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v minulých dnech nastoupilo do svých funkcí pět nových
ředitelů (nebo staronových v případě dvou z nich) našich
nemocnic – závodů Krajské zdravotní, a.s. Představenstvo tak dokončilo za významné pomoci renomované personální agentury poměrně dlouhý a náročný výběr z celkového počtu 13 kandidátů.
Často jsem se v posledních týdnech setkával právě s mnoha obavami na toto téma.
Nejčastěji byly vyjadřovány obavy o to, zda výměna ředitelů nemocnic nepřinese zhoršení poskytované zdravotní péče nebo zhoršení podmínek pro práci našich více než
šesti tisíc zaměstnanců. Pro rozptýlení těchto obav mám dva velmi silné argumenty.
Prvním argumentem je již výše zmíněný náročný výběr, druhým a ještě podstatnějším
pak způsob řízení celé Krajské zdravotní, akciové společnosti. Od faktického sloučení pěti nemocnic neuplynuly ještě ani dva roky, ale změny, kterými vlastní řízení
nemocnic prošlo (a i nadále samozřejmě ještě prochází) jsou zcela zásadní. Mám
tím na mysli zejména sjednocení řízení všech rozhodujících činností společnosti pod
její centrálou. To už v principu vylučuje nebo podstatně omezuje dopady případného
špatného místního rozhodnutí.
Ing. Eduard Reichelt
ředitel Krajské zdravotní, a.s.
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Představujeme...
MUDr. Jan Lami – náměstek pro zdravotní péči KZ, a.s.
Dobrý den vážení a milí čtenáři Infolistů,
dostalo se mi příležitosti promluvit k Vám
v tomto čísle Infolistů a informovat Vás,
alespoň v základech, o činnosti úseku
zdravotní péče, který již více než rok řídím.
Během loňského i letošního roku bylo jednou z hlavních náplní naší práce vyjednávání o úhradách zdravotní péče, zejména
v souvislosti s nově vytvářeným Centrem
robotické chirurgie, na který zdravotní pojišťovny pohlížejí jako na novou kapacitu
a kde je celá řada nových unikátních výkonů, z nichž některé, jako například ORL
operace kořene jazyka, jsou prováděny
unikátně pouze na našem pracovišti. A to
nejen v rámci České republiky, ale i v rámci
celé Evropy. V současné době, kdy je Centrum robotické chirurgie vybaveno již dvěma plnohodnotnými roboty, počty výkonů
rychle stoupají. V prvním čtvrtletí tohoto
roku jsme překročili počet 100 výkonů
a stali se tak nejrychleji se rozvíjejícím
pracovištěm v České republice. Společně
s dodavatelem a s výrobcem technologie
pracujeme na vytvoření školícího centra
robotické chirurgie pro Střední a Východní
Evropu. Pokračující jednání se zdravotními
pojišťovnami nám pro letošní rok umožní
provedení několika set roboticky asistovaných operačních výkonů. V této souvislosti
bych chtěl vyzdvihnout zejména Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a Vojenskou
zdravotní pojišťovnu, které vyšly robotické chirurgii v Ústeckém kraji významně
vstříc. Dovolte mi na tomto místě rovněž
vyzdvihnout práci odboru úhrad zdravotní
péče, který se významnou měrou podílí na
vyjednávání se zdravotními pojišťovnami
a díky práci paní vedoucí Bc. Liany Doušové a paní Jany Homrové se výrazně zlepšilo výkaznictví provedené zdravotní péče
v rámci celé Krajské zdravotní, a.s.
Během první poloviny letošního roku
jsme společně s náměstky zdravotní péče
našich pěti nemocnic začali pracovat na
systému center excelence našich nemocnic. Tato centra by se měla stát základními
strategickými rozvojovými oblastmi každé
z nemocnic Krajské zdravotní, a.s. a měla
by být podporována jak technicky, tak personálně i ekonomicky. Některá takováto
centra jsou historicky dána, jiná budou
nově rozvíjena.

Od prvního dubna 2009 pracuje jako vedoucí odboru ošetřovatelské péče a hygieny paní Soňa Brabcová – dosavadní hlavní
sestra teplické nemocnice. V oblasti ošetřovatelské péče nás v letošním roce čeká
tvorba koncepce ošetřovatelské péče KZ,
která by se měla stát dalším ze základních dokumentů pro rozvoj ošetřovatelství
a strategii zdravotní péče v následujících
letech v rámci celé Krajské zdravotní, a.s.
Dalším zásadním krokem by mělo být sjednocení ošetřovatelské dokumentace ve
všech pěti nemocnicích KZ, a.s. V Krajské

MUDr. Jan Lami
zdravotní, a.s. pracuje bezmála 4000 zdravotníků nelékařů (nebo chcete-li středních
a nižších zdravotnických pracovníků). Budeme usilovat o to, aby se podmínky jejich
práce co nejrychleji zlepšovaly.
V letošním roce pracujeme, společně
s úsekem CIS, na sjednocení lékárenských
systémů, abychom mohli začít pracovat
s jednotným formátem dat napříč celou
společností. V oblasti lékárenské služby
nás čeká spuštění provozu lékárny v nemocnici Chomutov a převzetí provozu bývalé lékárny Flora v teplické nemocnici.
Další, i když ne zcela novou změnou, je
a bude rozvoj nemocničního objednacího
systému NEOS, u něhož nás v letošním
roce čeká plošné zavedení a rozšíření jeho

funkcionality. V budoucnosti bychom tímto
systémem měli jednotně objednávat jak
speciální zdravotnický materiál, tak i kancelářský materiál a eventuelně IT komponenty nebo další komodity. Do budoucna
počítáme s propojením s lékárenským
informačním systémem a operativním nasazením objednávkového systému na léky
v přímé návaznosti na pozitivní lékové listy.
Doufáme rovněž, že budou rychle pokračovat výběrová řízení na jednotlivé kategorie
SZM a léků tak, aby byly maximalizovány
množstevní slevy a výhody. V současnosti
již probíhá výběrové řízení na šicí materiál,
kontrastní látky a infuzní roztoky, připravujeme VŘ na rukavice a oční čočky.
Dalším významným pokrokem by mělo
být zavedení nemocničního informačního
systému do našich nemocnic v Teplicích
a v Mostě. Přiznávám, že zvláště v této oblasti cítím výrazný dluh. Zejména projdu-li
se po odděleních těchto nemocnic, vida
obstarožní psací stroje či čta strojopisné
propouštěcí zprávy v tiché reminiscenci
na počátky své lékařské kariéry, kdy psaní
na stroji byl každý z nás elévů vyučen záhy
po promoci. Někteří z mladších kolegů již
možná ani neví, jak bolestivý může být
„syndrom otočeného kopíráku“.
Vážení a milí čtenáři-zdravotníci, dovolte
mi závěrem poděkovat Vám všem lékařům, zdravotníkům nelékařům či chcete-li
sestřičkám, sanitářům, ošetřovatelkám,
laborantkám i ostatním za nasazení a výkon, se kterým vykonáváte Vaše náročné
zdravotnické poslání. Věřte mi, že bez Vás
by byla naše práce bezesmyslná. Vím, že
mnozí pracujete za velice těžkých podmínek, v personální nouzi a na úkor svých rodin, svého času a možná mnohdy i zdraví.
Bohužel i taková je profese zdravotnického
pracovníka. Na rozdíl od všech ostatních
povolání je však pouze ta naše práce odměněna uzdravením či zmírněním utrpení
těch nejvíce potřebných. Na toto jsme přísahali a slibovali a jen my sami víme, že
tato odměna je mnohdy mnohem významnější nežli leckteré poklady materiálního
světa.
Do dalších týdnů Vám přeji hodně zdraví,
štěstí a osobních úspěchů.
MUDr. Jan Lami
náměstek pro zdravotní péči KZ, a.s.
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Výběrové řízení ředitelů o.z.
Masarykova nemocnice v UL, o.z.

MUDr. Jiří Madar
ředitel

Lékařský tým pod vedením primáře
MUDr. Červinky

Nemocnice Most, o.z.
Ing. Robert Pelíšek, MBA
ředitel

Nemocnice Děčín, o.z.

Mgr. Ing. Jindřich Zetek
ředitel

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. přeje všem
ředitelům mnoho úspěchů v jejich funkci.
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tik), došlo v rozvinutých zemích k poklesu
výskytu některých vad (zejména mitrální
stenózy), ale vlivem prodlužování věku
dochází k nárůstu degenerativních vad
– především aortální stenózy (zúžení
chlopně mezi levou komorou a srdečnicí).
Až do 80. let minulého století byla jedinou účinnou léčbou chirurgická náhrada
nemocné chlopně, s rozříznutím hrudníku, připojením na mimotělní oběh, vynětím nemocné chlopně a přišitím chlopně
umělé. Nicméně, až 1/3 nemocných není
operována pro vysoký věk nebo příliš vysoké operační riziko.

Nemocnice Chomutov, o.z.

MUDr. Bc. Petr Hossner
ředitel

www.kzcr.eu

Masarykova nemocnice

Představenstvo KZ, a.s. na svém mimořádném jednání
22. května 2009, v rámci druhého kola výběrového řízení,
rozhodlo o nových ředitelích pěti nemocnic. Do prvního
kola výběrového řízení se přihlásilo 13 uchazečů, z nich
9 postoupilo do kola druhého.

Nemocnice Teplice, o.z.

Ing. Václav Čečák
ředitel

Kardiologická klinika provedla unikátní operaci aortální chlopně

z nemocnice propouštěni v průměru pátý
den po provedeném výkonu.
Výkony jsou zatím prováděny pouze a výlučně na firmou (CoreValve) vybraných
pracovištích, která splňují nejpřísnější
podmínky pro tyto procedury (předchozí
zkušenosti s léčbou srdečních vad, vhodný tým + odpovídající technické vybavení).

Pro tyto nemocné se v nedávné době
objevila nová možnost, a to náhrada
nemocné chlopně perkutánní cestou
(přes tepnu v pravém třísle). Chlopeň je
připevněna na zaváděcí cévku, která se

Na Kardiologické klinice Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o.z. byla provedena unikátní operace perkutánní náhrady aortální
chlopně. Jedná se o novou možnost náhrady nemocné chlopně perkutánní cestou, přes tepnu v pravém třísle.
Kardiologická klinika Krajské zdravotní,
a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o.z. byla vybrána jako jedno ze
čtyř pracovišť v České republice, kde se
tyto velmi nákladné a technicky náročné
výkony budou provádět.
Za účasti Ing. Eduarda Reichelta, ředitele
Krajské zdravotní, a.s. a zástupců vedení
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. primáře
Kliniky kardiologie Masarykovy nemocnice Doc. MUDr. Pavla Červinky, Ph.D.,
FESC, FSCAI a jeho kardiologického týmu,
se 15. května 2009 uskutečnila na Kardiologické klinice prezentace výsledků
prvních dvou provedených operací.

přes tepny zavede až do místa nemocné
chlopně a tam dojde k uvolnění a umístění chlopně nové. Jedná se o převratný výkon, který znamená zásadní změnu v léčbě nemocných se srdečními vadami.

Perkutánní náhrada aortální
chlopně
Získané srdeční vady postihují asi 1 %
populace. Vzhledem k poklesu revmatického postižení srdce (používání antibio-

Celý výkon probíhá pod rentgenologickou kontrolou a pouze v lokálním znecitlivění místa vpichu v třísle.
Jedná se o výkon nebolestivý, trvající
cca 1,5–2 hodiny. Nemocní pacienti jsou

Doc. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D.,
FESC, FSCAI na tiskové konferenci

Náhrada aortální chlopně

Klinika kardiologie Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. byla vybrána jako jedno z mála
pracovišť v ČR i na světě, kde se tyto velmi nákladné (náklady na jeden výkon
jsou cca 800 000 Kč) a technicky náročné
výkony budou provádět. Je předpoklad,
že pracoviště se stane centrem pro léčbu
těchto pacientů z celého severozápadního regionu ČR.
Výkony nejsou zatím hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění, ale je předpoklad, že se tak stane v roce 2010.
Doc. MUDr. Pavel Červinka,
Ph.D., FESC, FSCAI
primář Kliniky kardiologie
Masarykova nemocnice v UL, o.z.
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Semináře, Sympózia, Kongresy
Zleva – Dr. Leonid Rapoport,
Dr. Sergej Mezencev (překladatel), Dr. Serik Tokpanov,
Ing. Jiří Cenek, prim. MUDr. Jan
Schraml, Dr. Vladimir Safronov

Návštěva členů Moskevské lékařské
akademie v CRCH
Dne 21. ledna 2009 navštívili Centrum robotické chirurgie Masarykovy nemocnice
v UL, o.z., Krajské zdravotní, a.s. členové
Moskevské lékařské akademie Dr. Leonid
Rapoport (hlavní urolog Moskevské lékařské akademie) a Dr. Vladimir Safronov
(hlavní chirurg Moskevské lékařské akademie) a zástupce astanské Prezidentské nemocnice v Kazachstánu Dr. Serik Tokpanov
(hlavní chirurg Prezidentské nemocnice).
Edukační stáž se uskutečnila na základě
požadavku společnosti Stargen, která zastupuje americkou společnost Intuitive
Surgical (výrobce robotických systémů
da Vinci) ve střední a východní Evropě.
Součástí školení byla teoretická část o aspektech robotické chirurgie a na ní navázala praktická část na sálech COS. Ruští
kolegové se na operačním sále zúčastnili
dvou operací pomocí robota. Jednalo se
o urologické výkony.
Prvním pacientem byl muž s nádorem postihujícím dolní pól ledviny a byla snaha
provést záchovný výkon – pouze resekci
ledviny, avšak anatomické poměry to ope-

ratérovi (Dr. Bočan) neumožnily provést,
a proto byla v průběhu operace změněna
strategie a provedena roboticky asistovaná
nefrektomie. Na tomto případu tak došlo
k reálné demonstraci, že i při anatomické
lokální nepřízni – krvácející abaretní cévní svazky, lze výkon roboticky (miniinvazivně) dokončit a není nutná konverze na
otevřenou operaci.
Druhým výkonem byla robotická radikální
prostatektomie (dVP), shodou okolností se
právě jednalo o 100. dVP v CRCH KZ, a.s.
Výkon provedl za standardních podmínek
vedoucí lékař Centra robotické chirurgie
prim. MUDr. Jan Schraml s odborným výkladem a ukázkou postupů nervy šetřící
operace a rekonstrukce vezikouretrální
anastomózy s cílem maximálního efektu
na kontinenci a potenci pacienta.
V další fázi stáže byli školenci seznámeni
koordinátorem CRCH KZ, a.s. pí. Postlerovou se zázemím centra, způsoby přípravy a péčí jak o robota, tak i o navazující
nástroje, přístroje a instrumenty. Velkým
přínosem je seznámení a bezprostřední

praktické ukázky i mytí a sterilizace robotických nástrojů a to i včetně speciální
myčky.
V návaznosti na operační program se kolegové seznámili s širší problematikou využití robotické chirurgie v urologii a ostatních
oborech. Tým robotického centra pomohl
při edukaci týkající se manipulace a obsluhy robota da Vinci, organizace práce na
robotickém sále.
Moskevští kolegové ocenili názornost
a praktičnost proběhlého školení a hlavně
duch reálné denní praxe se všemi úskalími
a možnostmi.
Školení úspěšně navázalo na lednovou
stáž kazašských lékařů na našem pracovišti a je součástí budovaného projektu školícího centra robotické chirurgie
v KZ, a.s. Jednalo se již o třetí pořádané
školení pro zahraniční hosty.
Děkujeme za spolupráci všem zúčastněným, kteří se podíleli na přípravě a průběhu stáže.
MUDr. Miloš Bočan
Centrum robotické chirurgie KZ, a.s.

III. mostecké dny sester

Hlavní sestra Nemocnice Most, o.z. Marcela Šárová a MUDr. Luděk Hyka – náměstek
pro zdravotní péči Nemocnice Most, o.z.

6

www.kzcr.eu

Ve dnech 21.–22. května 2009 se v Městském divadle v Mostě konal třetí ročník multioborové celostátní konference ošetřovatelství Mostecké dny sester „Od Florence
Nightingalové k současnosti aneb ošetřovatelství s novou tváří“.
Konference se konala v měsíci, kdy jsme si připomněli výročí narození Florence Nightingalové, zakladatelky moderního ošetřovatelství. Na den jejího narození připadá
i Mezinárodní den sester.
Ve dvoudenním programu byly zahrnuty prezentace o vzdělávání a registraci nelékařských zdravotnických pracovníků, o právních aspektech zdravotní péče a péče o pacienta se specifickými potřebami.
Témata prezentací se týkala chirurgických, interních, psychiatrických, pediatrických
a gynekologických odborností.
K tomuto setkání sester se vrátíme v příštím čísle Infolistů.
Marcela Šárová, hlavní sestra Nemocnice Most, o.z.

ním hosta, lékaře MUDr. Petra Fojtíka z Centra péče o zažívací
trakt, Vítkovické nemocnice Ostrava.
Na této odborné akci byly účastníkům nabídnuty zajímavé tématické okruhy, součástí akce byla doprovodná výstava muzea Ústí nad Labem s názvem 60 ústeckých
NEJ.
Program zahájil MUDr. Ondřej Polanecký z III. chirurgické kliniky FN Motol, Praha s tématem Karcinom rekta – indikace k operačnímu řešení.
Poté pokračoval prim. MUDr. Jan Rejholec z chirurgického oddělení Děčín. Jeho přednáška nesla název Laparoskopie a robotika v léčbě karcinomu rekta.
Záběr z výkonu na endoskopickém
MUDr. Robert Procházka z oddělení gastroenterologie
sále
z Nemocnice Jablonec n. N. se věnoval tématu Postavení TEM v léčbě karcinomu rekta. Onkologická léčba
Zleva: MUDr. Jiří Stehlík
karcinomu rekta zazněla od MUDr. Davida Šulce.
a MUDr. Jan Rejholec
MUDr. Robert Slunéčko z oddělení patologie uvedl
Gastroenterologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Ma- přednášku Histopatologie karcinomu rekta a na něj navázal
sarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. uspořádalo dne MUDr. Michal Tichý s tématem Přístup internisty k pacientovi
21. dubna 2009 pravidelnou vzdělávací akci pro zdravotní s karcinomem rekta.
sestry a lékaře. Jarní ústecké sympozium s názvem „Karcinom Akci zahájil i ukončil primář gastroenterologického oddělení
rekta“ bylo akreditováno Českou asociací sester a Českou lé- MUDr. Jiří Stehlík, který prezentoval práci Gastroenterologickékařskou komorou.
ho oddělení a endoskopického centra. Jeho přednáška se týkaPřednáškový den byl rozdělen do dvou bloků, ve kterých se pro- la screeningového programu kolorektální rakoviny v ČR.
mítaly přenosy z výkonů na endoskopických sálech. Tímto se Na Sympoziu byly předneseny užitečné a zajímavé informace,
účastníkům přiblížily aktivity Endoskopického centra oddělení v diskuzi zazněly výměnné zkušenosti účastníků.
MNUL.
Poděkování patří také sponzorům akce za spolupráci a podpoSledovaly se tak zákroky endoskopické polypektomie s pomocí ru při zajištění Sympozia.
endoloopů, odstranění plochých a polypozních lézí zavedením
Monika Jelínková
kolonického stentu s balónkovou dilatací. Endoskopické výkoGastroenterologické oddělení
ny prováděli lékaři našeho gastroskopického centra s přizváMasarykova nemocnice v UL, o.z.

Karcinom rekta

Výsledky auditu při realizaci výběrového řízení
Krajská zdravotní, a.s. si nechala zpracovat nezávislý audit, jehož cílem bylo ověřit zda:
• výběrové řízení na nákup zdravotních zařízení bylo provedeno v souladu s požadavky zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
• zařízení, přístroje a technologie dodané na základě smlouvy s dodavatelem, který byl vybraný na základě výběrového řízení, jsou v souladu s výběrovým řízením, pokud jde o jejich kvalitu, technicko-ekonomické parametry
a lhůty dodání.
Audit byl proveden nezávislým auditorem, společností BENE FACTUM, a.s. Podle tohoto nezávislého auditu bylo výběrové
řízení „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů Krajské zdravotní, a.s.“ realizováno v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách.
Rovněž druhá část auditu potvrdila, že bylo naplněno zadání výběrového řízení v oblasti kvality dodávek přístrojů a technologií, dodržování harmonogramu a plnění techniko-ekonomických parametrů u realizovaných dodávek.
Ředitel Krajské zdravotní, a.s. Ing. Eduard Reichelt dodává: „Nezávislý auditor nám potvrdil, že nakoupené zdravotnické
zařízení bylo dodáno v souladu se zákonem, ve sjednané kvalitě a za odpovídající ceny. Doufám, že tímto se zamezí dalším
spekulacím o nákupu zdravotnického zařízení.“
Jiří Vondra
tiskový mluvčí KZ, a.s.
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Ambulantní operace chirurgie šedého zákalu

Nemocnice

Teplice

Od prvních pokusů o léčbu šedého zákalu (katarakty) uplynulo již
4000 let. Tehdy léčbu prováděli tzv. píchač zákalů ve starověké Babylónii. Mezníkem moderní operativy byl rok 1949, kdy si Angličan
Ridley všiml, že umělohmotné střepiny v očích zraněných pilotů
byly v oku dobře tolerovány a provedl první implantaci akrylátové
čočky do lidského oka. Začátkem devadesátých let 20. století se
začala výrazněji uplatňovat metoda fakoemulzifikace (phakos =
čočka, řecky), kterou pomocí ultrazvukové energie odstraňujeme
zkalenou čočku z oka.

talizace, ostatní ambulantně) nerespektuje specifickou strukturu
obyvatelstva Ústeckého regionu. Zmíněného poměru lze postupně
dosáhnout, mělo by se však jednat o plynulý přechod vyžadující
informovanost pacientů a spolupráci jejich blízkých. Čistě ekonomické chování VZP přesunuje odpovědnost za opatření související
s touto změnou na zdravotnický personál. Stalo se již zvykem, že
lékaři a zdravotní sestry v České republice pacientům vše vysvětlí
a vše snesou.

Trendy v chirurgii katarakty

V dnešním zrychleném až hektickém tempu, motivovaném především ekonomickými faktory, je běžné, že se operace katarakty
provádí jako na běžícím pásu. Dvacet či třicet operací za den
není na některých pracovištích výjimkou. Na operačním sále stráví pacient jen několik minut a poté
ihned odchází domů, někdy dokonce bez obvazu na oko. To bohužel vede k tomu, že lidé
začínají vnímat operaci šedého zákalu jako
nějaký jednoduchý výkon či „odsátí“. Vše
probíhá tak rychle, že si to často pacient
ani nepamatuje (i vlivem přirozeně stresujícího zdravotnického prostředí). Je
nezbytné stále připomínat, že se jedná o náročnou nitrooční mikrochirurgii
s možnými, i když vzácnými, komplikacemi.

Moderní operace katarakty je zákrokem refrakčním. Nejde tedy
jen o odstranění čočky, ale zároveň o korekci krátkozrakosti,
dalekozrakosti, presbyopie či astigmatismu. Postupné
zmenšování operační rány se dnes stalo jakousi
samozřejmostí. Běžně implantujeme nitrooční čočky řezem kolem 2 mm a hranice 1 mm
již není utopií. Rychlý vývoj nitroočních
čoček nabízí oftalmochirurgům a jejich
pacientům celou řadu možností. Výhodou multifokálních nitroočních čoček
je schopnost částečně nahradit ztracenou akomodaci a tím odložit brýle, někdy ovšem za cenu rušivých optických
fenoménů. Tyto fenomény nevznikají
u akomodačních nitroočních čoček,
které ale zatím neumožňují čtení velmi malých písmen bez brýlí. Tzv. žluté
nitrooční čočky mohou v indikovaných
případech nabídnout možnost ochrany sítnice před modrou částí světelného spektra
a vznikem věkem podmíněné makulární degenerace. Asférické nitrooční čočky mohou zlepšit
funkční vidění v nepříznivých podmínkách (např.
u řidičů). Na očním oddělení Nemocnice Teplice můžeme pacientům nabídnout všechny výše uvedené typy čoček. Díky
přístrojovému vybavení, kvalitě a spektru implantovaných nitroočních čoček i erudici oftalmochirurgů je kataraktová chirurgie na našem oddělení na špičkové úrovni. Ročně provedeme kolem 1 000
operací šedého zákalu. Zcela nový multifunkční přístroj Pentacam
HR nám umožňuje pokročilou analýzu předního segmentu oka. Na
jejím základě můžeme řešit např. astigmatismus při operaci šedého zákalu současným provedením rohovkových nářezů (limbální
relaxační incize), případně implantací torické nitrooční čočky.

Ambulantní operace
Tendenci VZP nasmlouvat operace šedého zákalu v ambulantním
režimu jsme velmi přivítali. Plných 90 % operací katarakty má být
na lůžkových odděleních prováděno ambulantně. Podstatnou
část oftalmochirurgie lze opravdu provádět v ambulantních podmínkách, stále se však v našem regionu setkáváme s pacienty,
u kterých je vhodnější nebo dokonce nezbytné provést výkon za
hospitalizace. Jedná se o pacienty špatně pohyblivé, velmi staré,
bez rodinného či sociálního zázemí, obyvatele z hůře dostupných
lokalit nebo komplikované případy. Doporučení České oftalmologické společnosti (maximálně 10 % operací katarakty za hospi-
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Metadonová substituční léčba

Masarykova nemocnice

Metadonová udržovací léčba:
• je pokládána za nejúčinnější nástroj léčby závislosti na heroinu, jejím jádrem je
podávání opiátu metadonu závislým
• stabilizuje hladinu opiátů v těle, čímž
jednak brání vzniku abstinenčního syndromu, jednak značně omezuje touhu
po droze, dochází také k „farmakologické blokádě“ účinků jiných opiátů –
heroinu

Operace katarakty jako zdroj příjmů

Náš přístup k ambulantním
pacientům
Na teplickém očním oddělení máme k dispozici nově zrekonstruované prostory, určené speciálně pro ambulantní operanty. Máme
oddělenou předoperační a pooperační místnost
a snažíme se, aby zde panovala příjemná atmosféra.
Není pochyb, že operace katarakty by měla probíhat rychle.
Není ovšem nezbytné, aby pacient po operaci odcházel okamžitě
domů, nebo čekal na odvoz na chodbě či v přeplněné čekárně. My
preferujeme krátké, zklidňující posezení ve speciální pooperační
místnosti. Jak pro pacientovu psychickou pohodu, tak pro operované oko je chvíle klidu strávená bezprostředně po operaci velmi
přínosná. Nabízíme našim pacientům veškeré výhody ambulantní
operativy včetně nejmodernějších typů nitroočních čoček. Zároveň
si ale chceme zachovat osobní přístup a co nejméně přenášet na
pacienty, kteří jsou již tak dost stresovaní, všudypřítomný trend
neustálého zrychlování.
Moderní operace katarakty je ambulantním výkonem prováděným
v místním znecitlivění. Velmi malý řez, moderní techniky torzní
fakoemulzifikace a implantace stále se vyvíjejících typů nitroočních čoček umožňují rychlou zrakovou rehabilitaci. Je na nás, zda
se z operace šedého zákalu stane nejen zdroj finančních příjmů
zdravotnických zařízení, ale zároveň si uchováme statut vysoce
specializované mikrochirurgie, kde jde nejen o oko, ale hlavně
o člověka.
MUDr. Aleš Čech
primář očního oddělení
Nemocnice Teplice, o.z.

• správně určená a stabilní dávka metadonu nepůsobí euforicky ani uklidňujícím způsobem, ani proti bolesti. Zvýšená dávka metadonu způsobuje útlum
a spavost.
• nemá žádné vedlejší účinky na motorické ani duševní schopnosti – a tak
umožňuje normálně vykonávat zaměstnání. Je udávána – zácpa a nadměrné
pocení.

Jedná se o program, který je určen dlouhodobým uživatelům opiátů (zejména heroinu). METADON je syntetická, čirá sloučenina opioidního charakteru, hořké chuti.
Byl vyvinut v Německu na konci 2. světové
války. Má podobné účinky jako morfin, používaný ve zdravotnictví, s tím rozdílem, že
má delší účinnou dobu. Oproti heroinu má
řadu výhod (viz. tabulka)
V České republice funguje těchto programů
celkem 8: Praha 2x, Brno, Ostrava, Olomouc, Mělník, Hradec králové, Ústí nad Labem. Klienti jsou zařazováni do programů
dle daných kriterií, případně splňovat hranici 18ti let, …hlavně přicházejí dobrovolně, chci se léčit.
Výhody těchto programů:
• snižuje se poptávka po ilegálním heroinu – metadon je poskytován zdarma
• snižuje se počet trestných činů spáchaných za účelem obstarání prostředků
pro opatření drogy, škoda, kterou společnosti tímto působí je vysoká
• pomáhají snížit výskyt infekčních onemocnění spojených s užíváním opiátů,
zejména HIV, hepatitidy typu B a C, pohlavních chorob
• cílem je jeho léčba a abstinence

• status klienta metadonové substituční léčby je přirovnáván k diabetikovi,
který je závislý na pravidelné dávce inzulínu
• účelem je snižování dávky metadonu
(po 1 ml = 5 mg denně) a poté úplná
abstinence, metadon je možno užívat
dlouhodobě (i po dobu několika měsíců
či spíše let) bez závažnějších dopadů
na zdraví. Je vhodný i pro těhotné ženy

metadon:
• lze jej aplikovat perorálně (ústně)
• má delší účinnou dobu 24–36 hod.
• nevzniká po něm euforický stav
• nestoupá po něm tolerance
(odolnost organismu na heroin)
• klient je po jeho užití schopen
normálních psychických a fyzických
výkonů
• léčba pro klienty zdarma, jinak
denní dávka metadonu stojí
10–15 Kč

Pozitivní účinky metadonové léčby:
• účinná prevence HIV, hepatitidy, pohlavních chorob – snížení frekvence
užívání injekčního náčiní
• snížení poptávky po nezákonných drogách opiátového typu
• pronikavé zlepšení zdravotního stavu –
zlepšení výživy a hygieny, přibývání na
váze, úprava menstruace u dívek
• celková životní stabilizace klientů –
schopnost vykonávat zaměstnání, naplnění rodičovských a rodinných povinností
• pokles kriminality díky podstatnému
snížení výdajů za drogy a zvýšení příjmů
z legálních zdrojů – odbourání neustálé finanční nouze, snížení protizákonné
činnosti – zadržení a uvěznění
• čistý finanční zisk státu z programu díky
úsporám v systému zdravotnictví, policie a soudu
• snížení počtu úmrtí způsobených prudkou intoxikací (předávkování špatně
odhadnutou dávkou)
• poskytování pomoci při resocializaci
– soc. pracovnicí – pomoc při hledání
zaměstnání, rekvalifikaci, pomoc při
bydlení a jiná soc. poradenství

Šárka Machálková
Psychiatrické oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o.z.
heroin:
• aplikován převážně i.v.
• několikrát denně aplikovat
• navozuje euforický stav
• nutnost zvyšovat dávky drogy
potřebné k dosažení očekávaného
efektu (z miligramů – na gramy)
• nemožnost normálně fungovat
v běžném životě, původně
nepociťovaný nedostatek drogy –
začíná prožívat jako nepříjemný
stav, vzniká nutkavá touha vzít
drogu znovu – abstinenční
syndrom
• výdaje za drogy – pouliční dávka
heroinu gram 800–1000 Kč, jsou
toxikomani, kteří denně na svoji
dávku potřebují 2000–2500 Kč
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Moderní monitory vitálních funkcí pro dětské pacienty

MUDr. Petr Polák
a Ing. Marcela Kubátová
(Praha, 14. 5. 2009) – Nadační fond Kolečko a Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
věnovaly centrům dětské traumatologie
v Hradci Králové, Ústí nad Labem a Českých
Budějovicích 1.000.251 Kč. Prostředky
jsou určeny na nákup přístrojů a vybavení
pracovišť specializovaných na léčbu poraněných dětí. Dar ve výši 657.800 Kč, který poskytla RSTS a.s., je výsledkem druhé
vlny úspěšného projektu „Rozsviťte raději dětské oči“. Podle stejného klíče jako
v listopadu a prosinci roku 2007 věnovala
RSTS a.s. z každé nově uzavřené smlouvy
o stavebním spoření 50 Kč na pomoc poraněným dětem. Částku 342.451 Kč věnoval
nadační fond Kolečko, jehož hlavním zdrojem příjmů jsou dary partnerů a výnosy výročních benefičních akcí.
Společný projekt nadačního fondu Kolečko a Raiffeisen stavební spořitelny a.s.
umožnil Oddělení dětské chirurgie – dětskému úrazovému centru Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem pořízení
monitorů vitálních funkcí typů Dinamap ProCare 400 a Dash 4000 v celkové
hodnotě 330.000 Kč. „Výběr přístrojů byl
podřízen základní podmínce a to maximální přínosnosti pro oddělení a naše pacienty“, říká primář MUDr. Petr Polák. „První
přístroj – monitor Dinamap ProCare 400 –
je určen pro akutní a příjmovou ambulanci
našeho dětského oddělení. Jednoduchým
a rychlým způsobem poskytne při vyšetření

10

www.kzcr.eu

Oddělení dětské chirurgie
Dětské úrazové centrum
Masarykova nemocnice
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
MUDr. Petr Polák
primář oddělení
tel.: +420 477 117 887
e-mail: petr.polak@mnul.cz

základní klinické údaje, jakými jsou krevní
tlak, pulzová frekvence a tělesné teplota.
Jeho použití na ambulanci zrychlí vyšetření a tím zkrátí dobu, kterou musí pacient
vyšetřením na ambulanci strávit. Monitor
Dash 4000 je špičkovým přístrojem, určeným ke sledování pacientů při hospitalizaci
a k zajištění dostatečné kontroly životních
funkcí pacienta, což nejen usnadní práci
zdravotnického personálu, ale především
zásadním způsobem zvýší bezpečnost při
hospitalizaci“, konstatuje MUDr. Petr Polák.
Jediné chirurgické pracoviště pro dětské
pacienty v Ústeckém kraji ošetří ročně téměř 4 000 traumatologických pacientů,
z nichž je více než 500 hospitalizováno.
Z hlediska traumatologické chirurgie se
běžně provádějí operace kostí i výkony
z oblasti „měkké“ orgánové traumatologie,
v rámci traumatologie se léčí také pacienti
s popáleninami.
Nadační fond Kolečko působí v neziskovém sektoru od roku 2004 s cílem pomáhat
dětem, které jsou jakýmkoliv způsobem
traumatizovány po těžkém úrazu. Dlouhodobě podporuje Centrum dětské chirurgie

Monitorace mladé pacientky
a traumatologie při Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou v Praze-Krči,
kam byly v uplynulých letech převedeny
prostředky ve výši více než 2.000.000 Kč,
které fond získal od sponzorů a v rámci
každoročních divadelních beneficí a dobročinných aukcí. Projekt „Rozsviťte raději

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Koněvova 2747/99
130 45 Praha 3
Tomáš Vášáry
ředitel marketingu a PR
e-mail: tvasary@rsts.cz
Helena Odstrčilová, IDMZ
tel.: +420 241 740 471
e-mail: helena.odstrcilova@idmz.cz

dětské oči“, iniciovaný Raiffeisen stavební spořitelnou a.s. na podzim roku 2007,
umožnil pomoci i dalším třem mimopražským traumacentrům v Brně, Ostravě, Plzni
a také pracovišti v Praze-Motole. „Je úžasné, že se RSTS rozhodla pokračovat ve spolupráci s nadačním fondem Kolečko“, říká
herečka Linda Rybová, patronka nadačního
fondu. „V situaci, kdy se většina neziskových subjektů obává budoucnosti, Kolečko
realizuje největší projekty ve své existenci

Projekty ROP

Představujeme Projekty ROP
Centrum robotické chirurgie
Dnem 31. května 2009 byl ukončen projekt „Centrum
robotické chirurgie“, na který získala Krajská zdravot‑
ní, a.s. finanční dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ). Projekt byl podpořen
z 92,5 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu, což představuje částku dosahující téměř
72 milionů korun.
V rámci tohoto projektu došlo k instalaci robotického
systému da Vinci S HD, který se skládá ze čtyř „chapadel“. Tato jsou na dálku ovládaná chirurgem – operatérem prostřednictvím speciálního zařízení se senzory.
V jednom z chapadel je umístěna kamera, která přenáší trojrozměrný obraz operované tkáně na obrazovku,
před kterou sedí operující lékař. Chapadla jsou citlivější a několikanásobně přesnější než ruce člověka. Navíc

Krajská zdravotní, a.s. pracuje s dodavatelem a výrobcem technologie na vytvoření školícího centra robotické
chirurgie pro Střední a Východní Evropu.

Zástupci sponzorů s ředitelem
MNUL, o.z. Ing. Luďkem Rücklem
– díky takovým partnerům jako jsou Raiffeisen stavební spořitelna a.s. a generální
partner Kolečka, farmaceutická společnost
Apotex“, dodává předsedkyně správní rady
fondu Linda Jandová.
Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (RSTS)
působí na českém trhu už od roku 1993
a od roku 1998 se profiluje jako Specialista na (moderní) bydlení. RSTS dlouhodobě
podporuje charitativní projekty a neziskový
sektor, příkladem může být kromě spolupráce s NF Kolečko také podpora obecně
prospěšné společnosti Podaná ruka či denního stacionáře Akord pro handicapované
děti. „Jsme velmi rádi, že jsme i letos mohli
přispět na dobrou věc a finančně podpořit
dětská traumacentra, která pomáhají zraněným dětem k úspěšnému uzdravení a návratu do normálního života,“ řekl Ing. Jan
Jeníček, předseda představenstva RSTS.

přinášející řadu výhod
pro lékaře i pacienty. Jedná se zejména
o zásadní zvýšení přesnosti zákroků, redukci
krevních ztrát, celkové
snížení následků a rizik, spojených s prováděnými operativními
zákroky, ale i snížení
pooperačních bolestí.
Nespornou výhodou je
následná rychlejší rekonvalescence a tedy
i návrat pacienta do
běžného života.

jsou také pohyblivější a dostanou se do
míst, kam se ruka člověka dostává jen
obtížně, nebo s nebezpečím poškození
okolní zdravé tkáně. Zařízení umožňuje
minimálně invazivní chirurgické výkony,

Peníze z evropských
fondů – v tomto případě z Evropského fondu
regionálního rozvoje
– tak významnou měrou přispějí k plnění
jednoho z hlavních
cílů společnosti, kterým je nejen sledování
pokrokových trendů ve
zdravotnictví, ale především jejich zavádění
do každodenní lékařské praxe.

foto: Intuitive Surgical

Nadační fond Kolečko
Veletržní 16
170 00 Praha 7
Linda Jandová
předsedkyně správní rady
GSM: 774 116 118
e-mail: linda@kolecko.cz

Jiřina Suchá
Redakce Infolistů
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Projekt „30 dnů pro léčbu a prevenci cévních mozkových příhod“

Nemocnice Teplice

Světový den pro CMP (cévní mozkové příhody)„ STROKE AWARENESS DAY“ je v letošním roce
v ČR již počtvrté rozšířen o kampaň „30 dnů pro léčbu a prevenci CMP“, kterou vyhlásila Celebrovaskulární sekce Neurologické společnosti ČLS JEP ve dnech od 27. dubna do 25. Května
2009. Kampaň proběla v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. v odštěpných závodech Chomutov, Teplice a Děčín.

Cévní mozkové příhody
Cévní mozkové příhody (CMP) jsou v ČR
hlavní příčinou trvalé invalidity, druhou
nejčastější příčinou úmrtí, demence a významnou příčinou deprese a epilepsie
u dospělých. Také incidence a preva-

zejména na zvýšení počtu nezávislých
a soběstačných pacientů po CMP, ale jen
pokud jsou léčebná opatření zahájena
včas (např. trombolýza do 4,5 hodiny od
vzniku prvých příznaků) a na adekvátním
pracovišti (iktové jednotky/centra neurologických oddělení). Je žádoucí, aby
o CMP bylo u laické i odborné veřejnosti
stejné povědomí, jako o koronárních příhodách. Velmi důležitá je také rehabilitace a prevence.
Na neurologických odděleních chomutovské, teplické a děčínské nemocnice se
uskutečnily Dny otevřených dveří. V Nemocnici Chomutov proběhl tento den
6. května 2009 a v Nemocnici Teplice
a Nemocnici Děčín proběhl Den otevřených dveří 14. května 2009.

Hejtmanka Ústeckého kraje
Jana Vaňhová
lence CMP je v České republice vysoká
a v posledních letech je pozorován vzrůstající trend a to jak u seniorů, tak i u lidí
produktivního věku. Každý rok postihne
CMP v naší republice cca 30 000–35
000 lidí. CMP se může dostavit v každém
věku, nejčastěji postihuje osoby po 65
roce života, velkou hrozbu ale představuje již pro osoby nad 55 let a v ČR je velmi
vysoký počet CMP i u lidí ve věku 49–65
let (2–3x vyšší oproti zemím západní
a severní Evropy). I když je diagnostika,
léčba i prevence CMP interdisciplinárním
úkolem, je to neurologie, která má hlavní
a integrující roli v komplexní péči o pacienta s CMP.
V současné době existuje v péči a léčbě
CMP řada postupů a trendů, které významně zvyšují šance jak na přežití, tak

12

www.kzcr.eu

Této akce se zúčastnili z vedení KZ, a.s.
náměstek J. Lami a ředitel E. Reichelt
Nemocnice Teplice
Pro příchozí zájemce byly připraveny nejen osvětové aktivity, ale také informační
materiály, možnost změření krevního tlaku, krevního cukru i cholesterolu, zhod-

nocení rizikového profilu a v neposlední
řadě konzultace s odborníky na cévní
mozkové příhody. Současně byla akce
provázena bohatým, doprovodným programem. Tento program probíhal v nemocničím parku a byly zde ukázky hiporehabilitace (rehabilitace jízdou na koni)
neurogických pacientů, ukázky canisterapie (terapie za pomoci psů), ukázky první
pomoci na figuríně a ukázka sanitky RZP
Teplice, ukázka práce psovoda a své místo zde měly prezentace občanských pacientských sdružení. Proběhla i prohlídka
vybraných pracovišť KZ, a.s. – Nemocnice
Teplice, o.z. Program byl bohatě doplněn
i přednáškami pro laickou veřejnost.
Hlavními koordinátory projektu byl člen
výboru Cerebrovaskulární sekce MUDr. Jiří
Neumann z Iktového centra Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s.
– Nemocnice Chomutov, o.z. a Hana
Potměšilová, Commedia Praha. Partnery
letošního projektu jsou VZP, BoehringerIngelheim a.s., Pfizer spol. s r.o.
Záštitu nad tímto významným edukačním projektem a Dny otevřených dveří
v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s.
převzala hejtmanka Ústeckého kraje Jana
Vaňhová.
Jiří Vondra
tiskový mluvčí KZ, a.s.

Zvyklosti a rituály v těhotenství – II. část

Nemocnice

Zvyklosti a rituály v těhotenství
pohledem několika kultur
II. část – vybrané kmeny
rozvojových zemí
Zatímco ve vyspělých zemích jsou pověry
o těhotenství a porodu spíše k pousmání
a připomenutí dob minulých, v sociálně slabých zemích je na takové rituály stále kladen
velký důraz a jsou přísně dodržovány s vědomím, že jejich nedodržení či porušení přinese trest nebo úhonu pro rodičku či dítě.
V kmeni Tanzanců, černošského národa
z chudé země na východním pobřeží střední Afriky, obývající ostrovy Zanzibar a Pemza
ženy během celého těhotenství musí dodržovat určité zvyklosti a rituály, aby neohrožovaly život plodu a neuškodily tak svému
manželovi. Proto dodržují určitá tabu, aby
se zabránilo hněvu a pomstě duchů předků
nebo jiných mocných tajemných bytostí, které mohou být velmi nebezpečné. Mnoho žen
při prvním těhotenství odchází v posledním
měsíci těhotenství k matce. Žena má zakázáno např. jíst v domě jiných lidí nebo se
dotknout nohou hladiny vody při přechodu
přes řeku. Pokud by žena měla přejít přes
řeku, musí ji přenést manžel a přitom jí dát
trochu napít. Někde mají těhotné ženy dokonce příkaz, že si musí v šestém měsíci těhotenství oholit hlavu. Těhotná žena nesmí
nést přiklopený hrnec, nesmí se ohýbat, nesmí sedět na poraženém stromě a nesmí se
dívat na ošklivou osobu. V daných případech
hrozí, že by se dítě podle jejich víry a tradice
nedostalo ven z dělohy. Pokud těhotná žena
všechna »těhotenská« tabu dodrží, nemusí
se ničeho obávat. Porod pak má probíhat obvykle snadno. Někdy ženy porodí při práci na
poli, pracují však dále a teprve večer přinášejí dítě domů. Ve většině případů však ženy
znají čas porodu, zůstanou doma a přivolají
si k porodu zkušené ženy (porodní báby), ve
svahilštině zvané wakunga. Velice přísně je
zde dodržován zákaz přítomnosti manžela
u porodu, a to i v situaci, kdy porodní bába
porod nestihne. Je-li porod těžký, pomáhají
rodící ženě přivolané porodní báby, manžel shání potřebné léky a další věci, včetně
různých listů trav, které slouží k přeříznutí
pupeční šňůry. Jméno dítě nedostává hned
po narození, ale až když je jisté, že přežije.
Jméno je vybíráno podle okolností, za jakých
se dítě narodilo nebo podle vlastností, které
rodiče do dítěte vkládají. Po porodu zůstává

Chomutov

matka s novorozencem uvnitř chýše či domu,
ve kterém porodila. Délka tohoto pobytu se
u každého kmene liší, vždy to však přibližně
vychází minimálně na šest týdnů. V okamžiku, kdy novorozenci odpadne zbytek pupeční šňůry, stává se „dospělým“. Matka nosí
své dítě všude s sebou po dobu, kdy ho kojí.
Je připevněno pomocí khangy, a to buď na

V tomto společenství ženy chodí v době každé menstruace do menstruující chýše, kterou po dobu menstruace neopustí. Odehrávají se zde také všechny porody, u kterých
pomáhá porodní bába. Vstup dalších osob
do chýše včetně manžela je zakázán. Otec
dítěte v době porodu provádí určité rituály.
Rovnováha a čistota matky po porodu se obnovuje do čtyř týdnů a po tuto dobu je žena
stále v menstruující chýši. Po návratu domů
žena vykoná rituál symbolického požehnání,
potom začíná opět pracovat a dítě nosí stále
sebou.
Quayanci se řadí k mongoloidům a žijí ve
třetím nejmenším státě Jižní Ameriky, severně od rovníku a na pobřeží Atlantského
oceánu. Těhotenství Quayanci považují za
vzácnou událost. Za nejdůležitější rituál tohoto období považují mlčení. Před porodem
ženy odchází ze své chýše do tábora, který
tvoří přibližně deset primitivních přístřešků.
Při porodu rodička sedí obklopena několika
indiány na lůžku z travin a palmových listů.
Stále dodržují mlčení a rodička během porodu lapá po vzduchu a nesténá. Novorozence omývá jeden z indiánů studenou vodou.
Narození syna je příjímáno s větším uspokojením než narození dcery, protože je na něj
nahlíženo jako na budoucího lovce.

matčiných zádech nebo na jejím boku. Dítě
spává s matkou v posteli, dokud se nenarodí
další potomek. Již v útlém věku se mezi dítětem a matkou vytváří velmi silné pouto.
Kmen Šošonů, jinak též nazývaný Hadí Indiáni, pochází původně z polopouštních oblastí
Kalifornie, Nevady a Texasu. Jsou to kočovní lovci a sběrači. Dnes žijí v rezervacích
v Nevadě a je jich již velmi málo. Zde mají
těhotné ženy zakázáno škrábat se na hlavě,
jíst tučná jídla, místo nich pijí horkou vodu.

Tibeťani jsou domorodí obyvatelé Tibetu
a přilehlých oblastí Centrální Asie. Vyznávají tibetský buddhismus. Zde je těhotenství
považováno za dobu výjimečně vzácnou
a obohacující. Velký důraz je přikládán snům
a jejich výkladu. O těhotnou ženu se stará
manžel spolu s ostatními rodinnými příslušníky. Hlavní aktérkou porodu, u kterého je
přítomen manžel, je porodní bába nebo zkušená matka. K jeho urychlení recituje rodička
i otec mantru. V závěru porodu jsou rodičce
podávány tradiční bylinky. Placentu prohlíží
astrolog, pupeční šňůra je v domě schovávána po jeden rok života dítěte. Několik dnů po
porodu zůstává rodina doma sama a návštěvy jsou zakázány. Měsíc po porodu obhospodařuje domácnost otec dítěte.
Dnes je snahou vyspělých zemí dostat a zajistit do těchto společenství dostatečnou
zdravotnickou péči a to nejen v oboru gynekologie a porodnictví, ale i ve všech ostatních.
Julie Míchalová
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Chomutov, o.z.
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Krajská zdravotní, a.s.

Jak jsme na tom se stresem?

Mgr. Lída Šubrtová
Existuje řada faktorů, které dávají člověku pocit spokojenosti v zaměstnání, anebo mohou být zdrojem stresu. Mezi ty
hlavní patří míra pracovní zátěže a zodpovědnost.
Tyto faktory by měli mít na paměti jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé. Závisí na
nich nejen zdraví a spokojenost zaměstnanců, ale i jejich efektivnost a produktivita. Na té jistě každému manažerovi
i vedoucímu záleží, a proto by měl dbát,
aby pracovní zátěž byla realistická. To
znamená, aby nepřesahovala lidské možnosti, nevedla k vyčerpání, nevzbuzovala
úzkost, frustraci a bezmocnost stihnout
to, co je nemožné. Je nutné objektivně
přihlížet k individuálním možnostem lidí
a brát na ně ohled. Sami zaměstnanci by
měli zůstávat na místech, kde se vyžaduje víc, než umí a jsou ochotni se učit novým dovednostem.
Tak, jako lze trpět stresem z velké nálože
práce, tak naopak i malé pracovní zatížení může vyvolat stres. Nejenže nuda je
pro organizmus stresorem, ale člověk je
navíc frustrován pocitem méněcennosti.
Má pocit, že není nikomu užitečný, že
jeho čas planě plyne, zatímco by mohl
být produktivněji využit. Cítí, že jeho
schopnosti leží ladem, že se zastavil na
životní cestě vpřed.
Přetížení v zaměstnání je způsobováno
časovou tísní a mírou zodpovědnosti,
kterou člověk nese. Jestliže úkoly, které si
člověk vytyčí, nebo mu jsou nadřízenými
přiděleny, jsou nad jeho možnosti, vzniká stres. Zaměstnanci je jasné, že bojuje

14

www.kzcr.eu

marný boj, který nelze vyhrát. Napřed už
ví, že splnění úkolu není možné, a přesto
se od něho žádá, aby ho splnil.
Stres také vzniká v zaměstnání, kde úkoly nejsou jasně stanoveny a zaměstnanci
přesně nevědí, co se od nich očekává. Při
špatné komunikaci nikdo neví, na čem
je, zda nebude přeřazen nebo dokonce
ztratí zaměstnání. Tato stálá nejistota je
zdrojem stresu.
Stres také často vzniká z pocitů přílišné
zodpovědnosti. Tedy u lidí, kteří na sebe
berou větší odpovědnost za všechny a za
všechno, nebo u těch, na jejichž hlavu
opravdu veškerá zodpovědnost padá. Ne
každý člověk je schopen přiznat své možnosti a schopnosti.
Sebejistý, zralý člověk snáší důležité místo daleko lépe než někdo s pocity méněcennosti, nejistoty, neschopnosti se rozhodovat a plný strachu z kritiky. Záleží
ovšem opět na míře odpovědnosti. Vysoce odpovědná místa, kde se rozhoduje
o zdraví nebo dokonce o životě ostatních,
jsou stresující. Lidé na těchto místech by
měli dostávat časté úlevy a používat protistresové metody.
Opak, tedy nedostatek zodpovědnosti,
dávající člověku pocit bezvýznamnosti
v zaměstnání, je také stresující. Ten, kdo
vykonává práci, při které nemůže uplatnit všechny své schopnosti a tvořivost,
se cítí časem frustrován. Má dojem, jako
by byl pátým kolem u vozu, a že v podniku "pouze" pracuje.
Tlak práce nepochybně zvyšuje stres jak
u nižší kategorie zaměstnání, tak u vedoucích pracovníků. Důkazy o tom jsou
zachyceny v četné literatuře na téma
stresu a často se uvádí nevšímavost
managementu k osobním problémům
zaměstnanců jako jeden ze závažnějších
stresorů.
Zodpovědné funkce s sebou nepochybně přinášejí mnoho stresu se somatickými a psychickými manifestacemi. Ale
i v těchto případech si musíme uvědomovat, že nezáleží na tom, jak vysoko je
osoba postavená a kolik důležitých rozhodnutí dělá, ale jak svou práci pojímá.
Nezáleží na tom, co se děje, ale na tom,
jaký postoj k dané situaci zaujímáme
a jak na ni reagujeme. Tato skutečnost
vysvětluje, proč se někteří lidé ve stejné

funkci se stejnou pracovní zátěží zhroutí a jiní zůstávají nedotčeni. Proto nemá
cenu dohadovat se, zda je méně stresující být šéfem nebo podřízeným, jde spíše
o subjektivní pocity jedince a jeho osobnost.
Důležité je pouze, aby každý dělal práci,
která mu sedí, ke které má přirozenou
dispozici a chuť a ne to, co mu druzí
přisoudili. Problémem je, že lidé jsou
mnohdy vedeni falešnou motivací určovanou společností nebo rodinou, která
očekává od svých členů úspěšnost za
každou cenu, peníze či slávu. Proto je
nutí do pozic, které neodpovídají jejich
osobnosti a tím je ovšem vydávají na milost a nemilost stresu.
Rozumní a inteligentní zaměstnanci dovedou zvážit nejen své schopnosti, ale
i psychickou sílu a odmítnout povýšení
když zjistí, že by si neuměli udržet přípustnou a zdravou míru stresu.
Často se stává, že kompetentní pracovníci jsou povyšováni tak dlouho, až skončí
ve stavu nekompetentnosti. Taková zkušenost je určitě stresová sama o sobě.
Proto se doporučuje nechat pracovníky nejdříve zastupovat někoho ve vyšší
funkci a pak, teprve až si sám ověří, jestli
bude reagovat stresem, nebo vše klidně
zvládne, ho povýšit. Tím se ušetří nejen
city všech zúčastněných, ale také peníze
za chyby, které by mohl nově povýšený
pracovník napáchat.
Balintovská skupina
Z dotazníkového šetření v Masarykově
nemocnici vyplynulo, že nepříznivá finanční situace, která je pro naše zdravotnictví typická, je pro zdravotnický personál tím nejbolavějším místem, přesto
anebo právě proto musí být všem jasné,
že i přes špatné finanční ohodnocení
jsou zdravotníci ochotni pracovat a pomáhat pacientům ze všech sil.
Druhé místo v počtu odpovědí jako stále
stresující, je ošetřování těžce nemocných
dětí a to zase svědčí o vysoké míře empatie a psychické zátěži.
Pracovní zátěž a směnný provoz, které
jsou pro organizmus opravdu zatěžující,
kladou respondenti až na poslední místo. I tento údaj svědčí o tom, že zdravotníci stále upřednostňují potřeby pacientů

nad svými. Etický kodex zdravotníka je
sice do této role staví, ale je také zřejmé,
že vyčerpaná a přetížená sestra nemůže
být tak vysoce kvalitní, jak se od ní očekává.
Na základě těchto zjištění jsem se spojila s ústavním psychologem PhDr. Balkem
a domluvili jsme několik psychoterapeutických sezení „Balintovských skupin“.
V balintovských seminářích jde na jedné
straně o trénink nových dovedností (např.
nového soustředěného naslouchání), na
druhé straně také o jistý způsob zkoumání a objevování, o jakousi aplikovanou
psychoanalýzu. Každý případ je podroben ve skupinovém aranžmá hledání
jeho nevědomého smyslu.
Balintovské skupiny si kladou tři výcvikové cíle:
Porozumět vztahu, překonat předsudky
a pozměnit sebe sama.
S prvním úkolem vyvstává potřeba zvýšené citlivosti pro mou vlastní odpověď
na klientovo sdělení, na poselství jeho
příznaku. Zůstane-li sdělení nepovšimnuto a zareaguje-li nepochopením, např.
pouhým předepsáním nového léku, terapie stagnuje, dojde ke "zmatení jazyků".
V balintovské skupině se mohu naučit
jak lepšímu sebepozorování, tak pozorování druhých, vnímání klientova přenosu
a vlastního protipřenosu.
Druhý cíl – překonání předsudků – spočívá v opuštění tzv. apoštolské funkce,
tj. přesvědčení o tom, že vím, jak se má
klient správně chovat, co je pro něj nejlepší.

Třetí výcvikový cíl – sebe sama pozměnit
– souvisí s ujasněním vlastních nevědomých konfliktů.
V balintovských skupinách nejde o zásadní osobnostní změnu. Jedná se
o senzibilitu, o vcítění se do vlastních vědomých, předvědomých a zčásti i nevědomých prožitků. Jde o poznání vlastních
strachů.
Balintovský výcvik svým bezprostředním
navázáním na praxi svých účastníků zprostředkuje poznatky hlubinné psychologie pracovníků v pomáhajících profesích,
aniž by bylo zapotřebí celé mnohaleté
zkušenosti psychoanalytického výcviku.
Metoda samozřejmě není samospasitelnou. Nové zkušenosti ukazují, že tato
metoda není způsobilá rozšířit diagnostickou zkušenost a pomoci praktikům
k lepšímu rozpoznávání psychických
poruch. Zato všem, kteří již absolvovali
skupinová sezení jako určitou psychoterapeutickou propedeutiku, pomohla
kultivovat vztah ke klientům i předcházet
zmíněnému syndromu vyhoření.
Několika sezení jsem se osobně účastnila jako pozorovatel a musím konstatovat,
že jsem byla někdy velmi překvapená
reakcemi účastníků. Byly často velmi
emotivní a hluboké prožitky z některých
„tryskaly“ proudem. Obdivovala jsem
práci psychologa, který musí zůstat nestranným pozorovatelem, nesmí „dávat
rady“, musí být jakýmsi modelem psychoterapeutického naslouchání a ukázněného zasahování do procesu, ale rozhodně nemusí být člověkem bezchybně
reagujícím. Nesmí se vyznačovat vřelostí
a upřímností postojů. Dokonalost se ne-

vyžaduje. Naopak ochota dát se kritizovat a odvaha k "vlastní hlouposti" během
skupinové práce odstraňuje včas přehnanou idealizaci vedoucích, k níž mají někteří účastníci sklon.
V jeho vstupech je žádoucí zdrženlivost
a neutralita, nerozhodná, ale vytrvalá pozornost, bez tendence k vnitřní cenzuře.
Vedoucí skupiny se snaží o maximální
splynutí se skupinou a z hlediska vytvoření správné atmosféry je ještě velmi důležité, aby se vedoucí skupiny držel zpátky, aby upustil od vlastních poznámek
a kritiky a naslouchal svému nitru, svým
možným reakcím na řešené situace. Z důvodu nastolených problémů, které téměř
vždy vyvolávají odpor, probíhá sezení velmi pomalu a tak se jak skupina, tak i její
vedoucí musí naučit jisté trpělivosti.
Zkušenost potvrzuje, že i když se účastníci seminářů naučili naslouchat svému
nitru více méně bez zábran, uvědomují si
své reakce stále jen po částech a postupně a proto mají čas a trpělivost tak velký
význam.
Přesto stále nejsme připraveni na „zlomenou duši“ a považujeme psychické
problémy za vlastní prohru a selhání, za
něco co můžu překonat a co musím skrývat.
Čerpáno z těchto zdrojů: Bartlová, S., Jobánková, M.: Syndrom vyhoření na exponovaných pracovištích, Sestra 7-8/2001,
Balint, M.: Lékař, jeho pacient a nemoc,
Praha: Grada Publishing,1999. ISBN
80-7169-734-6
Mgr. Lída Šubrtová
CVDV KZ, a.s.

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.
Rehabilitační oddělení
přijme fyzioterapeutku nebo fyzioterapeuta
Nabízíme zajímavou práci v příjemném kolektivu, možnost dalšího vzdělávání.
Nástup možný ihned.
Profesní životopis prosím zašlete na adresu hlavní sestry Barbory Mudrové
barbora.mudrova@nemdc.cz
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Prádelna

Nemocnice
ní řadě i nezdravotnickým zákazníkům.
Součet obou skupin je cca 180 externích
zákazníků.
Praní prádla probíhá standardním způsobem. Prádlo daného oddělení se pere
samostatně a dle znečištění se použije

Expedice čistého prádla

Alena Vepřovská
příslušný program s automatickým dávkováním. Po vymandlování se vyexpeduje na jednotlivá oddělení ve vacích a kle-

cových vozících. Při procesu mandlování,
lisování, sušení se vyřazuje roztrhané
a poškozené prádlo do krejčovny-šijovny, kde se hned nahradí odpovídajícím
druhem a počtem prádla. Krejčovna-šijovna opravuje ložní prádlo i uniformy
personálu. Uniformy personálu se lisují,
následně třídí samostatně. Dle žádanek
se expedují na jednotlivá oddělení.
Technické vybavení prádelny je z osmdesátých a prací linka „SCHULTHESS“ z devadesátých let. I tak se nám daří zachovat
standard kvality vypraného prádla.
Běžné a drobné opravy zajistí zaměstnanci údržby Nemocnice Děčín, o.z. Opravy
většího rozsahu provádí odpovědná firma. Servis se zaměřuje i na automatické
dávkování pracích detergentů. S tím je
spjata pravidelná zkouška kvality prádla
v akreditované zkušební laboratoři.
Yveta Vlková
vedoucí prádelny
Nemocnice Děčín, o.z.

inzerce

Náplní práce prádelny při Nemocnici Děčín, o.z. je praní, mandlování a lisování
prádla. Prioritou je zajistit plynulý chod
nemocnice, tj. pokrýt požadavky všech
oddělení. Ložní prádlo těchto oddělení je
rozlišeno kombinací barvy a loga nemocnice. Tato odlišnost se nám velice osvědčila. Své služby poskytujeme také privátním lékařům, externím zdravotnickým
zařízením (APP, ZZS, KHS) a v neposled-

Děčín

Mrtvice je rychlá! A Vy?
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Personální změny v KZ, a.s.
Sestra Michaela Bobková při měření
krevního tlaku
možném setkání s cévní mozkovou příhodou, protože správně informovaný pacient a jeho rodina jsou základem úspěšně zvládnuté léčby CMP.
Více informací najdete na:
www.mozkovaprihoda.cz, www.ictus.cz,
www.cmp.cz
Pavlína Ledvinová
vrchní sestra neurologického oddělení
Nemocnice Děčín, o.z.

Nemocnice Děčín, o.z.
Ing. Naděna Šikýřová nastoupila do
funkce vedoucí finančního úseku
Nemocnice Děčín, o.z.

od 8. 5. 2009

kého oddělení MUDr. Ondečková. Zaměřila se především na léčbu a prevenci
CMP. Zdůraznila důležitost včasného vyhledání lékařské pomoci při objevení se
prvních příznaků a upozornila na rizikové
faktory, které mohou mít zásadní vliv na
vznik CMP. Po přednášce se zájemci přemístili do budovy interních chorob, kde
se v 6. patře nachází neurologické oddělení. S neurologickým oddělením včetně
jednotky intenzivní péče a laboratoří EEG
a EMG seznámila přítomné vrchní a staniční sestra tohoto oddělení. Potom jsme
se přesunuli do druhého patra interního
oddělení na ultrazvukové pracoviště, kde
bylo provedeno instruktážní vyšetření ultrazvuku karotid a seznámili jsme veřejnost s touto vyšetřovací metodou, která
patří mezi základní vyšetřovací metody
pro diagnostiku CMP. Zájemcům jsme
přidělili termíny na toto vyšetření.
Doufáme, že se nám pomocí těchto aktivit podaří předat široké veřejnosti cenné
informace, které jim budou přínosem při

od 1. 4. 2009

Tuto otázku mohli položit široké veřejnosti od 28. dubna do 27. května 2009
zdravotníci po celé České republice díky
rozsáhlé kampani nesoucí název 30 dní
pro prevenci a léčbu cévních mozkových
příhod. Tuto velmi důležitou a přínosnou
iniciativu odborně garantovala Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP za podpory
společnosti Boehringer Ingelheim. Cílem
projektu je seznámit širokou veřejnost
s problematikou onemocnění CMP (cévních mozkových příhod), především její
léčbou a prevencí.
Do zmíněného projektu se aktivně zapojila i Nemocnice Děčín. Dne 14. května
2009 od 13 hodin se v jejích prostorách
uskutečnil „Den otevřených dveří neurologického oddělení“. Na neurologické
ambulanci si zájemci mohli od 13–14
hodin nechat vyšetřit hladinu glukózy
a cholesterolu v krvi, změřit krevní tlak.
Od 14 hodin v prostorách učebny seznámila přítomné s problematikou cévních
mozkových příhod primářka neurologic-

Centrála KZ, a.s.
Ing. Zdeněk Hach nastoupil do
funkce vedoucí CIS (CIO)

Bc. Lenka Benešová
vedoucí personálně-právního odboru
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Fotosoutěž

Čmelák na svačině
Barbora Kaprová

Na kvítku
Barbora Kaprová

Rudý kvítek
Barbora Kaprová

Jaro
Ivan Daniel

Zahájení sezóny
Vladimír Hanzal

Kapky deště
Barbora Kaprová

Vodopád
Ivan Daniel
Milí čtenáři a fotografové,
v minulém čísle jsme se vzhledem k obsáhlým odborným tématům nemohli
věnovat publikaci Vašich fotopříspěvků, protože jich přišlo počtem na samostatnou přílohu. V červnovém vydání
jsme vše napravili a vybrali alespoň některé. Jsou opravdu povedené. Posuďte
sami.

Tajemné schody
Ivana Doležalová

Na vrcholu
Tomáš Procházka

Vážka
Barbora Kaprová

Napsali jste nám

Prostě žlutá...
Eva Nováková

Brouček…
Barbora Kaprová

Milí čtenáři,
velmi často dostáváme do naší redakce děkovné dopisy za výkon našich pracovníků, ale
není možné je všechny uveřejňovat, protože na to kapacitně naše Infolisty nestačí.
V tomto červnovém čísle jsme si ale dovolili udělat výjimku. Do naší redakce došla
téměř petice od pacientů, klientů Onkologického centra v Chomutově a to z obcí Račetice, Nové Vsi v Horách, Ostrova n. O.,
Příbrami, Loun, Karlových Varů, Jirkova, Chomutova, Žatce, Velichova, Teplic, Lenešic, Dvora Králové a Postopoloprt. Z uvedeného
dopisu krátce citujeme:

„Rádi bychom vyjádřili dík a obdiv za mimořádně přátelský a milý, vždy ochotný a odborný přístup lékařů
a sester na oddělení 3. patra Onkologie Nemocnice v Chomutově. Chtěli bychom, aby se o příkladném přístupu, tohoto zmíněného personálu, k takovému závažnému onemocnění, jakým onkologické je, dozvědělo
nejen vedení Krajské zdravotní, a.s., ale také i široká veřejnost“
Tolik poděkování pacientů z uvedených lokalit.
Mgr. Josef Rajchert
vedoucí redaktor Infolistů

Hromadná výprava za poznáním
Tomáš Procházka
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Pozor, ať tě neupálí...
Michael Novotný

Chlupáček
Barbora Kaprová
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Odborné, vzdělávací a společenské akce
Krajské zdravotní, a.s.
datum

5. 6. 2009
9. 6. 2009
10. 6. 2009
11. 6.–12. 6. 2009
17. 6. 2009
17. 6. 2009
18. 6. 2009
1. 7. 2009
17. 9.–3. 12. 2009
21. 9. 2009
22. 9. 2009
23. 9. 2009
23. 9. 2009
24. 9.–25. 9. 2009
29. 9. 2009
30. 9. 2009

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

III. Internistický den
Seminář „Náhlé příhody v pediatrii“
Konference „Napříč chirurgickými obory
a současné trendy + RDG diagnostika“
8. Perinatologický den Ústeckého kraje
Odborná konference
„Moderní vyšetřovací metody v oftalmologii“
Interlab 2009
Stimulace smyslového vnímání ležícího pacienta
Posturální terapie s důrazem na hluboký stabilizační systém II.
Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“
Konference „Aktuality v oftalmologii“
Komunikace s agresivním pacientem a aktivní sebeobrana
VI. Regionální odborná konference
„Práce sestry v ambulantních složkách“
Seminář „Celiakie“
V. KORN – Konference registrovaných sester
Školící akce „Periferní žilní vstupy“ – akce již naplněna
Intervenční endoskopické metody v gastroenterologii II.

místo konání

Červený Hrádek, okr.Chomutov
CVDV MNUL – učebna IV.
KZ, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.,
sál „O“ poliklinika
Hotel Ostrov, Ostrov u Tisé
KZ, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.,
sál „O“ poliklinika
CVDV MNUL – učebna III.
CVDV MNUL – učebna IV.
CVDV MNUL – učebna II.
CVDV MNUL – učebna IV.
CVDV MNUL – učebna III.
CVDV MNUL – učebna II.
KZ, a.s. – Nemocnice Most, o.z.,
kinosál
CVDV MNUL – učebna III.
Městské divadlo Chomutov
CVDV MNUL – učebna V.
CVDV MNUL – učebna IV.

Mgr. Vlasta Mikšová – Centrum výchovy a dalšího vzdělávání (CVDV) KZ, a.s.
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Chcete přestat kouřit?

ov ý d e
n

Především si musíte uvědomit,
že závislost na
tabáku není zlozvyk, ale nemoc.
Možnosti
léčby
existují. Nyní můžete
vyhledat i odbornou lékařskou pomoc v Nemocnici Most. Při oddělení Tuberkulózy
a respiračních nemocí funguje poradna pro
léčbu závislosti na tabáku.

b

ez

bá
ta

ku

V prvé řadě si řekněte: „Proč bych měl přestat kouřit?” Všechny důvody, které Vás
napadnou, jsou dobré – zdraví, peníze,
rodina… Jistě jste nevěděli, že na nemoci
způsobené kouřením, zemře polovina kuřáků, a to v průměru o 15 let dříve, než kdyby
nekouřili. Kouření poškozuje všechny části
lidského těla. Čím dříve přestanete kouřit,
tím většímu riziku se vyhnete. Nikdy není
pozdě přestat kouřit.
Cigaretový kouř obsahuje více než 4000
chemikálií, některé jsou toxické, jiné kancerogenní (tzn., že způsobují rakovinu).
Kuřák však prahne po jediné látce z cigare-

Nemocnice

ty, a to po nikotinu. Nikotin ale není ten,
co zabíjí, „pouze” vyvolává závislost a nutí
Vás kouřit.
Rozhodnout se nekouřit, zbavit se své
závislosti, není lehké. Je to provázeno
spoustou problémů, ty ale budou trvat jen
několik týdnů či měsíců. Odměnou však je
pocit úlevy, že jste s tím skoncovali. Samozřejmě že během nekouření se dostavují
abstinenční příznaky, např. nervozita, deprese, úzkost, nesoustředěnost, podráždění, přírůstek na váze, nespavost… Na trhu
jsou nyní léky, které mohou tyto projevy
zmírnit nebo jim mohou zabránit. Nejlepší
výsledky jsou při užívání léčby minimálně
6 měsíců. Léky si sice musíte hradit sami,
ale téměř všechny zdravotní pojišťovny na
ně již přispívají (Všeobecná zdravotní pojišťovna 2000 Kč, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Vojenská zdravotní pojišťovna 1000 Kč, atd.). Jistě to není levná
záležitost, ale spočítejte si kolik zaplatíte
za cigarety. V porovnání s náklady na léčbu
to je, jako kdybyste vykouřili 1–2 krabičky
cigaret za den.

Most

Co Vás bude čekat v případě, že se rozhodnete léčit? U nás absolvujete vstupní lékařskou prohlídku, která se skládá z osobní
anamnézy (jakými nemocemi trpíte), anamnézy kouření (kdy jste začal kouřit?, kolik
cigaret?, jak dlouho?...), dále celkové vyšetření včetně kontroly TK, EKG, spirometrie, RTG plic a samozřejmě základní krevní
odběry. Pak následuje pohovor s lékařem
– o tom co Vás vede k tomu přestat kouřit,
stanovíte si den D (to je den, kdy přestanete kouřit). Proberete abstinenční příznaky,
které Vás mohou čekat a možnosti jejich terapie. Pak docházíte na kontroly, které jsou
individuální dle Vaší potřeby.
Pokud opravdu máte dostatečnou motivaci, chcete přestat kouřit a máte-li zájem
o naši pomoc, kontaktujte naše oddělení
na tel. 476 173 465 a domluvte si návštěvu. Rádi Vás uvidíme a budeme se těšit na
spolupráci s Vámi.
MUDr. Markéta Kučerová
Oddělení tuberkulózy
a respiračních nemocí
Nemocnice Most, o.z.

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

