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Vážení čtenáři Infolistů,
jako významnou událost posledních dnů vnímám 
potvrzení základního postavení pěti nemocnic Kraj-
ské zdravotní v oblasti poskytování zdravotní péče 
na území Ústeckého kraje, jak je obsažena ve „Stra-
tegii podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb 
v Ústeckém kraji na období 2015–2020“, kterou 
zastupitelé Ústeckého kraje schválili na svém po-
sledním jednání 3. 9. 2014.
„Společnost Krajská zdravotní, a. s. je hlavním po-
skytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji a tvo-
ří páteřní osu krajských nemocnic,“ je doslova uve-
deno ve zmíněném krajském dokumentu, kde se 
dále konstatuje, že „stávající poskytování zdravotní 
péče Krajskou zdravotní, a. s., zejména prostřed-
nictvím pěti nemocnic v Ústí nad Labem, Děčíně, 

Teplicích, Mostě a Chomutově, je považováno za stabilní a efektivní způsob péče 
o zdraví občanů Ústeckým krajem.“ To je také jasným sdělením směrem k těm, kteří 
veřejnosti předkládají návrhy na rozložení tohoto logicky fungujícího zdravotnické-
ho celku.
Místo Krajské zdravotní ve strategickém dokumentu Ústeckého kraje je jednoznač-
nou zprávou o pozici i vnímání naší společnosti nejen vedením kraje – naším je-
diným akcionářem, ale i širokou politickou reprezentací, která se s dokumentem 
ztotožnila. Věřím, že obdobně vnímají největší zdravotnické zařízení v kraji i jeho 
obyvatelé, kterým pět nemocnic Krajské zdravotní slouží. 
„Na vrcholu stojí Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, jako poskytovatel su-
perspecializované péče,“ uvádí se mj. ve schválené strategii. Význam, postavení 
a úspěchy ústecké Masarykovy nemocnice si letos připomínáme při 120. výročí je-
jího vzniku. Na tomto místě bych proto chtěl poděkovat všem, kteří se na činnosti 
největšího zdravotnického zařízení Krajské zdravotní podílejí, a popřát jim mnoho 
úspěchů do dalších let. 

Ing. Jiří Novák 
předseda představenstva KZ, a. s. 

Po celou svoji historii byla největším 
zdravotnickým zařízením na severu Čech 
a nepochybně i dnes stále patří mezi 
nejvýznamnější nemocnice v České 
republice. 
Dne 7. října 1894 byla otevřena první 
nemocnice v areálu pozdější Pasteurovy 
ulice, v roce 1930 a 1937 byla význam-
ně rozšířena o výškové budovy interní-
ho a chirurgického pavilonu propojené 
spojovací chodbou. Válkou nemocnice 
zničena nebyla, i když město bylo znač-
ně zdevastováno. Její poválečná histo-
rie je odrazem společenského vývoje 
v republice.

Historickým mezníkem se stává 21. čer-
ven 1945, kdy přeplněným vlakem z Pra-
hy přijíždí do Ústí nad Labem MUDr. Jiří 
Rödling, pozdější profesor chirurgie, 
který zcela zásadním způsobem ovlivnil 
další vývoj nemocnice a zdravotnictví 
v celém kraji.
Byl žákem profesora Arnolda Jiráska, 
jednoho z největších českých chirurgů. 

Po 5 dnech, naplněných různými jedná-
ními, nastupuje do městské nemocnice.
V té době byla v Ústí i další zdravotnická 
zařízení: u parku blízko nemocnice (poz-
ději ředitelství KÚNZ) soukromé Pohlovo 
sanatorium – gynekologie a porodnice. 
Dvě bývalá sanatoria pro TBC převzal 
Ústřední svaz nemocenských pojišťoven, 
z ambulantních zařízení byla největší 
okresní nemocenská pojišťovna (dnes 
ústecká poliklinika).
Nemocnice měla dva hlavní pavilony, 
propojené spojovací chodbou, dvě bu-
dovy infekce, operační trakt, prosekturu, 
zázemí. Byly zde i tzv. třídní pokoje (ob-
doba dnešních nadstandardů). V horních 
patrech byly lékařské pokoje – ty byly 
obydlím nově přicházejících lékařů a je-
jich rodin na řadu let, bez příslušenství, 
které bylo společné na chodbě. Zde žili 
svůj pracovní, rodinný a společenský ži-
vot v 50. letech. Permanentně ve službě 
za neustálého zvonění telefonů. Chirur-
gie měla v té době 360 lůžek.
Postupně přicházeli další primáři: z Klad-
na primář gynekologie a porodnictví Ka-
rel Vácha, 

z Anglie primář očního Hanuš Libický, 
z Hradce Králové primář ORL Karel Ze-
man a primář kožního Evžen Seyček. 
Z Prahy primářka dětského Růžena Van-
čová a primář neurologie Evžen Ponča. 
Významnou osobností byl MUDr. Zdeněk 
Kolouch, který byl v nemocnici nasazen 
již za okupace – ten se stal primářem in-
fekce a interny.
V době příchodu dr. Rödlinga byli na od-
dělení 4 lékaři, z nichž pouze jeden uměl 
česky. Oddělení se věnovalo pouze břiš-
ní chirurgii. Rödling rozšířil operativu 
na spektrum téměř shodné s l. chirur-
gickou klinikou v Praze, odkud přišel. 
Operační záběr jeho a jeho žáků doslova 
od hlavy až k patě budí velkou úctu a re-
spekt. Rozsáhlá byla i operativa dětí. 
Český personál přicházel pomalu. Celá 
řada lékařů byla v nemocnici pouze vel-
mi krátce.
Natrvalo zůstala v Ústí generace lékařů, 
kteří přišli prakticky ve stejnou dobu. 
Byla to silná, slavná generace osobnos-
tí, které šířily slávu ústecké nemocni-
ce daleko za hranicemi okresu i kraje: 
Dolejší, Žalud, Hrbek, Novotný, Kalina, 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a 120 let její historie
Jubilejní 120. výročí vzniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem je ideálním 
momentem ke zhodnocení významu této nemocnice pro město i kraj a příležitostí 
k rekapitulaci její slavné historie.

Slavnostní dokument k otevření 
nemocnice, 7. 10. 1894

Ústecká nemocnice, 1894
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Franz, Pošar, Schindléry, Liehne, Herejk, 
Mikš, později Rus, Trefný a další. Chirur-
gie byla v té době jasným hegemonem 
nemocnice.

Zástupcem Rödlingovým byl krátce Dolej-
ší, pak Kulhánek, který se stále více zabý-
val plastickou chirurgií, až odešel do Pra-
hy, a poté od roku 1962 Hrbek. Změna 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a 120 let její historie

dozorem stranické organizace nemocni-
ce, kdy například předseda této organi-
zace spolu s předsedou odborů svolali 
mladé lékaře a velmi důrazně jim vysvět-
lili, co je čeká, podepíší-li výzvu Několik 
vět. Hranice byly uzavřeny, vyjet do kapi-
talistické ciziny na kongres či odbornou 
stáž bylo prakticky nemožné. Řada léků 
nebyla v republice k dispozici.
Dodnes je obestřen rouškou tajemství 
soudní proces s tehdejším primářem 
gynekologicko-porodnického oddělení, 
který byl odsouzen nepodmíněně za při-
jetí několika darů od vděčných pacien-
tek. Tento proces rozkolísal rozvoj oddě-
lení na několik let.
Větší personální změny přinesla až same-
tová revoluce. Nelze zapomenout na re-
voluční nadšení občanského fóra nemoc-
nice, které se scházelo v posluchárně 
VIKSu. Intenzita potlesku tak třeba měla 
rozhodnout o setrvání ve funkci dlouho-
letého ředitele MUDr. S. Raupacha.
Došlo k rekonkurzům na pozicích pri-
mářů. V čele výběrových komisí byli ti, 
kteří si nezadali s minulým režimem 
a požívali vysoké úcty ostatních. Na ně-
kterých odděleních mladší komunisté 
(již bez stranických legitimací) vystřídali 
ty starší, někde došlo k úplné generační 
výměně, jinde byl zachován status quo. 

Možno říci, že většinou tato výměna opět 
vedla ke zlepšení stávajícího stavu. Byla 
ustanovena nezávislá rada a prezident 
nemocnice z řad lékařů. Další vývoj byl 
poznamenán odchodem celé řady lékařů 
do privátní sféry, takže v nemocnici stá-
le zůstává na řadě oddělení velké „ge-
nerační okno“. Určitě dobrým počinem 
tehdejšího vedení bylo umožnění sou-
běhů privátních praxí pro primáře a léka-
ře, v rámci nutné stabilizace personálu. 
Děly se však i věci zcela neuvěřitelné, 
kdy např. dětská klinika neměla vlast-
ní kardiologii, kterou obstarával v jejích 
prostorách soukromý subjekt tehdejšího 
primáře.
V čele nemocnice se vystřídala celá řada 
ředitelů a jejich náměstků. Tato funkce 
nebyla nikdy lehká. Často se objevovaly 
konflikty, osobní animosity, nevraživost, 
závist. Celá řada z nich se ve funkci ani 
neohřála a skončila v propadlišti dějin. 
Mezi ty, kteří se nejvíce zasloužili o roz-
voj nemocnice do sametové revoluce, 
patřili: J. Rödling, Č. Dolejší, M. Pihera, 
J. Závodský, S. Raupach.
Po revoluci pak Ivan Staněk, který zá-
sadně posunul výstavbu nového areálu 
na Severní Terase a provedl nemocnici 
velmi složitým obdobím, a Jiří Madar, 
který nemocnici přestěhoval z areálu 

Pasteurova a dokázal jí vrátit při obou 
svých misích v čele nemocnice téměř 
ztracené dominantní postavení v kraji. 
Od července roku 2010 byla funkce ředi-
tele v klasickém pojetí zrušena, zdravotní 
péči řídí ředitel zdravotní péče, ostatní 
činnosti mu v rámci procesního řízení 
nepřísluší.
Ředitelé a náměstci odcházejí, ale per-
sonál, zejména ten zdravotnický, zůstává 
a tvoří ty pravé dějiny nemocnice.
Masarykova nemocnice měla štěstí 
na vzácné osobnosti, které jí dokáza-
ly dát medicínské charisma, vytvářející 
onoho genia loci jistoty v každodenním 
boji o zdraví a život každého z nás.

Dějiny nekončí, dějiny pokračují… Pojď-
me společně navázat na dílo našich 
velkých předchůdců. Dívejme se zpět 
s hrdostí a dopředu s hlavou vztyčenou 
a s nadějí, nenechme se otrávit nepřející-
mi. Pozici této nemocnice nemůže nikdo 
a nikdy ohrozit. 

MUDr. Josef Liehne 
ředitel zdravotní péče 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

MUDr. J. Rödling, MUDr. Č. Dolejší

1. máj 1963

Položení základního kamene interního pavilonu, 6. 11. 1926

Ústecká nemocnice, 1894

na postu primáře přichází v roce 1970, 
kdy se primářem stává MUDr. Miloslav 
Hrbek, později profesor chirurgie, a jeho 
zástupcem MUDr. Josef Liehne. Profesor 
Rödling odchází v té době na plný úvazek 
do Prahy, kde se podílí na řízení Institutu 
pro další vzdělávání lékařů a později se 
stává hlavním chirurgem republiky.
Dalšími významnými chirurgy, kteří však 
postupně odešli, byli: Vrabec, Jelínek, 
Kubásek, Mareš, Fusek, Nádvorník, Hor-
ský, Duchek. 
Postupně se z chirurgie oddělila některá 
oddělení:
• 1945 – ortopedie  

(prim. MUDr. Rudolf Pavlanský)
• 1945 – stomatochirurgie  

(prim. MUDr. Jaroslav Neumann)
• 1952 – traumatologie  

(prim. MUDr. Čestmír Dolejší)
• 1963 – urologie  

(prim. MUDr. Jiří Mikš)
Dlouholetým samostatným ordinariá-
tem se stala dětská chirurgie, vedená 
dr. Schindlérym.
Anesteziologickou činnost, kterou však 
ovládali všichni chirurgové této generace, 

zajišťoval MUDr. Pavel Žalud, který se ne-
úspěšně pokoušel stát se neurochirur-
gem. K rozvoji tohoto oboru dochází tedy 
až po příchodu primáře MUDr. Z. Malého. 
Plastické chirurgii se velmi úspěšně vě-
noval MUDr. Jan Rus.

Zcela samostatně se na Bukově rozvíjela 
hrudní chirurgie.

Chirurgické oddělení mělo 4 stanice, 
v čele s vedoucími lékaři, ke kterým byli 
přičleněni 2 sekundáři.
Dokonalá organizace a zkušenosti primá-
ře Rödlinga z války pomohly zvládnout 
tragická hromadná neštěstí – výbuch 
muničního skladu v Krásném Březně 
v roce 1945, havárii tramvaje v červenci 
1946 a srážku dělnických vlaků u Sebu-
zína v 50. letech.
Velké osobnosti přicházejí i do interních 
a dalších oborů, například Arnošt Fafl, Ja-
roslav Bitter, Zdeněk Kulenda a další.
Politický vývoj zasahoval do dějin ne-
mocnice v různých obdobích různě. Akč-
ní výbor v roce 1948 prověřoval vztah pri-
mářů k novému lidově demokratickému 
zřízení. Prověrky v roce 1968 prověřovaly 
komunisty, jak se zachovali v tomto roce 
a jak vnímali vstup spřátelených armád. 
Výběrová řízení po roce 1989 reagova-
la na změnu politického režimu. V roce 
2007 se stala Masarykova nemocnice 
odštěpným závodem akciové společ-
nosti Krajská zdravotní, která sloučila 
pět nemocnic Ústeckého kraje. V čele 
akciové společnosti je představenstvo, 
jehož členové jsou nominováni krajským 

zastupitelstvem na podkladě dohody 
politických stran. Ztráta samostatnosti 
prospěla zdravotnictví Ústeckého kraje, 
nikoliv však samotné nemocnici. O roz-
voji nemocnice a investicích již neroz-
hoduje pouze vedení nemocnice, ale ak-
ciové společnosti, které je zodpovědné 
za všech pět nemocnic. Postavení MNUL 
je však zcela výlučné. Pokud zodpovědní 
politici pochopí, že Masarykova nemoc-
nice je základním pilířem zdravotnic-
tví kraje, nemusíme mít o budoucnost 
strach.
V letech 1948–1989 hrála samozřejmě 
roli při obsazování tzv. nomenklaturních 
pozic, kam patřili primáři oddělení i vrch-
ní sestry, stranická legitimace. Budiž 
však objektivně řečeno, že stranictví nad 
odborností nevítězilo v nemocnici moc 
často. Ke konkrétním jménům už není 
potřeba se dnes vracet.

Přesto docházelo k situacím ideologicky 
velmi podbarveným, jako byla nepovin-
ně povinná účast v prvomájových průvo-
dech, soutěže o titul Brigád socialistické 
práce, brigády ku pomoci městu jako 
shrabávání listí v Městských sadech, vy-
tváření zlepšovacích návrhů. To vše pod 
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Krajská zdravotní, a. s. jmenovala nové členy vědecké rady Krajská zdravotní, a. s. pořádala závěrečnou konferenci 
k projektu „Podpora přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví  

v oblasti vzdělávání, zvyšování kvalifikace a odborné spolupráce“V úterý 16. září se na svém prvním zasedání sešla nově jmenovaná Vědecká rada 
Krajské zdravotní, a. s. (KZ). V této vědecké radě jsou zastoupeni představitelé 
všech klinik Krajské zdravotní, a. s., každá z nemocnic má právo na svého zástup-
ce, nechybí v ní ani představitel nelékařských profesí a nově je jmenován členem 
i doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zasedání bylo veřejné a zúčastnili se jej, kromě členů 
vědecké rady a generálního ředitele společnosti, i zástupci nezdravotnických praco-
višť, zajišťujících servis vědecko-výzkumné činnosti lékařům a dalším zdravotníkům. 
Úvodem zasedání generální ředitel společnosti Krajské zdravotní, a. s. Ing. Petr Fi-
ala zdůraznil mimořádný význam spolupráce Vědecké rady KZ s vedením Krajské 
zdravotní, a. s. při zvyšování úrovně zdravotní péče v regionu. Vědecká rada přijala 
„Zprávu o vědecké, výzkumné a vývojové práci a postgraduálním vzdělávání z ne-
zdravotnických pracovišť KZ“ a schválila výsledky hodnocení vědeckých a odbor-
ných aktivit zdravotnických pracovišť KZ za rok 2013. Nejlepších výsledků dosáhly 
Neurochirurgická klinika MNUL, o. z., Dětská klinika MNUL, o. z. a Klinika úrazové 
chirurgie MNUL, o. z. Nejlepšími mimoústeckými pracovišti jsou tradičně neurologic-
ké oddělení teplické nemocnice a neurologické oddělení chomutovské nemocnice. 
Dále se Vědecká rada KZ zabývala činností servisních pracovišť, a to multimediálního studia, oddělení koordinace projektů v roli gran-
tového střediska a lékařské knihovny jako střediska vědecko-informačních a knihovnických služeb. Všechna tato pracoviště představila 
své služby a diskutovala s Vědeckou radou KZ o strategii jejich dalšího rozvoje. Děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purky-
ně v Ústí nad Labem ve svém vystoupení vyzdvihl mimořádný význam co nejtěsnější spolupráce fakulty s Krajskou zdravotní, a. s., jejímž 
důkazem jsou i vznikající společná pracoviště – kliniky, podílející se jak na výuce studentů, tak na vědecko-výzkumné činnosti univerzity.

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. – předseda
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Ing. Martin Zeman, DMS  
 tajemník Vědecké rady KZ, a. s.

Hlavním tématem konference, pořádané 
na ústeckém zámečku Větruše, bylo vy-
hodnocení tříletého mezinárodního pro-
jektu, podporujícího rozvoj spolupráce 
mezi nemocnicemi a zdravotnickými ško-
lami v regionu Sasko/severní Čechy. Živá 
výměna zkušeností při setkáních, stá-
žích, workshopech, seminářích i společ-
ných konzultacích, to vše vedlo k posíle-
ní kooperace mezi českými a německými 
zdravotníky, studenty, pedagogy a dob-
rovolníky ve zdravotnictví a přispělo k vý-
měně zkušeností a porovnání pracovních 
metod a postupů, rozšiřování odborných, 
jazykových a interkulturních kompetencí 
účastníků projektu.
Na konferenci vystoupili zástupci zúčast-
něných organizací a několik aktivních 
účastníků projektu se podělilo o své 
zážitky a zkušenosti formou příspěvku. 
Jedním z partnerů projektu, čítajícím 
na 180 aktivit s více než 2 400 účastní-
ky, je i Krajská zdravotní, a. s. se svými 

5 nemocnicemi. A právě v oblasti spo-
lupráce nemocnic došlo k výměně zku-
šeností a porovnání pracovních metod 
a postupů během 67 konzultací, odbor-
ných seminářů, konferencí, studijních 
cest a stáží lékařů a zdravotních sester 
z 18 různých oborů, např. intenzivní me-
dicíny, ortopedie, pediatrie a porodnic-
tví, chirurgie, psychiatrie atd. Velmi důle-
žité, a pro českou stranu podnětné, bylo 
téma paliativní péče. 
V oblasti zdravotního vzdělávání pe-
dagogové porovnávali na hospitacích 
a workshopech metodiku, jakou se vyu-
čuje látka, a společně vyvíjeli vyučovací 
moduly. Pro sbližování příhraničních 
regionů je důležité setkávání mladých 
lidí. V projektu se uskutečnily výjezdy 
studentů do partnerské zdravotní školy, 
výměnné praxe např. zubních laborantů, 
ošetřovatelů, záchranářů atd. a společně 
se zpracovávaly preventivní programy. 
Také každoroční účast saského družstva 

na mezinárodním záchranářském cvičení 
RESCUE PATROL v severních Čechách byla 
nejen velkou výzvou pro studenty, ale 
především i přínosnou zkušeností. Kro-
mě nových poznatků se zcela přirozeně 
odbourávaly i přetrvávající předsudky. 
Poprvé se také setkali dobrovolníci z ne-
mocnic na obou stranách hranice. Po živé 
výměně zkušeností při několika setká-
ních v Drážďanech a v Ústí nad Labem se 
uskutečnily dva společné mezinárodní 
workshopy. 
Aktuálním tématům zdravotní politiky 
bylo věnováno 9 akcí. Velký zájem veřej-
nosti vzbudila např. témata dříve vyslo-
veného přání pacienta, otázky dárcovství 
orgánů, etické otázky v nemocnici, vývoj 
péče o seniory nebo velmi důležité téma 
komunikace v nemocnici.
Realizovaná hodnocení ve všech oblas-
tech dokládají, že projekt byl pro všechny 
účastníky velkým přínosem. Pokračování 
spolupráce a další rozvoj přeshraničních 
aktivit je velkým přáním všech zúčastně-
ných. Dík za finanční podporu tedy patří 
programu Cíl 3 a Saské rozvojové bance, 
neboť bez těchto prostředků by úspěšná 
realizace nebyla možná.
Závěrečné konference se zúčastnila celá 
řada představitelů institucí participují-
cích na projektu. PhDr. Jiří Kuděla, Ph.D., 
český generální konzul v Drážďanech, 
Beate Tharang, ředitelka péče Městské 
kliniky Dresden-Neustadt, Ing. Petr Fiala, 
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., 
PhDr. Miroslava Zoubková, ředitelka Vyš-
ší a střední zdravotnické školy v Ústí nad 
Labem a také mnoho dalších odborníků, 
kteří se do projektu zapojili. 

Jiří Vondra 
vedoucí Úseku ředitele KZ, a. s.

Markéta Knoppik, vedoucí projektu Heiko Prötzsch, jednatel BSW
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Úspěšná KPR po srdeční zástavě je prv-
ním nezbytným krokem k záchraně živo-
ta. Během zástavy dochází k ischemii, 
která spouští celou řadu patofyziologic-
kých procesů. Tento stav bývá označován 
jako poresuscitační nemoc (post-cardiac 
arrest syndrome). 
Patofyziologické procesy, podílející se 
na poresuscitační nemoci, můžeme 
z hlediska klinické manifestace rozdělit 
na:
1. poškození mozku, 
2. dysfunkce myokardu, 
3. systémovou reperfuzní nemoc, 
4. perzistující základní onemocnění.
Klinická závažnost poresuscitační nemo-
ci závisí na celé řadě faktorů. Především 
na stavu organismu před oběhovou zá-
stavou a délce trvání ischemie. Pro bu-
doucí prognózu nemocného je klíčové 
ovlivnit jeho základní onemocnění, he-
modynamicky nemocného stabilizovat, 
zajistit dostatečnou oxygenaci, norma-
lizovat vnitřní prostředí a zajistit dosta-
tečnou neuroprotekci. Poškození mozku 
po resuscitaci je totiž velmi závažnou 
komplikací.
Ochranou proti tomuto ischemicko-re-
perfuznímu poškození mozku se stala 
mírná hypotermie.
Řízená hypotermie je metoda, u níž se 
využívá mírného podchlazení pacienta. 
Jeho tělesná teplota se různými ochla-
zovacími technikami sníží na 32–34 °C. 
Tato cílová teplota se udržuje u pacienta 
dalších 12–24 hodin. Doba ochlazování 
by neměla přesáhnout 4 hodiny od při-
jetí nemocného (rychlost ochlazování je 
tedy přibližně 1 °C za hodinu). Poté se 
zahájí postupné ohřívání pacienta rych-
lostí 0,1–0,2 °C za hodinu. Když pacien-
tova tělesná teplota dosáhne normoter-
mie, udržuje se jeho teplota v rozmezí 
36,0–36,5 °C. Celý proces od ochlazení 
pacienta do ukončení řízené hypotermie 
trvá 72 hodin.

Řízená hypotermie Nemocnice Most

Pozn.: zdroj – internet, statistika z ARO Nemocnice Most, o. z.

Systém lze rozdělit do několika částí:

1.  mimotělní (extrakorporální) 
jednotka 

Jedná se o přístroj, který ovlivňuje rych-
lost proudění a teplotu chladícího rozto-
ku, zpracovává informace o teplotě těles-
ného jádra pacienta z teplotního čidla, 
které je součástí permanentního močo-
vého katétru, určuje a kontroluje rychlost 
ochlazování (nebo zahřívání) pacienta, 
udržuje stabilní cílovou teplotu a je velmi 
jednoduchý na obsluhu.

2.  teplotní čidlo 
Je součástí močové cévky, zajišťuje přes-
nost měření tělesné teploty pacienta 
(s odchylkou max. 0,2 °C) a monitoruje 
tělesnou teplotu kontinuálně. 

3.  Speciální Venózní katétr icy 
Je zaveden do centrální žíly, v jeho uza-
vřeném okruhu cirkuluje chladící roztok 
(na povrchu katétru je balónek – podob-
ně jako na permanentním močovém ka-
tétru, ve kterém cirkuluje chladící roztok, 
který ochlazuje krev pacienta).
Využití této metody je přinejmenším stej-
ně účinné jako jiné ochlazovací metody. 
Má ale nemalé výhody. Nezatěžuje pa-
cienta objemově. (Chladící fyziologický 
ro  ztok ve vaku je umístěn na extrakor-
porální jednotce. Tam je podle nastave-
ných hodnot ochlazován. Odtud proudí 
jedním vstupem do uzavřeného systé-
mu ICY katétru, kde ochlazuje krev. Od-
tud druhým vstupem ICY katétru proudí 
zpět do vaku na extrakorporální jednot-
ce.) Po dobu ochlazování i následného 

zahřívání pacienta je použito pouze 
500 ml fyziologického roztoku (F1/1 ne-
vtéká do krevního řečiště, pouze ochla-
zuje krev protékající kolem ICY katétru). 
Doba ochlazení pacienta na cílovou tep-
lotu je krátká (do 90 minut). Cílová teplo-
ta je stabilně udržována potřebnou dobu, 
nedochází k teplotním výkyvům. Nemůže 
dojít ke vzniku omrzlin jako u metod ze-
vního chlazení, lze ho kombinovat s ji-
nými metodami chlazení. Při zahřívání 
pacienta udržuje automaticky normoter-
mii a zabraňuje tak následné reaktivní 
hypertermii. Je jednoduchý na obsluhu.
Na ARO Nemocnice Most, o. z. byl zave-
den do praxe tzv. „hypotermický proto-
kol“ v roce 2004.
Od tohoto roku se u pacientů v „hypo-
termickém protokolu“ dosahovalo cílové 

tělesné teploty hlavně pomocí neinvaziv-
ních technik chlazení. Pacient byl přikryt 
mokrými studenými prostěradly a oblo-
žen ledy. Neinvazivní metody byly kom-
binovány s metodami invazivními – apli-
kací ledových krystaloidních roztoků i.v. 
nebo pomocí mimotělních technik (dia-
lyzačním přístrojem). Systém COOLGARD 
byl zkušebně použit u dvou pacientů až 
v roce 2009.
Nevyhnutelná kontrola vitálních funkcí 
se rozšířila o kontinuální monitorování 
tělesné teploty. Nejjednodušším způso-
bem bylo zavedení rektálního teplotní-
ho čidla nebo zavedení permanentního 
močového katétru s teplotním čidlem. 
Nejpřesnější metodou měření těles-
né teploty ale zůstalo použití soupravy 

PICCO, která měří tělesnou teplotu z cévy 
pacienta. 
Způsoby chlazení, stejně jako monitoro-
vání vitálních funkcí, se od roku 2004 vý-
razně nezměnily. Většinu z osvědčených 
postupů používáme v praxi dodnes.
Od roku 2005 do konce roku 2012 bylo 
na naše oddělení přijato celkem 762 pa-
cientů po resuscitaci. Metoda řízené 
hypotermie byla použita u necelé polo-
viny. S dobrým výstupním neurologic-
kým nálezem naše oddělení opustilo 
147 pacientů.
V roce 2012 jsme přijali celkem 89 ne-
mocných po KPR. Z různých příčin jsme 
nechladili 38 osob. Chlazeno bylo 51 ne-
mocných. Řízená hypotermie nebyla 
dokončena u 10 osob. U 41 lidí byla 

ŘH dokončena. S výsledným dobrým 
neurologickým nálezem bylo přeloženo 
18 nemocných.
Zavedení řízené hypotermie do praxe se 
neprojevilo v celkové úmrtnosti pacien-
tů, ale zdá se, že neurologické výstupy 
jednotlivých nemocných jsou příznivější 
než u nemocných po KPR, u nichž říze-
ná hypotermie prováděna nebyla. Jistě 
se jedná o nevelký soubor nemocných, 
ale jednotlivé případy jsou důvodem pro 
to, aby si tato metodika našla uplatnění 
v poresuscitační péči. Na našem oddě-
lení je již mírná řízená hypotermie stan-
dardním léčebným postupem.

Ludmila Hradilová, Jitka Klimperová, 
Renata Sokolová 

ARO  
Nemocnice Most, o. z.

Řízená hyPOTerMIe jAKO 
TerAPeuTICKý POSTuP u PACIenTů 
PO KArDIOPuLMOnáLní 
reSuSCITACI

Řízená hypotermie se stala jedním 
ze základních léčebných postupů 
poresuscitační péče. Prokazatelně 
zvyšuje pravděpodobnost přežití 
pacienta s dobrým neurologickým 
výsledkem.
Výjimečnost hypotermie je v je-
jím příznivém působení na celou 

řadu souběžně probíhajících procesů. 
Hypotermie snižuje průtok krve mozkem. 
Po obnovení oběhu nemocného dochází 
zpravidla k přechodnému vzestupu průto-
ku krve – hyperémii. Následně se průtok 
postupně snižuje. Hypotermie zabraňuje 
přechodné hyperémii a pomáhá udržet 
průtok krve mozkem v následném období. 
Hypotermie snižuje buněčný metabolis-
mus a zmenšuje spotřebu energie. Pokles 
tělesné teploty o 1 °C snižuje úroveň me-
tabolismu mozku o 5–7 %. Hypotermie 
působí antiedematózně, protizánětlivě 
a snižuje spotřebu kyslíku v buňce a tím 
zabraňuje vzniku cytosolové acidózy.
Řízená hypotermie je indikována u ne-
mocných po kardiopulmonální resusci-
taci pro netraumatickou zástavu oběhu 
s nálezem komorové fibrilace jako vstup-
ního rytmu nebo u nemocných po resus-
citaci pro netraumatickou zástavu oběhu 
s jiným vstupním rytmem. Při graviditě 
nebo klinicky závažné systémové infekci 
(sepsi) je nutné použití terapeutické hy-
potermie zvážit.
Zahájení hypotermie je kontraindiková-
no u pacientů, kteří: nabyli vědomí krátce 
po resuscitaci, mají závažné onemocně-
ní v terminálním stadiu, mají významnou 
neurologickou dysfunkci, mají status 
neresuscitovat (neintubovat), mají náh-
lou zástavu oběhu následkem traumatu 
nebo krvácení, mají primární koagulopa-
tii, mají klinicky významné krvácení (ze-
jména intracerebrální), mají jinou příčinu 
náhlé zástavy oběhu (intoxikace, CMP, 
status epilepticus), mají těžký šok s hy-
potenzí nereagující na léčbu, mají plicní 
edém – v takovém případě je kontrain-
dikováno chladit ledovými roztoky, mají 
recidivující komorové tachyarytmie ne-
reagující na léčbu nebo kvůli závažnosti 
stavu potřebují kardiostimulaci.
U pacientů při recidivující zástavě, se zá-
važnou arytmií, s významnou oběhovou 
nestabilitou a krvácivými komplikacemi 

nebo u pacientů s rozvojem plicního 
edému je indikováno řízenou hypotermii 
předčasně ukončit. Nezbytností při pro-
vádění řízené hypotermie u pacienta je 
nepřetržité monitorování vitálních funkcí 
včetně tělesné teploty. 
Podpůrná léčba pacienta nezahrnuje 
pouze zajištění dostatečné tkáňové per-
fuze a oxygenace, ale důležitou součástí 
je i hluboká analgosedace se svalovou 
relaxací. Potlačení svalového třesu totiž 
snižuje spotřebu kyslíku a zároveň urych-
luje samotný proces ochlazování.
Způsobů, jakými lze u pacienta dosáh-
nout hypotermie, je několik. Nejjedno-
dušší a dlouho nejpoužívanější meto-
dou je povrchové ochlazování ledovými 
obklady. Rychlost ochlazování je však 
relativně nízká, navíc je vysoké riziko 
vzniku omrzlin. Také udržování tělesné 
teploty v cílovém intervalu může být ob-
tížné a vyžaduje značné úsilí ošetřující-
ho personálu. Modernější metodou jsou 
matracové termoregulační systémy. Ty 
využívají cirkulace vody nebo vzduchu. 
Ochlazovací rychlost je přibližně 1,33 °C 
za hodinu a automatická zpětná vazba 
umožňuje jednodušší udržování cílo-
vé teploty. Rychlé dosažení hypotermie 
nabízí podání studených krystaloidních 
roztoků. Používá se v kombinaci s jiný-
mi metodami. Při samostatném použití 
této metody je obtížné udržet cílovou 
teplotu. Příliš velký objem tekutin navíc 
zatěžuje oběh pacienta. Jinými použí-
vanými doplňkovými metodami jsou le-
dové výplachy žaludku nebo močového 
měchýře. V některých případech lze také 
využít ochlazování prostřednictvím mi-
motělní cirkulace krve (např. dialyzačním 
přístrojem).
Řadu nedostatků výše zmíněných po-
stupů překonává endovaskulární řízené 
ochlazování systémem COOLGARD. Při 
této metodě je využíván speciální venóz-
ní katétr ICY. V jeho uzavřeném okruhu 
cirkuluje chladný roztok. Teplota a rych-
lost proudění roztoku jsou řízeny mimo-
tělní jednotkou. Ta zpracovává informa-
ce o teplotě tělesného jádra pacienta 
z teplotního čidla zavedeného nejčastěji 
do močového měchýře.
Již v roce 2004 byly publikovány první 
práce o jeho účinnosti a bezpečnosti. 
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…a přišla gastroenterologie, sonda do zažívacího traktu Nemocnice Chomutov
pacient
Tak je to tady! Vždy jsem říkal, že „na to“ 
mě nikdo v životě nedostane. No a co 
myslíte, moje obvodní lékařka mi dala 
žádanku na „hadici do žaludku“. Ale 
ono se to už vážně nedalo vydržet, jako 
kdybych měl v břiše „červotoče křečovi-
tého“. Objednat se prý mohu i telefonic-
ky, číslo mám na žádance napsané. Ale 
kdybych prý měl černou stolici nebo vi-
děl, že jde ze mne krev, musím okamžitě 
do nemocnice na příjem. Co když mám 
vřed? Nebo rakovinu? Děsně se té hadice 
bojím, bude to bolet?
Dobrá, snad to nějak zvládnu. Z gast-
roenterologie dostávám informace, že 
od půlnoci nesmím jíst, pít, ráno tedy 
přijít nalačno na vyšetření. Pokud kou-
řím, ráno tedy opravdu ne. S sebou mám 
vzít žádanku na vyšetření a průkazku po-
jišťovny. Pokud užívám léky, tak si raději 
napsat jejich názvy. Dozvídám se, kde or-
dinaci najdu, termín a čas vyšetření a že 
mohu čekat i déle, pokud bude některý 
jiný pacient v akutním stavu. Diabetik 
nejsem, tak nebudu tento den první pa-
cient na vyšetření. A že se na mne těší. 
No, já tedy NE.

V čekárně před Vyšetřením 
Tak už jsem „v počítači“ – osobní údaje, 
adresa, telefon, OL… Čtu si poučení o vy-
šetření, musím potom podepsat souhlas.

esofagogastroduodenoskopie 
Neboli gastroskopie je endoskopické 
vyšetření horní části trávicí soustavy 
– jícnu, žaludku a dvanáctníku. Prová-
dí se pomocí ohebné hadice o průměru 
10–11 mm, kdy obraz z nitra orgánů je 
přenášen kamerovým čipem na obrazov-
ku. Vyšetření trvá průměrně 15 minut.

proč Vám bylo Vyšetření 
doporučeno
Léčba nabízí tím lepší vyhlídky 
na úspěch, čím přesněji a dříve může 
lékař určit druh a rozsah onemocnění. 
Na základě vašich potíží nebo jako pre-
ventivní opatření k rozpoznání časných 
chorobných změn v zažívacím traktu se 
u vás pokládá provedení endoskopie jíc-
nu, žaludku a dvanáctníku za žádoucí. 
Oproti vyšetření rentgenovému je toto 

vyšetření mnohem přesnější a nepřináší 
pacientovi zátěž zářením.

VyšetřoVací poStup + přípraVa 
k Vyšetření
Vyšetření je prováděno nalačno, před 
vyšetřením je třeba 8 hodin nejíst, nepít, 
nekouřit. Pokud je vyšetření prováděno 
v ranních hodinách, je nutné odložit poži-
tí ranních tablet až na dobu po vyšetření. 
Před vlastním výkonem je třeba informo-
vat lékaře o případných alergických reak-
cích na léky, o závažných onemocněních, 
pro která jste léčen/a.
Těsně před vyšetřením (kdo má, ještě 
vyjímá zubní protézu) se provádí místní 
znecitlivění hltanu pomocí spreje, ev. je 
možno před či v průběhu vyšetření podat 
nitrožilní zklidňující injekci. Poté vám lé-
kař vleže na levém boku zavede přístroj 
ústy do jícnu. Posunování přístroje dále 
a vpravování vzduchu umožní dobré 
prohlédnutí povrchu horní části trávicí 
trubice. Někdy je nutno během vyšetře-
ní odebrat vzorky tkáně malými kleště-
mi, odstranit slizniční výrůstky (polypy), 
zastavit krvácení, je-li přítomno, provést 
dilataci (rozšíření) pomocí balonku, vy-
jmout cizí předmět či sousto, které uvízlo 
(nejčastěji v jícnu). Všechny tyto léčebné 
procedury jsou bezbolestné, výkon se 
však o něco prodlouží.
V průběhu vyšetření klidně dýchejte no-
sem, nemluvte, nepolykejte sliny, ob-
sah úst nechte vytékat do připravené 
buničiny.

možné komplikace
Absolutní bezrizikovost svých opatření 
vám nemůže zaručit žádný lékař. Tak jako 
při každém invazivním vyšetření může 
dojít při esofagogastroduodenoskopii 
k nečekaným komplikacím, které by si 
mohly vyžádat ev. i hospitalizaci či chi-
rurgický výkon. Riziko vzniku komplikací 
je však velmi malé. Odběr vzorku nevede 
k velkému krvácení, pokud netrpíte po-
ruchou srážlivosti, stejně tak odstranění 
slizničního výrůstku – polypu. Alergické 
reakce na zklidňující injekci či znecitlivě-
ní hltanu i poranění přístrojem jsou velmi 
vzácné.

choVání po Vyšetření
Po provedení diagnostické gastroskopie 
(pouhé prohlédnutí, ev. odběr biopsie) je 
doporučeno 1 hodinu po vyšetření nejíst 
a nepít, je možný výplach úst vodou hned 
v ordinaci. V případě podání zklidňující 
injekce může být přítomna několikaho-
dinová ospalost, útlum. V den podání 
injekce není dovoleno řídit motorová vo-
zidla a vykonávat činnost či obsluhovat 
zařízení vyžadující zvýšenou pozornost, 
nepodepisovat důležité dokumenty.
V případě provedení léčebného zákro-
ku při vyšetření (odstranění polypu, 
opich krvácejícího vředu apod.) je nut-
ný následný pobyt v nemocnici. V den 
provedeného zákroku je povolen pouze 
příjem tekutin, dále se pak postupuje in-
dividuálně. Po odstranění polypu je vět-
šinou možno přijímat kašovitou stravu 

již následující den. Pokyny upřesňující 
chování po vyšetření vám budou sděleny 
vyšetřujícím personálem.
Máte-li dotazy v souvislosti s endosko-
pickým vyšetřením, obraťte se na svého 
ošetřujícího lékaře. Neváhejte se zeptat 
na vše, co vám připadá důležité.
Po přečtení výše uvedeného ev. po po-
hovoru budete vyzván/a, abyste svým 
podpisem ve své nemocniční dokumen-
taci potvrdil/a, že jste byl/a dostatečně 
poučen/a o způsobu, významu a kompli-
kacích endoskopického vyšetření a sou-
hlasíte (nebo nesouhlasíte) s navrženým 
vyšetřením a ev. následnými zásahy.

V čekárně po Vyšetření
Tak jsem to zvládl, hurá. Tedy žádné pří-
jemné vyšetření to není, ale opravdu se 
to dá vydržet. A bylo to kratší, než psa-
li. Hlavně, že na mne mluvili a říkali mi, 
co mám dělat. Vždyť člověk se strachy 
„stáhne“, jakmile se položí na lehátko. 
A když jsem se uvolnil, pravidelně dýchal 
a nepolykal sliny, šlo to nějak klidněji 
a rychleji. Ta pochvala po vyšetření mě 
také potěšila, i výsledek již znám, jen ho 
dostanu ještě písemně.
Co bylo nejhorší? Asi ten znecitlivěný krk. 
Nemohl jsem polykat, jako kdybych měl 
velkou angínu. Ale už ten účinek spreje 
ustupuje a já se těším na jídlo a pití.

A jdu si pro zprávu.  
Děkuji a na shle  danou. 
Na shledanou? I když se to dalo vydr-
žet, přeci jen raději jinde, pokud to ne-
bude nutné. Musím teď ledacos změnit. 
Jíst často a malé porce, pít nápoje bez 
bublinek, 
NEkořenit, NEpít kávu, NEjíst čerstvé pe-
čivo, NEkouřit, NE… 
Mám ráda tu proměnu pacientů před vy-
šetřením a po něm…

Libuše Křížová, zdravotní setra 
 Interní oddělení – gastroenterologie 

Nemocnice Chomutov, o. z.

Relaxační odpoledne pro zdravotníky
Nemocnice Most

Život je rozdělen týdny, dny, hodinami a dokonce i minutami na malé časové úseky. 
Člověk je ustavičně pronásledován pocitem, že právě v tomto okamžiku už měl být 
s tím či oním hotov, že už měl být vlastně někde jinde. V tomto tempu život přímo letí, 
hned je večer, hned je konec týdne, než se otočíme, jede se na dovolenou a pak už 
je to skok do Vánoc. V neustálém shonu utíká rok za rokem. Najednou jsme ze všeho 
unaveni a až po krk se utápíme ve všednostech a starostech.
Před časem jsme s kolegyní prováděly 
dotazníkové šetření zaměřené na syn-
drom vyhoření. Výstupy z tohoto šetření 
byly publikovány v Infolistech. 
Na podkladě výsledků se zrodila myšlen-
ka nabídnout zdravotníkům nějaký druh 
relaxace. Díky dobrovolnickému centru 
se mi podařilo tuto myšlenku naplnit. 
Ve spolupráci s koordinátorkou dob-
rovolnického centra Danielou Kováčo-
vou, ergoterapeutkou psychiatrického 
oddělení Evou Růžičkovou a dobrovolnicí 
Jitkou, která je lektorkou jógy, nabízíme 
zaměstnancům naší nemocnice již dru-
hým rokem účast na výtvarných a rela-
xačních setkáních. Výtvarné dílny jsou 
věnovány výrobě keramiky, drhání, bati-
kování, pletení košíků, tkaní, šití hraček, 
výrobě šperků, práci s vizovickým těstem 
atd. Během relaxačního odpoledne se 
účastníci seznamují se základy jógy, stre-
činkem, cvičením na míči, autogenním 
tréninkem atd.
Nabídka výtvarných technik je oprav-
du veliká, neboť účastník se může stát 

zároveň sám lektorem, který předává své 
zkušenosti ostatním. Supervizorem je 
Eva Růžičková, která má díky své odbor-
nosti zkušenosti s opravdu širokou šká-
lou výtvarných i relaxačních technik.
Každý druhý čtvrtek po pracovní době se 
schází otevřená skupina zájemců o rela-
xační i výtvarné techniky. Účastníci tato 
setkání hodnotí velmi pozitivně. Svědčí 
o tom zájem ze strany zdravotníků. Po-
kračujeme již druhým rokem.
Nejenom, že se zdravotníci naučí něčemu 
úplně novému a zajímavému, ale odchá-
zejí obohaceni i o pocity uvolnění. A to 
bylo záměrem tohoto programu. Uvolnit 
se, naučit se něčemu novému, objevovat 
své skryté rezervy. Výrobky, které jejich 
šikovné ruce vytvořily, jsou pak nabídnu-
ty při prodejní výstavě, kterou každoroč-
ně pořádá psychiatrické oddělení. 

Marcela Šárová 
hlavní sestra 

Nemocnice Most, o. z.

Výrobky z výtvarné dílny 

Forma relaxace pro zdravotníky

Příprava na gastro vyšetření
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Před provedením výkonu je pacientovi 
vše vysvětleno lékařem. Pacient je se-
známen s důvodem aplikace, způsobem 
provedení, případnými možnými kom-
plikacemi a poté je požádán o pode-
psání ‚písemného souhlasu s epidurální 
analgezií‘.
Pacient zaujme vsedě nebo vleže polohu 
„kočičí hřbet“. Místo vpichu se nejdří-
ve odezinfikuje a za přísně aseptických 
podmínek se mu v lokálním umrtvení 
punkční jehlou provede punkce epidu-
rálního prostoru, kam je poté zaveden 
skrz epidurální jehlu tenký katétr. Ten se 
ponechá několik pooperačních dní (za-
fixovaný náplastí) na zádech pacienta. 
Katétrem je průběžně podávána analge-
tická směs a tím je vnímání bolesti ome-
zeno nebo potlačeno, citlivost a hybnost 
končetin není ovlivněna.
Epidurální analgezie není vhodná pro 
každého. Vždy musí být pečlivě odebrá-
na anamnéza pacienta. Nelze ji provést 
v případě deformity páteře, infekčního 
ložiska na kůži v oblasti vpichu, tetová-
ní v oblasti vpichu, při poruchách krev-
ní srážlivosti (nízký počet trombocytů), 
antikoagulační léčby, popřípadě silné 
obezity. 
Žádný lékařský zákrok není bez rizika. Při 
zavádění a v průběhu umístění epidu-
rálního katétru se mohou vyskytnout 
komplikace jako např. přechodný pokles 
krevního tlaku, krvácení v místě vpichu, 
alergická reakce na anestetikum, anurie 

(pokles denního vylučování moči nebo 
úplné zastavení). Po výkonu se může vy-
skytnout bolest hlavy a zad.

péče o pacienta S epidurální 
analgezií
Při pokračující analgezii je možná plná 
vertikalizace od druhého dne po výkonu 
dle ošetřujícího lékaře. Sleduje se funkč-
nost a průchod katétru, provádí se výmě-
na filtru. Péče o pacienta s epidurálním 
katétrem se provádí za spoluúčasti lé-
kaře (dávkování analgezie) a sestry ARO 
(kontroly vstupu). Vše se zaznamenává 
do ‚protokolu pooperační analgezie‘.
Pacient je předán z prostředí operačního 
sálu sestře na oddělení, kde je sledován 
dle pokynů anesteziologa v anesteziolo-
gickém záznamu. 
Sestra sleduje a zajišťuje: 

 – monitoraci vitálních funkcí (krevní 
tlak, puls, dech), dále saturaci O2 
a tělesnou teplotu;

 – bolest v zádech v místě vpichu – tato 
bolest je přechodná a odeznívá bez 
léčby během několika dnů;

 – možné projevy na kůži, související se 
vznikem alergické reakce – lehká for-
ma se projeví zarudnutím kůže nebo 
výsevem drobné vyrážky, těžká for-
ma pak postižením krevního oběhu 
může skončit až smrtí;

 – aplikace nízkomolekulárního hepa-
rinu k prevenci trombo  embolické 

nemoci je naordinována alespoň 
4–8 hodin po aplikaci katétru, aby 
nedošlo ke krvácení z vpichu;

 – odstranění katétru má být provede-
no nejméně s 8–12hodinovým od-
stupem po poslední dávce nízkomo-
lekulárního heparinu.

Mgr. Danuše Tomášková  
Chirurgie JIP 

Nemocnice Děčín, o. z.

Péče o pacienta s epidurální analgezií
Nemocnice Děčín

Ortopedické oddělení
Nemocnice Teplice

Epidurální analgezie se na našem pracovišti využívá především ke zmírnění poope-
rační bolesti u pacientů zejména po rozsáhlých výkonech. Častou indikací k této 
možnosti tlumení bolesti je sériová zlomenina žeber. Pacient má dostatečně tlume-
nou bolest, není omezený v pohybu a dostatečném dýchání, což je důležité jako pre-
vence možných komplikací (např. vznik bronchopneumonie při oslabeném dýchání). 
Dále ji lze využít ke zmírnění bolesti během porodu či k terapii některých cévních 
onemocnění dolních končetin. 

Ortopedické oddělení se zabývá dia-
gnostickou, operativní a konzervativní 
terapií pohybového aparátu. Provádíme 
celou škálu ortopedických operací včet-
ně alloplastik kyč. kloubu – jak cemen-
tovaných, tak necementovaných – a to 
u degenerativních, postdysplastických 
i úrazových postižení kyč. kloubu, dále 
alloplastiky kolenního kloubu, revizní 
operace po TEP (totální endoprotéze) 
kyčlí i kolen. Řadu let provádíme artro-
skopické operace kolenních i hlezenních 
kloubů a ramene. A to jak plastiky zkří-
žených vazů kolene, tak i plastiky pro in-
stability ramenního kloubu po luxacích 
(vykloubení), dále subacromiální de-
komprese a plastiky rotátorové manžety. 
Široké spektrum operačních výkonů 
zahrnují i operace v důsledku traumat 
pohybového aparátu, některé plastické 
operace a drobné neurochirurgické ope-
race řešící postižení periferních nervů. 
V dubnu jsme navázali spolupráci 
s MUDr. Neckařem z Ortopedického od-
dělení MNUL, který zde provádí artro-
skopie ramenních a kolenních kloubů 
se zaměřením na ošetření sportovních 
úrazů a ortopedické operace mladých 
sportovců.
Ambulantní část ortopedického oddě-
lení se nachází v areálu nemocnice, 
v pavilonu „G“.

Ortopedické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. se nachází 
v areálu nemocnice v pavilonu F v prvním patře. Oddělení se dělí na část: lůžkovou, 
ambulantní a operační sály.

Právě sem zamíříte, pokud máte akut-
ní nebo dlouholetý problém. Dále sem 
docházejí klienti našich odborných am-
bulancí – vývojových vad kyčlí, která je 
určena pro miminka a indikační porad-
ny, určené pro pacienty s pokročilými 
artrózami velkých kloubů. Klienti se ob-
jednávají buď telefonicky nebo osobně, 
přímo v kartotéce. Sestra se vždy snaží 
najít nejbližší možný termín vyšetření 
dle závažnosti zdravotního stavu klienta. 
V současné době je v prostorách našich 
ambulancí (z důvodu probíhající rekon-
strukce) dočasně umístěna chirurgická 
ambulance. 
Operační sál se nachází v pavilonu „J“. 
Pracují zde registrované instrumentářky 
s atestací. Pacienti po náročných ope-
račních výkonech (např. totálních endo-
protézách) nebo pacienti s přidruženými 
onemocněními, které komplikují jejich 
zdravotní stav, jsou po výkonech převe-
zeni na takzvaný „dospávací pokoj“, kde 
jsou napojení na monitor a sledováni 
zkušeným personálem z oboru intenzivní 
medicíny. Po úplném probuzení z narkó-
zy a event. stabilizaci zdravotního stavu 
jsou pak odvezeni zpět na ortopedické 
oddělení.

Lůžková část našeho oddělení prošla 
v roce 2010 kompletní rekonstrukcí. 
Zastaralé čtyř a více lůžkové pokoje se 
proměnily ve dvou a trojlůžkové pokoje 
s vlastním sociálním zařízením a získaly 
podobu odpovídající současným poža-
davkům na komfortní péči o pacienta. 
Na oddělení jsou i dva nadstandardní 
pokoje a jeden septický pokoj. Tento po-
koj je určený pacientům přicházejícím 
s infekční komplikací, protože naše od-
dělení patří mezi pracoviště s nejmenším 
počtem pooperačních komplikací v rám-
ci KZ. Celé oddělení je bezbariérové. Je 
vymalováno v pestrých pastelových bar-
vách, vybaveno je novými lůžky a noční-
mi stolky. Povlečení na lůžkách je také 
barevné, což velice dobře dotváří celko-
vý příjemný dojem. Součástí oddělení je 
také jídelna s TV koutkem a knihovnou, 
kde si klienti mohou zpříjemnit den čet-
bou knih nebo sledováním televize. 
O všechny klienty našeho oddělení, kte-
rých bylo v roce 2013 hospitalizováno 
864, pečuje tým zkušených lékařů, zdra-
votních sester a ostatního zdravotnické-
ho personálu. Všechny sestry na našem 
oddělení jsou registrované, flexibilní, 
s dlouholetou praxí a všechny se dále 
vzdělávají. Nové poznatky se snažíme 
uplatnit v praxi. Sestry při práci používají 
moderní ošetřovatelské postupy se za-
měřením na individuální potřeby klientů. 
Mimo těchto lidí zde potkáte i fyziotera-
peutku, která vás v mnoha případech do-
slova „postaví zpět na nohy“, nebo vás 
seznámí s cviky, které vám mohou v sou-
časnosti nebo v budoucnosti významně 
pomoci při zvládání možných, nebo již 
existujících, dlouhodobých obtíží. 
Nejen pozitivní ohlasy, kterých máme 
každý rok víc než ten předchozí, ale i ne-
gativní připomínky nás neustále motivují 
ke zvyšování péče o naše pacienty.
Celý kolektiv ortopedického oddělení se 
snaží svým empatickým chováním a pro-
fesionálním přístupem zpříjemnit pobyt 
všem našim klientům. 

Jaroslava Nechybová, vrchní sestra 
ortopedické oddělení 

Nemocnice Teplice, o. z.

Sociální zařízení

Aplikace epidurální analgezie 

Vyšetřovna

Dne 7. 10. 2014 ve 14.00 hoDin proběhne  
v atriu Masarykovy neMocnice  
v Ústí naD LabeM sLavnostní zahájení výstavy  
ke 120. výročí neMocnice.
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POzvánKA

Otorinolaryngologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. pořádá pod 
záštitou 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje Stanislava 
Rybáka a ve spolupráci s OS ČLK

míSto: Hotel & restaurant Větruše, Ústí nad Labem
Konference je zařazena jako oficiální akce konaná pod hlavič-
kou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku ČLS JEP.

odborný garant: 
MUDr. Karel Sláma, primář Otorinolaryngologického 
oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
e-mail: k.slama@kzcr.eu

http://www.kzcr.eu/konference/ORL2014/

21. odbornou nadregionální konferenci

Miniinvazivní chirurgické 
přístupy v orL – nové trenDy

Termín: 20.–21. listopadu 2014

organizační zajištění: 
Organizační a tiskové oddělení a multimediální tým 
OVVDV KZ, a. s., e-mail: eva.urbanova@kzcr.eu

14

profily

oLDřich hLaváček
sanitář centráLního Dispečinku, Masarykova neMocnice, o. z.

Téměř každý ze zaměstnanců Masarykovy ne-
mocnice pravděpodobně často potkává jedno-
ho našeho kolegu, který vždy nese knihu a čte. 
Čte při chůzi, při čekání, čte vlastně stále. 
Tímto vášnivým čtenářem je pan Oldřich Hlavá-
ček, sanitář z centrálního dispečinku. Pojďme 
si ho představit trochu blíže.

Jak vás napadlo jít dělat sanitáře? 
Ale, přemluvil mě kamarád, se kterým jsem 
chodil na ryby a na houby. Měl jsem pocit, že by 
se mi ta práce mohla líbit. A když v roce 1996 
ukončil činnost můj předchozí zaměstnavatel, 
tak jsem neváhal.

Nelitoval jste změny profese? 
Ne, nelitoval. Jsem rád mezi lidmi, rád si popo-
vídám s personálem i s pacienty.
A co se vám nelíbí?
Nelíbí se mi určitá přezíravost ze strany sester, 
jejich nadřazené chování. Nebo zmatek. Někdy 
jdu na jedno oddělení několikrát a přitom by 
stačilo, kdyby se sestry mezi sebou domluvily. 
Mohl bych přinést všechno najednou. 

Jste znám tím, že stále nosíte s sebou knihu 
a čtete i při chůzi. Jaké máte rád knížky? 
Všechny. Dobrodružné, historické, cestopisy. 
Takový Zane Grey, Karel May nebo Dick Francis, 
ti patří mezi mé favority. Také čtu životopisy 
spisovatelů nebo sportovců, všechno…

A jaké máte další koníčky? 
No, jsem a hlavně jsem býval aktivní sportovec. 
Běhal jsem Běchovice, často minimaraton, hrál 
jsem volejbal, stolní tenis, fotbal, závodil jsem 
v orientačním běhu. 

Co rodina? 
Jsem rozvedený. To víte, směnný provoz moc 
rodinnému životu nesvědčí. Donedávna jsem 
se staral o maminku, ale nebydlel jsem s ní.

Tak máte volný čas pro sebe, co s ním? 
Chodím tancovat. Pravidelně každý týden.

Chcete vyprávět i o tom, co se stalo před lety? 
(V Masarykově nemocnici došlo v roce 2000 
k tragické příhodě, při které byl pan Hlaváček 
postřelen.)
Jo, nemám problém. Už je to dávno. Měl jsem 
noční službu, ve vedlejší místnosti byla kolegy-
ně. Měla tam návštěvu. Najednou začala křičet, 
tak jsem se tam šel podívat. Ten návštěvník vy-
střelil po mně i po ní. Necítil jsem velkou bo-
lest, ani jsem moc nekrvácel. Ale šel jsem si to 
nechat ošetřit na pohotovost ve vedlejší budo-
vě. Pak už si nic nepamatuji. Probral jsem se 
po měsíci na ARO. Měl jsem průstřel těla a těž-
ce poraněná játra. Po roce pracovní neschop-
nosti jsem se pomalu vracel do života. Něco se 
mi z té události nadobro vymazalo z paměti, 
na něco si vzpomínám velmi dobře. 
Nyní si myslím, že je čas, abych si odpočinul. 
Letos bych chtěl skončit a věnovat se naplno 
svým zálibám a koníčkům. 

ptal se Mgr. Josef Rajchert 
redakce Infolistů

Mgr. paveL FiLip
vrchní sestra, interní oDDěLení neMocnice Děčín, o. z.

Jaké jste absolvoval vzdělání?
Absolvoval jsem Střední zdravotnickou školu 
v Děčíně, maturoval jsem v roce 1998. Násled-
ně jsem v roce 2004 úspěšně dokončil speci-
alizační studium v Brně, obor Ošetřovatelská 
péče v psychiatrii. V letech 2008–2012 jsem 
studoval na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí 
nad Labem bakalářský obor Sociálně pedago-
gická asistence a poté ještě magisterský obor 
Andragogika a Řízení lidských zdrojů na UJAK 
Praha.

Kdy a kam jste nastoupil do zaměstnání?
V roce 1999 jsem nastoupil na výkon civilní 
služby tehdy ještě do Ústavu sociální péče pro 
mentálně postižené ženy v Horním Žlebu, kde 
jsem pak pracoval jako zdravotní sestra a dále 
několik let jako vrchní sestra. V roce 2006 jsem 
se stal vedoucím tohoto domova pro osoby se 
zdravotním postižením (dříve ÚSP).
V roce 2008 jsem začal pracovat v Masary-
kově nemocnici v Ústí nad Labem. Zde jsem 
pracoval jako vrchní sestra interních oborů II, 
zástupce hlavní sestry. 

Kde pracujete v současnosti?
V současné době pracuji jako vrchní sestra in-
terního oddělení v děčínské nemocnici. Interna 

v Děčíně má 88 lůžek, pracuje zde 86 zaměst-
nanců a je rozdělena na několik stanic. 

Jak vás práce naplňuje?
Od mého nástupu na děčínskou internu se mi 
podařilo zajistit již dost nových věcí, zavést 
některé novinky v péči a také změnit pár „za-
běhlých postupů“, takže musím konstatovat, 
že mne současná práce zatím baví.

Jaký je váš kolektiv apod. (ev. kdo ho vede…)?
Od dubna 2013 je na interně novým primářem 
MUDr. Antonín Novák, který je ve svém oboru 
uznávaným odborníkem.

Co se za dobu vaší práce na zmíněném praco-
višti změnilo?
Jak jsem již řekl, jsem zde relativně krátce, te-
prve od ledna 2013, ale myslím, že se mi již 
podařilo několik změn k lepšímu. 
A co by se hodilo…?
Rádi bychom postupně obnovili vybavení pa-
cient ských pokojů. Prostředí, ve kterém pa-
cienti tráví čas na lůžku, má velký vliv na jejich 
psychickou pohodu.
Jaké máte plány do budoucna (v zaměstnání)?
Právě je před námi druhá konference na děčín-
ském zámku, tak doufám, že se povede aspoň 

tak, jako ta loňská. Byla to první větší prezen-
tace naší interny po hodně dlouhé době. Také 
plánujeme zvětšení a celkové přebudování 
stávající gastroenterologie. Výhledově chce-
me k dobrovolnické a kaplanské službě přidat 
i canisterapii.

Co vás baví a jaké máte koníčky?
Mám dvě malé děti (3,5 a 5,5 roku), a tak je 
nyní mým největším koníčkem má rodina. 
Máme rádi přírodu a cestování, takže doma 
trávíme jen nezbytně nutnou dobu. Rád jezdím 
na kole a na lyžích. Poslední dobou se také po-
kouším hrát tenis.



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, Organizační a tiskové oddělení KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

Odborné a vzdělávací akce 
 Krajská zdravotní, a. s.

datum odborné a vzdělávací akce KZ, a. s. místo konání
7. 10. 2014 Základy první pomoci – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I

7. 10. 2014 Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou 
ve zdravotnictví

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

7. 10. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

8. 10. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

8. 10. 2014 Školicí akce „Komunikační dovednosti“ KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. IV

8. 10. 2014 4. ročník Vědecké konference a slavnostní večer  
ke 120. výročí MNUL

Severočeské divadlo Ústí nad Labem

13. 10. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III

14. 10. 2014 Konference „Hojení ran“ KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

14. 10. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

14. 10. 2014 Školicí akce „Periferní žilní vstupy“ KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I

15. 10. 2014–11. 2. 2015 Akreditovaný kvalifikační kurz Řidič vozidla dopravy 
nemocných a raněných

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

15. 10. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

17. 10. 2014 Kardiologický den KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III

18. 9. 2014–29. 1. 2015 AKK – pro sanitáře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. IV

20. 10. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

21. 10. 2014 Základy první pomoci – pro nezdravotníky KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I

21. 10. 2014 Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou 
ve zdravotnictví

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

21. 10. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

22. 10. 2014 Péče o matku a dítě KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III

22. 10. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

23. 10. 2014 2. Děčínský den komplexní interní péče Zámek Děčín

27. 10. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

29. 10. 2014 Školicí akce „Zvládání stresu“ od 8.00–11.30 hod. KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II

29. 10. 2014 Školicí akce „Zvládání stresu“ od 12.00–15.30 hod. KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II

29. 10. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

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

POzvánKA

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

3. internistický Den
7. 11. 2014 od 10.00 do 14.30 hod. 
za účasti přednášejícího prof. MUDr. Jindřicha Špinara, CSc., FESC, 
Interní kardiologická klinika FN Brno – Bohunice, který prosloví 
přednášku na téma „Rezistentní arteriální hypertenze“.
V programu budou dále novinky z alergologie, diabetologie, 
nefrologie, hematologie aj.
odborný garant: 
MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního oddělení KZ, a. s. – MNUL, o. z.

míSto: Výukové centrum KZ, a. s., budova B, 5. podlaží, 
Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem

kontaktní oSoba:  
Šárka Smetanková, +420 477 112 643,  
e-mail: sarka.smetankova@mnul.cz 

organizační a technické zajištění  
Organizační a tiskové oddělení a multimediální tým 
OVVDV Krajské zdravotní, a. s.


