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Workshop
dne 2. 2. 2009 KZ, a.s. – centrála

Vedení a záznam klinické informace pro elektro-
nické zpracování, a to zejména v dlouhodobém 
horizontu, sehrává vedle zdravotnické doku-
mentace nemalou, ne-li dokonce stěžejní úlohu 
v pohledu na konkrétní zdravotnické zařízení. 
Je třeba si uvědomit, že pacient, třetí osoba či 
orgány státní správy, nepracují pro účely hod-
nocení kvality a efektivity poskytnuté zdravotní 
péče (analýzy, řízení, rozhodování atd.) s cho-
robopisem či zdravotním záznamem pacienta, 
nýbrž s jeho elektronickou informací! My všichni 
jsme tedy závislí na schopnostech a erudici lid-
ského faktoru, jehož prostřednictvím informace 
vstupují do nemocničních informačních sys-
témů. Bohužel validita těchto datových zdrojů 
(klinických výstupů) není na dobré úrovni, což ve 
svém důsledku přímo i nepřímo ovlivňuje fun-
gování celého systému zdravotnictví (nastavení 
úhradových mechanismů, srovnávání lůžkových 
zdravotnických zařízení, zveřejňování a interpre-
tace informací na veřejných portálech atd.).
Proto i s ohledem na rozsah změn v problema-
tice vykazování vůči nastavenému úhradovému 
mechanismu pro r. 2009, přistoupila KZ, a.s. 
k rozhodnutí, centralizovat kompetentní pracov-
níky o.z. a seznámit je s aktuálním stavem.
Dne 2. února proběhl v prostorách přednáško-
vého sálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem pracovní workshop na téma: „Úhradová 
vyhláška a změny ve vykazování poskytnuté 
zdravotní péče od 1. 1. 2009“. 
Doporučenou cílovou skupinou byli primárně 
pověření lékaři za kódování všech našich od-
štěpných závodů. Tedy ti, kteří denně pracují 
s pacientem a zdravotnickou dokumentací a pří-
mo se tak podílí na validitě vstupní klinické in-
formace. Sekundárně pak kolegové z klinického 
kontrolingu a samozřejmě informačních techno-
logií.
Workshop byl rozdělen na dva shodné bloky. 
“Interní obory, plus péče o matku a dítě” a “Chi-
rurgické obory, plus ARO”. 
Úvodního slova se ujala Bc. Liana Doušová, 
vedoucí odboru ÚZP. Její vstup byl zaměřen na 
úhradovou vyhlášku (dále jen ÚV), zakotvenou 
ve vyhl. č. 464/2008 Sb., “o stanovení hodnot 
bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené z ve-

řejného zdravotního pojištění a regulačních 
omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hra-
zené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 
2009”.
Výklad samozřejmě maximálně zohledňoval za-
měření a cíle posluchačů a proto byla rovina de-
tailu (výpočtů a vzorečků) vypuštěna. Nicméně, 
všichni byli obeznámeni s nastavením vnějšího 
prostředí, které lze v oblasti úhrad, pro jednotli-
vé segmenty, shrnout asi takto:
1. Individuálně sjednaná složka úhrady

a. vybraná, dobře definovatelná část pro-
dukce pro selektivní kontrahování

b. jedná seo uzavřené hospitalizační přípa-
dy, nikoli o dílčí část hospitaliazce
i.  ortopedické případy, pouze DRGbaze 

0802, 0804, 0818 (TEP kyčle a kolene 
a velké výk. na kloubech dolních kon-
četin)

ii. kardiologické případy, pouze DRG 
baze 0501, 0511, 0516, 05070 (kardi-
ostimulátory, defibrilátor)

iii. oční případy, pouze DRG baze 0204 
(výk. na čočce)

c. dále léčebná centra, ale i jinou zdr. péče, 
pakliže se na ní ZZ a ZP dohodnou

2. Paušální složka úhrady za hospitaliazční 
péči

a. podmínkou je, že musíme splnit min. 98% 
Case-Mix a min. 90% počet případů vůči 
ref. obd. (jedná se o případy, klasifikova-
né do DRGs a vyjmenované v příloze č. 9, 
citované vyhl.)

3. Úhrada formou případového paušálu  
(CM alfa)

a. jedná se o případy, klasifikované do DRGs 
a vyjmenované v příloze č. 10, citované 
vyhl.

4. Ambulantní složka úhrady
a. úhrada i regulace je v intencích ÚV vztaže-

na k jednotlivým ambulantním odb.
Po ukončení výkladu a následné diskusi, se 
ujala slova pí. Jana Homrová – analytik odboru 
ÚZP, která od 1. ledna nastoupila do KZ, a.s. Její 
sdělení se týkalo realizovaných změn, které po-
dobně jako ÚV vstoupily v platnost od ledna t.r., 
přímo souvisejících s problematikou vykazování 
poskytnuté zdravotní péče a case-mix úhrado-
vým mechanismem pro akutní lůžkovou péči. 
Za stěžejními body druhé části vstupu lze ozna-
čit:
1. vyhl. č. 464/2008 Sb.

a. objasnění hospitaliazční případů, klasifi-
kovaných do DRG skupin, vyjmenovaných 
v příl. č.9 a příl. č.10, citované vyhl.

b. 183 nových CM alfa, vč. nových CM alfa 
pro interní obory (trend rozšiřujícího se 

spektra DRG bazí, vhodných pro přímou 
úhradu dle DRG, trvá)
i. cíl: analyzovat a postupně vyjímat část 

péče z historického paušálu a násled-
ně ji ocenit dle DRG

2. Metodika VZP, verze 6.25
3. MkN-10, 2. aktualizované vydání

a. konkrétní výčet zcela vyřazených kódů 
dgn., nově zařazených dgn., vč. nově za-
řazené kpt. XXII

4. NRC, metodické materiály a číselníky verze 
006.2009

a. jediná, avšak zcela zásadní změna nasta-
la v “Metodice kódování diagnóz pro vyu-
žití v DRG 006.2009”, kdy jako hlavní dgn. 
nelze kódovat onemocnění a stavy, které 
nastaly v průběhu hospitaliazce

b. tímto dokumentem je zcela potlačena 
možnost využití pravidla MB1, definované 
v ve II. dílu MkN-10, Instrukční příručka

5. Grouper a definiční manuál, verze 
006.2009

a. nové DRGbaze, nově zařazené kritické vý-
kony, DRGmarkery, změny v příloze A a C 
definičního manuálu

b. osobně za velmi pozitivní považuji posun 
v klasifikaci nákladných pacientů (umě-
lá plicní ventilace, UPV při polytraumatu 
a detailnější specifikace při srdeční katet-
rizaci)

Tímto workshopem byl zahájen proces kultivace 
vykazování poskytnuté zdravotní péče, s důra-
zem na lůžkový segment a klasifikační systém 
IR-DRG, jedna z priorit klinického kontrolingu.
Všem zúčastněným je nabízena aktivní metodic-
ká pomoc našeho odboru a to jak prostřednic-
tvím sdíleného adresáře pro vyjmenované pra-
covníky tak prostřednictvím e-mailu.
Děkujeme všem zúčastněným za jejich aktivní 
přístup a těšíme se na další setkání. 

Bc. Liana Doušová – vedoucí odboru ÚZP 
Jana Homrová – analytik odboru ÚZP 

OÚZP KZ, a.s.

Jana Homrová 

V popředí Bc. Liana Doušová 

Nová služba diabetikům
Nemocnice Teplice

5. 1. 2009 byl ve spolupráci s Poradnou pro léč-
bu chronických ran při ARO zahájen provoz tzv. 
Přístrojové pedikúry. Najdete nás na poliklinice 
v pátém patře, vedle Poradny pro léčbu bolesti, 
se kterou naše provozovna taktéž spolupracuje.

Co je to PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA?

Zatímco u tradiční mokré pedikúry se nohy na-
máčejí a pak seřezávají skalpelem nebo žiletkou, 
při medicinální pedikúře se nohy upravují vyso-
kofrekvenčními frézami a brusnými kotoučky.

Ošetření přístrojovou pedikúrou má velký vý-
znam pro rizikové skupiny lidí s onemocněním 
žil či tepen dolních končetin a u diabetiků.

Mnoho diabetiků si ani neuvědomuje, jak je 
pro ně důležité mít správně a odborně ošetřené 
nohy. Jejich nemoc způsobuje mnoho problémů, 
ale jedním z nejčastějších je syndrom takzva-
né diabetické nohy, postižení nohou pacientů 
od kotníku směrem dolů. Projevuje se vředy, 
gangrénou a v některých případech je nutná 
amputace končetiny. Diabetici by měli těmto ne-
příjemným a bolestivým příznakům předcházet 
a nepodceňovat žádné poranění nohou.

V naší provozovně pracují zaškolené a odborně 
specializované pedikérky Vlasta Koubová – Po-
diatr I. stupně, člen České podiatrické společ-
nosti a Jaroslava Šífová. Máme za cíl pomáhat, 
jak radou, tak i odborným ošetřením nohou, 
proto jsme oslovily některé lékaře a diabetology 
k vzájemné spolupráci. 

Jeden den v týdnu máme otevřenou podiatrickou 
poradnu, kde klientům poradíme, jak se mají 
o své nohy starat v domácí každodenní péči, vy-
šetříme na plantoskopické desce plosky nohou 
a na základě tohoto vyšetření necháme vyrobit 
individuální vložky do bot nebo boty, popřípadě 
vyměříme a nainstalujeme univerzální zdravotní 
vložky do bot zn. SUPERFEET, zhotovíme indivi-
duální meziprstní silikonové korektory na vbo-
čený palec (hallux valgus), poradíme a ošetříme 
zarostlé nehty, provedeme B/S nehtovou korek-
ci a náhradu. 

Kontakt:  
Vlasta Koubová 603 97 27 13  
Jaroslava Šífová 724 59 49 78  
provozovna  417 519 579 

Vlasta Koubová 
Podiatr I. stupně

Podiatr Vlasta Koubová při práci

Ošetření vysokofrekvenční frézou

Otorhinolaryngologie (UKN) 
Nemocnice Most

Ráda bych Vás seznámila s oddělení ORL (také 
ušní, nosní, krční) v Nemocnici v Mostě.
Obor ORL se zabývá chirurgii hlavy a krku.
Naše oddělení má jednu stanici společnou pro 
dospělé a děti. Součástí oddělení jsou také am-
bulance s denním provozem, audiometrické pra-
coviště a dva operační sály.
Na oddělení pracuje celkem:

6 lékařů – z toho 5 na plný úvazek a jeden na • 
poloviční úvazek. 
17 NELZP z toho: vrchní sestra, 2 sálové • 
sestry, 6 směnových sester u lůžka, 2 audi-
ologické sestry, sestra v ambulanci při lůž-
cích, ranní sestra na oddělení, jedna ambul. 
sestra na poliklinice, dvě ošetřovatelky a je-
den sanitář.

Kde nás najdete?
Lůžkové oddělení se nachází v 7. poschodí blo-
ku I v KZ,a.s. v Mostě.
Oddělení má 12 pokojů s celkovým počtem 
20. lůžek. Sociální zařízení, jídelnu a hernu pro 
„malé „ pacienty. Jídelna je vybavena lednicí 
a televizorem. V herně pro děti je kromě hraček 
a her také televizor a VDR. Malbou a vybavením 
se snažíme co nejvíce dětem zpříjemnit pobyt 
v nemocnici. Umožňujeme pobyt dětí na oddě-

lení v doprovodu dospělé osoby- matky, otce 
apod.

Operační sály
Na oddělení jsou dva operační sály – septický 
a aseptický. Umístěné jsou v části komplementu 
před lůžkovým oddělením. Na těchto operačních 
sálech se provádí 90% všech operačních zákro-
ků v ORL oblasti. Zbytek výkonů provádíme na 
Centrálních operačních sálech.
Výkony se provádějí v celkové nebo lokální an-
estézii a to 3 dny v týdnu. Zde se rovněž jeden 
den v týdnu provádějí drobné zákroky ambulant-
ních pacientů odesílaných od ambulantních ORL 
lékařů.
Na operačních sálech stabilně pracují dvě sálo-
vé sestry.
Oddělení provádí základní a středně specializo-
vanou péči v ORL oboru:

1. UCHO 
Operační výkony středního ucha a zvukovo-• 
du. 
Plastická korekce boltců. • 

2. NOS 
Operační zákroky v nosní dutině a vedlejších • 
dutinách nosních (polypy nosní) včetně en-
doskopických výkonů. 

Operace nosní přepážky. • 
Endoskopické odstranění nosních mandlí. • 

3. KRK 
Tonsilectomie (TE) - odstranění krčních man-• 
dlí. 
Tonsilotomie (TT) - zmenšení krčních mand-• 
lí. 
Operace krčních uzlin. • 
Operace slinných žláz. • 
Odstranění celého hrtanu. • 
Operace krčních cyst a píštělí. • 
Rigidní esofagoskopie - vyšetření polykacích • 
cest včetně odstranění cizích těles z jícnu. 
Základní onkologická chirurgie. • 
Punkční biopsie tenkou jehlou v oblasti hla-• 
vy a krku (FNAB) 

Na ORL oddělení pracuje tým profesionálů, kteří 
se budou snažit, aby Váš pobyt na oddělení byl 
co nejhezčí a abyste se cítili skoro jako doma.

Další informace o našem oddělení i Nemocnici 
v Mostě naleznete na webových stránkách

KZAS www.kzcr.eu 
Monika Jiroutová RN

Poradna Infolistů
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Proleženiny – dekubity
Nemocnice Chomutov

Proleženiny (dekubity) zůstávají přes veškerý 
pokrok v medicíně stále vážným problémem. 
Způsobují utrpení pacientům, a dokonce 
ohrožují jejich životy. Pro sestry znamená pa-
cient trpící proleženinami mnohem větší pra-
covní zatížení a zvýšenou fyzickou námahu. 
Boj s dekubity se stal proto pro zdravotníky 
jednou z priorit. Vždyť výskyt dekubitů patří 
k deseti významným kritériím, podle nichž se 
v nemocnicích hodnotí kvalita ošetřovatelské 
péče.
Jak proleženiny vznikají
Proleženina je poškození kůže a podkožních 
tkání, které je způsobeno tlakem na hmatné 
kostní výčnělky povrchu těla, na nichž spočí-
vá největší váha nemocného. Jsou to napří-
klad: obratle krční páteře, lopatky, křížová 
kost a patní kosti při poloze na zádech. Pro-
leženinami trpí zpravidla pacienti dlouhodo-
bě upoutaní na lůžko a pacienti se sníženou 
hybnosti.
Hlavní příčinou vzniku proleženin je stlačení 
měkkých tkání mezi kostí a tvrdou podložkou, 
kdy dochází k nedostatečnému prokrvování. 
Pokožka a svaly jsou nedostatečně vyživová-
ny a chybí jim kyslík, postupně nastává odu-
mírání tkáně.
Na vznik proleženin má vliv:

věk pacienta a stav pokožky a svalů • 
ochrnutí těla různého rozsahu • 
zapaření a macerace pokožky způsobená • 
například inkontinencí (únik moči i stoli-
ce), nebo větším pocením 
neupravené, vlhké lůžko se shrnutým pro-• 
stěradlem způsobuje dráždění pokožky 
a vznik otlaků 
špatná výživa vedoucí k vymizení podkož-• 
ního tuku a k celkové sešlosti/zhubnutí 
organismu 
obezita při níž se tvoří opruzeniny v ob-• 
lasti kožních záhybů, kdy může docházet 
až k maceraci kůže, nadměrná hmotnosti 
pacienta ztěžuje polohování

Situace je o to hrozivější, že riziku vzniku 
dekubitů jsou vystaveni starší lidé, kterých 
ve světové populaci neustále přibývá. Roste 
tím pádem i výše finančních prostředků, které 
nemocnice na léčbu pacientů s dekubity musí 
vynaložit. Otevřené rány dekubitů jsou boles-

tivé a zvyšují riziko vstupu infekce do orga-
nismu. Péče o pacienta s dekubity je fyzicky 
a časově náročná. Léčba dekubitů je 6x dražší 
než prevence.
Proleženiny představují u ležících pacientů 
závažný problém. Způsobují velkou bolest 
a jsou navíc otevřenou branou pro vstup in-
fekcí do oslabeného organizmu. Úmrtnost 
pacientů s dekubity je pětkrát vyšší než u lidí 
stejně starých, kteří proleženinami netrpí. 
Dekubity se vyskytují u pacientů ve všech 
oborech medicíny. Nejčastěji však u pacientů 
s lézemi, s poruchou hybnosti; běžné jsou de-
kubity u pacientů na ortopedických a geriat-
rických odděleních a v zařízeních dlouhodobé 
péče.
Dekubitus je definován jako lokální poškoze-
ní kůže. Příčinou je porucha prokrvení tkáně 
v důsledku: zvýšeného tlaku ve tkáních imo-
bility špatného stavu pacienta. Při nadměrné 
intenzitě tlaku v místě styku podložky s kůží 
dojde k zástavě cirkulace krve v kapilárách 
a postupnému odumírání buněk ve tkáních.
Je-li intenzita tlaku, působící na tkáň vyšší, 
než normální krevní tlak v kapilárách, tj. 4,27 
kPa, dojde k zástavě krevního oběhu a to buď 
formou totální ischémie nebo kapilární stázy 
či kombinací obou. Tento stav způsobí poško-
zení až odúmrť tkání, ležících mezi kostní pro-
minencí a podložkou.
Dekubity se mohou vytvořit kdekoliv na těle. 
Za predilekční místa vzniku, lze považovat 
sakrální oblast, paty, sedací kosti, oblast nad 
velkými trochantery a také vnější kotníky.
Dekubity vznikají, mimo výše uvedené příči-
ny, také působením střižných sil a tření, kdy 
dojde ke vzniku smykových sil, které způso-
bují posunutí kožních vrstev proti sobě s ná-
sledným útlakem cév. Kromě toho dochází ke 
tření kůže o podložku. Tak jsou poškozovány 
povrchové vrstvy kůže.
Jak se proleženiny projevují
První příznakem, který nelze podceňovat, je 
začervenání pokožky. Pacient si může stěžo-
vat na bolestivost místa, pálení nebo mra-
venčení. V dalších stádiích se tvoří puchýře 
a postupně odumírá pokožka a svaly. V nej-
těžších stádiích proleženin může být postiže-
na i kost.

Stupně proleženin
"Předstupněm" vzniku proleženin je zarud-
nutí pokožky, které při stlačení bledne. V této 
fázi je ještě velká naděje na to, že se podaří 
vzniku proleženiny zabánit.
I. stupeň – erytém - tlakové léze bez poško-

zení kůže. Na neporušené kůži se objevuje 
neblednoucí zčervenání, oblast je oteklá, 
teplé a nebolestivá. Přesto však nemocný 
pociťuje pálení, svědění pokožky.

II. stupeň – puchýř - tlakové léze s částečným 
poškozením kůže. Dochází k poškození po-
kožky a kůže, vytváří se puchýře. Tato fáze 
je velmi bolestivá.

III. stupeň – nekróza - tlaková léze se zniče-
ním tkání mezi kostí a pokožkou. Poškoze-
ní zasahuje podkožní vrstvy, v nichž může 
docházet k odumírání tkáně. Tvoří se hlu-
boký vřed, který je často kryt suchou černo-
hnědou krustou (strup) z odumřelých bu-
něk nebo vlhkým žlutohnědým povlakem. 
Objevuje se teplota a nechutenství jako 
jedny z mnoha odpovědí lidského těla na 
probíhající zánět.

IV. stupeň – vřed - tlakové léze provázené os-
titidami a artritidami. Dochází k rozsáhlé 
destrukci, odumírá svalová tkáň poškozena 
je i kost. I tato rána může být pokryta černo-
hnědou krustou z buněk odumřelé tkáně.

Proleženiny a preventivní opatření
kontrolovat denně stav kůže a sliznice • 
věnovat pozornost kostním výčnělkům, • 
nemasírovat je 
aktivizovat nemocného, udržet rozsah po-• 
hyblivosti kloubů 
minimalizovat poranění kůže • 
polohovat nemocného dle harmonogra-• 
mu 
používat statické matrace (vzduchové • 
nebo dynamické - tlakové, s proudícím 
vzduchem) 
provádět hygienickou péči u nemocného • 
dle jeho individuálních potřeb 
minimalizovat kontakt nemocného s vlh-• 
kostí způsobenou inkontinencí či poce-
ním 
sledovat příjem potravy • 
dieta bohatá na bílkoviny a vitamíny• 

I. II. III. IV.

Specializovaná oční ambulance
Nemocnice Most

Naše oční ambulance se nachází v 6. patře ne-
mocnice. Patří k lůžkové části očního odděle-
ní. Vyšetřují se zde pacienti dispenzarizovaní 
v glaukomové a diabetické poradně, dále je 
zde možnost ošetření laserem (Argon, Nd-YAG), 
díky fudus kameře je možná dokumentace 
změn očního pozadí a nově provádíme fluo-
rescenční angiografie. U pacientů zhruba do 
3/4 roku provádíme průplachy slzných cest bez 
celkové anestézie.
Glaukomová poradna je určena pro pacienty se 
zeleným zákalem, což je neuroprotektivní one-
mocnění zrakového nervu, při kterém může, ale 
také nemusí být zvýšený nitrooční tlak.
Pacienti jsou zváni zpravidla 1x za 3 měsíce 
na kontrolu. Vyšetřuje se vízus do dálky i do 
blízka, nitrooční tlak se měří aplanačně či 
schiotzovým tonometrem, na štěrbinové lam-
pě se provede kontrola předního segmentu 
oka a pomocí speciální tří zrcadlové čočky je 
možné vyšetřit i komorový úhel. Stav zadního 
segmentu oka zjistíme oftalmoskopicky nebo 
biomikroskopickou čočkou. Vyšetření tloušťky 

rohovky se provádí pomocí přístroje zvaného 
pachymetr. Síla rohovky má vliv na výslednou 
hodnotu nitroočního tlaku. Když je rohovka 
tlustá tak se hodnoty odečítají a výsledný nit-
rooční tlak je nižší, je-li tenká tak se hodnoty 
přičítají a výsledný tlak je vyšší. 1x do roka je 
pacient objednán na počítačový perimetr (vy-
šetření zorného pole) a zároveň je doporučeno 
placené vyšetření GDX (analyzátor zrakového 
nervu – 450 Kč za obě oči).
V diabetické poradně jsou evidováni především 
pacienti s diabetickou retinopatií, což jsou 
změny na sítnici od cukrovky. U těchto pacien-
tů se provede kontrola vidění a posléze jsou 
rozkapáni (rozšíření zornic). Je-li pacient takto 
připraven, lékař mu vyšetří oční pozadí oftal-
moskopicky či biomikroskopicky. Posoudí-li, že 
změny je nutné ošetřit laserem (Argon), je paci-
ent objednán. Argonový laser změny pozastaví 
a zamezí vzniku dalších komplikací, například 
neovaskularizacím (novotvořené cévy).

Nd-YAG laser je přístroj na kterém se provádí 
laserová zadní kapsulotomie (druhotný šedý 
zákal) a laserová iridotomie (zákrok u dekom-
penzovaných pacientů s glaukomem).

FAG – fluorescenční angiografie je zobrazovací 
technika, při které se vstřikuje kontrastní látka 
do žíly. Pomocí fundus kamery se oční poza-
dí vyfotí a zjišťuje se rychlost naplňování cév 
v oku, trombózy, krvácení, edémy makuly,…
Na závěr jen malý povzdech. Mezi základní 
vybavení patří autorefraktometr (přístroj na 
vyšetření korekce), ale ten bohužel nemáme. 
Věříme, že se najde sponzor či finanční rezervy 
z rozpočtu Krajské zdravotní a.s. a my uspoko-
jíme naše klienty. 

Marie Uherová 
Oční oddělení 

Nemocnice Most, o.z.

Léčba proleženin
Terapie dekubitů je složitý komplex opatření, 
týkajících se jednak celkového stavu člověka 
a jednak tlakových lézí. V první řadě, se musí 
přistoupit k léčbě základního onemocnění 
a ke zlepšení celkového stavu. Jestliže došlo 
ke vzniku dekubitu, je v léčbě možné zvolit 
léčbu konzervativní nebo operační. Volba te-
rapie spočívá v posouzení stupně dekubitu 
a základního onemocnění pacienta.
Cíle obecné konzervativní léčby proleženin

eliminace tlaku • 
odstranění nekróz • 
boj proti infekci • 
odstranění bolesti • 
podpora granulace • 
podpora epitalizace• 

Antidekubitní matrace
Efektivní prevencí lze dekubitům předcházet 
až v 95 % případů. Vlastnosti, které nabízejí 
aktivní antidekubitní matrace, jsou vhodné 
při léčbě dekubitů nejvyšších stupňů. Ne-
zastupitelnou roli hrají rovněž při prevenci 
všech rizikových skupin. Hlavním principem 
aktivních antidekubitních matrací je odleh-
čení částí těla a obnovení prokrvení. Aktivní 
systémy, na rozdíl od pasivních matrací, vý-
razně zefektivňují prevenci a podporují léčbu 
dekubitů. Podporují totiž obnovu dostatečné-
ho prokrvování tkání. To je nejdůležitější pod-
mínka efektivní obrany proti vzniku a progresi 
dekubitů.
Dekubity patří mezi základní indikátory kvali-
ty ošetřovatelské péče, jejich výskyt je pečli-
vě monitorován. Nemocnice mohou být totiž 

vystaveny žalobám za nedostatečnou kvalitu 
péče v případě rozvoje dekubitů. Například ve 
Velké Británii představovala podobná úspěš-
ná žaloba náklady ve výši 100 000 liber (149 
000 EUR). Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny 
v Brně (Česká republika) provádějí celoroční 
sledování dekubitů od roku 1997. Jejich vý-
skyt klesl v letech 2004 a 2005 o 22%. Ne-
malou roli v pozitivním trendu podle vedení 
nemocnice sehrálo stálé vzdělávání sester 
v problematice prevence a v péči o dekubity. 
Zlepšení stavu přinesly rovněž investice do 
preventivních pomůcek – pasivních a aktiv-
ních antidekubitních matrací.

Monika Kernerová a Jaroslava Pilařová 
Chirurgické oddělení 
Nemocnice Chomutov

Oční ambulance

Ambulance k očnímu vyšetření 

Fundus kamera
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Česká republika se setkává s větším po-
čtem cizinců už od r. 1989, zejména pak 
po r. 1995. Dříve ČR fungovala spíše jako 
tranzitní země při cestě do západních 
zemí Evropy, ale od r. 1995 počet cizinců 
s povolením k pobytu stále stoupá. K 31. 
12. 2004 bylo v ČR evidováno více než 
254 000 cizinců s legalizovaným trvalým 
pobytem. Ovšem počet cizinců pohybují-
cích se na území ČR nelegálně, lze těžko 
odhadnout. Celkově mezi cizinci převlá-
dají občané sousedních států nebo států 
kulturně blízkých. V následující tabulce je 
uveden přehled nejpočetnějších skupin 
cizinců. Ti také převládají mezi pacienty 
zdravotnických zařízení.
Rozmístění cizinců po ČR je spojeno s je-
jich ekonomickou aktivitou:

Praha – vysoce kvalifikovaní pracov-• 
níci zahraničních firem, podnikatelé 
(západní Evropa, USA)
Průmyslové regiony – Ústí nad Labem, • 
Teplice, Ostrava, Mladá Boleslav – 
Ukrajinci, Slováci, Bulhaři
Lázeňská města – Teplice, Karlovy • 
Vary – Arabové, Němci, Rusové
Příhraniční oblasti – Vietnamci• 

Dělení dle pohlaví: z celkového počtu ci-
zinců je:  s trvalým pobytem 50% žen
 bez trvalého pobytu 40% žen

Dělení dle věku: nejvíce lidí je ve věku od 
22 do 45 let.

NÁRODNOSTNÍ A ETNICKÉ MENŠINY V ČR
1. Národnostní menšina je společenství 

občanů ČR žijících na území součas-
né ČR, kteří se odlišují od ostatních 
občanů zpravidla etnickým půvo-
dem, jazykem, kulturou a tradicemi. 

 Tvoří početní menšinu obyvatelstva 
a zároveň projevují úsilí o zachování 
vlastní svébytnosti.

2. Příslušníkem národnostní men-
šiny je občan ČR, který se hlásí 
k jiné, než české národnosti. (zákon 
č.273/2001Sb,§2)

 Z této zákonné definice vyplývá ná-
sledující charakteristika

a) jedná se skupinu občanů ČR
b) odlišuje se od většiny- počtem, jazy-

kem, kulturou, původem, tradicemi
c) spojuje je úsilí o zachování svébyt-

nosti
Mezi nejmenší skupiny patří Bulha-• 
ři, Chorvati, Rusíni a Řekové.
Mezi největší skupiny patří Slováci, • 
Romové (20-30 tis. osob), poslední 
léta přibývá   Vietnamců, 
Rusů a Ukrajinců (nelegální poby-

ty). Němci, Američané, Irové a Italo-
vé – obchodníci, učitelé jazyků.
O azyl v ČR za posledních 10 let po-• 
žádalo přes 71 tisíc osob 
* 44% jsou to obyvatelé Ruska
* 16% z Ukrajiny
* 10% ze Slovenska
* 8% z Číny
* 5% z Vietnamu

To vše se promítá při poskytování kvalit-
ní ošetřovatelské péče. Každý zdravotník 
by se při péči o příslušníky jiných menšin 
měl řídit následujícími údaji:
1.  ETNICITA: poznání etnické přísluš-

nosti pomůže pochopit potřeby ne-
mocného

Je dobré znát, zda se jedná o ute-• 
čence, současného přistěhovalce či 
potomka přistěhovalců

2. JAZYK: je důležité znát rodný jazyk ne-
mocného

stres z hospitalizace může vést • 
k výpadku znalostí češtiny a to vede 
k nepochopení výkonu 

 EBY: důležité je pochopení víry a potřeby 
s tím spojené

4. MODEL RODINY: je nutné znát, kdo 
v rodině rozhoduje (manžel, otec...)

5. JÍDLO a ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ: vědět, 
co pacient smí a co ne v ohledu na 
jeho životní zvyky a víru

6. NÁZORY NA ZDRAVÍ a ZDRAVOTNÍ 
PRAKTIKY: znát názory pacienta, zda 
si myslí, že jeho nemoc souvisí se 
špatným životním stylem, nebo zda je 
nemoc trestem či kletbou…

UVEDENÍ NĚKTERÝCH MENŠIN, SE KTE-
RÝMI SE V NAŠÍ OBLASTI SETKÁVÁME 
NEJČASTĚJI PŘI POSKYTOVÁNÍ OŠETŘO-
VATELSKÉ PÉČE
1. ROMOVÉ: 

předkové dnešních Romů žili v Indii, • 
kde provozovali svá kočovná řemesla
z Indie odešli v 10. století (Arábie, • 
Egypt) a od 13. století jsou v Evropě
průměrná délka života:  • 
ženy – 59,5 let (české 75,5 let) 
muži- 53,5 let (české 67,8let)
za 2. světové války české a moravské • 

Rómy postihl osud holocaustu a z celé 
komunity zbylo asi 600 osob
po válce byli do Čech nastěhováni • 
Rómové ze Slovenska
po r. 1959 (zákaz kočování v ČR) se • 
zde usadili
z Rumunska, Moldávie a Valašska • 
k nám přišli také olašští Rómové (mají 
světlejší pigmentaci i světlejší vlasy 
a bývá u nich nejčastěji vidět klasické 
romské oblečení)
po r. 1965 nařízením vlády docházelo • 
k ničení osad a záměrnému stěhování 
Rómů do měst

PSYCHOSOCIÁLNÍ ODLIŠNOSTI: 
1. Úroveň psychologická- ovlivňována 

dědičností, podmínkami procesu so-
cializace…

a) emotivita: spontánnost, muži plá-
čou, vyšší intenzita prožívaných 
emocí…

b) nedostatek sebereflexe: chybí moti-
vace k osobní změně, není tenden-
ce k introspekci

c) orientace na současnost: dovedou 
se nadchnout iluzí

d) pragmatické myšlení: orientace na 
bezprostřední prožitek i užitek

e) jiná struktura inteligence: abstrakt-
ní- logické myšlení nemá velký 
osobní význam = „není potřeba nic, 
z čeho není užitek“

f) autoregulace- převažují emoce nad 
vůlí

g) snížená vůle a sebeovládání
2. Úroveň sociálně kulturní- odlišnosti 

vyplývají z dějin etnika
a) rodina: vícegenerační, závislá ne 

příbuzenstvu
nerozlišují stupeň příbuznosti• 
rozdíl mezi mužem a ženou – žena • 
zabezpečuje chod rodiny, vychová-
vá děti a poslouchá svého muže
těhotná žena je „požehnaná“ a při-• 
náší štěstí, musí chránit plod = ne-

smí se dívat na postižené, mrtvé 
a na hady
6% žen rodí mezi 14-16 rokem a asi • 
19% žen rodí poprvé v 16 letech
muž je hlavou rodiny, nese odpo-• 
vědnost za rodinu
obrovská soudržnost rodiny• 
Největším trestem pro Róma je vy-• 
hnání z rodiny.

b) vzdělání: školnímu vzdělání nepři-
pisují velkou hodnotu
absence bývá často podporována • 
rodiči

c) náboženství: většina se hlásí k řím-
ským katolíkům, víra je však sym-
biózou mezi náboženstvím a jejich 
vlastními pověrami

3. Zvláštnosti
špatná orientace podle hodin• 
v den výplaty utratí 60–70% peněz• 
mají rádi humor, nechápou ironii• 
nejsou zvyklí děkovat a prosit• 
existuje jen „dnes a teď“, nemyslí • 
na budoucnost

OŠETŘOVATELSKÉ PŘÍSTUPY:
Ošetřování romských pacientů je po psy-
chické stránce velmi náročné:

nedůvěra vůči zdravotníkům• 
obtížná komunikace (většinou se • 
dožadují, aby jim informace podával 
nejvyšší představitel oddělení, při ne-
splnění požadavku se projeví jejich 
agresivita)
ženy jako pacientky jsou velmi citlivé • 
na bolest (velmi emotivní, často a na-
hlas sténají)
mají strach z bolesti a ze smrti• 
léky a lékařská opatření dodržují jen • 
do ústupu příznaků
 při léčbě je nutno počítat s účastí „ši-• 
roké rodiny“

Radka Ammari 
učitelka praktického výcviku 
Nemocnice Teplice, o. z.

PokračováNí PříšTě...

Multikulturní ošetřovatelství
Nemocnice Teplice

Státní občanství Celkem Přechodný pobyt 
nad 90 dnů Trvalý pobyt

CELKEM 254 294 154 827 99 467

SLOVENSKO 47 352 30 376 16 976

ČÍNA 3 421 2 341 1 080

CHORVATSKO 2 031 591 1 440

KAZACHSTÁN 2 162 841 1 321

MONGOLSKO 2 052 1 794 258

NĚMECKO 5 772 2 242 3 530

POLSKO 16 265 4 754 11 511

UKRAJINA 70 263 65 001 13 262

VIETNAM 34 179 13 490 20 689

RUSKO 14 743 9 151 5 592

RUMUNSKO 2 588 655 1 933

(zdroj ČSÚ, aktualizace 18. 3. 2005)
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Péče o nemocného s meningitidou
Nemocnice Děčín

Meningitida je závažný zánět mozkových 
blan, při kterém dochází k zánětu mozko-
vých obalů tzv. meningů, který může být 
způsoben bakteriemi, viry a vzácně i para-
zity. Meningitida může nabývat dvou roz-
dílných forem a to hnisavou meningitidou, 
která bývá nejčastěji bakteriálního původu 
a aseptickou mengitidou, která bývá nej-
častěji virového původu. Hnisavá menin-
gitida může být způsobena prakticky ja-
koukoli pro člověka nebezpečnou baktérií. 
Hnisavou meningitidu působí jen několik 
baktérií a to Neisseria meningitidis, Strep-
tococcus pneumoniae, Haemophilus influ-
enzae. Jde o zákeřné vážné onemocnění, 
které může ohrozit téměř kohokoliv. Nej-
více jsou ohroženi děti předškolního věku 
a dospívající mládež. Ovšem onemocnět 
lze v každém věku. 
Přenos je převážně kapénkovou formou. 
Vstupní branou je nosohltan, odkud se mi-
krob krví nebo mízními cestami dostane na 
mozkové pleny. Doba od nákazy člověka 
meningokokem do rozvinutí znatelných pří-
znaků meningokového onemocnění je 1 až 
6 dnů, nejčastěji jsou to však 3 - 4 dny. Ne-
mocní se izolují, včetně prádla a osobních 
pomůcek. Klienti se hospitalizují na infekč-
ním oddělení a vše se řádně dezinfikuje. 
Nemoc se pohybuje od mírného zánětu, až 
po život ohrožující onemocnění. Mezi první 
příznaky meningitidy patří vzestup horečky, 
světloplachost, nevolnost, zvracení, bolest, 
svalů, tuhnutí šíje. Na kůži trupu a v obličeji 
se mohou objevit drobné modřinky, křeče, 
může dojít i k bezvědomí. 
Nejzásadnějším vyšetřením - je při určování 
diagnózy - lumbální punkce. Jedná se o od-
běr mozkomíšního moku. Toto vyšetření 
provádí lékař za asistence sestry. Provádí 
se u ležícího či sedícího pacienta v prosto-
ru mezi čtvrtým a pátým bederním obrat-
lem přísně asepticky. Před výkonem lékař 
poučí pacienta o nutnosti a účelu vyšetření 
a odebere písemný souhlas s provedením 
výkonu. Sestra podá informace klientovi 
dle svých kompetencí včetně požadavků, 
které na něj budou kladeny v průběhu vý-
konu i po něm. Před výkonem zajistíme 
provedení vyšetření očního pozadí. Dále 
informujeme klienta, že se během výkonu 
nesmí hýbat a na našem oddělení po výko-

nu musí ležet 4 hodiny na břiše nebo 24 
hodin na zádech. Po výkonu je nutné do-
držovat pitný režim. V případě, kdy lékař 
použije atraumatickou jehlu, nemusí klient 
po výkonu ležet vůbec. Vzorek bývá v pří-
padě meningitid zkalený až hnisavý. Při 
pozitivním výsledku je pacient překládán 
na infekční oddělení. Překlad je zajištěn do 
jedné hodiny po obdržení výsledku mozko-
míšního moku.

V léčbě přistupujeme k masivní antibiotic-
ké léčbě, která je základem léčby. Nejčas-
těji je podáván krystalický penicilin. Dále 
přistupujeme k antiedematózní léčbě, po-
dáváme kortikoidy a dbáme na dostatečný 
přívod tekutin a minerálů. Léčba trvá při-
bližně pět až deset dní a během léčby pro-
vádíme opakované odběry mozkomíšního 
moku a krve. Snažíme se zabránit dalšímu 
vzniku infekce.
Ošetřovatelskou péči poskytujeme pro-
střednictvím ošetřovatelského procesu. Za-
jistíme odebrání ošetřovatelské anamné-
zy, stanovíme ošetřovatelskou diagnózu 
a zvolíme ošetřovatelský plán. Realizujeme 
a hodnotíme včetně předávání pacienta 
ústně i písemně při každé změně služby 
sester. Po lumbální punkci přizpůsobíme 
lůžko a stoleček klienta k jeho potřebám, 
tak aby měl vše v dosahu. Poučíme klien-
ta o nutnosti ležení 24 hodin na zádech 
a ve vodorovné poloze bez polštáře s mini-
málním zvedáním hlavy (prevence bolesti 
hlavy), pokud výkon nebyl prováděn atrau-
matickou jehlou. Při provedení lumbální 
punkce atraumatickou jehlou, klient nemu-
sí být upoután 24 hodin k lůžku a není zde 

žádné omezení. Vše zaznamenáváme do 
zdravotnické dokumentace. Zajistíme uspo-
kojování základních potřeb, jako je péče 
o vyprazdňování, příjem potravy. Zajistíme 
dostatečnou hygienu klienta. Přestýlání 
lůžka a celkovou hygienu provádíme nej-
méně 2 x denně. Chráníme klienta před ri-
zikem vzniku nozokominálních infekcí tím, 
že dbáme přísně na dodržování aseptic-
kých postupů a postupujeme dle platných 
hygienických norem. Správná výživa je dal-
ší důležitý bod v prevenci imobilizačního 
syndromu. Dbáme na dostatečný příjem 
tekutin cca 2,5 l denně. Dle ordinace lékaře 
sledujeme bilanci tekutin včetně záznamu. 
Velice důležitá je psychika pacienta. Sna-
žíme se o psychickou stimulaci, vzbuzení 
pocitu důvěry a navázání kontaktu s rodi-
nou v rámci úspěšného vyléčení pacienta 
i v prevenci imobilizačního syndromu.
Lékař domluví překlad na infekční oddě-
lení do Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem. Klienta o překladu samozřejmě in-
formujeme. Sestra sepíše ošetřovatelskou 
překladovou zprávu a objedná sanitní vůz 
na převoz klienta na infekční oddělení. Kli-
enta překládáme sanitním vozem vleže, dle 
závažnosti a ordinace lékaře s doprovodem 
či bez doprovodu.
U onemocnění s meningitidou může nastat 
řada komplikací, jako je periferní selhání 
cirkulace, gangréna, arthritida, nervová 
postižení, pneumonie, myokarditida a pe-
rikarditida.
Následkem komplikací může nastat hyd-
rocefalus, psychická retardace, hluchota, 
slepota a obrny nervů VI., VII., VIII. Nejúčin-
nější zbraní proti meningitidě je očkování, 
které chrání 1 až 3 roky. Vakcína chrání 
před meningokokem typu A, C. Bohužel 
ještě neexistuje vakcína chránící před me-
ningokokem skupiny B.
Perakutní průběh se známkami intravas-
kulární koagulace, s rozsáhlým krvácením 
má předpověď špatnou. Zde nastává smrt 
často již v prvních 24 hodinách. I při rych-
lé a správné léčbě je bohužel stále celková 
úmrtnost 5–10 %.

Iva Broulíková 
Staniční sestra JIP neurologické odd.  

Nemocnice Děčín, o.z.

MUDr. Zbyšek Petrovický 
(*26. 10. 1923– = 13. 2. 2009)

MUDr. Zbyšek Petrovický se narodil 26. 
října 1923. Po studiu lékařské fakulty v le-
tech 1945–1950 nastoupil v roce 1950 na 
ortopedické oddělení tehdejší Krajské, nyní 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. 
V letech 1955–1963 vykonával funkci zá-
stupce primáře ortopedie a byl pověřen od-
borným dohledem nad tehdy sedmi reha-
bilitačními pracovnicemi. Doktor Petrovický 
brzy poznal, že kvalitní rehabilitace zlepšu-
je výsledky ortopedické léčby a vycítil bu-
doucnost nově se rodícího oboru medicíny. 
Není tedy divu, že v roce 1963 je jmenován 
do čela nově vzniklého primariátu Reha-
bilitačního oddělení, o jehož založení se 
rozhodující měrou přičinil. Pod vedením 
Dr. Petrovického se oddělení postupně roz-
víjí, byť dlouhá léta bojuje s rozptýleností 
jednotlivých částí oddělení po nemocnici. 
Počet rehabilitačních pracovníků se zvy-
šuje z původních osmi v roce 1963 až na 
dvacet v roce 1983. Prim. Petrovický se 
také zařazuje mezi první žáky představitelů 
slavné „pražské školy myoskeletální medi-
cíny“ prof. Lewita a prof. Jandy a díky své 
vysoké odbornosti a lidskosti se i přes svou 
politickou „neutralitu“ brzy stává krajským 
odborníkem pro rehabilitaci a pod jeho 
odbornými radami a dohledem vznikají 
a pracují další rehabilitační pracoviště v ce-
lém tehdy Severočeském kraji. V době, kdy 
Dr. Petrovický slaví své šedesátiny a mnozí 
jiní již pomýšlí na důchodový odpočinek, 

napíná Dr. Petrovický své úsilí k dalšímu 
cíli, totiž ke zřízení lůžkového rehabilitač-
ního oddělení v ústecké nemocnici. A tak 
nakonec završením úsilí prim. Petrovické-
ho vzniká v ústraní areálu v Pasteurově ulici 
v roce 1987 jako další nesmazatelný mez-
ník jeho nezlomného úsilí lůžkové rehabi-
litační oddělení s 24 lůžky. V té době se 
rozšiřují i kádry rehabilitačních pracovníků, 
přicházejí noví lékaři, novými členy kolek-
tivu rehabilitačního oddělení se stávají 
i zdravotní sestry a sanitáři. Dalším důka-
zem pokrokového myšlení prim. Petrovic-
kého je podpora rozvoje dosud opomíjené 
specializace ergoterapie, čímž zakládá její 
významnou odbornou tradici v ústecké ne-
mocnici. Kromě vysoce odborného aspektu 
přináší Dr. Petrovický do vínku rehabilitač-
ního oddělení ještě jeden minimálně stej-
ně cenný aspekt – nesmírně lidskou atmo-

sféru. Touto úžasnou atmosférou vzájemné 
spolupráce a podpory, hlubokého respektu 
k práci a umění druhých, přirozené touhy 
po zdokonalování sebe sama, ale součas-
ně předávání všech svých schopností a do-
vedností druhým, touto atmosférou, kde se 
práce stávala koníčkem a koníček prací do-
kázal nakazit všechny své spolupracovní-
ky. Když ve svých sedmdesáti letech v roce 
1993 po 30 letech v čele oddělení předá-
val primariát svému nástupci bylo jasné, 
že vytvořil pevné odborné a lidské základy 

chodu rehabilitačního oddělení a nesma-
zatelný vzor a odkaz pro své následovníky, 
z nějž čerpá rehabilitační oddělení dodnes. 
Dr. Petrovický ještě dalších 10 let pracoval 
jako ambulantní lékař a v roce 2000 se do-
čkal přestěhování „svého“ Rehabilitačního 
oddělení do nových, moderních a konečně 

bezbariérových prostor v dnešním areálu 
nemocnice. V říjnu 2003 za přítomnosti 
četných gratulantů včetně svého učitele 
prof. Lewita oslavuje emeritní primář reha-
bilitačního oddělení osmdesátiny a v pro-
sinci téhož roku se s poctami v Severočes-
kém divadle opery a baletu loučí se svojí 
více než padesátiletou věrností ústecké, 
nyní Masarykově nemocnici. MUDr. Petro-
vický, který pracoval v ústecké Masarykově 
nemocnici 53 let až do svých osmdesátin 
a stál v čele rehabilitace 38 let, z toho 30 
let jako primář Rehabilitačního oddělení, 
nás navždy opustil 13. února 2009. Zůsta-
ne trvale zapsán v srdcích a mysli těch, kdo 
ho znali a měli rádi, zůstane navždy vzo-
rem spojení vysoce odborného a vysoce 
lidského přístupu nejen k pacientům, ale 
i ke spolupracovníkům a všem kolem sebe. 
Čest jeho památce.

Za kolektiv Rehabilitačního oddělení  
Masarykovy nemocnice  

Prim. MUDr. Pavel Maršálek  
a Alena Bendová

Dne 18. února 2009 proběhlo poslední rozloučení s dlouholetým pracovníkem ús-
tecké Masarykovy nemocnice MUDr. Zbyškem Petrovickým. Museli jsme dát posled-
ní sbohem vzácnému člověku, který byl po dlouhá léta vzorem a laskavým učitelem 
všem spolupracovníkům a který byl zakladatelem rehabilitačního oddělení v Masary-
kově nemocnici, v jehož čele stál 30 let.

MUDr. Zbyšek Petrovický na ambulanci 
rehabilitačního oddělení

První kurz myoskeletální medicíny 
vedený profesorem  Lewitem

MUDr. Zbyšek Petrovický při oslavě 
svých osmdesátin
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Třináctá komnata
Přístup zdravotníka k nevyléčitelně nemocným a umírajícím pacientům

Jeden z nejlepších českých básníků Jiří Wolker 
se s životem loučil vyrovnaně, přestože umíral 
ve věku pouhých 24 let. ,,Smrti se nebojím, smrt 
není zlá, smrt je jen kus života těžkého, napsal: 
,,Co zlé je, to umírání je…“
Jelikož tato problematika je stále zahalena ta-
jemnem a i v dnešní moderní době se o ní ho-
voří velice málo, rády bychom Vám alespoň 
náznakem přiblížily, co znamená, když se řekne 
- nemoc, strach, úzkost, méněcennost, umírání 
a smrt. 
Nemoc, ať už je závažná či banální, výrazným 
způsobem ovlivňuje život každého člověka. Ne-
jen že se mění jeho fyzická, psychická i sociální 
stránka bytí, ale postihuje i subjektivní prožívání 
daného stavu. Přináší s sebou strach a úzkost, 
nejistotu, hněv na sebe sama, i na ostatní kolem 
nás. Dále pak závislost na pomoci druhých, bo-
lest a ponižující nesoběstačnost. Onemocnění 
přináší také změnu v zaběhnutém každodenním 
stereotypu a životním stylu. Jsou zde vysoké ná-
roky na mezilidské vztahy, mezi nemocnými jeho 
blízkými a zdravotnickým personálem. V součas-
ném pojetí medicíny je potřeba, aby byl klient 
brán jako bio-psycho-sociální jednotka. Při své 
péči se nesmíme zaobírat pouze fyzickou strán-
kou osobností, ale musíme také respektovat 
i její ostatní složky. Nemocný člověk je zdravot-
níkům vydán beze zbytku. Onemocnění jako ta-
kové, ovlivňuje člověka jednak PŘÍMO – tělesné 
příznaky a NEPŘÍMO – prostřednictvím psychiky. 
Proto je celá řada onemocnění chápána jako 
psychosomatické. 
U nevyléčitelně nemocných se závažným one-
mocněním je fyzická i psy-chická péče velice 
náročná. Mění se nejen jeho celkové prožívání, 
ale i chování. Vnímání a pozornost je obrácená 
k subjektivnímu prožívání daného stavu. Vel-
ká část je zaměřena na onemocnění a situace 
s onemocněním spojené. U nevyléčitelně ne-
mocných klientů hraje roli emocionální paměť. 
V řadě případů dochází k poruchám paměti. 
Pod vlivem onemocnění se mění žebříček hod-
not. Zvyšuje se vnímání milých podnětů (slunce, 
květiny, úsměv, projevy přátelství apod.). U ne-
vyléčitelně nemocných se může vyskytovat pře-

citlivělost, lítosti-vost, náladovost, mohou pře-
važovat negativní emoce (strach, úzkost, pocity 
méněcennosti).
Co je to strach? Strach je nepříjemný citový pro-
žitek, který má konkrétní podobu. Nemocný ví, 
čeho se bojí. Často je to z důvodů nedostateč-
né informo-vanosti o zdravotním stavu. Může to 
být také vlivem očekávaného zákroku (vyšetření, 
narkóza, operace). Pokud klient doposud na da-
ném vyšetření či operačním zákroku nebyl, může 
mít strach z toho, co ho čeká. Strach může vyvo-
lat i nedostatek informací o daném vyšetření, či 
operativním zákroku. 
Jak vypadá úzkost? Nevyléčitelně nemocní čas-
to prožívají úzkost, což je emotivní prožitek po-
dobný strachu, ale zdroj není znám nebo si ho 
klient neuvědomuje. Důležité je, oddělit strach 
a úzkost od nemoci. Jestliže potíže znamenají 
výrazné omezení aktivity a psycho-motorický 
dyskonfort (nepohodu), má smysl je začít léčit. 
Mezi příznaky patří např. tělesné projevy – vnitř-
ní neklid, svalové napětí, bolesti, závratě, mdlo-
by, sucho v ústech, průjem, pocení a další. Pro 
přechodné úzkostné stavy, bez vyvolávajícího 
podnětu jsou typické pocity bolesti na hrudi, 
bušení srdce, strach ze smrti. Psychické pro-
jevy se mnohdy překrývají s projevy deprese, 
ztrátou energie, únavou, neklidem, nervozitou, 
poruchou spánku, chuti k jídlu, potíže s pamětí, 
soustředěností, pocitem beznaděje až na myš-
lenky na smrt. Léčit se dá dobře psychoterapií, 
moderními antidepresivy. Psychoterapie je ve-
lice náročná a často je vhodnější pro mírnější 
typy úzkostných poruch. V léčebném procesu 
se nejčastěji jedná o zvýšení nabídky jednoho 
neuropřenašeče – serotoninu. Bohužel úzkosti 
bývají často dlouhodobě léčeny benzodiazepi-
ny (léky ihned tlumící úzkost, léky na uklidnění, 
nebo také léky na spaní), které jsou v delším 
časovém horizontu pro většinu populace zcela 
nevhodné. 
A co pocit méněcennosti? Nevyléčitelně nemoc-
ný může mít také pocit méněcennosti. Tento 
pocit vzniká pokud není uspokojena tendence 
sebe-uplatnění. 
Stručně jsme si popsali, jaké pocity mohou pro-
vázet nevyléčitelně nemocného nebo umírající-
ho klienta. Jak bychom měli postupovat při péči 
o tyto klienty? 
1.  klienta pravdivě informujeme, pokud tyto 

informace požaduje
2.  klientovi nedáváme plané naděje na vylé-

čení, ale zároveň necháme klientovi určitou 
naději. Bez naděje nelze s nemocí bojovat

3.  neodhadujeme čas, který klientovi zbývá
4.  nepoužíváme slova, která v klientovi posi-

lují strach a úzkost
5.  respektujeme potřebu klienta na přítom-

nost blízkých osob a obavu před samotou

6.  buďte v kontaktu jak s klientem, tak s jeho 
rodinou

7.  tolerujeme chyby v chování klienta, má na 
to právo

8.  míjíme-li klienta, nezapomeňme se na něj 
usmát, nebo ho pohladit

9.  informace o zdravotním stavu klienta podá-
vá jen lékař

 10.sledujeme citové prožívání klienta 
Určitě mezi nejnáročnější péči patří z pohledu 
pacienta i zdravotníka péče o umírajícího člo-
věka. Umírání začíná ať už vědomým nebo ne-
vědomým vyrovnáváním se, se skutečností, že 
život končí. Psychologická péče o klienty v závě-
rečném období života, se uskutečňuje součas-
ně s poskytováním dobré ošetřovatelské péče 
a udržováním v co možná nejvyšší kvalitě života 
a zajiště-ním fyzické pohody (tlumení a odstra-
ňování bolesti a podobně). Mimo fyziologických 
známek umírání se projevují změny i v psychice. 
Jedná se o složitou, náročnou situaci, kterou si 
nemocný uvědomuje daleko zřetelněji, než by-
chom si dovolili představit. Umírání patří k ži-
votu a je jeho součástí. Během předcházejících 
let se umírání převážně přesunulo do různých 
zdravotnických zařízení, a tak jsme smrt vylou-
čili z běžného života i z konverzace. V závěru ži-
vota pacienti těžce nesou odloučení a samotu, 
mají strach a obavu, že v okamžiku smrti budou 
sami. V péči o umírajícího, pomáháme-li překo-
návat jeho utrpení, pochopíme smysl lidského 
života, i to, co znamená lidská blízkost a sou-
náležitost. Neodvracíme se od nevyléčitelně 
nemocných a starých lidí, ale snažíme se chrá-
nit jejich důstojnost a klademe hlavní důraz na 
kvalitu života. Respektujeme jejich hodnotové 
priority a snažíme se chránit právo pacienta na 
sebeurčení. Zdůrazňujeme význam rodiny a nej-
bližších přátel nemocného (tzn. nevytrhávat 
nemocné z jejich přirozených sociálních vazeb, 
ale umožníme jim, aby poslední období života 
prožili ve společnosti svých blízkých). Nemocní 
často žádají odpovědi na své otázky přímo od 
zdravotníků. Bohužel zdravotník je v těchto situ-
acích velmi často bezmocný.
Závěrem bychom rády připomenuly, že při po-
skytování komplexní ošetřovatelské péče o ne-
vyléčitelně nemocné a umírající klienty, záleží 
většinou na nás, jak jim ulehčíme jejich neleh-
kou a mnohdy dlouhou poslední cestu životem. 
Je důležité k nim přistupovat individuálně, takt-
ně a empaticky, snažit se jim co nejvíce zpříjem-
nit poslední těžké chvíle jejich života. Je to sice 
úkol náročný, ale ne nesplnitelný. 

Radana Vršitá a Pavla Rettová 
Sestry neurologického oddělení 

Nemocnice Děčín,o.z.

Laparoskopická cholecystektomie technikou SILSTM

Masarykova nemocnice

Dne 20. 1. 2009 jsme na chirurgické kli-
nice MN ÚL provedli naší první laparo-
skopickou cholecystektomii technikou 
SILSTM.

SILSTM (single incision laparoscopic sur-
gery) je laparoskopická operační techni-
ka, kdy je zákrok prováděn jen z jedné 
kožní incize, která je nejčastěji umístně-
na v oblasti pupku. V případě, že je řez 
schován uvnitř pupku, hovoříme o tzv. 
„scarless surgery“ – chirurgie bez jizev 
(viz. obr.). 

Při použití SILSTM techniky, na rozdíl od 
klasické laparoskopie, jsou zavedeny tři 
malé porty ze stejné kožní incize. Jeden 
port je pro kameru a zbývající dva pro 
operační nástroje. Jsou používány ná-
stroje speciálně vyvinuté pro tuto tech-
niku. Oproti laparoskopickým nástrojům 
jsou flexibilnější. Tento přístup zvýrazňu-
je nejen estetický efekt- není viditelná je-
diná jizva - ale výrazněji zlepšuje komfort 
pacienta. Komfortem v tomto případě 
rozumíme nižší hladinu bolesti, snazší 
pooperační mobilizaci, časnější návrat 
pacienta do běžného života a do pracov-
ního procesu.

V případě potíží stran zvládnutí techniky 
SILSTM je kdykoliv možno přidáním dal-
ších portů převézt SILSTM na klasickou 
laparoskopickou operaci. 
Doufáme, že se technika SILSTM stane 
standardní operační technikou nejen na 
našem pracovišti, ale i na ostatních chi-
rurgických pracovištích Krajské zdravotní 
a.s.
Dodatek:

V  případě  SILSTM  se  nejedná  se  o  expe-
rimentální  operační  techniku  na  rozdíl 
od  N.O.T.E.S.,  ale  je  mostem  mezi  mi-
niinvazivní  laparoskopickou  chirurgií  a  
N.O.T.E.S.  (Natural  orifice  transluminal 
endoscopic  surgery).  N.O.T.E.S.  je  expe-
rimentální  technika  nitrobřišních  opera-
cí,  prováděná  endoskopicky  cestou  při-
rozených  „otvorů“  –  ústa,  uretra,  anus, 
vagina. Vnitřní incize je provedena např. 
stěnou  žaludku,  moč.  měchýře  apod. 
Budoucí  inovace  techniky  SILSTM  (např. 
SILSTMPort)  budou  nejspíše  bezpečnou 
cestou k rozvoji a přechodu k N.O.T.E.S.

MUDr. Josef Smetana 
Chirurgická klinika  

Masarykova nemocnice, o.z.

MUDr. Eva Smržová – anesteziložka

MUDr. Petr Opletal, CSc a MUDr. Josef 
Smetana (vpravo) – operace žlučníku 
pomocí laparoskopie

Rozložení trokarů v operační ráně  
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Co je to HelpDesk?

HelpDesk znamená pomoc při řešení 
problémových nebo chybových situací 
na námi nabízených produktech a služ-
bách.
V rámci HelpDesku je možné řešit dota-
zy a problémové situace nejen v oblasti 
informačních technologií, ale především 
ve všech odvětvích vyžadujících stálou 
a včasnou podporu zákazníků a pracov-
níků.
HelpDesk zároveň slouží k evidenci řeše-
ných problémů, termínů, odpovědností, 
způsobů řešení a poskytování souvisejí-
cích informací.

HelpDesk v KZ, a.s.
Pracoviště HelpDesku Krajské zdravot-
ní je umístěno v prostorách Masarykovy 
nemocnice v budově C ve 2. patře a je 
připraveno Vám pomoci při řešení Va-
šich problémů a požadavků. Jsme Vám 
k dispozici od pondělí do pátku prozatím 
v čase od 7.00 do 15.30hod.
V současné době registrujeme všechny 
požadavky na ICT služby z centrály spo-
lečnosti a třech odštěpných závodů KZ, 
a to z Masarykovy nemocnice, Nemocnice 
Teplice a Nemocnice Most, z Nemocnice 
Děčín a Nemocnice Chomutov registruje-
me zatím alespoň požadavky na centrál-

ně provozované ICT služby jako je např. 
SAP, personální a mzdový systém, PACS, 
kamerový a přístupový systém.
Můžete na nás směrovat požadavky a in-
cidenty související s výpočetní technikou, 
uživatelskými aplikacemi, programy, IP 
telefony a služebními mobilními telefo-
ny.
Jsme připraveny Vaše požadavky převzít, 
zapsat, předat specialistům k jejich řeše-
ní a informovat Vás o stavu jejich řešení.
Hlášení na HelpDesk lze provádět něko-
lika způsoby:

Zadat přímo do aplikace HelpDesku • 
na Intranetu KZ (helpdesk.kzcr.eu)
Nahlásit na tel. číslo 5270 (z UL a MO) • 
resp. 477 115 270 (hovor je zdarma, 
vyjma volání z DC)
Poslat email na adresu cishelpdesk@• 
kzcr.eu

Také k hlášením mimo pracovní dobu 
HelpDesku lze použít více postupů:
a) Možnost zadání požadavku do apli-

kace HelpDesk na intranetu KZ sa-
motným uživatelem.

Pokud bude požadavek zadán tímto • 
způsobem, bude řešen v následují-
cí pracovní den.
Tento způsob je velice výhodný ve • 
službách a o víkendech, kdy je náš 
telefon přesměrován.

b) Masarykova nemocnice a centrála KZ
Na intranetu KZ je možnost zjistit • 
služby IT pracovníků.
Po zavolání na pracoviště HelpDes-• 
ku budete přesměrováni na recepci 

Emergency, kde Vám bude sdělena 
zkrácenka na mobilní telefon služ-
bu konajícího IT pracovníka nebo 
bude Váš požadavek zaznamenán 
a v následující pracovní den předán 
HelpDesku

c) Nemocnice Teplice
Na intranetu KZ je možnost zjistit • 

služby IT pracovníků.
V případě neodkladné záležitosti • 
(výpadek sítě, porucha nenahradi-
telného PC, problém v provozu la-
boratoří) volat na služební mobilní 
telefon 605 226 283 službu konají-
cího IT pracovníka.
Po zavolání na pracoviště HelpDes-• 
ku budete přesměrováni na recepci 
Emergency v Ústí nad Labem, kde 
bude Váš požadavek zaznamenán 
a předán v následující pracovní den 
HelpDesku

d) Nemocnice Most
Po zavolání na pracoviště HelpDes-• 
ku budete přesměrováni na recepci 
Emergency v Ústí nad Labem, kde 
bude Váš požadavek zaznamenán 
a předán v následující pracovní den 
HelpDesku.

Tým ICT v Mostě bude letos posílen o dal-
šího pracovníka tak, aby mohla být i zde 
zavedena nepřetržitá dostupnost pracov-
níků ICT v souladu se zákoníkem práce.
Doufáme, že jste a i nadále budete s naší 
prací spokojeni a těšíme se na další spo-
lupráci.

Libuše Beranová 
Vedoucí HelpDesk 

Vedoucí HelpDesk Libuše Beranová 
Helpdesk poskytuje okamžité informa-
ce a řešení potíží

Operátorka Miloslava Skribová 

1/2 strany
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Formát bez spadu: 200 x 141 mm

1/1 strana
Formát na spad: 210 x 297 mm (+ spad 5 mm)

Formát bez spadu: 200 x 287 mm

Jedinečná možnost inzerovat v bezplatně šířeném časopi-
se s nákladem 10.000 ks. Časopis je rozšiřován do všech 
našich odštěpných závodů, nemocnic v Ústeckém kraji.

V městech Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomu-
tov se dostává bezplatně na stoly a do stojanů v čekárnách 
ambulancí. Na lůžkových odděleních je předáván do ruky 
hospitalizovaným pacientům a je distribuován na všechna 
volně přístupná místa společných prostor nemocničních 
zařízení.

Do rukou se tak Infolisty dostávají cílové skupině pacientů, 
odborného lékařského a sesterského personálu, ale i širo-
ké návštěvní veřejnosti.

Využijte mimořádnou možnost  
inzerovat za zaváděcí ceny!

Pro bližší informace nejen o cenách nás kontaktujte na:
Inzertní kontakt: inzerce@kzcr.eu
Redakce: infolistykz@kzcr.eu
Vedoucí redaktor: Josef.Rajchert@kzcr.eu
Tel.: +420 477 112 008
Mobil: +420 731 618 233
 +420 602 421 764

1/4 strany
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105 x 148 mm (+ spad 5 mm)
Formát bez spadu – 98 x 141 mm

Inzerce v Infolistech

1/3 strany
Formát na spad: 210 x 99 mm (+ spad 5 mm)

Formát bez spadu – 200 x 92 mm
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Fotosoutěž

Komunikace s agresivním pacientem
a následná aktivní sebeobrana

Dne 10. 2. 2009 proběhla v Centru výchovy 
a dalšího vzdělávání školicí akce „Komunika-
ce s agresivním pacientem a následná aktivní 
sebeobrana“.
 O potřebě této akce není pochyb a vzhledem 
k velmi pozitivní zpětné vazbě účastníků ji bu-
deme opakovat. 
Agresivita je nejen destruktivním, ale i velmi 
pozitivním rysem naší doby. 
Čára, která oba typy agresivity odděluje, je vel-
mi jemná a často bývá obtížné určit, do které 
kategorie daný projev patří. Podle psychologů 
může agresivita dovést lidi na vrcholné mana-
žerské pozice, stejně jako do cely smrti.

Průběh akce: 
MUDr. Michal Risler z psychiatrického oddě-
lení Masarykovy nemocnice zahájil přednáš-
kou, která srovnávala přístup k agresivním 
pacientům u nás a ve Velké Británii. 
Bc.Šupková, vrchní sestra Emergency naváza-
la a popsala agresivní pacienty v ČR a zaměři-
la se na přístup zdravotníka – odborníka. 
Jiří Liška, diplomovaný trenér doplnil teorii 
praxí. Názorné ukázky aktivní, ale šetrné se-
beobrany byly nejen přínosem pro praxi, ale 
poučil zdravotníky, že existují možnosti jak 
zabránit agresorovi v napadení a účinně se 
bránit. 
V roce 2007 se v našem centru proškolilo cca 
200 policistů v kurzech První pomoci a v rám-
ci těchto kurzů jsem přednášela i krizovou 
komunikaci, kterou lze dnes aplikovat i ve 
zdravotnictví. 
Několik rad a poučení, která nám mohou ne-
jen ulehčit ošetření agresivního pacienta, ale 
někdy nás mohou ochránit i před napade-
ním. 

Zůstaňte objektivní!
Někdy může mít člověk zachovávající klid 
tváří v tvář vzteku druhého hrozný pocit, že 
ustupuje.
Kdežto čelit hněvu hněvem - předvedeným jak 
nejlépe to umíme - může mylně působit jako 
rozhodnější a obdivuhodnější reakce.
Zklidňování nikdy neznamená ustupování, 
vzdávání se nebo ztrátu kontroly. 
Když zůstanete objektivní, udržíte si kontrolu 
a budete manipulovat situací tak, jak budete 
potřebovat.
Vaše ego a pýcha jsou v situaci konfrontace 
vašimi nejhoršími nepřáteli. 
Překážejí jasnému uvažování, protože zatem-
ňují vaši soudnost a zdravý rozum. 
Pamatujte, že zklidňování je nástrojem bez-
pečnosti. 
Vaším cílem není ovládat druhého nebo zví-
tězit v hádce, nýbrž uklidnit hněv a zastavit 
slovní konfrontaci tak, aby se z ní nevyvinula 
konfrontace fyzická. 
Čím větší zklidňovací dovedností disponuje-
te, tím menší je pravděpodobnost, že budete 
muset použít cviky z tréninku sebeobrany.
Když pochopíte, že všechno, na čem skuteč-
ně záleží, je vaše bezpečnost, bude pro vás 
snazší zůstat objektivní. 

Setkání s agresivním pacientem
Útočnost mívá zpravidla verbální podobu
Pacient zvyšuje hlas, nadává, křičí, vyhrožuje, 
vyčítá nebo je ironický, jízlivý
Vzbuzuje dojem, že chce zastrašovat, provo-
kovat, hádat se
Pacient tímto usiluje o dosažení nějakého 
práva nebo odčinění křivdy 
Odreagování se a zbavit se vnitřního napětí

Příčiny agresivního chování
Hněv, úzkost, strach nebo osobní styl pa-• 
cienta vyrovnávání se s náročnými situa-
cemi
Pocit, že se mu nevěnuje patřičná pozor-• 
nost
Dlouhé čekání• 
Intenzivní bolest• 
Agresivita z nedostatku soucitu• 

Při komunikace s osobou agresivní nebo pod 
vlivem alkoholu a návykových látek je třeba si 
nejprve udělat revizi svých vlastních postojů 
k podnapilým, agresivním a intoxikovaným 
lidem. (Jaké pocity ve mně takové osoby pro-
bouzejí a proč? Jsem na opilce "alergický"? 

Uvědomění si takových automatických posto-
jů anebo vazeb je prvním krokem k ovládnutí 
našich automatických reakcí, které mohou 
vést k profesionálnímu selhání. Jinak se může 
stát, že zareagujeme nadbytečně podráždě-
ně, bázlivě či jinak nepřiměřeně situaci.
Osoba opilá a agresivní bývá zvýšeně podezí-
ravá a vztahovačná, připravená vnímat velmi 
citlivě nesoulad mezi verbálním a neverbál-
ním obsahem našeho sdělení. Snažíme se 
proto o soulad obou složek ve svém projevu. 
Bývá také velmi citlivá na vstup do osobní 
zóny (prostor na vzdálenost cca 1 metru od 
těla), který může vnímat jako ohrožující, a za-
útočit.
Nápadné chování vykazují také lidé v panice. 
Panika vzniká náhle a rychle odeznívá. Je to 
stav mezní úzkosti, provázený silným pocitem 
ohrožení a potřebou za každou cenu se situa-
ci vyhnout, utéct. Reakce je však bezesměrná 
a bezcílná. V panice je člověk hodně suges-
tibilní a lehce poslechne příkazy, jedno jaké. 

Nemá o situaci přehled a chybí mu ohnisko 
pozornosti. 
První pomoc při panice spočívá v tom, že 
dáme člověku ohnisko pozornosti. Je důleži-
té získat pevný bod, například se opřít o zeď 
nebo se pevně posadit. Je proto vhodné člo-
věka v panice direktivně vést. Klademe krátké 
otázky a říkáme stručné instrukce. ("zastavte 
se", "počkejte"). 
V mezní situaci zastavíme člověka silou. V pří-
padě zdravotníka doporučuji poslechnout in-
stinkt a buď okamžitě přivolat pomoc, nebo 
utéct. Je to sice neprofesionální, ale zásada 
zachování vlastního zdraví je v tomto případě 
nutností. 

Mgr. Lída Šubrtová
 KZ, a.s. CVDV

Semináře, Sympózia, Kongresy

MUDr. Michal Risler z Psychiatrického  
oddělení MN

Jiří Liška, diplomovaný trenér

Zima všude...
Jitka Rudolfová

Děkujeme všem, kteří se účastní naší fotosoutěže. Autoři nejlepších „Fotografií 
se zimní tématikou“ budou zveřejněni v Infolistech číslo 4.

Pro velký zájem samozřejmě pokračujeme dále s názvem Fotosoutěž čte-
nářů. Abychom příliš neomezovali autory vyhlášeným tématem, uveřejňu-
jeme příspěvky vztahující se k aktuálnímu ročnímu období nebo akcím pro 
dané období typické. Nejlepší fotografie zveřejňujeme průběžně a autory 
odměňujeme jednou za čtvrt roku. Děkujeme za příspěvky.
Pravidla soutěže:

soutěže se mohou zúčastnit zaměstnanci KZ, a.s. i široká veřejnost• 
své fotografie zasílejte pouze v elektronické podobě na e-mail:  • 
infolistykz@kzcr.eu
účastník soutěže souhlasí se zveřejněním zaslaných fotografií v časo-• 
pise Infolisty a na webu KZ, a.s.

Hory, hory, hory...
Matin Hostaš

Ledový závěs
Jitka Rudolfová

V zimě nemeleme
Zdeňka Poprovská

Do jara kámoši...
Petra Sozanská

Zimní romance
Eva Smržová

Arktická hvězda
Oldřiška Zajíčková

Ledový půvab
Martin Hostaš

Zimní vodopád
Jitka Rudolfová



18 www.kzcr.eu 19

Krása pomáhá dětem

Dne 13. 3. 2009 pořádá paní 
Lenka Kocmanová Taussigová 
společenský večer za účasti 
našich předních manekýnek 
a ostatních umělců. 
Výtěžek ze vstupného bude vě-
nován Masarykově nemocnici. 
Tato akce je pořádána již po-
několikáté a sponzorům i po-
řadatelce patří velký dík. 

Redakce Infolistů

Péče o pacienty s kolostomií 
Nemocnice Teplice

S určitou nadsázkou lze říci, že tak či 
onak, se s nádorovým onemocněním 
v průběhu svého života setkáme všichni 
bez výjimky. Damoklův meč nádorových 
onemocnění visí prakticky nad každým 
z nás. S prodlužující se délkou lidského 
života paradoxně narůstá
i pravděpodobnost, že nás postihne 
zhoubný nádor. Každý třetí obyvatel ČR 
onemocní rakovinou a každý čtvrtý na ni 
zemře. Každoročně onemocní v ČR rako-
vinou přes 66 000 lidí a každý rok zemře 
na rakovinu přes 29 000 lidí. ČR dlouho-
době obsazuje 1. místo v Evropě v čet-
nosti výskytu rakoviny tlustého střeva. 
Nejčastější indikací k operačnímu řešení 
se kterým se setkáváme, patří například: 

nespecifické střevní záněty (Crohno-• 
va choroba),
nekrotizující kolitidy, divertikly, • 
kolorektální karcinom,• 
urologické indikace.• 

Založení stomie patří nesporně k nejobá-
vanějším chirurgickým výkonům. Výraz-
ným způsobem zasahuje do všech oblastí 
života člověka (osobní, rodinné, manžel-
ské, partnerské, pracovní, společenské). 
Podle vyjádření pacientů degraduje 
stomie člověka v očích okolí a výrazně 
snižuje kvalitu života. Stomie často nutí 
nemocné zamýšlet se nad svou budouc-
ností, přehodnocovat svůj život a měnit 
svůj hodnotný systém.
Naším cílem je řešit problémy stomiků 
a co nejvíce jim usnadnit návrat k aktivní-
mu životu. Přes úžasné pokroky v medicí-
ně jedním z největších problémů stomiků 
zůstává vyrovnat se se svým postižením 
po psychické stránce. Pacient, kterému 
je sděleno, že jeho operace bude muset 
být ukončena stomií reaguje pláčem, je 
lítostiví nebo zádumčiví, někdy reagu-
je i agresivně. K tomu všemu přistupuje 
navíc strach ze samotného nádorového 
onemocnění. Snad jen nemocní s nená-
dorovými diagnozami jako je crohnova 
choroba, snášejí stomii lépe, protože je 
obvykle zbavuje úporných bolestí a prů-
jmů.
V předoperačním období se sestra zamě-
řuje na psycho-sociální situaci pacien-

ta. Rozhovorem získá důležité informaci 
o sociálním zázemí. Lékař pacienta dů-
kladně seznámí s operačním výkonem 
a možných komplikací (prolaps nebo 
retrakce stomie, stenoza, parastomální 
kýla). Sestra poučí pacienta o vyprázd-
nění střev (podání fosfátových roztoků, 
klyzma), podání antibiotikové clony, pří-
prava krevních derivátů, ...). Individuálně 
se připravuje polymorbidní pacient, kdy 
je v předoperační přípravě prováděna 
kompenzace diabetu, hypertenze, ast-
matu, apod.
V časném pooperačním období, které pro-
bíhá na oddělení JIP či ARO, se monitorují 
vitální funkce, aplikuje se parenterální či 
enterální výživa, probíhá péče o invazivní 
vstupy - centrální či periferní žilní katetry, 
pečuje se o permanentní močový katetr, 
provádí se péče o rány a léčba bolesti. 
Nemocní se v tomto období na novou si-
tuaci špatně adaptují, situace je pro ně 
stresující, V tomto stadiu musí být opako-
vaně projevována všeobecná psychická 
podpora a zájem o to jak nemocný zvládá 
své první zkušenosti se stomií. 
Po stabilizování stavu se pacient překla-
dá na standardní oddělení. Zde již sestra 
začíná edukovat pacienta v péči o jeho 
stomii, samozřejmě pokud to jeho zdra-
votní stav dovoluje.
V dalším období po operaci, kdy si již ne-
mocný na svůj zdravotní stav zvyká, 
vyrovnává se s realitou a sám dělá prak-
tické pokroky v sebeobsluze stomie, je 
nejvíce otázek směřováno k velmi kon-
krétním aspektům v péči o jeho stomii. 
Zájem nemocných se soustřeďuje na 
vyjasnění svých možností v dosavadní 
práci, sportu, rekreaci a způsobu ome-
zení nepříjemných důsledků stomie při 
kontaktu s okolím.
Zde má sestra velice důležitý úkol - musí 
velice podrobně a pečlivě vysvětlit paci-
entovi, že kvalitního života s vývodem lze 
dosáhnout výběrem kvalitních a vhod-
ných pomůcek. Vybraná pomůcka musí 
především splňovat nároky uživatele na 
kvalitní život. To znamená, že by měla 
být pro pacienta snadno dostupná a to 

jak na oddělení v nemocnici, tak po jeho 
propuštění domů.
Důležité je při výběru pomůcek brát v po-
taz všechna kritéria - celkový stav paci-
enta a jeho manuální dovednost. Co se 
týká samotné pomůcky určitá diskrétnost 
a hlavně jistota, že pomůcka bude na těle 
držet.
Nejčastěji kladená otázka od pacientů je 
„Kdy půjdeme domů?“ K propuštění do-
chází po domluvě sestry s lékařem, která 
ručí za soběstačnost pacienta. Pacient 
musí být vybaven nejen informacemi 
o další kontrole, ale i pomůckami na je-
den měsíc a kontaktem na stomasestru.
PO propuštění „stomik“ pravidelně do-
chází do stomické poradny, která je umís-
těna v prostorách oddělení Chirurgie 1. 
a probíhá vždy každou středu v týdnu od 
14. do 18 hodin pod vedením stomické 
sestry Irmy Nápravníkové. 
Součástí práce stomasestry je předání 
veškerých informací týkajících se zalo-
žení a ošetření stomie, podpora a zájem 
o to, jakým způsobem pacient zvládá 
své první zkušenosti. Nemocnému jsou 
nabídnuty veškeré dostupné pomůc-
ky včetně vhodné kosmetiky. Distribuci 
pomůcek zajišťuje stomasestry vždy na 
3 měsíce. Stomici mohou také využít 
služby dodání pomůcek poštou rovnou 
domů. Stomasestra si musí pečlivě vést 
vlastní dokumentaci, využívá dostateč-
ného přísunu nových informací nejen pro 
pacienty, ale i pro zdravotnický personál 
oddělení, který průběžně školí. Protože 
každý rok přibývá pacientů s vývodem, 
bylo nutné z technických důvodů převést 
dlouhodobé a soběstačné stomiky do 
péče obvodního lékaře. I přesto zůstávají 
se stomasestrou v kontaktu a případné 
potíže a problémy spolu kdykoliv řeší.
Je důležité neustále pacienty utvrzovat 
v tom, že kolem nás žije tisíce stomiků, 
které denně potkáváme ale zásluhou 
kvalitních pomůcek o tom ani nevíme.

Braunová Kateřina 
Zdravotní sestra chirurgického oddělení 

Nemocnice Teplice, o. z.

Kultura

 Napsali jste nám
Dobrý  den,  náho-
dou  se  mi  dostaly 
do  rukou Vaše  Info-

lilsty. Přesto, že  již nějakou dobu nejsem 
zaměstnancem KZ, dovoluji si Vám dát typ 
na osobnost.
Dlouhá  léta  docházím  na  Transfúzní  od-
dělení  KZ  v  Mostě,  jsem  dárcem  krve.  
Po celou dobu mých pravidelných návštěv 
jsem  se  vždy  setkávala  s  profesionálním 
přístupem  všech  tamních  pracovníků. 
V čele s primářkou MUDr. E. Vyskočilovou 
je zde sehraný tým, kdy každý člen přesně 
ví, co má dělat. 
Erudovanost, slušné jenání, zájem o dru-
hé i smysl pro humor je zde samozřejmostí 
pro všechny. A bezesporu právě MUDr. Vy-
skočilová.

Přeji nemocnici více takových profesioná-
lů.  Věřím,  že  si  KZ  v Mostě  již  brzy  získá 
zpět prestiž, kterou vždy měla. 

Jaroslava Puntová 
bývalá sestra ORL, psychiatrie

Vážená paní hejtmanko,
rád bych touto cestou poděkoval lékařům 
a  zdravotnickému  personálu Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem.
Ve  večerních  hodinách  dne  1.  1.  2009 
byla ve 34. týdnu těhotenství hospitalizo-
vána moje manželka Bc. Ivana Hrozová na 
porodnickém  oddělení  s  velmi  závažnou 
diagnózou. HELLP syndrom. Dle vyjádření 
lékaře se jednalo o příjezd téměř v posled-
ní  minutě  a  ve  stavu,  který  přímo  ohro-

žoval  život  její  i  miminka.  Během  dvou 
hodin  byla  hospitalizována  a  připravena 
na předčasný porod. Díky vynikající práci 
lékařů se nám několik minut před půlno-
cí  narodila  holčička  Terezka.  Vzhledem 
k nízké porodní váze musela být okamžitě 
umístěna na Jednotce intenzivní péče, kde 
pak byla léčena celý měsíc.
Chtěl bych tímto ocenit skvělou a obětavou 
práci  všech  lékařů  a  sester  na  oddělení 
porodnice a JIP, a poděkovat za záchranu 
života mé manželky a dcery, za výbornou 
péči a osobní přístup po celou dobu jejich 
hospitalizace. Terezka je s námi dnes již tý-
den doma a dělá nám jen samou radost.
S pozdravem

Ing. Pavel Hroza

Personální změny v KZ, a.s.
KZ, a.s. – Centrála
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Mgr. Milada Petříková se stala Krajským odborníkem  
Krajské zdravotní, a.s. – za obor lékárny 

Lenka Kocmanová Taussigová a Valerie 
Zavadská při loňské akci KRáSA POMáHá 
DěTEM

Pořadatel:Lenka Kocmanová Taussigová

Tato akce se koná v rámci oslav 760 let města Ústí nad Labem

Pod záštitou primátora Mgr. Jana Kubaty
a hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové

Večerem provází Richard Genzer a Michal Suchánek

Hosté večeraAndrea Vránová Kloboučková, Lucie Hadašová, Zuzana Štěpanovská, Eliška 

Bučková, Elisavet Charalambidu, Lucie Váchová, Veronika Pompeová, 

Veronika Chmelířová, Michaela Wostlová, Agáta Hanychová, Lejla 

Abbasová, Elen Černá, Valerie Zawadská, Monika Absolonová, Koťata, Yemi 

a taneční škola JAD a dalšíCelý výtěžek ze vstupného bude věnován Masarykově nemocnici v ÚL.

Vstupné 199 a 149 Kč.

13. března 2009       2000 - 2200
Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí n. L.

Módní Show

Titulární partner: Generální partneři: Hlavní partneři:

Partneři:
Mediální partneři:
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Charitativní partner:

Choreografi e: Lenka Vinická

prezentuje: prezentuje:

a jiné
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Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a.s. k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu. 
O čem chcete v Infolistech číst, o čem chcete diskutovat, eventuálně tip na osobnost, pracoviště nebo diagnostickou a léčebnou 
metodu. Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat! Neváhejte a napište nám! Infolisty jsou Vaším časopisem! 
Kontakt: Bc. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a.s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.s. místo konání
3 .3. 2009 Seminář „Parenterální výživa“ CVDV MNUL – učebna I.
3 .3. 2009 V. Regionální odborná konference Nemocnice Most:  

„Bezpečnost a rizika v ošetřovatelství“
KZ, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – 
kinosál

4 .3. 2009 Rehabilitační ošetřování CVDV MNUL – učebna II.
5 .3. 2009 Regionální odborná konference všeobecných sester a lékařů:  

„Oše. péče v urologii“
KZ, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – sál 
„O“ poliklinika

9 .3. 2009 Školící akce „Metodika a nácvik neodkladné resuscitace“ CVDV MNUL – učebna IV.
10 .3. 2009 Školící akce „Centrální žilní vstupy“ – akce již naplněna CVDV MNUL – učebna V.
11 .3. 2009 Konference „Péče o novorozence“ CVDV MNUL – učebna III.
15 .3. 2009 Aktuality z lékárny CVDV MNUL – učebna IV.
17 .3. 2009 Seminář „Nejčastější kožní choroby a jejich ošetřování“ CVDV MNUL – učebna IV.
25 .3. 2009 II. Konference v intenzivní medicíně CVDV MNUL – učebna III.
25 .3. 2009 XIII. Regionální konference nelékařů – přednemocniční péče Kino Oko – Chomutov

2 .4. 2009 změna termínu Regionální konfrerence sester Kino Sněžník – Děčín
 27 .3.–28 .3. 2009 15. Podkrušnohorské elektrofyziologické dny Červený Hrádek – okr.Chomutov

30 .3. 2009 Seminář „Péče o neklidného pacienta“ CVDV MNUL – učebna III.
31 .3. 2009 Regionální konference „Inkontinence moči u žen, Urogynekologie“ CVDV MNUL – učebna III.

1 .4. 2009 Posturální terapie s důrazem na hluboký stabilizační systém  
– akce již naplněna

CVDV MNUL – učebna II.

1 .4. 2009 Intervenční endoskopické metody v gastroenterologii I. CVDV MNUL – učebna III.
3 .4. 2009 Krajská dermatovenerologická konference CVDV MNUL – učebna III.
6 .4. 2009 Seminář „Enterální výživa“ CVDV MNUL – učebna I.

7 .4.–8 .4. 2009 Konference „ XIV. Žaludovy dny“ CVDV MNUL – všechny učebny
14 .4. 2009 Komunikace s agresivním pacientem a aktivní sebeobrana CVDV MNUL – učebna II.
14 .4. 2009 Seminář „Bezpečné podání intravenózního léčiva“ CVDV MNUL – učebna IV.
15 .4. 2009 Směry, techniky a možnosti v RHB ruku v ruce s výživou KZ, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – sál 

„O“ poliklinika
22 .4. 2009 Racionální indikace a využití metod fyzikální terapie CVDV MNUL – učebna IV.
23 .4. 2009 Konference „Ošetřování chronických ran a defektů“ CVDV MNUL – učebna III.
23 .4. 2009 Konference „Ústecký mamologický den“ CVDV MNUL – učebna III.
28 .4. 2009 Nutriční tým „Pitný režim“ CVDV MNUL – učebna III.

Mgr.  Vlasta Mikšová – Odbor vzdělávání KZ, a.s. 

Odborné, vzdělávací a společenské akce 
   Krajské zdravotní, a.s.

přijme do pracovního poměru lékaře na pozici:
primář urologického oddělení• 

přijme do pracovního poměru lékaře pro tato oddělení:
anesteziologicko resuscitační oddělení• 
dětské oddělení• 
gynekologicko porodnické oddělení• 
chirurgické oddělení• 
interní oddělení• 
neurologické oddělení• 
plicní oddělení• 
rehabilitační oddělení• 
radiodiagnostické oddělení• 
urologické oddělení• 
léčebna dlouhodobě nemocných• 

Požadavky:
odborná  způsobilost  k  výkonu  povolání  v  souladu  se  zákonem  
č. 95/2004 Sb., bezúhonnost, zdravotní způsobilost, schopnost týmo-
vé práce, zájem o obor.
Nabízíme:
perspektivní  práci  v  moderních  provozech,  možnost  dalšího  vzdělá-
vání a profesního růstu, odpovídající finanční ohodnocení, příspěvek 
na penzijní připojištění, příspěvek na dovolenou, závodní stravování 
a jiné zaměstnanecké výhody.

přijme do pracovního poměru
radiologického fyzika• 

Požadavky:
odborná  způsobilost  k  výkonu  povolání  v  souladu  se  zákonem  
č. 96/2004 Sb. (magisterský studijní obor pro přípravu radiologických 
fyziků popř. mat. - fyzikálního zaměření a akreditovaný kvalifikační kurz 
radiologická  fyzika),  bezúhonnost,  zdravotní  způsobilost,  schopnost 
týmové práce, zájem o obor.
Nabízíme:
perspektivní  práci  v  moderních  provozech,  možnost  dalšího  vzdělá-
vání a profesního růstu, odpovídající finanční ohodnocení, příspěvek 
na penzijní připojištění, příspěvek na dovolenou, závodní stravování 
a jiné zaměstnanecké výhody.

V případě zájmu zasílejte písemné nabídky na personální oddělení 
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Adresa: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Kochova 1185, 43012 Chomutov
Tel.: +420 474 447 111, +420 474 447 299
Fax: 474 626 196
E-mail: sekretariat@nspcv.cz

KZ, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Nabídka pracovních příležitostí


