu sní květák a vepřové maso.
Na otázku, co měla k obědu, odpoví: „Špenát.“
Když žvýkala maso a byla přitom dotázána, co jí,
odpověděla: „Brambory a křen.“
Když jsou jí ukázány určité předměty, už po
chvíli si je nepamatuje. Často hovoří o jakýchsi
dvojčatech. Když je požádána, aby něco napsala, drží papír tak, jako by ztratila pravé zrakové
pole. Na požadavek, aby napsala „paní Augusta
D.“, reaguje napsáním slova „paní“, zbytek zapomene.
Z deníku Aloise Alzheimera
V listopadu 1901 přijali do Nemocnice pro duševně choré a epileptiky ve Frankfurtu nad Mohanem 51letou kuchařku Augustu D. Na starost
ji dostal psychiatr Alois Alzheimer.
Po smrti své pacientky si nechal zaslat do Mnichova, kde právě působil, veškerou Augustinu
dokumentaci (včetně čtyř fotografií) a díky ochotě ředitele nemocnice i její mozek. V mozku, zejména v jeho čelních lalocích nejvíc zodpovědných za „lidství“, objevil část nervových buněk
proměněnou v jakousi tmavou hutnou hmotu
(„plaky“), v řadě neuronů ještě zachovalých pak
okrouhlé chumáče vlákének (klubíček).
...tak nějak začíná 107 let starý příběh lékaře,
který stál u zrodu diagnostiky zvláštní formy
senilní demence, která je dodnes díky profesoru E. Kraepelinovi označena jako Alzheimerova
choroba.
Při chorobě dochází k ukládání patologických
proteinů – beta-amyloidů. Ty způsobují poškození a zánik nervových buněk a jejich spojů.
Dochází k úbytku acetylcholinu díky němuž dochází k nervovým vzruchům. Neurony zanikají,
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mozková tkáň atrofuje, stav v čase progreduje
a nastupuje demence. S tím souvisejí i základní
neuropatologické nálezy:
• atrofie mozku
• tvorba beta-amyloidu, formace plaku
• zánik acetylcholinergních neuronů
• nesterilní zánět
S pacientem se v ordinaci setkáváme zpravidla
již při prvních příznacích, do kterých můžeme
zařadit tyto:
• ztráta paměti
• problémy s vykonáváním běžných domácích
úkolů
• poruchy řeči a plynulého vyjadřování
• zhoršená orientace
• zhoršující se schopnost úsudku, stále obtížnější rozhodování
• problémy s abstraktním myšlením
• ukládání věcí na jiná místa
• problémy při oblékání
• změny osobnosti, nálady a chování
• ztráta zájmu o koníčky a zaměstnání
• ztráta iniciativy
Diagnostika celého onemocnění stojí na vyloučení jiných možných příčin demence. Při klinickém vyšetření zjišťujeme případné ložiskové
změny postižení mozku. Zobrazovací metody
CT, MR vyloučí tumor, subdurální hematom, či
ischemickou lézi.
K vyšetření kognitivních funkcí slouží speciální
testy:
– MMSE (Mini-Mental State Examination) –
odborně česky test kognitivních funkcí, volně
přeloženo v tomto testu se zkouší paměťové
a další funkce mozku vzhledem k možné
demenci.
– DAD (Disability Assessment in Dementia) –
test slouží k ohodnocení schopností provádět
běžné aktivity denního života. Tyto schopnosti
se při poruše kognitivních funkcí (například
při demenci) výrazně mění.
Jednotlivá stádia onemocnění pak lze charakterizovat postupnou ztrátou paměti, soběstačnosti a změnou osobnosti.
Lehká demence – obtížné dorozumívání, zapomínání, zakládání věci, podezíravost, vztahovačnost, popírání problémů a poruchy paměti, dezorientace v čase, bloudění na známých místech,
obtížné rozhodování a bezradnost, ztráta iniciativy, známky deprese, úzkosti a agresivity, ztráta
zájmu o koníčky, změna osobnosti – sobeckost
a egocentričnost.
Střední stadium demence – poruchy soudnosti,
nekritičnost, prohlubování změn osobnosti, neschopnost vykonávat běžné aktivity jako je vaře-

PODZIMNÍ
FOTOSOUTĚŽ

ní a nakupování, potřeba pomoci při vykonávání
osobní hygieny a oblékání, obtížná komunikace,
toulání, bloudění, poruchy chování, halucinace,
podezírání, stavy zmatenosti.
Těžké stadium demence – poruchy příjmu potravy, nerozpoznání blízkých osob, nechápání
okolního dění, ztráta schopnosti souvislé řeči,
velké stavy zmatenosti, obtížná chůze, poruchy
vylučování moči a stolice, úplná ztráta soběstačnosti, upoutání na invalidní vozík, tělesné i duševní chátrání, hubnutí, smrt.
K ovlivňujícím faktorům jistě patří:
• věk – před 60. rokem se s nemocí setkáváme spíše vzácně. U lidí nad 85 let trpí chorobou každý pátý
• pohlaví – v tomto ohledu jsou ženy ohroženy
více než muži
• genetické předpoklady – také ovlivňují výskyt Alzheimerovy choroby. U blízkých příbuzných (rodiče, děti, sourozenci) je výskyt
3–4× větší
• kouření – studie prokazují, že kouření přináší vyšší riziko vzniku demence
• poranění hlavy – v anamnéze pacientů s Alzheimerovou chorobou se poranění hlavy
vyskytuje 2× častěji. Za poranění hlavy se
považuje takové zranění, při kterém dojde
ke ztrátě paměti nad 15 minut. Tímto trpí
například boxeři.
Současná medicína tuto chorobu nedovede
účinně léčit, pouze poněkud zpomalit její průběh. Léčbu proto dělíme na symptomatickou –
ovlivňování projevů nemoci a neuroprotektivní
či preventivní – cílem je zpomalení chorobného
procesu.
Stejně důležitá, jako péče o pacienty, je podpora
o ně pečujících osob, pro které představuje nemocný extrémní zátěž. Ve vyspělých zemích podporuje domácí péči a její zvláštní formy celá škála celospolečenských programů a občanských
svépomocných aktivit. To umožňuje nemocným
co nejdéle zachovat rodinné a sociální vazby.
V současnosti trpí 1/4 lidí starších 85 let demencí. Z 50–60 % je to právě Alzheimerova choroba. Ve věku nad 65 let trpí touto nemocí každý
20. člověk. Ve věku nad 85 let dokonce každý
4–5. člověk. Ve výjimečných případech, většinou při dědičném výskytu, může ojediněle postihnout i osoby kolem 50. roku života. Podle
odhadu trpí touto nemocí 17–25 milionů lidí na
světě. V České republice je to zhruba 50–70 tisíc
osob.
Více informací na www.alzheimer.cz
Dagmar Stachová
Neurologické oddělení
Nemocnice Teplice, o. z.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší
Letní fotosoutěže.
Pro velký zájem pokračujeme dále s novým názvem Fotosoutěž čtenářů, která
se tak stává naší pravidelnou rubrikou.
Pro období do 30. 11. 2008 vyhlašujeme
téma „PODZIM“. Fotografie s podzimní
tématikou můžete zasílat do redakce
v elektronické podobě.

Podzimní téma – Marie Dolistová

Tři nejúspěšnější snímky opět oceníme.
Pravidla soutěže:
•

soutěže se mohou zúčastnit zaměstnanci KZ, a.s. i široká veřejnost

•

své fotografie s podzimní tématikou
zasílejte pouze v elektronické podobě na e-mail: infolistykz@kzcr.eu

•

účastník soutěže souhlasí se zveřejněním zaslaných fotografií v časopise Infolisty a na webu KZ, a.s.

Nebe – Dana Filipová

Absolutní přetížení – Zlata Gamplová

Dýně – Pavla Ryková

Podzimní téma – Marie Dolistová

Podzimní téma – Marie Dolistová

Stromořadí – Vladimíra Řežábková

Kaštánky – Jitka Rudolfová
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datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.s.
Od 1. 9. 2008 Zahájení výuky mediků 6. ročníku LF UK Plzeň
4. 11. 2008 II. Regionální konference „Mamologický den“

místo konání
CVDV MNUL – učebna III.

5. 11. 2008 Seminář „Akutní příhody v pediatrii“
6. 11. 2008 Regionální odborná konference NELZP a lékařů:
Ošetřovatelská péče v urologii – specifika ošetřovatelské péče
6. 11. 2008 Seminář SVL ČSL JEP
11. 11. 2008 Konference „Ošetřovatelská péče o pacienty se stomií“
11. 11. 2008 Regionální sympozium gastroenterologického oddělení MNUL
„Onemocnění jícnu“
12. 11. 2008 Konference „Pacient po CMP a následná RHC péče“
13. 11. 2008 Regionální odborná konference Sester: Děčínská nemocnice se představuje
13. 11. 2008 Seminář „Enterální výživa“
14. 11. 2008 Seminář „Orální a maxilofaciální chirurgie pro záchranné služby“ – ZRUŠENO
18. 11. 2008 Regionální odborná konference NELZP:
Práce NELZP a RHB pracovníků v rehabilitačním stacionáři
18. 11. 2008 Školící akce „Periferní žilní vstupy“
19. 11. 2008 Konference „Novinky v intenzivní medicíně“ – akce již naplněna
19. 11.–21. 11. 2008 Kurz „Regionální anestézie“
20. 11. 2008
25. 11. 2008
25. 11. 2008
26. 11. 2008
26. 11. 2008
27. 11. 2008
2. 12. 2008
4. 12. 2008
11. 12. 2008

Regionální odborná konference: Laboratorní metody ve zdravotnictví VI.
Kurz „Centrální žilní vstupy“
Seminář „Hygienicko-epidemiologický režim na operačním sále“
Regionální odborná konference NELZP:
Péče o ženu a dítě (dětské a gynekologické oddělení)
XII. Regionální konference nelékařů: Chirurgie z pohledu zdravotní sestry
Školící akce „Enterální a parenterální výživa v praxi“ – akce již naplněna
Regionální „Bezpečné podání intravenózního léčiva“ – akce již naplněna
Seminář SVL ČSL JEP
Školící akce „Enterální a parenterální výživa v praxi“ – akce již naplněna

CVDV MNUL – učebna III.
KZ, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.
– sál „O“
CVDV MNUL – učebna III.
CVDV MNUL – učebna IV.
CVDV MNUL – učebna III.
CVDV MNUL – učebna III.
Kino Sněžník – Děčín
CVDV MNUL – učebna III.
CVDV MNUL – učebna IV.
KZ, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.
– sál „O“
CVDV MNUL – učebna V.
CVDV MNUL – učebna III.
CVDV MNUL – učebna V.
CVDV MNUL – učebna III.
CVDV MNUL – učebna V.
CVDV MNUL – učebna III.
KZ, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
– kinosál
Kino OKO Chomutov
CVDV MNUL – učebna V.
CVDV MNUL – učebna IV.
CVDV MNUL – učebna III.
CVDV MNUL – učebna V.

Mgr. Vlasta Mikšová – Odbor vzdělávání KZ, a. s.
www.operabalet.cz

PROSINEC
sezona 2008/2009

3. středa, 11.00 hod.

balet

P. I.Čajkovskij: LOUSKÁČEK

zadáno pro školy, jednotné vstupné 50 Kč

6. sobota, 17.00 hod.

balet

P. I.Čajkovskij: LOUSKÁČEK
7. neděle, 17.00 hod.

100–300 Kč
koncert

VÁNOČNÍ KONCERT
ÚSTECKÉHO DĚTSKÉHO SBORU
A JEHO SLOŽEK

pořádá Kulturní středisko města Ústí nad Labem
jednotné vstupné 100 Kč
12. pátek, 19.00 hod.

premiéra, opereta

F. Lehár: VESELÁ VDOVA

150–450 Kč + P/4

14. neděle, 17.00 hod.

opereta

F. Lehár: VESELÁ VDOVA

100–300 Kč + N/4

16. úterý, 19.00 hod.

komedie

19. pátek, 19.00 hod.

G. Puccini: MADAMA BUTTERFLY

100–300 Kč

20. sobota, 17.00 hod.

koncert

J. J. Ryba: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

100–300 Kč

21. neděle, 17.00 hod.
pořádá ZUŠ Neštěmice Dagmar Veselinovičová

350, 420 a 450 Kč (490 Kč od 20.00 hod.)

18. čtvrtek, 19.00 hod.

koncert

150–420 Kč

23. úterý, 19.00 hod.

koncert

J. J. Ryba: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

100–300 Kč

26. pátek, 19.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT
BENDOVA KOMORNÍHO
ORCHESTRU A JEHO HOSTŮ

pořádá Benda Arts o. s. ve spolupráci se Statutárním městem
Ústí nad Labem
100–300 Kč
27. sobota, 17.00 hod.

balet

J. Offenbach:
HOFFMANNOVY POVÍDKY

pořádá Jiří Rous

se koná dne 18. 12. 2008 od 17:00 hod
v Admiral klubu.

VÁNOČNÍ BALETNÍ KONCERT

17. středa, 17.30 hod., 20.00 hod.

"ČECHOMOR –
KOOPERATIVA TOUR 2008"

Oblíbený turnaj v bowlingu pro zaměstnance a
nejbližší spolupracovníky Chomutovské nemocnice

koncert

P. I.Čajkovskij: LOUSKÁČEK

koncert

18. 12. 2008

opera

B. Ahlfors: PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ

Divadlo Na Jezerce – Praha, účinkují: Jiřina Bohdalová, Vladimír
Brabec, Simona Stašová, Jana Štěpánková, Veronika Jeníková
a další.
200–560 Kč + A/4

BOWLING

28. neděle, 17.00 hod.

31. středa, 15.00 hod.

F. Lehár: VESELÁ VDOVA
silvestrovské představení s přípitkem

Srdečně zváni ke sportovnímu klání jsou
i kolegyně a kolegové z ostatních
nemocnic Krajské zdravotní, a.s.
Závazné přihlášky a poplatek 100,- Kč
za každého přihlášeného hráče (pětičlenná družstva)
zasílejte manažerovi kvality Nemocnice Chomutov, o.z.

100–300 Kč
opera

100–300 Kč
opereta

Kontakt:
E-mail:

474 447 216
zdenka.soukupova@nspcv.cz

250, 450 a 600 Kč

VÁNOČNÍ HVĚZDA PETRY JANŮ
pořádá TT Production

200, 400, 560 Kč

Předprodej vstupenek na měsíc prosinec 2008 od 1. listopadu 2008
Předprodej vstupenek – Vaníčkova ulice č. 17, otevírací doba: úterý–pátek 11.30–17.00 hodin, tel.: 475 211 713
(pondělí zavřeno), www.operabalet.cz

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: Bc. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a.s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu
Pořízeno z příspěvku Statutárního města Ústí nad Labem, Krajského úřadu Ústeckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

