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Pětileté výročí Centra robotické chirurgie
Krajská zdravotní, a. s. slaví již šestileté výročí své
činnosti. Po všech možných organizačních, politických
a strukturálních peripetiích však zůstává i nadále, se
svými 6.500 pracovními místy, jedním z největších
stabilních zaměstnavatelů v regionu. Ve své nabídce
má však ale důležitější pozici. Zabezpečuje zdravotní péči na vrcholné úrovni a svými pracovišti zaujímá
jedno z předních míst v České republice. Pravda, není
každý den svátek a vždy modrá obloha. Problémy ale
jsou od toho, aby se řešily a to se nám zatím, i přes
překážky ze strany ministerstva či některé zdravotní
pojišťovny, daří. Máme špičková pracoviště, která nám
mnohé nemocnice závidí, a výsledky v odborné oblasti
urologie, kardiologie, neurochirurgie a dalších překračují i naše hranice. Toto je i nadále naším cílem. Zde patří poděkování všem, kterým
není jméno naší firmy lhostejné a svou kvalitní prací spoluvytváří její vysoký kredit.
Mgr. Radek Scherfer
předseda představenstva KZ, a. s.
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Dne 19. srpna 2013 Centrum robotické chirurgie KZ, a. s. oslavilo pětileté výročí své
existence. V loňském roce (6. 9. 2012) oslavilo provedený tisící robotický výkon.

Primář Centra robotické chirurgie MUDr. Jan Schraml
Do 1. 8. 2013 bylo celkem odoperováno
1164 pacientů. Lékaři odoperovali 925
pacientů z oboru urologie, 137 z oboru
chirurgie, 71 z oboru gynekologie a 31
z oboru ORL.
Centrum (CRCH KZ, a. s.) zahájilo svou
činnost dne 19. 8. 2008 první roboticky
asistovanou operací. Jednalo se o roboticky asistovanou resekci tumoru ledviny.
Roboticky asistovaná chirurgie (RACH)
v ČR začala dne 31. 10. 2005 v Nemocnici Na Homolce. Kromě našeho centra
a centra Na Homolce v České republice
funguje ještě dalších 5 robotických center.
Robotická neboli da Vinci chirurgie znamená minimálně invazivní chirurgickou
metodu, vhodnou pro operace v dutině
břišní a hrudní a v dalších špatně dostupných dutinách lidského těla. Nově v rámci ORL i v dutině ústní a hltanu. Zejména
všude tam, kam je z anatomických příčin
obtížný přístup při otevřené, případně
i laparoskopické metodě. Robotické operace jsou pro pacienta vždy šetrnější než
otevřené, často přesnější a rozsáhlejší
než laparoskopické a pro operatéra vždy
ergonomičtější. Zejména z ekonomických důvodů se v různých částech světa
robotická chirurgie uplatňuje v různé šíři
možných indikací. Dalším efektem léčby
je minimální poškození jiných anatomických struktur, tedy zachování funkcí jako

je udržení moči, zachování sexuálních
funkcí a podobně. V případě da Vinci
chirurgie má operatér pomocí videozobrazení před očima zvětšený, excelentně
osvětlený obraz operačního pole v HD
kvalitě, a to ve trojrozměrném zobrazení. To znamená, že lékař vnímá veškeré
detaily operačního pole, a to v prostorovém zobrazení. Operatér při operaci sedí
a svá předloktí opírá o polstrované opěrky, v prstech drží v prostoru umístěné
specifické joistiky, kterými ovládá pohyby skoro 40 cm dlouhých a 8 mm tenkých
nástrojů, jejichž jemné pracovní konce
kopírují dokonale pohyby simulované
operatérem v prostoru. Díky převodníkům řízených počítačem může operatér
měnit poměr mezi velikostí pohybu své
ruky s joistiky a velikostí pohybu nástrojů
1:1 až 1:10, to znamená, že u nejjemnější preparace může operatér velmi jemně
pracovat s nejmenšími tkáňovými strukturami. A to všechno (díky počítačové filtraci mimovolních pohybů) bez přirozeného třesu nástrojů. Operace tak probíhá
s maximální efektivitou.
V Masarykově nemocnici fungují robotické systémy da Vinci dva. V roce 2009
byl zakoupen robot da Vinci č. 2. Spuštěn byl 23. 4. 2009. Na obou robotických
systémech pracuje tým urologů, chirurgů, gynekologů a lékařů ORL. Ve spektru
indikací dominuje urologie. Nejčastější

operací je roboticky asistovaná radikální
prostatektomie (dVP). Dalšími indikacemi, při kterých se používá robotický systém da Vinci, jsou: nádorová onemocnění
ledvin, anatomické anomálie močových
cest a radikální cystektomie – operace
močového měchýře pro pokročilý nádor.
V rámci chirurgie se na robotu provádějí operace tlustého střeva pro karcinom
(nízká resekce rekta) a žaludku. Tým ORL
provádí operace kořene jazyka. Tento
typ operací provádí jako jediný v České
republice. Gynekologové robota používají při radikálních hysterektomiích, tedy
operacích dělohy pro nádor. V roce 2012,
díky rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravotní pojišťovny přestaly
některé typy operací proplácet a nadále
proplácejí pouze operace prostat, rekt
a dělohy.
V letech 2008 až 2013 se účastnilo operativy celkem 9 proškolených lékařů (2x
urolog, 3x chirurg, 2x gynekolog, 2x lékař
ORL) a 10 instrumentačních sester. Již
během prvního roku bylo patrné postupné zlepšování se v daných operačních
metodách. Jasně to je vidět na zkrácení
jednotlivých časových úseků – příprava
systému k operaci, dokování robota, založení kapnoperitonea a portů, samotná
operace. Kladné ohlasy jsou patrné i ze
strany pacientů – kosmetické a funkční
výsledky, zkrácení doby hospitalizace.
Naše centrum zároveň funguje jako školicí centrum pro další týmy z jiných zemí.
Pořádáme dvou a třídenní školení pro
celou Evropu a Rusko. Tímto školicím
centrem prošlo již celkem 108 lékařů
a sálových sester. Vyškolili jsme celé
týmy z České republiky, Slovenska, Slovinska, Maďarska, Ukrajiny a Ruska. Naši
lékaři zároveň působí jako proctoři robotických operací a účastní se prvních operací v nově vzniklých centrech robotické
chirurgie. Takto jsme provedli první radikální prostatektomie v Bánské Bystrici,
Maďarsku, Slovinsku, ruském Petrohradě
a na Sibiři.
MUDr. Marek Broul
Centrum robotické chirurgie
Krajská zdravotní, a. s.
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Představujeme vám: prim. MUDr. Daniel Nalos – ARO

Primář MUDr. Daniel Nalos
Jak jste začínal, kdo Vás ovlivnil?
Musím Vám za tuto otázku poděkovat.
Uvědomil jsem si, jak výrazný podíl
na tom, že jsem začal studovat medicínu,
měl můj otec. Po válečných útrapách nikdy nenabyl plného zdraví a patrně vnímal plně poslání medicíny. Během studia se mně dostaly do ruky knihy po mé
tetě lékařce, která v roce 1968 emigrovala. Učebnice vnitřního lékařství a zejména kniha o EKG mě směrovaly ke kardiologii. Před 40 lety jsem tak nastoupil
na I. interní oddělení Krajské nemocnice
v Ústí nad Labem vedené docentem Dubem. Po půl roce jsem byl „převelen“
na 3 měsíce jako zástup na záchrannou
službu. Nakonec jsem zde zůstal celý rok
a prožil po všech stránkách úžasnou školu medicínského života. V témže roce se
otvíralo v Ústí nad Labem první lůžkové
ARO v severních Čechách. Cítil jsem, že
pro mě je důležitější zachraňovat životy
než stanovovat přesné diagnózy, a tak
jsem se stal členem týmu nadšenců pod
vedením úžasně liberálního a všeobecně
vzdělaného člověka – primáře Žaluda. Ze
svých prvních učitelů intenzivní péče nemohu opomenout doktora Jana Řezáče.
Proč je anestézie právě Vaším oborem?
Vždy jsem se považoval více za intenzivistu než anesteziologa. Anesteziologie
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je velice důležitá pro získání zkušeností
s manipulací vitálními funkcemi a zajištění dýchacích cest pro všechny, kteří se
chtějí věnovat emergentní, urgentní či intenzivní medicíně. Lůžkové ARO představuje novou dimenzi medicíny, koncentraci techniky, lékařské a sesterské péče.
Až z pozice primáře jsem se výrazněji angažoval na poli regionální anestézie.
Vaše působení v MNUL v minulosti
a v současnosti v KZ.
Po druhé atestaci v roce 1979 jsem se
stal staničním lékařem lůžkové stanice
ARO. Prožil jsem zde 12 opravdu plnohodnotných medicínských let. Primář
Žalud měl přístup ke světové literatuře
a neúnavně nás posouval kupředu. Dosáhli jsme řady republikových priorit,
například sondová strava, kterou jsem
zavedl do praxe, se několik let používala na většině resuscitačních odděleních.
Ve spolupráci s imunologickým oddělením jsme podávali septickým pacientům
s efektem antipsedomonádovou plasmu.
Na přelomu let 89/90 jsem vyhrál konkurs na primáře.
Opravdu rozhodujícím milníkem ve vývoji celé koncepce nemocnice i anesteziologie a intenzivní péče byla výstavba
nového areálu MN na Bukově. Jako prezident nemocnice jsem měl příležitost
částečně ovlivnit stavební předpoklady
pro moderní provoz nemocnice. Podařilo
se uskutečnit několik zásadních změn,
které posunuly celou nemocnici mezi
nejmodernější zdravotnická zařízení.
Stavebně i provozně byly odděleny akutní
a plánované příjmy do nemocnice. Vznikla jedna z prvních Emergencí s bezbariérovou návazností na vyšetřovací komplex,
sály a intenzivní lůžka. Podařilo se spojit
většinu intenzivních lůžek do samostatné jednotky. Výsledkem je plnohodnotná
24hodinová intenzivní péče pro více než
2 500 pacientů ročně. Trendy v intenzivní
péči se obrátily od léčby pooperačních
komplikací k jejich prevenci. Tento model
je pro většinu nemocnic v naší republice
stále nedostižným vzorem.
Uspořádání sálů s přípravnami a dospávacím pokojem se staly nutným zázemím
k rozvoji komplexní perioperační péče.
Zásadním posunem je projekt „Bezbolestné nemocnice“. Podařilo se mi ustavit

analgetický tým složený z lékařů a sester
ARO. Principem Bezbolestné nemocnice
je, že každému pacientovi je nabídnuta
a dle přání poskytnuta přiměřená pooperační analgezie. Po operaci je bolest
pravidelně sledována, měřena a léčena.
Funkčnost tohoto projektu byla ověřena
nezávislým auditem s velmi dobrým výsledkem.
Za neopomenutelnou považuji tradici
Žaludových dnů. Než se formuloval současný systém odborných akcí v anesteziologii a intenzivní péči, byly Žaludovy
dny, zejména v 90. letech, nosným celorepublikovým odborným setkáním anesteziologů a intenzivistů.
Víme o Vaší úspěšné publikační činnosti.
Moje publikační činnost není příliš rozsáhlá. Skládá se většinou z přednášek
a článků v časopisech. Mimo jiné jsem
popsal originální přístupy k blokádám
brachiálního plexu infraclaviculární cestou. A nový, ultrazvukem asistovaný, přístup ke krčnímu plexu. Formuloval jsem
faciální teorii pro periferní blokády nervů, která mění pohled na řadu technik
regionální anestézie. Několik let jsem
vedl přílohu Regionální anestézie v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína. Pravidelně se od roku 1990 aktivně
účastním evropských kongresů. Jak jsem
již uvedl výše, moje iniciativa na poli regionální anestézie vedla k tak prudkému rozvoji těchto metod v Masarykově
nemocnici, že jsme se v posledních 10
letech staly neoficiálním školicím centrem nejen pro Českou, ale i Slovenskou
republiku. Jako první mezi českými nemocnicemi jsme do rutinní praxe aplikovali asistenci ultrazvuku při periferních
blocích. Pořádáme od 90. let minulého
tisíciletí pravidelné kurzy a poskytujeme
školicí místa v regionální anestézii. Právě
tyto kurzy se staly odborným základem
pro napsání učebnice regionální anestézie. Kniha „Periferní nervové blokády“
dostala několik ocenění včetně výroční
ceny odborné společnosti ARIM. Prestižní cenu Nadace českého literárního fondu a cenu Hlávkovy nadace jsme obdrželi
s doktorem Dušanem Machem z Nového
Města na Moravě za odbornou kvalitu
i díky velmi kultivovanému jazyku a zpracování obrazové dokumentace.

40 let je slušná porce k možnosti
bilancovat.
Za pouhých 40 oběhů země kolem slunce došlo k naprosto úžasným změnám
i v anesteziologii a intenzivní péči. Zejména porevoluční otevření se světu přineslo volný tok informací a vědeckých
poznatků. Objevily se nové generace dýchacích přístrojů, monitorů, anesteziologických laboratorních přístrojů atd. Nové
a bezpečnější léky. Důsledkem je například 100násobný pokles úmrtí v souvislosti s anestézií v celosvětovém měřítku.
Bezpečnost pacienta se stala prioritou.

Bezpečnost zvyšuje i asistence ultrazvukových metod v regionální anestézii.
Dnes pacienti před plánovanou operací
navštěvují anesteziologickou ambulanci,
na druhou stranu je snaha o minimalizaci laboratorních a doplňkových vyšetření. Přijetím „Helsinské deklarace“ se
výrazně zvýšil respekt k právům pacienta
a jeho vůli. Vůle pacienta je paradoxně
postavena nad jeho život a zdraví. Jako
jedno z mála pracovišť podáváme anestézii a respektujeme vůli pacientů svázaných se Svědky Jehovovými.

Laparoskopie bilancuje

Primář MUDr. Jan Rejholec
Na rozdíl od klasické operativy je u miniinvazivní operační metody potřeba
speciálního operačního instrumentaria
a laparoskopické věže. Získat peníze pro
toto první vybavení, cca milion korun, nebylo v minulosti, stejně jako dnes, vůbec
jednoduché. Zde ale tehdy zasáhla náhoda v podobě sponzorského daru chabařovického lomu. Ten umožnil uskutečnit
sen tehdejšího primáře Chirurgické kliniky MUDr. Wiesnera.
Laparoskopická věž a instrumentarium WOLF bylo dodáno koncem jara
1992, první operace primáře Wiesnera
se uskutečnila v červnu 1992. Po jeho
odchodu z Masarykovy nemocnice jsme
začali samostatně operovat 22. 9. 1992,
s asistencí Dr. Horského. Současně jsme

Pokud se mě ptáte na úskalí, tak vidím
úskalí spíše mimo medicínu. Financování a hospodaření nemocnic neumožňuje
plně obnovovat a vylepšovat nejen moderní přístrojové vybavení, ale i platové podmínky zdravotníků. Neexistence
jasné koncepce dlouhodobého rozvoje a potřeb nemocnic. Bohužel situaci
ve zdravotnictví nelze odtrhnout od stavu a chování celé společnosti, která si
přímo či nepřímo péči objednává.
ptal se Mgr. Josef Rajchert
vedoucí redaktor Infolistů

Nemocnice Děčín

provedli první laparoskopickou hernioplastiku, tedy rok po provedení první
laparoskopické cholecystectomie v Čechách, nicméně mezi prvními pracovišti
v republice.
Laparoskopická cholecystectomie se
i u nás stala postupně zlatým standardem
v operativě žlučníkových potíží způsobených lithiasou, nicméně se postupně rozšiřovala i škála na operace tříselných kýl,
operací pro nitrobřišní srůsty, laparoskopická diagnostika, operace bráničního
hiatu, operace tenkostřevních výchlipek
a provádění laparoskopicky asistovaných
střevních vývodů. Jak se zvyšoval počet
operací a jejich spektrum, snižovaly se
časy potřebné k provedení těchto operací. Současně se laparoskopie dostávala
i do oblasti akutní operativy – operace
pro záněty slepého střeva, perforované
vředy gastroduodena, nejasná krvácení
do dutiny břišní a první pokusy o řešení
tenkostřevních ileosních stavů.
Postupně se rozšiřovaly řady operatérů
z původních dvou na celkem osm. Za prvních 8 let jsme provedli celkem 1941
laparoskopických výkonů (z toho však
1528 cholecystectomií), to je kolem 245
operací ročně.
V polovině roku 2000 jsem vyhrál výběrové řízení na pozici primáře chirurgického
oddělení Nemocnice Děčín, o. z. Mým cílem, mimo jiných zejména organizačních,
bylo stabilizovat oddělení a vtisknout mu

charakter oddělení věnujícího se zejména miniinvazivní chirurgii v oblastech,
kde to je možné.
Původně cílená operativa žlučníku byla
promptně rozšířena o operace tříselných
kýl, appendektomie, operace bráničního
hiatu, operace kýl v jizvách a dále o kolorektální chirurgii. Tato je primárně pro
malignity, postupně rozšířená o operativu divertikulární choroby, nejprve v elektivní a následně i v akutní fázi. V posledních letech laparoskopická operativa je
zastoupena 80 % na celkové operativě
kolorekta. Ročně provedeme kolem 700
laparoskopických operací, což jasně ukazuje na rozvoj miniinvazivní chirurgie.
Od roku 2008 je miniinvazivní operativa v Krajské zdravotní, a. s. rozšířena
o možnost robotické operativy, zejména
karcinomu konečníku. Tato extenze laparoskopie je zajímavá 3D obrazem, ale
zejména klidem kamery a vizualizací,
která zejména v oblasti malé pánve má
své obrovské výhody. Taktéž schopnost
pohyblivosti nástroje v zápěstí dává netušené možnosti v rozvoji miniinvazivní
chirurgie.
Původně experimentální technika se během let změnila v jednoznačně akceptovatelnou a uznávanou metodu řešení
mnoha chirurgických onemocnění.
prim. MUDr. Jan Rejholec
chirurgické oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.
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Bazální stimulace
Když jsem se poprvé seznámila s konceptem BAZÁLNÍ STIMULACE, okamžitě
jsem se pro něj nadchla, neboť mi ukázal
úplně nový pohled na ošetřování nemocných.
A ptáte se, co mě tak zaujalo? Nejspíš ta
lehká dostupnost a nenáročnost, se kterou se dá provádět bez speciálních přístrojů a pomůcek. To, co je v bazální stimulaci pokládáno za pracovní pomůcku,
je především sám zdravotnický personál,
který by měl do ošetřování zapojit svou
duši, myslet na pocity pacienta, a umožnit pacientovi návrat k plnohodnotnému
a kvalitnímu životu, který žil před onemocněním.
Velkou výhodou je možnost zapojení rodiny do ošetřovatelské péče. Vlastně je
to nutnost, abychom mohli velmi intenzivně stimulovat paměťové dráhy paci-

Nemocnice Děčín
Stimulující prvky pro pacienta jsou
vybírány na základě autobiografické
anamnézy. Pod tímto názvem se skrývá
velmi podrobný popis dosavadních zvyků, oblíbených činností, jídel, nápojů,

bazální stimulace = stimulace vnímání
a alternativní způsob komunikace
s pacienty, kteří mají porušené vědomí.
enta. Každý jsme individuální osobnost.
To, co má rád jeden, může druhý nesnášet. Máme své koníčky, zájmy a záliby.
Však koncept bazální stimulace vychází
z předpokladů, že člověk je obklopen nekonečným množstvím podnětů, na které
musí reagovat ať už kladně, záporně či
jinak jemu podobně.
A nyní několik faktických poznámek.
Co je ta bazální stimulace? Tato metoda byla vyvinuta v 70. letech 20. století
prof. Dr. Andreasem Fröhlichem. Bazální
stimulaci lze definovat jako stimulaci vnímání a alternativní způsob komunikace
s pacienty, kteří mají porušené vědomí.
Bazální stimulace je určena hlavně pro
pacienty v komatózních stavech, ale také
pro klienty neklidné, dezorientované,
v intenzivní péči a též je vhodná pro geriatrické pacienty. Hlavním cílem bazální
stimulace je zlepšit vnímání postižených
pacientů. Metoda pomáhá rozvíjet vlastní identitu, umožňuje navázání komunikace se svým okolím, zvládnutí orientace
v prostoru a čase, a tím zlepšuje funkce
organizmu.
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písní, hraček nebo filmů. Obsahuje údaje
o způsobu oblékání, o zvycích týkajících
se spánku nebo jiných rutinních činnostech.
Při péči bychom měli dodržovat desatero
bazální stimulace:
1. Přivítejte a rozlučte se s pacientem
vždy stejnými slovy.
2. Při oslovení se ho vždy dotkněte
na stejném místě.
3. Hovořte zřetelně, jasně a pomalu.
4. Mluvte přirozeným tónem.
5. Tón, mimika a gestika jsou odpovídající významu našich slov.
6. Používejte
formu
komunikace,
na kterou byl pacient zvyklý.
7. Nepoužívejte zdrobněliny, pokud
na ně nebyl pacient zvyklý.
8. Nemluvte s více osobami najednou.
9. Při rozhovoru minimalizujte rušivé
elementy.
10. Umožněte
reagovat
pacientovi
na vaše slova.

Prvky bazální stimulace
Somatická stimulace – umožňuje klientovi vnímat vlastní tělo. Do této stimulace
zařazujeme masáže těla, doteky, polohování, dýchání, částečné nebo celkové
koupele nebo zábaly. Základem této stimulace je tedy dotek. Měl by být klidný,
pevný, zřetelný, ale určitě přiměřený.
Vhodná místa pro stimulaci jsou ramena,
paže nebo ruce. Nevyhovující jsou doteky krátkodobé, rušivé, nekvalitní a uspěchané.
Vestibulární stimulace – se zaměřuje
na prostorovou orientaci a na uvědomování si změny polohy. Jde o rotační,
lineární a statické polohy hlavy. V ošetřovatelské péči se doporučuje provádět
změny polohy těla pomocí změny pozice
celého lůžka. Můžeme do ní též zařadit
polohování do pozice sedu.
Vibrační stimulace – umožňuje vnímání
vibrací a chvění při mluveném slovu, ale
také zpíváním, dupáním a klepáním. Jejím smyslem je posílit stabilitu pacienta
a jeho uvědomění si sama sebe. Vibracemi je možné také ovlivnit dýchání ve smyslu prohloubení nebo rytmizace dechu.
Auditivní stimulace – je nástrojem pro
poslech různých oblíbených nebo známých zvuků. Jedná se o poslech televize
či filmu, hudby.
Orální stimulace – zkoumá a stimuluje rty a receptory chuti. Využívá se u ní
oblíbených tekutin, kterými se vytírá dutina ústní nebo potírají rty. Také se využívají kousky oblíbené potravy zabalené
do gázy, nebo mixovaná strava podávaná
po lžičkách. Nesmíme zapomenout dbát
na hygienu dutiny ústní a ošetřování rtů
různými druhy balzámů.
Taktilně-haptická stimulace – je zaměřena na používání známých a oblíbených
předmětů. V rámci ošetřovatelské péče
do ní zahrnujeme kelímek, kartáček
na zuby, žínku, mýdlo, hračky nebo jiné
předměty. Necháváme tyto věci vkládat
do rukou nemocného.
Tereza Hrachová
zdravotnická asistentka
neurologické oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.

Zahraniční stáž pedagogů a studentů
Virchowovy kliniky a Campus Benjamina
Franklina.
Naše stáž byla završena besedou s náměstkyní pro ošetřovatelskou péči paní
Bahr o problematice ošetřovatelské praxe. Dále nás pan Thomas Skiba seznámil
s formami ošetřovatelské dokumentace
v nemocnici Charité. Poslední část besedy byla věnována paliativní péči, kterou
vedla paní Connie Heinze.

Campus Benjamina Franklina
Naše škola je příjemcem grantu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF s názvem Inovace a modernizace vzdělávání a odborné
praxe VOŠ (INVOŠ). Obecným cílem projektu je inovace, modernizace a zvýšení
kvality stávajících vzdělávacích programů VOŠ. Projekt povede ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů žadatele
a jejich lepšímu uplatnění na trhu práce.
Cílovou skupinu tvoří studenti a učitelé
VOŠ.
Projekt zahrnuje tyto klíčové aktivity:
–– Tvorba výukových opor pro čtyři
vzdělávací obory VOŠ
–– Supervize výukových opor z hlediska
konkurenceschopnosti
–– Modularizace odborné praxe
–– Realizace výuky v cizím jazyce
–– Přednášky a workshopy odborníků
z praxe
–– Odborné exkurze učitelů do zahraničí
–– Zahraniční stáže studentů

–– Kariérové poradenství pro studenty
–– Kreditní systém vzdělávacího programu Právní asistence
V rámci klíčové aktivity zahraniční stáže projekt umožnil na sklonku školního
roku 2012/13 pěti učitelům a pěti studentům VOŠ oboru Diplomovaná všeobecná sestra zúčastnit se zahraniční stáže v Berlíně.
Cílem stáže byla návštěva zdravotnických
institucí v Berlíně – NEMOCNICE CHARITÉ, navázání kontaktů v rámci těchto
institucí, získání nových profesních zkušeností a zvýšení jazykových kompetencí
studentů.
Stěžejní osobou pro nás byl pan Thomas
Skiba z oddělení managementu kvality
a interního vzdělávání nemocnice Charité, který nás provázel všemi kampusy
nemocnice a celou stáž organizačně zajistil.
Stáž trvala pět dní, v jejichž průběhu jsme navštívili Zdravotní akademii
Charité, Zdravotně-historické muzeum
Charité, Campus Charité Mitte, Campus

Budova Říšského sněmu
Pobyt v Berlíně a nemocnici Charité,
včetně Zdravotní akademie, byl pro nás
velkou profesní zkušeností, přinesl nám
mnoho příjemných chvil a osobních setkání.
Studentky upoutala Charité nejen svým
vzhledem, svou architekturou a historií,
ale také systémem vzdělávání zdravotnických pracovníků v Německu a realitou
klinické praxe.
Věříme, že navázané kontakty se nám
podaří i nadále prohlubovat, předávat si
zkušenosti a diskutovat nad problematikou zdravotnické praxe i vzdělávání. Je
to jedna z cest, jak zvyšovat konkurenceschopnost našich absolventů a možnosti jejich uplatnění na trhu práce v evropském kontextu.
PhDr. Věra Potužáková
garant projektu vzdělávacího programu
diplomovaná všeobecná sestra
VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most

7

Masarykova nemocnice

Tenisový loket
V dalším pokračování informací o nemocech pohybového aparátu je na řadě „tenisový loket“.
Jedná se o onemocnění svalových úponů
(obecně „entezopatii“) v oblasti loketního kloubu. Jako každá entezopatie je
doprovázen zánětlivými změnami v místech, kde se na kost upínají šlachy svalů.
Místem potíží je vnější strana lokte (radiální epikondyl pažní kosti). Přetíženy
bývají především svaly natahující zápěstí
a prsty (extenzory) a svaly obracející ruku
dlaní vzhůru (supinátory). Název „tenisový“ získalo toto bolestivé onemocnění
z důvodu častějšího výskytu u sportovců,
kteří uvedenou oblast významně přetěžují. Tenisový loket ale může mít i pilná hospodyňka nebo úředník pracující
za stolem. Příčinou vzniku tenisového
lokte je nejčastěji přetížení, ale může
se objevit i v rámci špatného držení těla
nebo v souvislosti s poruchou dynamiky
krční a hrudní páteře.
Tenisový loket může mít 2 formy, které v sebe plynule přecházejí – akutní
a chronickou.
Akutní forma vzniká po nárazovém intenzivním přetížení zmíněné svalové skupiny, na které končetina není navyklá.

Projevuje se omezením hybnosti lokte
a zčásti i zápěstí a prstů, tupou bolestí
zevní strany lokte, otokem a někdy i zarudnutím.
Pokud chcete dělat nějakou neobvyklou
namáhavou činnost, třeba nový sport či
generální úklid, nepřehánějte to s intenzitou a délkou trvání. Nejste bez rizika
dokonce ani u počítače. Klikání na myš
a psaní na klávesnici může mít stejné následky. Akutní forma může při nevhodné
léčbě a opakovaném stereotypním zatížení přejít do chronického stavu, který
vyžaduje intenzivnější a delší léčení.
Rizika přechodu do chronické formy
můžeme ovlivnit například snížením
tréninkové zátěže a začleněním různých
kompenzačních cvičení (u sportovců),
popř. změnou pracovních návyků (u lidí
pracujících manuálně a stereotypně). Například je výhodné měnit ruce v průběhu
činnosti nebo se střídat s kolegy na různých pracovních pozicích.
Jaká je prevence?
Vyhýbat se činnostem, které jsou fyzicky náročné a jednostranně orientované.
Pokud chcete zvolit nějaký sport nebo
třeba změnu, i když jste sportovci v jiném odvětví (aktivní fotbalista – golfista

Elastická ortéza pro podporu a stažení lokte minimalizuje riziko zranění
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začátečník), konzultujte ho s odbornými
trenéry a nikdy nepodceňujte zahajovací
rozcvičení a hlavně závěrečné protažení
po sportovním výkonu. Laickou i odbornou veřejností často doporučované tzv.
epikondylární pásky (které při fyzické
námaze snižují bolestivost) nejsou vždy
vhodné z důvodu postupného prohlubování základního onemocnění.
Co nás upozorní na tenisový loket?
Mezi první příznaky tohoto problému
patří tupá bolest při pohmatu na zevní
straně loketního kloubu a jeho omezená
hybnost. Bolesti se poté mohou objevovat při úchopu, nošení a zvedání břemen
a později i při obyčejném nadzvednutí
poháru či šálku kávy k napití. Bolest se
šíří od lokte až do ramene a po předloktí
do prstů.
Charakteristické pro tenisový loket je, že
v klidu bolesti postupně ustupují a s novou námahou se opět rychle navrací.
Pacienti drží loket v mírném úlevovém
pokrčení. Při podvědomém šetření jedné
končetiny navíc začnou vznikat náhradní pohybové mechanismy, které mohou
způsobit další problémy pohybového
aparátu.
Léčba
Akutní tenisový loket je nejjednodušší léčit intenzivním ledováním, úplným vysazením zátěže končetiny a lokální aplikací
protizánětlivých a bolest tišících mastí
či gelů. Toto vše do úplného vymizení
klidových bolestí. Konzultace s fyzioterapeutem s návrhem cvičení bývá poté
vhodným preventivním opatřením. Léčba
chronické formy je delší a neobejde se
bez aktivní spolupráce pacienta. V první
řadě se snažíme vyčerpat všechny dostupné konzervativní (nekrvavé) metody.
Konzervativní léčba chronické
formy
Klidový režim, pro snížení bolestivosti
jsou opět doporučeny ledové obklady,
u těžkých bolestivých forem je nutno končetinu fixovat sádrovou dlahou
na 2–3 týdny. Jak již bylo zmíněno,

nejdůležitější roli v konzervativní léčbě
hraje fyzioterapie. Ta se zaměřuje především na protahování zkrácených a přetížených svalů, mobilizaci (uvolnění) lokte
a ostatních kloubů horní končetiny. Svou
roli hrají i tlakové masáže, doprovodnou
terapií jsou metody fyzikální terapie (nejčastěji ultrazvuk, magnetoterapie, laser,
termoterapie i kryoterapie). Zkušený
a kurzem certifikovaný fyzioterapeut umí
pomoci i tzv. kineziotapingem.
Operační léčba
Při selhání všech konzervativních metod
přichází na řadu léčba operační. Operace
tenisového lokte se provádí v regionální či celkové anestezii. Samotný zákrok
trvá asi 30 minut, provádí se v několika
modifikacích, nejrozšířenější je revize
skloubení mezi pažní kostí a kostí vřetenní, poté je ostře odetnut společný
úpon natahovačů zápěstí a prstů a jeho

našití o cca 1–2 cm níže. Sníží se tím tah
přetížených svalů za jejich úpon na kosti.
Nakonec je končetina 2 týdny fixována
sádrovou dlahou. Doba hospitalizace
se pohybuje kolem 2–3 dnů. Po sejmutí
sádrové dlahy je opět nejdůležitější fyzioterapie a rehabilitace lokte. Pracovní
neschopnost se pohybuje kolem 2 měsíců a po 3–4 měsících by měla být již plně
obnovena pohybová funkce končetiny.
Valná většina tenisových loktů se však
dá úspěšně léčit konzervativně a i pacienti s plně rozvinutou formou se dají za 3
měsíce poctivého cvičení zcela zbavit bolestí.
Mgr. Josef Rajchert
vedoucí redaktor Infolistů
zdroj internet
MUDr. Jan Riegl – odborná recenze
Úrazové centrum
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Představujeme oddělení – ORO
ORO – je dalším oddělením naší nemocnice, které vám chci představit.
ORO nenajdete v žádném jiném odštěpném závodě Krajské zdravotní, a. s.
Celý název tohoto oddělení je ošetřovatelsko-rehabilitační oddělení, i když není
původní. Tím byla LDN, tedy Léčebna
dlouhodobě nemocných. Možná si kladete otázku, proč došlo k jeho přejmenování? Důvodů bylo jistě víc, ale uveďme
si dva nejdůležitější. Tím prvním je, že
název Ošetřovatelsko-rehabilitační oddělení popisuje hlavní spektrum péče,
které je jeho klientům poskytováno –
tedy ošetřovatelská a rehabilitační péče.
Druhým důvodem byla snaha o druhou
šanci a zbavení se „nálepky“ a s ní spojené představy o „eldéence“. Bylo a je
mnoho pacientů, kteří odmítají hospitalizaci na LDN pouze kvůli pověsti, kterou
tato zařízení a oddělení mají, aniž by se

Pokud chcete dělat nějakou
namáhavou činnost,
třeba sport či generální
úklid, nepřehánějte to
s intenzitou a délkou
trvání.
Nejste bez rizika
dokonce ani u počítače.
Klikání na myš a psaní
na klávesnici může mít
stejné následky. Akutní
forma může při nevhodné
léčbě a opakovaném
stereotypním zatížení
přejít do chronického
stavu, který vyžaduje
intenzivnější a delší léčení.

Nemocnice Teplice

přesvědčili o tom, že se mnohé změnilo
– prostředí, přístup personálu, intenzivní
rehabilitace a podobně.
Klienty ORO jsou nejen senioři. Pacienti
jsou na toto oddělení překládáni na doléčení, z důvodu nutné dlouhodobé ošetřovatelské péče, kterou dočasně nelze
poskytovat v domácím prostředí nebo
z důvodu intenzivní rehabilitace a k vertikalizaci (jejím cílem je nejprve nácvik
sedu, vstávání z lůžka a následně i nácvik chůze).
Jak jsem již naznačila, mnohé se změnilo a ne vše musí být patrné hned na první pohled, proto začneme od začátku.
Celé oddělení je barevně vymalováno
a vyzdobeno dětskými výtvarnými dílky,
která jsou výsledkem spolupráce s MŠ
a přesto nepůsobí „infantilně“. Naopak,
přináší pohled na svět dětskýma očima
plný optimismu.

Volný čas na oddělení pacientům zpříjemňuje práce v psychoaktivační skupině.
Jejím cílem je rozvoj poznávacích, mentálních a manuálních schopností pacientů. Vznik této skupiny byl nápadem
zaměstnanců oddělení, kteří ji i sami
vedou. Přístup personálu k pacientům se
snaží být individuální s ohledem na jejich onemocnění, povahu a přání.
Na oddělení se můžete setkat také s kaplany, kteří jsou zde nejen pro pacienty,
ale i pro jejich blízké. A také s dobrovolníky, kteří se s našimi pacienty dělí o svůj
volný čas a jsou jim průvodci a kamarády
v době jejich odloučení od domova.
Proto, nenechte se vždy ovlivnit tím, co
se říká. Každý si zaslouží druhou šanci,
aby se mohl poučit z chyb minulosti, tak
jak se to podařilo našemu ORO.
Mgr. Kateřina Vágnerová
hlavní sestra
Nemocnice Teplice, o. z.
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Sestra v akci

Valentina Weigelová

Je soutěž prvních ročníků v úpravě lůžka, kterou pravidelně v červnu pořádá pracoviště zdravotnické školy ze sloučeného subjektu Střední odborné školy energetické
a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, příspěvkové organizace a naši žáci zde mohou prokázat praktické a komunikační dovednosti,
které se naučili v hodinách ošetřovatelství pod vedením svých odborných učitelek.

moderní lůžko darovala škole firma
LINET, která je předním výrobcem
nemocničních a pečovatelských lůžek
v České republice, ke zlepšení výuky
a praxe našich žáků.
LINET chce svým darem podpořit dostatek kvalitních pracovníků ve zdravotnických profesích a zároveň budoucím zdravotnickým asistentům nelehkou práci
ulehčit.

vedoucí radiologický asistent Nemocnice Děčín, o. z.
na klasickou vysokou školu. Další možnou
volbou nástavby byl buď optik, rehabilitační
pracovník nebo radiolog. Protože jsem v celku technický typ, volila jsem poslední možnost. Radiologie se mi líbí a mám k ní osobní
vztah. Přitahuje mne její technická stránka
a možnost rychlého úsudku při hodnocení
stavu pacienta.
Kde pracujete v současnosti a jak se vám
práce líbí?

Mgr. Eva Kosinová
odborná učitelka
Chomutov
Jak jste se dostala k vašemu povolání, co
jste vystudovala?
Jsem rodilá Děčíňanka, a tak mé zaměstnání
bylo po studiu situováno právě do našeho
města. Po absolvování gymnázia jsem se
chtěla dále vzdělávat, ale netáhlo mne to

Ukázka praktických dovedností a znalostí
Během zápolení tak musí zvládnout upravit lůžko s ležícím nemocným, použít pomůcky doplňující lůžko dle
zadání modelové situace a zpracovat kazuistiku formou
ošetřovatelského procesu.
Letošní ročník probíhal v zrekonstruované učebně ošetřovatelství s novým polohovacím lůžkem Latera. Toto

Budoucí zdravotnický personál

Nemocnice Chomutov

Krajská zdravotní hodnotila roční existenci nového
urogynekologického centra, jediného v Ústeckém kraji.
Urogynekologické centrum Krajské zdravotní, a. s. pracuje po prvním „rozjezdovém“
roce na plné obrátky. V ambulanci je evidováno více než 200 pacientek zařazených
do pravidelného režimu lékařské péče, a to od té konzervativní, až po potřebné urogynekologické operace. Nové pracoviště provedlo více než 100 urogynekologických zákroků. S působností centra pro celý Ústecký kraj se dá jistě předpokládat další nárůst.
„K dnešnímu dni jsme provedli cca 50 páskových operací pro stresovou inkontinenci, bylo zavedeno cca 25 speciálních sítových implantátů pro léčbu poruch statiky
pánevního dna. Zároveň bylo provedeno více než 30 tzv. klasických urogynekologických operací. Z pooperačního sledování pak vyplývá, že úspěšnost výkonů přesahuje
u všech typů operací 90 %, což je číslo plně srovnatelné se zaběhlými urogynekologickými centry“, upřesnil výsledky roční činnosti urogynekologického centra MUDr. Michal Zeman, Ph.D., primář Gynekologicko porodnického oddělení Nemocnice Chomutov, o. z., který stál u zrodu nového pracoviště a je jeho odborným garantem.
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Hned po škole jsem nastoupila do děčínské
nemocnice a jsem jí věrná dodnes. V současnosti pracuji jako vedoucí radiologická
asistentka. Dohlížím nad technickou stránkou oddělení, zajišťuji kontroly dle „Atomového zákona“ a jeho dodržování. Na starost
mám také personální obsazení oddělení,
které čítá na 14 osob.
Jak se měnilo vaše oddělení za dobu, co
na něm již několik desítek let pracujete?
Od mokrého vyvolávání snímků jsme

opravdu odskočili mílovým skokem.
Dnes po digitalizaci pracoviště je možné
po odsnímkování pacienta shlédnout jeho
snímky v kterémkoliv odštěpném závodě.
V rámci projektu ePACS lze snímky poslat
ke shlédnutí i do dalších 25 nemocnic. Propojenost s ostatními nemocnicemi v tomto
ohledu zabezpečí případnou konzultaci
komplikovaných nálezů. To je obrovský pokrok.
V současné době akutně potřebujeme nový
skiagrafický přístroj, protože ten stávající má
svá „zlatá léta“ již za sebou. Že by se nám
hodila i magnetická rezonance je spíše pro
naši malou nemocnici pohádkový příběh.
Jaké máte zájmy a co vás těší?
Nejsem vyhraněný typ, mám ráda od všeho
něco, zahrádkařím, ráda si odpočívám i o samotě. Té mám, díky naší rozvětvené rodině
a spoustě přátel, málo… dodává s úsměvem
vedoucí radiologická asistentka Valentina.

Jiřina Nepovímová

1. výročí činnosti Urogynekologického centra

Primář MUDr. Michal Zeman, Ph.D.

profily

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.

zdravotní sestra neurologického oddělení – JIP
Nemocnice Chomutov, o. z.
Jak jste se dostala k vašemu povolání, co
jste vystudovala?
Po SZŠ v Chomutově jsem nastoupila v roce
1990 na zdejší neurologické oddělení pod
tehdejší přísné vedení prim. MUDr. Skřivánka a vrchní sestry Titlové. Krátce na to jsem
přestoupila na neurologické JIP, kterému
jsem zůstala věrná dosud, kdy naše Iktové
centrum vede prim. MUDr. Neumann.
Během mého zaměstnání jsem absolvovala
speciální studium ARIP. Protože se ve volném čase zabývám psychologií osobnosti,
vystudovala jsem studium grafologie a psychologie, které mě velmi obohatilo po všech
směrech. Zabývám se intenzivně i studiem
různých technik v ošetřovatelství, jako je
například koncept BS, které u nás velmi využíváme.
Kde pracujete v současnosti a jak se vám
práce líbí? Jaký máte kolektiv, co společně
podnikáte či nepodnikáte?
Pracuji již řadu let na zdejší NEUR JIP a neumím si představit, že bych v životě dělala
něco jiného. Beru svou práci i jako koníček

a pokud mám v životě nějaké trápení, v práci
to ze mě většinou spadne. Je to určitě tím, že
pracuji ve skvělém kolektivu, kde se dokážeme vzájemně podpořit a rádi se společně
setkáváme i mimo areál našeho oddělení.
Jak se měnilo vaše oddělení za dobu, co
na něm působíte, co byste na oddělení uvítala, nebo naopak čím byste se chtěla pochlubit?
Z oddělení, které jsem poznala před lety,
se stalo Iktové centrum, které disponuje
novým UZ přístrojem, který spolu s CT vyšetřením slouží k rychlé diagnostice akutních
CMP. Lékař pak rozhodne o podání trombolýzy či chirurgické intervenci na NCH pracovišti. Oproti jiným oddělením je naší výhodou možnost překladu pacientů k doléčení
na naše RHB oddělení. Záběr našeho centra
je široký a nápor, který je na všechny kladen,
je obrovský. Přesto ale můžeme být pyšní
na výsledky, které máme, ač se potýkáme
se skromnějšími podmínkami (oproti jiným
oddělením naší KZ) jako jsou dosluhující
monitory, minimum polohovacích pomůcek
a jen mizivý počet pomocného personálu.

A co bych uvítala ze všeho nejvíc? Více času
na naše pacienty a jejich trápení, protože
pro přebujelou administrativu na ně bohužel zbývá jen málo času. Dále, aby se konečně našly peníze na obnovu naší monitorovací techniky, polohovací pomůcky a hlavně
na spravedlivé odměňování zaměstnanců,
které citelně chybí již řadu let.
Jaké máte zájmy a co vás těší?
Kromě mé práce se skvěle odreaguji se svou
rodinou a přáteli, kdy brázdíme krásné Krušné hory na kole.

Mgr. Josef Rajchert, vedoucí redaktor Infolistů
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Pitný režim
Pitný režim je pro nás důležitý. Zajišťuje
zásobení našeho organismu tekutinami.
Čistá voda je pro lidské tělo velmi důležitá. Organismus je tvořen ze 70 % právě
vodou. Správný pitný režim by tedy měl
tuto hladinu vody v těle udržovat a přispívat ke správnému metabolismu, látkové přeměně, čištění celého těla a fungování ledvin a vylučovacího ústrojí.
Pomocí ledvin a vylučovacího ústrojí se
naše tělo zbavuje toxických látek a případných nadbytečných živin, které už
nepotřebuje. Zatímco bez jídla přežijeme
týden i více, bez vody náš organismus vydrží jen několik dní.

Mírný, ale dlouhodobý nedostatek tekutin, který v denním shonu mnohdy ani
neregistrujeme, pak může mít za následek i vážné zdravotní poruchy (bolesti hlavy, zácpa, poruchy funkce ledvin,
vznik ledvinových a močových kamenů,
riziko vzniku infekce močových cest, kardiovaskulární choroby).
Potřeba tekutin je přísně individuální
záležitost, která závisí na mnoha vnějších i vnitřních faktorech – např. na tě-

čili ztráty tekutin na úrovni 1-2% tělesné
hmotnosti. Pocit žízně se navíc snižuje
ve vyšším věku. Na druhou stranu zvýšený pocit žízně může být i příznakem
některých chorob (např. cukrovky). Vyšší
riziko dehydratace je u malých dětí, které mají malý objem celkové tělesné vody
a běžné denní ztráty představují jeho
značný podíl, a u starých lidí, u nichž se
objem celkové tělesné vody rovněž snižuje, zhoršuje se schopnost ledvin vstře-

I když nejzdravějším nápojem je čistá
voda, člověk si může bez obav dopřát
pestřejší skladbu nápojů. Je však nutné preferovat vhodné nápoje, omezovat
spotřebu nevhodných a zacházet opatrně s těmi nápoji, které mohou být podmíněně vhodné či nevhodné podle toho,
kolik a jak často je pijeme.
Ke stálému pití pro osoby bez rozlišení
věku a zdravotního stavu jsou nejvhodnější čisté vody – pitné z vodovodu nebo

i vodou ředěné ovocné a zeleninové šťávy, neslazené a ne moc silné čaje (vhodné jsou zvláště zelené). Bylinné čaje, pokud nejde o cílenou léčbu, by se měly pít
raději slabé a je vhodné je střídat.
Pro „zdravou“ hydrataci není důležitý jen
příjem tekutin a jejich složení, ale i složení stravy. Je nutné pít v průběhu celého
dne, a to již od rána (šálek čaje či kávy
nestačí uhradit noční ztráty vody). Člověk
není velbloud, aby se napil jednou denně

balené kojenecké, pramenité a slabě
mineralizované přírodní vody bez oxidu
uhličitého. Tyto vody lze konzumovat bez
omezení množství úměrně k potřebám
organismu. K vhodným nápojům patří

do zásoby. Je potřeba regulovat spotřebu
tekutin podle aktuální zátěže a potřeby.
Zhruba 2/3 tekutin bychom měli vypít
během dopoledne a 1/3 během odpoledne a večera.

Akutní příznaky mírné
dehydratace jsou: bolesti hlavy,
únava a malátnost, pokles
fyzické a duševní výkonnosti
včetně poklesu koncentrace.
Člověk denně v průměru vyloučí asi 2,5
litru vody močí, stolicí, dýcháním i kůží.
Organismus však musí mít vyrovnanou
vodní bilanci a tak, aby tyto ztráty uhradil, musí vodu přijímat. Asi třetina litru
"nové" vody se denně vytvoří v těle metabolickou činností, vody vázané v potravě přijmeme asi 900 ml. To znamená, že
zbytek (asi 1,5 litru) musíme do těla dostat přímo ve formě tekutin. Každý den,
po celý život.
Kvalita těchto tekutin a jejich průběžný
příjem ve správném množství jsou důležitým předpokladem zachování zdraví,
duševní pohody i pracovní výkonnosti.
Dostatek tekutin zajišťuje nejen látkovou
výměnu a dobrou funkci ledvin čili vylučování škodlivých látek, které v těle vznikají, ale umožňuje také plnou výkonnost
ostatních orgánů, tělesných i duševních
funkcí a podporuje i normální vzhled
pokožky. Naopak nedostatek vody v organismu (tzv. dehydratace) způsobuje
problémy akutní i chronické povahy.
Akutní příznaky mírné dehydratace jsou
bolesti hlavy, únava a malátnost, pokles fyzické a duševní výkonnosti včetně
poklesu koncentrace. Při 5% dehydrataci již hrozí přehřátí, oběhové selhání
a šok, kterému předchází zrychlený tep,
hypotenze a pestré neurologické potíže.
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lesné hmotnosti, věku a pohlaví, složení
a množství stravy (obsah vody, soli, bílkovin a kalorií), tělesné aktivitě, teplotě a vlhkosti prostředí včetně proudění
vzduchu, druhu oblečení a teplotě těla,
aktuálním zdravotním stavu, zavodnění
organismu atd.
Každý člověk má svou optimální potřebu volných tekutin, která se navíc v čase
mění. Tato potřeba se může pohybovat
od méně než jednoho litru za den (u člověka se sedavým zaměstnáním, který
konzumuje převážně jídla z vařených
obilovin, luštěnin a zeleniny s nízkým
obsahem soli) až po několik litrů za den
(u člověka, který konzumuje příliš slanou
i sladkou stravu s malým obsahem tekutin a vysokým obsahem energie a fyzicky intenzivně pracuje, sportuje nebo se
pohybuje v horkém prostředí). Každý si
musí nalézt (resp. stále nalézat) své optimální množství tekutin.
Na potřebu pití nás může upozornit žízeň,
ale je dobré vědět, že žízeň není časnou
známkou potřeby vody, protože se objevuje až v okamžiku 1-2% dehydratace

bávat zpětně vodu a pocit žízně bývá
oslaben. Proto je třeba příjem tekutin
u starých lidí aktivně hlídat.
Při hledání individuální potřeby tekutin
se můžeme opřít o několik základních
příznaků. Příznakem déle trvajícího a výrazného nedostatku tekutin je vedle pocitu žízně také sucho v ústech, oschlé rty
a jazyk, malé množství tmavě žluté moči,
tendence k zácpě, škytavka při jídle, tlak
v okolí žaludku, pálení žáhy nebo suchá
pokožka.
Naopak příznaky nadbytku tekutin jsou:
časté močení (zvláště v noci), klidové
pocení v normálních teplotních podmínkách, vlhké ruce či nohy, bolestivost
bodu vzadu uprostřed lýtka (při stisku
prstem).
I když nedostatek tekutin se pojí s více riziky, je nutné říci, že ani jejich stálý nadbytek – tedy pití výrazně vyššího množství tekutin než tělo potřebuje – není pro
organismus zdravý. Dochází tím k přetěžování ledvin a srdce, což může postupně vést k oslabování jejich funkcí.

Pro mnoho lidí je představa vypít až dva
litry tekutin během dne nereálná, ale věřte, že pití se dá naučit. Samozřejmě, že
pokud jste doposud byli zvyklí vypít dvě
sklenice vody denně, tak vám hned nepůjde vypít několik litrů. Zvykejte si postupně, každý den nebo dva si přidávejte
skleničku vody navíc. Postupně zjistíte,
že požadované množství tekutin je pro
vás samozřejmostí. Pijte pravidelně, nečekejte na pocit žízně.
Pitný režim při léčení řady chorob má určité zvláštnosti – je potřeba zvýšit nebo
jindy naopak omezit celkový příjem tekutin, některé vody a nápoje mohou být
využity jako podpůrná léčba, ale jiné
mohou být přísně kontraindikovány. Některé nápoje a minerální vody mají s léky
různé interakce. O tom všem je vhodné
se poradit s ošetřujícím lékařem.
U každého zdravého organismu by mělo
být vylučování tekutin a přijímání tekutin v rovnováze. A především by mělo
být přirozené, aby ke koloběhu tekutin
docházelo. V dnešní uspěchané době
máme tendenci podceňovat mnohé životně důležité potřeby lidského těla.
Patří mezi ně nejen zdravá a vyvážená
strava, ale i dodržování pitného režimu.
Marcela Šárová
hlavní sestra
Nemocnice Most, o. z.

Prestižní ocenění – prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
V letošním roce bylo uděleno prestižní ocenění za loňský rok – Cena hejtmana Ústeckého kraje za sociální a zdravotní oblast – profesoru MUDr. Martinu Samešovi, CSc.,
přednostovi Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
Krajské zdravotní, a. s.
Jmenovaný přednosta je prvním a jediným profesorem ve zdravotnictví v Ústeckém kraji
po roce 1989. Je autorem a spoluautorem 80 odborných článků, 6 učebnic a monografií,
350 přednášek v České republice i zahraničí.
Je členem Společnosti baze lební Světové neurochirurgické federace.
Pozn. Ústecká neurochirurgie vlastní, jako jediné pracoviště na území České republiky
a ve střední Evropě, certifikát edukačního centra kategorie „A“.
Profesor Sameš byl vybrán z celkem 46 předložených nominací.
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Odborné sociální poradenství – „paragrafík“
Vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením

§

Vzdělávání je velmi důležitou aktivitou a významným způsobem přispívá ke kvalitě i úspěšnosti života. Život však přináší
také situace, kdy vzhledem k nemoci, úrazům nebo jiným (často vrozeným nebo získaným) postižením se problematika
vzdělávání jeví velmi složitým „oříškem“. Právní předpisy upravují podmínky vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením, pro podporu a péči u rodin se zdravotně postiženým dítětem jsou nastaveny také některé sociální služby
prostřednictvím zákona č. 108/21006 Sb. Problematiku možností individuální i skupinové integrace osob do běžných
škol zakotvuje především zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), který v § 16 vymezuje podmínky vzdělávání dětí, žáků
a studentů se speciálními potřebami (zdravotním postižením). Ředitel školy může s písemným doporučením školského
poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami individuální vzdělávací plán
(§ 18, zákona). Významná podpora postiženého žáka nebo studenta je upravena dále zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Ve prospěch postiženého dítěte může na náklady školského zařízení být instalován asistent pedagoga (§ 20, zákona), který vykonává přímou pedagogickou činnost a podporu ve prospěch vzdělávání postižených dětí.
Taktéž sociální služby mohou významně pomáhat rodinám s postiženým dítětem. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách, vymezuje sociální službu středisko rané péče, které má za cíl eliminovat nebo zmírnit důsledky postižení a pomoci rodině se začleňováním dítěte do společnosti. Prostřednictvím sociálních služeb jsou ve velkých aglomeracích zřízeny i rehabilitační stacionáře pro děti. Rodina s postiženým dítětem může najmout a využívat také osobního asistenta, který
zajišťuje dopomoc a péči postiženému dítěti nejen ve škole, ale také třeba v mimoškolních aktivitách nebo v domácnosti.
Základem jsou však vždy psychologicko-pedagogické poradny, které jsou zřízeny ve větších městech (obce s rozšířenou
působností a obce pověřené). Tyto poradny jsou určeny pro děti od 3 let do ukončení středoškolské docházky. Poskytují
metodickou pomoc školám, veřejnosti a rodinám a zaměřují se na psychologickou a speciálně pedagogickou pomoc včetně psychologických vyšetření.

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje
Pracoviště Ústí nad Labem
Čelakovského 703/2
400 07 Ústí nad Labem
Tel./fax: 475 533 232 (vedoucí pracoviště)
Tel.: 475 532 803, 475 533 212
E-mail: usti@pppuk.cz
Web: http://www.pppuk.cz/poradny/usti-nad-labem
Pobočky:
Děčín, Chomutov, Kadaň, Teplice, Litoměřice, Most,
Louny, Roudnice nad Labem, Žatec, Rumburk

Mgr. Josef Kočí, sociální poradce, Masarykova nemocnice v UL, o. z.
Josef.Koci@MNUL.cz
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Externí audity kvality v Krajské zdravotní, a. s.
Krajská zdravotní, a. s. je držitelem certifikátu kvality dle mezinárodní normy
ČSN EN ISO 9001:2008.
Hodnocení kvality externími orgány –
hodnocení třetí stranou je stvrzením shody nastaveného systému s mezinárodní
normou, které se odehrává každý rok formou dozorového auditu a každý třetí rok
následuje recertifikační audit, obnovující
platnost certifikátu. Pro Masarykovu nemocnici uděluje certifikát kvality britský
certifikační orgán United Registrar of Systems (URS). Pro Nemocnici Děčín, Teplice, Most a Chomutov český certifikační
orgán CSQ-CERT.
Recertifikační audity nás čekají příští
rok.
Audit HACCP
Stravovací provoz v Teplicích je držitelem
certifikátu HACCP. Podstatou zavedení systému kritických kontrolních bodů
je výroba bezpečných potravin a tím
i ochrana pacientů i zaměstnanců. Dobře
zavedený, řádně vedený, funkční a doložitelný systém HACCP opět obhájil stravovací provoz v rámci dozorového auditu, který provedl Ing. Václav Grabmüller
z certifikačního orgánu CSQ-CERT. Tento
specifický audit byl jedním ze série dozorových auditů, které absolvovala Krajská
zdravotní, a. s. a všechny její lokality během června a července.
Externí audit CSQ-CERT 2013
Následovala realizace auditu, který
prováděli externí auditoři za CSQ-CERT
RNDr. Anna Mládková, CSc. a Ing. Alena
Fišerová. Během auditu prošli auditoři
napříč zdravotními a laboratorními útvary Krajské zdravotní, a. s. Nemocnice Teplice, o. z. a Nemocnice Most, o. z. Letos
byl tento audit ozvláštněn i tím, že certifikační orgán CSQ-CERT byl v průběhu auditování dozorován akreditačním úřadem
ČIA.
Chtěla bych poděkovat vedení Nemocnice Teplice, o. z. za vstřícný přístup a zázemí, které nám během externího auditu
poskytli. Zároveň poděkování patří i personálu OLK Most, kteří se současně v průběhu auditu připravovali na akreditaci

laboratoří dle ČSN EN ISO 15189:2007.
Každý audit je velmi náročný, ale skvěle
to vše zvládli.
Externí audit URS 2013
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. vlastní certifikát systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO
9001:2008 již více než deset let. Každý
rok pak musí být hodnocena shoda nastaveného systému s touto normou. Tím
se stvrzuje platnost certifikátu.

Každý třetí rok pak následuje recertifikační audit, který obnovuje platnost certifikátu, který udělil britský certifikační
orgán United Registrar of Systems (URS).
Tak jako v předchozím roce tak i letos
Masarykova nemocnice absolvovala dozorový audit, který prováděl externí auditor Steve J. Walsh. Tentokrát však nepřijel
sám. Tým auditorů posílil James Barnes.
Tím se celková doba realizace auditu
zkrátila, ale počet auditovaných pracovišť zůstal stejný.
Během auditu jsme ve dvou týmech prošli patnáct útvarů, z toho sedm klinických
pracovišť a osm technicko-provozních.
Musím vyzdvihnout přístup pracovníků všech auditovaných útvarů během
auditů, jejich přípravu i prezentaci. Management organizačního útvaru vždy

představil auditorovi daný úsek, jeho historii i vizi do budoucna. A letos bylo skutečně čím se pochlubit. Na všech těchto
pracovištích zhodnotil auditor nejen shodu s nastaveným systémem, ale vyjádřil
obdiv nad činností zdravotnických oddělení zaměřených jak na pokrok v medicíně, ošetřovatelské péči, tak i na spokojenost pacienta. Na technicko-provozních
pracovištích ocenil připravenost personálu i provázanost s ostatními úseky.
Nicméně se objevily potencionální ne-

shody typu sledování optimální teploty
doporučené výrobci léků v lékárnách
na stanicích a možnost sledování spotřeby léků. I tyto možné neshody jsou
pro nás impulsem ke zlepšení, zcela jistě
máme stále prostor ke zlepšování.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se podíleli na průběhu celého auditu a dále všem lékařům, sestrám a pracovníkům podpůrných organizačních
jednotek, kteří skvěle prezentovali svou
práci a neustále se zlepšující poskytované služby v tak náročném prostředí českého zdravotnictví.
Právem si certifikát kvality zasloužíme.
Ing. Bc. Irena Kouřilová
procesní specialista
oddělení pro kontrolu kvality
Krajská zdravotní, a. s.
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Program „Ukažte dětem nemocnici“

Masarykova nemocnice

Nadace Křižovatka věnovala Apnea monitory

Nemocnice Most

Dětské oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Most, o. z. obdrželo 10 nových Apnea monitorů, které slouží k monitorování dechu a jako prevence syndromu náhlého úmrtí u novorozenců, v celkové hodnotě 29.000 korun.
Prostřednictvím Nadace Křižovatka dětskému oddělení
věnovaly nové Apnea monitory společnosti Česká rafinerská, a. s. – Litvínov, RWE Transgas Praha, a. s. a RWE Energie, a. s.
Slavnostní předání monitorů dechu se konalo 18. července
2013 za účasti zástupců mostecké nemocnice a dětského a dorostového oddělení MUDr. Jiřího Kuneše, zástupce
primáře dětského a dorostového oddělení, Evy Maškové,
vrchní sestry dětského a dorostového oddělení, Marcely
Šárové, hlavní sestry Nemocnice Most, o. z. a Ing. Vlastimila Novotného za Nadaci Křižovatka.

Krajská zdravotní, a. s. spolupracuje
i na poli zdravotní výchovy mládeže.
V rámci programu „Ukažte dětem nemocnici“ zavítala vrchní sestra Úrazového centra Masarykovy nemocnice, o. z.,
Bc. Soňa Brabcová mezi mladé sportovce na letní tábor v Chřibské. Její srdeční
záležitostí je práce záchranáře a díky své
bohaté předcházející praxi v ní má letité
zkušenosti.
Tábor mladých karatistů v Chřibské navštívila záměrně. Jedná se o bojový sport,

Eva Mašková
vrchní sestra
dětské a dorostové oddělení
Nemocnice Most, o. z.

Ing. Vlastimil Novotný při předávání monitorů

Mladí karatisté v Chřibské

Bc. Soňa Brabcová při názorné ukázce

který vychovává své cvičence k sebekázni, předcházení úrazů a řešení konfliktních situací i jinou než násilnou formou.
V nemalé míře také tvoří jejich osobnost,
do které patří úcta k soupeři a pomoc
slabším a potřebným.
V této oblasti činnost záchranáře hraje
jistě svou úlohu. Sestra Brabcová praktickými ukázkami předvedla chování se
v různých situacích, kdy jde zraněnému

Vzpomínka
na MUDr. Marcelu Landovou

o život. Prověřila znalosti malých karatistů a byla mile překvapena jejich správnými reakcemi. Na pořadu přednášky
bylo ošetření otevřených zranění, stavy
bezvědomí, umělé dýchání a také hlavní
zásady úvodních kroků při záchraně poraněného. „Každý má morální povinnost
poskytnout zraněnému první pomoc“, to
bylo krédem celé akce.

závodní lékařku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

redakce Infolistů

Poděkování za ocenění práce
Byl jsem ohromen. Do mé kanceláře minulý týden dorazila paní pokročilého věku a s úsměvem mi předávala hotovost několika
tisícovek jako sponzorský dar pro nemocnici. Prohlásila, že byla velmi spokojená s přístupem, zde nejmenované lékařky, k její
osobě a řešení zdravotního problému. Někdo by řekl „věc nevídaná“. Jenže! Je to jasný signál, že i mezi zdravotníky jsou lidé, lidé
ochotní, erudovaní a se správným přístupem k pacientům. Naplnilo mne to novou nadějí, protože naše oddělení řeší i stížnosti
a stesky pacientů na náš personál. Děkuji té milé paní, ne jen za finanční dar, ale hlavně za to, že pozvedla opět o něco výše prapor našich služeb a zvýraznila podstatu lékařského poslání. Jí patří dík.
Mgr. Josef Rajchert
vedoucí redaktor Infolistů
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Smutná událost v rodině, čas od času,
provází v životě každého z nás. I naše velká rodina v Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem, o. z. takovou prodělala.
Zcela cíleně píšeme o velké rodině, protože MUDr. Marcela Landová, jako ošetřující lékař řady z nás, do ní nepochybně
patřila. Paní doktorka Landová se narodila v Rumburku v roce 1946, vystudovala

gymnázium, poté v letech 1968–1970
SZŠ, jako nástavbu na profesi zdravotní
sestry.
Svou dráhu na poli zdravotní péče zahájila v nemocnici v Liberci, kde pracovala
do roku 1973. Poté šla studovat na Lékařskou univerzitu Palackého v Olomouci, kde studovala od roku 1973 do promoce roku 1979. Na studentská léta
často vzpomínala, Olomouc se jí moc líbila. 3. září 1979 nastoupila do MN v Ústí
nad Labem na interní oddělení. Sloužila
také na nefrologicko-dialyzačním oddělení. Pro vážnou chorobu manžela přešla v roce 1986 na částečný úvazek jako
lékařka oddělení všeobecného lékařství
– závodní ordinace.
Po odchodu manžela nastoupila v závodní ordinaci na celý úvazek a zcela
se oddala medicíně, přibrala si i služby

na pohotovosti pro dospělé. Těžká nemoc
ji zastihla v době, kdy uvažovala o odchodu do důchodu a zaslouženém odpočinku na chalupě v rodném Rumburku, kam
jezdívala každou volnou chvilku a kde se
setkávala s přáteli a spolužáky.
Děti neměla, ačkoli si je vždycky přála.
Nemoc se ozvala v listopadu 2012. Prodělala operaci a léčila se s nadějí, že ještě nastoupí do závodní ordinace alespoň
na částečný úvazek. Svůj boj však dne
18. 7. 2013 prohrála. Zemřela v klidu
a smíření v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích.
Pro svou obětavost a milý přístup nám
všem bude chybět. Čest její památce
a klidné spočinutí.
Mgr. Josef Rajchert
vedoucí redaktor Infolistů
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Lázeňská péče
pro diabetiky v lázních Teplice
placená inzerce

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

IV/1

indikace

DIABETES MELLITUS

doporučené lázně

Teplice

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

placená inzerce

Více informací na www.lazneteplice.cz

Jak postupovat?

SHOTOKAN KLUB RAJCHERT Sport Union

ústecká a lovosická škola karate

nové
nábory
sportovního

od 1. 7. 2013
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Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
MUDr. Martina Chodacká
se stala primářkou
Onkologického oddělení

od 1. 7. 2013

od 1. 7. 2013

Personální změny v KZ, a. s.
Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
MUDr. Aleš Chodacki
se stal primářem
Oddělení nukleární medicíny

Nemocnice Teplice, o. z.
MUDr. Marta Vachová
se stala primářkou
Neurologického oddělení

www.kzcr.eu

E
T
A
KAR
září
2013
dětí a mládeže

středisko
Ústí nad Labem

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

středisko Lovosice

1. ZŠ Sady Pionýrů Lovosice
Pondělí a středa
16.00–17.00
přípravka nejmenších 4–6 let
Úterý a čtvrtek
16.00–17.30 nábor dětí 6–10 let

TRADICE *SPOLEHLIVOST *KVALITA * VÝSLEDKY
Bc. Lenka Benešová
vedoucí Odboru personalistiky a mezd KZ, a. s.

www.karate-rajchert.cz | tel.: 602 421 764
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Odborné a vzdělávací akce
Krajská zdravotní, a. s.
datum
9. 9. 2013
10. 9. 2013
12. 9. 2013
16. 9. 2013
17. 9. 2013
19. 9. 2013
23. 9. 2013
23. 9. 2013
24. 9. 2013
26. 9. 2013
26. 9. 2013
27. 9. 2013
30. 9. 2013

odborné a vzdělávací akce KZ, a. s.
První pomoc – cyklický povinný kurz
Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou
ve zdravotnictví
První pomoc – cyklický povinný kurz
První pomoc – cyklický povinný kurz
Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou
ve zdravotnictví
První pomoc – cyklický povinný kurz
První pomoc – cyklický povinný kurz
Hojení ran
První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS
První pomoc – cyklický povinný kurz
Bio-psycho-sociální a spirituální potřeby umírajících
Setkání při příležitosti 60. výročí psychiatrie MNUL
První pomoc – cyklický povinný kurz

místo konání
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. IV
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
Hotel a restaurace Větruše Ústí nad Labem
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I

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

HTTP://WWW.KZCR.EU/KONFERENCE/VYROCIPSYCH/

POZVÁNKA
Psychiatrické oddělení Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Vás zve na setkání u příležitosti

ODBORNÝ PROGRAM – ZVANÍ ŘEČNÍCI:
» MUDr. Martin Hollý, předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP
„Budoucnost péče o duševně nemocné – strategie nebo neřízená
evoluce?“
» Primářka MUDr. Zdeňka Staňková, vrchní sestra Jarmila Bezděčná
– psychiatrické oddělení Masarykovy nemocnice v UL, o. z.
„Psychiatrické oddělení Masarykovy nemocnice od roku 1953“
Po skončení odborného programu bude následovat
společenské posezení s rautem a hudbou k poslechu i tanci.
ÚČAST POTVRĎTE NEJPOZDĚJI DO 23. 9. 2013
NA KONTAKTNÍ ADRESU: Ivana Martinovská,
tiskové a organizační oddělení KZ, a. s., e-mail: ivana.martinovska@kzcr.eu

27. září 2013 od 17 hod.
NA ZÁMEČKU VĚTRUŠE V ÚSTÍ NAD LABEM

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

