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Úvodní slovo
Vážení zaměstnanci
a klienti Krajské zdravotní,
jedním z nejfrekventovanějších témat posledních týdnů
a měsíců je prohlubující se celosvětová finanční krize a její
dopad na náš každodenní život. Myslet si, že nás v Krajské
zdravotní vynechá, by bylo nebezpečné strkání hlavy do
písku a celé vedení KZ se touto situací intenzivně a soustavně zabývá. I když přímé dopady na nás nejsou zatím
příliš zřejmé jako v jiných oblastech hospodářství a služeb,
nepochybně přijdou a my musíme být připraveni.
Důležitá budou opatření na nákladové straně společnosti – nelze například navyšovat mzdové prostředky tak jako v minulém roce o 6,5 %. V době, kdy více než polovina firem v České republice včetně těch nejrenomovanějších mezinárodních snižuje
mzdy, bude úspěchem naplnění našeho záměru udržení a mírného nárůstu mzdových prostředků v rámci tzv. časových automatů.
Za největší riziko považujeme ale stranu výnosovou, protože zhoršování situace ve
zdravotních pojišťovnách pociťujeme při prakticky kontinuálních jednáních o úhradách již od prosince minulého roku. Rychle se zmenšující výběry pojistného nutí
pojišťovny k omezování nasmlouvání nejen nutných nových kapacit, ale i těch stávajících. Vyčerpání finančních rezerv také může způsobit zpožďování plateb už v poměrně blízké budoucnosti.
Přes všechna zmíněná i nezmíněná rizika Vás chci ale ujistit, že je v možnostech naší
velké a tím i silné společnosti nastalou situaci úspěšně zvládnout. Celé vedení KZ pro
to dělá a bude dělat maximum.
Ing. Eduard Reichelt
Ředitel Krajské zdravotní, a.s.
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Představujeme...
Markéta Bartůňková – finanční náměstek KZ, a.s.
Vážení a milí čtenáři,
k 1. lednu 2009 jsem byla jmenována do
funkce finančního náměstka a mým úkolem je nejenom metodicky vést finanční
úseky centrály a všech odštěpných závodů,
ale především udržet finanční stabilitu společnosti. Neméně důležitým úkolem je pak
zajistit správné vedení účetních systémů
společnosti, tak aby plnily základní podstatu a účel, čímž je poskytovat věrohodné
informace o finanční situaci a hospodaření
společnosti (tedy o jejím majetku a závazcích, nákladech a výnosech a o výsledku
hospodaření).
V současné době probíhá účetní audit výsledků hospodaření za rok 2008, který by
měl být dokončen k 31. 3. 2009. S ověřeným výsledkem hospodaření a závěry auditu vás budeme informovat v příštím vydání
Infolistů.
V roce 2009 nás v souvislosti s celosvětovou finanční krizí a legislativními změnami
v oblasti zdravotní péče čeká nelehké období. Již dnes jsou avizovány finanční problémy u zdravotních pojišťoven. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) zaznamenala
propad ve výběru pojistného již loni. Podle
mluvčího VZP tuto skutečnost ovlivnila
kromě celosvětové krize i změna pravidel
výběru pojistného (např. výpadek pojistného z nejvyšších dosažených příjmů). Druhá
největší zdravotní pojišťovna, Ministerstva
vnitra měla již v lednu propad o 15 %. Podobný trend zaznamenaly i ostatní pojiš-

ťovny. Pro letošek původně plánovaly růst
příjmů o 7 %, nyní hovoří o „nule“, jako
o optimistické variantě a chystají se zareagovat údajně "úspornou politikou". Jelikož
příjmy od zdravotních pojišťoven činí v naší
společnosti cca 90 % celkových příjmů, nepochybně se tyto restriktivní opatření projeví v ekonomice společnosti. Z tohoto důvodu vedení Krajské zdravotní, a.s. pro rok
2009 přijalo mj. tyto finanční strategie:
• udržet vyrovnaný výsledek hospodaření,
• investiční činnosti společnosti zajišťovat především z dotací, popř. z vlastních zdrojů tvořených odpisy,
• své závazky po splatnosti pokrýt přijatým krátkodobým úvěrem,
• prodat pohledávky po splatnosti, kde
by náklady vynaložené na jejich vymožení byly pro společnost neefektivní,
• měsíčně vyhodnocovat výsledky hospodaření centrály a o.z., dle stanoveného
finančního plánu a okamžitě tak reagovat na případná rizika, která by vedla
k nenaplnění finančního plánu.
Finanční strategie představuje ucelený
a navzájem propojený soubor strategických finančních cílů, rozhodovacích kritérií
a pravidel, která tvoří základ strategického
finančního plánování. Základní složky pak
tvoří především:
Dluhová politika – zajištění finančních
potřeb pro realizaci běžné nebo investiční
činnosti z externích zdrojů,

Politika v oblasti likvidity – zajištění požadované úrovně platební schopnosti,
Úvěrová politika – souvisí s oblastí poskytovaných služeb a zaměřuje se na obchodní úvěry poskytované odběratelům,
Politika v oblasti podnikového účetnictví,
jehož základem je finanční účetnictví, které je zaměřeno na získání a poskytování
ekonomických informací. Poskytuje souhrnné informace o společnosti jako celku,
tj. o jeho majetku, závazcích, vlastním kapitálu a dále také o nákladech a výnosech
s cílem zjištění hospodářského výsledku
společnosti.
Markéta Bartůňková
Finanční náměstek KZ, a.s.

Volby členů dozorčí rady společnosti KZ, a.s.
zaměstnanci společnosti
Představenstvo společnosti KZ, a.s.
oznamuje zaměstnancům společnosti,
že volby členů dozorčí rady zaměstnanci
společnosti se budou konat ve dnech:
22. 4. 2009 od 13.00 do 19.00 hod.
23. 4. 2009 od 06.00 do 15.00 hod.
Volební řád je k dispozici na intranetu, na webových stránkách společnosti
www.kzcr.eu, na personálních útvarech
odštěpných závodů a u zástupců odborových organizací.
Ing. Eduard Reichelt
Ředitel KZ, a.s.

Volební obvody jsou vždy vymezeny všemi pracovišti odštěpného závodu dle platného
organizačního řádu:
Volební obvod č. 1: Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L, o.z.
sídlo v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13
Krajská zdravotní, a.s. – centrála
sídlo v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13
Volební obvod č. 2: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
sídlo v Mostě, J. E. Purkyně 270, PSČ 434 64
Volební obvod č. 3: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.
sídlo v Teplicích, Duchcovská 53, PSČ 415 29
Volební obvod č. 4: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
sídlo v Chomutově, Kochova 1185, PSČ 430 12
Volební obvod č. 5: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.
sídlo v Děčíně II, U Nemocnice 1, PSČ 405 99
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Poradna Infolistů
Dětská infekční onemocnění
Plané neštovice • Příušnice • Zarděnky • Spalničky • Spála • Pátá nemoc •
Šestá nemoc • Infekční mononukleóza
• Záškrt • Dávivý kašel • Tetanus • Dětská obrna

porodu a konatální formě zarděnek
(následek slepota, hluchota, poškození srdce)
Očkování: ano, hrazeno
1. očkování – věk 15 měsíců
2. očkování – věk 21–25 měsíců
Spalničky, morbili

Lenka Popovská
Úmrtnost nebo trvalé následky postižení
byly u dětí časté do doby, než byl objeven
vyvolavatel onemocnění a bylo možné vyvinout očkovací látku.
V současné době existuje očkování proti
většině dětských infekčních nemocí.
Včasná diagnostika a účinná terapie je
pak i určitou profylaxí eventuálních následků.
Plané neštovice
Virové onemocnění – pokud člověk jako
dítě prodělá neštovice, je reinfekce vyloučena
Inkubační doba : 14–21 dní
Nakažlivost:
• větší než 90%
• 5 dní před objevením vyrážky do doby,
než se vyloupne poslední stroupek
Nebezpečí:
• pro novorozence – nemají vyvinutou
imunitu
• pro těhotné ženy
• pro děti s nádorovým onemocněním
(zvlášť leukémie)
Příznaky:
• celkové příznaky jsou méně časté –
horečka, bolesti hlavy, malátnost
• (dříve se nemoci říkalo „sobotní nemoc“, lidé koupali děti 1x týdně)
Exantém:
• za pár hodin po prvních příznacích vyvýšené, svědivé, červené skvrnky, které se změní
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• v puchýřky obsahující tekutinu a potom stroupky
• skvrnky 2–3 mm
• vyrážka se objevuje postupně v několika výsevech po sobě
Stadia exantému:
• macula (skvrna)
• papula (pupínek)
• vesicula (puchýřek)
• krusta (stroupek)
Léčba:
• antipyretika
• léky proti svědění
• tekutý pudr
• klid na lůžku
• ne slunce!
Riziko pro těhotné:
• prvních 5 měsíců těhotenství u 2 %
dětí rozvoj fetálního syndromu varicelly
• (novorozenci s přítomnými kožními
změnami jsou infekční)
• onemocnění u těhotných 5 dnů před
porodem až 2 dny po porodu vede
k rozvoji
• závažného klinického obrazu u dětí
• Očkování: je možné pouze za úhradu
• Je snaha, aby neštovice prodělaly
všechny děti před začátkem školní docházky.
Příušnice, parotitida
Virové onemocnění
Inkubační doba: 12–21 dní
Nakažlivost: větší než 50%
3 dny před zduřením žláz až 7 dní po
ustoupení zduření
Příznaky:
• horečka
• bolesti hlavy
• bolest v krku
• otok a zduření příušních slinných žláz
na jedné nebo obou stranách
Léčba:
• antipyretika
• klid na lůžku
• dieta – kašovitá strava s omezením
tuků

• v případě postižení varlat podáváme
kortikosteroidy
Komplikace:
• u mužů otok varlete až zánět varlat =
parotitická orchitis
• (vyskytuje se asi u 40% dospělých, ve
20 % případů vede ke sterilitě)
• zánět mozkových blan
• postižení slinivky břišní
Očkování: ano, hrazeno
1. očkování – věk 15 měsíců
2. očkování – věk 21–25 měsíců
Zarděnky, rubeola
Virové onemocnění
Inkubační doba: 4–21 dní
Nakažlivost:
• nižší než 50%
• 7 dní před objevením vyrážky a 4 dny
potom
Příznaky:
• horečka no i ne
• zduřelé mízní uzliny na krku (na zadní
straně a za ušima)
• typický krevní obraz (leukopenie)
• Exantém: ploché, růžové, později červené skvrnky 2–4 mm
• nejdříve na obličeji
Léčba: antipyretika
Komplikace:
• porucha tvorby krevních destiček, následně porucha srážení krve (u dětí
vzácné)
• zánět mozku, zánět mozkových blan
• výrazné bolesti kloubů
Riziko pro těhotné:
• vysoké v 1. trimestru (jestliže se u těhotné ženy prokáží zarděnky, lze z této
indikace přerušit těhotenství do konce
16. týdne gravidity)
• první 4 gestační týdny (postiženo 61%
dětí)			
• 5.–8. gestační týden (postiženo 26 %
dětí)
• 9.–12. gestační týden (postiženo 8%
dětí)
• v prvních 4 měsících těhotenství může
vést k potratu, dále k předčasnému

Virové onemocnění
Inkubační doba: 7–14 dní
Nakažlivost:
• téměř 100%
• od počátku příznaků až do 4 dní do
objevení vyrážky
Výskyt: sezónní, s maximem v jarních měsících
Příznaky: 2 stadia
1. stadium
• horečka, rýma, kašel, zánět spojivek
• Typickým projevem jsou tzv. Koplikovy
skvrny = tečkovité skvrny bělavého zabarvení, lokalizované na sliznici tváře,
u horních stoliček, které se objevují 2
dny před exantémem
2. stadium
exantém se objeví 5. den
• (nejprve za ušima, později přejde na
obličej, krk, trup, ruce a nohy)
• ploché, červené a červenohnědé
skvrnky 3–7 mm
Léčba: antipyretika, oční kapky, nosní
kapky
Komplikace:

• zánět středního ucha
• zápal plic
• zánět mozku, zánět mozkových blan
Očkování: ano, hrazeno
1. očkování – věk 15 měsíců
2. očkování – věk 21–25 měsíců
Není 100% ochrana, i očkované dítě může
dostat spalničky s lehčím průběhem.
Spála, scarlantina
Bakteriální onemocnění (erytrogenní toxin, který vylučuje streptokok)
Inkubační doba: 2–5 dní
Příznaky:
• horečka
• bolesti v krku při polykání
• bolest břicha
• zimnice
• zvracení
• tzv. malinový jazyk
Exantém:
• do 24 hodin po prvních příznacích jasně červené skvrnky 1–2 cm po celém
těle (ne na obličeji)
• tzv. plavkový exantém (diskrétní vyrážka v podbřišku)
• obličej je celý červený s výbledem kolem úst = výraz klauna
• často se vyrážka nediagnostikuje, mizí
i po pár hodinách
Léčba:
• ATB, antipyretika
Komplikace:

• revmatická horečka
– srdeční forma
– kloubní forma			
– nervová forma /nemoc sv. Víta)
– kožní forma
Pátá nemoc
Virové onemocnění
Inkubační doba: 12–18 dní
Výskyt: sezónní onemocnění školního
věku (jaro + zima)
Příznaky:
• subfebrilie až horečka
• otoky lymfatických uzlin
• bolesti malých kloubů rukou a dolních
končetin
Exantém: skvrnky 1–2 cm
1. fáze – postižení kůžeobličeje (typický
motýlovitý erythém obličeje)
2. fáze – velkoskvrnitý exantém na hýždích s dolních končetinách
3. fáze – vyrážka postupně odeznívá
Léčba:
• antipyretika
• při kloubních potížích podání nesteroidních antiflogistik
Riziko pro těhotné: ve 2. trimestru může
díky anémii dojít k hydropsu plodu s rizikem úmrtí (pod 20 %)
Lenka Popovská
Zdravotní sestra Nové Lázně Teplice
Pokračování příště...

Jiří Šlégr pacientem Masarykovy nemocnice
Jiří Šlégr, známý a slavný litvínovský hokejista, olympijský vítěz z Nagana, mistr světa i vítěz Stanleyova poháru, se zotavoval
ze zranění zad právě na Neurologickém
oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem.
Před několika lety Jiří Šlégr prodělal v zámoří transplantaci ploténky. S kovovým
implantátem jsou spojené zdravotní
komplikace, se kterými známý hokejista
pobýval několik dnů v naší nemocnici. Po
provedení nezbytných vyšetřeních a několikadenním pobytu na neurologickém
oddělení, spojeném s rehabilitacemi, byl
slavný pacient v pořádku propuštěn do
domácí léčby, po které opět uvažuje s pokračováním v hokejové sezóně.
Redakce Infolistů

Na fotografii Jiří Šlégr absolvuje specializované vyšetření na CT přístroji na oddělení zobrazovacích metod.
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Kolorektální karcinom
Kolorektální karcinom je zhoubné nádorové
onemocnění sliznice tlustého střeva. V době
stanovení diagnózy má přibližně 25% pacientů metastatický rozsev do jater, plíce, mozek,
kosti. Karcinom se šíří lymfatickými cestami
a krví.
Výskyt:
• Nejvíce v Evropě
• 75 /100 000 obyvatel ročně – 7500 v ČR
každý rok
• Riziko roste s věkem, více muži
• Při rodinné zátěži již riziko rozvoje od 25
let
Patogeneze kolorektálního karcinomu
• Zvrat slizničního epitelu v karcinom probíhá pomalu několik let, často z benigního
polypu střeva
Rizikové faktory:
• Nadbytek tučné stravy, maso, uzeniny, grilování, alkohol
• Nedostatek vlákniny, vit. C, kys. listové
• Genetické faktory (až 10 % rodinný výskyt)
• Obzvláště pak tzv. „Familiární adenomová polypóza“
• Adenom jako prekanceróza
• 80% karcinomů vzniká zvratem adenomů
(většinou polyp nad 1cm)
Klinické příznaky onemocnění:
• Krev se stolicí
• Asymptomatická anémie
• Bolestivost – kolikovité bolesti
• Změna ve vyprazdňování: zácpa–průjem
• Nevolnost, hubnutí
Diagnostika:
• Krevní obraz, biochemie (často bývá anémie)
• Test na okultní krvácení (Haemoccult)
• Nádorové markery:
CEA
(carcino-embryonální
antigen
CA 19-9
• CT, MR, EndoSono Rekta, Sono jater, RTG
• Kolonoskopie
• Histologie –předoperační
– z resekátu
Léčba:
• Chirurgie, aktinoterapie, chemoterapie,
imunoterapie, symptomatická léčba
Základ léčby:
• Radikální chirurgická resekce nádoru a regionálních uzlin
• Dle pokročilosti onemocnění (stádia TNM)
může následovat onkologická léčba
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Nemocnice

MOŽNOST VYUŽITÍ
PŘI DLOUHODOBÝCH
NÁVŠTĚVÁCH PACIENTŮ

Chomutov

1.	Chirurgická léčba:
• Zásadní léčebná metoda, která má i KURATIVNÍ charakter u nepokročilých karcinomů. Provádí se radikální chirurgická
resekce nádoru a lymfatik.
• PALIATIVNÍ OPERACE má za cíl ulevit pacientovi od obtíží při např. obstrukci střeva,
perforace (spojkové operace střeva, stomie ..)
• Vždy zvážit riziko operace, případný rozsah resekce jater a plic při postižení metastázou (léčba metastáz lze také cíleně
např. laserem, termoablací)
• Pacienti neúnosní k operaci jsou léčeni
paliativně chemoterapií

Monika Nováková
2.	Chemoterapie:
podávání cytostatik – fluorouracil, irinotekan,
oxaliplatina (FUFA, FOLFIRI, FOLFOX)
• Pooperační (adjuvantní)
• Při inoperabilní pokročilé nemoci (paliativní)
• Zlepší kvalitu života,
Co je biologická léčba
(targeted therapy)?
V posledních letech došlo v terapii metastatického procesu k významnému zvýšení účinnosti protinádorové chemoterapie, především
v kombinaci s tzv. cílenou léčbou, nazývanou
biologickou léčbou.
Chemoterapie ovlivňuje buněčné struktury,
které jsou společné všem buňkám, tedy i těm
zdravým. Cílená biologická léčba je naopak
zaměřena na molekuly a buněčné pochody
specifické pro buňky nádorové.

•
•

•

Cetuximab-Erbitux – protilátka proti receptoru pro epidermální růstový faktor
(EGFR)
Bevacizumab (Avastin) – rekombinantní
humanizovaná monoklonální protilátka
proti vaskulárnímu endoteliálnímu růstovému faktoru (VEGF)
Panitumumab(Vectibix) – 100% humánní
monoklonální protilátka proti EGFR pro
pacienty s metastazujícím kolorektálním
karcinomem s nemutovaným KRAS

3.	Aktinoterapie
• Při lokálně pokročilejším stádiu nemoci
(prorůstání stěnou střeva v oblasti rekta
a rektosigmatu)
• Předoperačně (neoadjuvantní léčba)
• Pooperačně (adjuvantní léčba)
• Zmenšení nádoru před operací nebo jako
doléčení při postižení uzlin, prorůstání do
pánve
• Zlepšení celkových výsledků léčby
• Může se kombinovat s chemoterapií
Prevence:
• Úprava stravy – více zeleniny a kyselina
listová (acidum folicum)
• Užívání Acyplpyrinu snižuje riziko
• Screening na okultní krvácení do stolice
– Haemoccult test souprava, 3x vzorek ze
stolice, nad 50 let věku, á 2 roky hradí pojišťovna, při pozitivitě pak kolonoskopie
• Odstranění polypů při kolonoskopii (polypektomie)
• Rozvíjí se pomalu, často z benigních polypů
• Riziko lze snížit úpravou stravy
• Nepodceňujte výskyt krve se stolicí
• Pravidelně Hemokult od 50 let á 2 roky
• Nepokročilé nemoci po chirurgické resekci mají vysokou šanci na dlouhodobé
přežívání
• Pokročilé nemoci s meta – jen 5 % žije 5
let!!
Naše onkologické centrum se věnuje klinickým studiím a bylo jedno z prvních, kdo mohl
podat biologickou léčbu. V současné době,
kdy Erbitux, Avastin a Vectibix jsou již registrovanými léčivými přípravky je nadále podáváme svým pacientům.
Domnívám se, že díky počtu pacientům s kolorektálním karcinomem je důležité nepodceňovat preventivní programy.

•
•
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Monika Nováková
Onkologické centrum
Nemocnice Chomutov o.z.
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Semináře, Sympózia, Kongresy
Centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní, a.s.
nemocnice Ústeckého kraje
zu, sterilně zarouškovat a „zadokovat“.
Odpoledne jsme již operovali na živých
modelech – prasatech. Nejprve jsme
provedli nefrektomii a preparaci celého
močovodu. Dále následovala preparace
tepen a žil v retroperitoneu. Následující den jsme si opět zopakovali přípravu
robota a dokování. Na praseti jsme provedli uvolnění močového měchýře a pokračovali v preparaci v malé pánvi. Poté
jsme podstoupili trénink šití a uzlení jak
na živém tak i umělém modelu.

Účastníci školení
Ve dnech 2.–3. 2. 2009 jsem se s dalšími
lékaři a sestrami Krajské zdravotní a.s.,
zúčastnil odborného školení na robotickém systému da Vinci S HD. Školení se
konalo v tréninkovém centru IRCAD_ETIS
ve Francouzském Strasbourgu. Školící
centrum IRCAD (Institut de Recherche
contre les Cancers de l‘Appareil Digestif)
založil v roce 1993 profesor Jacques Marescaux. Je to originální soukromý ústav
specializovaný na základní výzkum proti
rakovině (IRCAD) a vývoj nových počítačových technologií v oblasti medicíny
(EITS). Tento unikátní ústav IRCAD-EITS
patří mezi top chirurgické školících cent-

ra ve světě. Každý rok je schopen vyškolit
více než 3000 lékařů ze všech chirurgických oborů, a zároveň rozvíjí aplikovaný
výzkum v oblasti počítačových technologií a chirurgických robotů.
Za urologický tým byl vyškolen MUDr. Marek Broul (urologie MNUL) a MUDr. Zdeněk Peremský (urologie Most), za chirurgii
MUDr. Martin Sessek (chirurgie Teplice)
a za gynekologii MUDr. Pavel Lochovský
(gynekologie Chomutov). Jako sesterský
tým se školení zúčastnily Barbora Jirešová a Eva Nedvědová (obě MNUL). První
den jsme se učili uvést robota do provo-

Vlastní praxe
Celé školení probíhalo na vysoce odborné úrovni a bylo pro nás všechny zúčastněné velkým přínosem.
MUDr. Marek Broul
Urologické oddělení MNUL

Konference Pacient na prvním místě
Ve dnech 10. – 11. 2. 2009 se v Domě
kultury v Ústí nad Labem uskutečnil
3. ročník konference pro sestry, fyzioterapeuty a ergoterapeuty s názvem Pacient
na prvním místě. Slavnostního zahájení se zúčastnili i čestní hosté, senátor
MUDr. Pavel Sušický, Ing. Petr Severa,
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje, MUDr. Jan Lami, náměstek zdravotní
péče KZ, a.s.
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. se již
tradičně stala odborným garantem pro-
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gramu, který byl věnován pacientovi od
transportu záchrannou službou přes příjem, pobyt, léčení až po vlastní propuštění z nemocnice.
Musím přiznat, že každá další konference
má o srovnání vyšší úroveň než ty předchozí, což svědčí o velké připravenosti
našich přednášejících. V letošním roce
se na programu konference podíleli zástupci všech pěti odštěpných závodů KZ
a 360ti posluchačům připravili nevšední
přednášky doplněné o videonahrávky.
Soňa Čechová

Projekty ROP

KZ, a.s. modernizuje přístrojové vybavení z dotací EU
V minulých dnech začala společnost Krajská zdravotní, a.s. realizovat první přejímky přístrojů, dodaných
v rámci projektu ROP Severozápad pod názvem „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů Krajské zdravotní, a.s.“
Mezi desítkami žadatelů, kterým Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad schválil v závěru minulého roku dotace za více než 2 miliardy korun, výrazně uspěla společnost Krajská zdravotní, a.s. Z celkem
osmi podaných žádostí získala společnost dotace na sedm svých projektů v hodnotě převyšující půl miliardy
korun.
Pomocí těchto dotačních prostředků začala společnost modernizovat přístrojové vybavení v nemocnicích v Děčíně, Ústí
nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. Financování těchto projektů je z 92,5% hrazeno z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Severozápad.
Projekt se skládá ze dvou
etap realizace. V první etapě,
která začala již 1. 12. 2008
a bude pokračovat do 31.
3. 2009, proběhla fyzická
realizace, tedy vlastní montáž přístrojového vybavení.
V současné době probíhají
ve všech odštěpných závodech společnosti přejímky
Obr. 2
konkrétních instalovaných
Monitoring životně důležitých
zdravotnických
přístrojů.
funkcí novorozenců
Prostředky, získané z regionálního operačního programu, umožnily Krajské zdravotní,
a.s. nakoupit celou řadu přístrojů. Například endoskopické
přístroje, ultrazvukové přístroje a řadu dalších, vyspělých diagnostických přístrojů. Dotace pomohou také dovybavit opeObr. 1
Nové vybavení Novorozeneckého oddělení
rační sály a pořídit nové lékařské vybavení na řadu oddělení
nemocnic Krajské zdravotní, a.s.
Peníze z evropských fondů - v tomto případě z Evropského fondu regionálního rozvoje - tak významnou měrou
přispějí k plnění jednoho z hlavních cílů společnosti, kterým je nejen sledování pokrokových trendů ve zdravotnictví, ale především jejich zavádění do každodenní lékařské praxe.
Jiří Vondra
Tiskový mluvčí KZ, a.s.

Soňa Čechová
Hlavní sestra MNUL
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Multikulturní ošetřovatelství (pokračování z minulého čísla)
2. VIETNAMCI:
• země původu- Vietnam
• vietnamský národ je typický svým lidovým charakterem a hrdostí na svou
statečnost
• výrazným rysem je uzavřenost komunity
• rodina má patriarchální strukturu
(manželky jsou podřízené mužům)
• respektují prvorozenectví
• rodiče děti moc nechválí (nehladí je

po vlasech)
• rodiče kladou důraz na úspěšnost
a nezávislost
• očekává se, že děti budou poslouchat
a ctít rodiče
• vysoký důraz kladen na vzdělání
• rodiče učí děti tichosti a slušnosti
• v rodině rozhoduje otec (nejstarší
syn)
ZVLÁŠTNOSTI KOMUNIKACE:
• podání předmětu oběma rukama
• noha přes nohu je projev nadřazenosti
• nedívat se přímo do očí
• hlasitý smích (úsměv) = nerozumí, nesnáze
• podání jedné ruky je projev neúcty
• lpí na domluveném čase
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•
•
•
•

smrkání do kapesníku je neslušné
nekladou otázky ve skupině cizích lidí
ženy jsou velmi stydlivé
obezita je známkou dobrého postavení

OŠETŘOVATELSKÉ ASPEKTY:
• konzultace stavu s hlavou rodiny
• respektovat stud
• respektovat hygienické zvyklosti= sprcha po ránu, problémové užití podložní
mísy, problém s bronchiální hygienou
• nikdy dobrovolně nepožádají o analgetika! (skromnost, strach z návyku)
• z důvodu studu oznámí nauseu až po
zvracení
• neoznámí problém s vyprazdňováním
• neoznámí únavu
• stydí se za deprese = stigma
• zkouší sebeléčení, problém přiznají,
až když mají velké bolesti
• velká pozornost je věnována těhotným
ženám- musí zdravě jíst, dostatečně
spát a dodržovat speciální hygienu (na
čištění zubů používají slanou vodu)
• rodičky trpí tiše
3. ISLÁM:
Islám je nejmladší náboženství na světě.
Počátek je třeba hledat u proroka Muhammada, který se narodil v Mekkce (Saúdská Arábie) r. 570 n. l. Když mu bylo 40
let, povolal ho archanděl Gabriel na horu
Hira, aby mu sdělil slovo Alláhovo (Alláh=
Bůh). Islám je přísně monoteistické náboženství, tzn., že uznává jediného Boha- Alláha.
Pro všechny muslimy platí 5 pilířů islámu:
1. Šaháda = vyznání víry „ není Boha
kromě Alláha a Muhammad je posel
Boží“
2. Salát = 5 povinných modliteb za den
3. Zakkát = daň chudým
4. Sawm = půst v době měsíce Ramadánu
5. Hajj (hadž) = pouť do Mekky alespoň
jednou za život
„ Smrt a život, nemoc a zdraví jsou vůle
Boží“.
Ramadán a pobyt v nemocnici.
Ramadán je 9. měsíc islámského měsíčního roku, který trvá 28 až 30 dnů. V době

Ramadánu muslim nesmí od úsvitu do
západu slunce: jíst (ani žvýkat), pít a mít
pohlavní styk.
Zproštěni jsou:
• nemocní
• staří a slabí lidé
• těhotné a kojící ženy
• děti
• ženy v době menstruace
• cestující
Pokud půstem člověk škodí svému zdraví,
jedná proti vůli Alláha.
Osobní modlitby: 5x denně,
• před modlitbou musí věřící provést rituální mytí, které je nutné nemocnému
umožnit
• obličej musí být směrem na východ
(k Mekkce) – opět je potřeba toto nemocnému umožnit
• při modlení je nutno zaujímat určité
polohy, pokud to stav nemocného nedovolí, modlí se v leže, nebo v sedě
a očima naznačuje pohyby, v tuto
dobu nesmí být rušen (neprocházet
před ním)
• Muslimové se považují za znečištěné
pokud: krvácí, probíhá u nich zánětlivý proces, byl na toaletě, spal, byl
v bezvědomí, měl pohlavní styk a po
gynekologickém vyšetření – proto je
nutné, u těchto pacientů, znovu umožnit rituální umytí. Na modlitební koberec či Korán (svatá kniha) se nesmí nic
pokládat.
Podávání stravy muslimům.
Jídlo pro muslimy je společenská událost.
Nesmí konzumovat vepřové maso a výrobky z něj, včetně sádla, alkohol. Maso
konzumují pouze halal (tj. maso ze zvířat
poražených podle islámských pravidel).
Oblíbená jsou sladká jídla (ke kávě), drůbež, ryby a zeleninové saláty.
Většinou se setkáme s tím, že jídlo nemocnému nosí rodina a společně s ním
stolují.
Komunikace s muslimem.
• Tabu jsou – rodinné a intimní problémy
• základní fyziologické funkce (stolice,
močení, zvracení)
• krvácení v těhotenství žena neřeší
s mužem (lékařem)

Nemocnice
• intenzivní vizuální kontakt s osobou
druhého pohlavípotřásání rukou není
obvyklé a kontakt mezi cizí ženou
a mužem je též tabu (muslimové, kteří
již delší dobu žijí v ČR nebo jiné evropské zemi, znají význam potřásání rukou a již se k tomuto zvyku připojili).
• diagnózu nejprve sdělujeme rodině
• umírající muslimský pacient je velmi
intenzivně opečováván rodinou, předčítají mu z Koránu
• pacient si přeje ležet tváří k Mekkce
Po smrti nemocného, příbuzní reagují velmi emocionálně „trhají si vlasy“.
Péče o zemřelého: bezprostředně po smrti musí být uskutečněny následující rituály- je provedeno celkové mytí zemřelého
a veškeré tělesné otvory musí být očištěny
tekoucí vodou. Poté je zemřelý zabalen do
bílého roucha.
Pitva a kremace je zakázána!
Pokud je ovšem nutné, z důvodu určení
příčiny smrti v zemi, kde to zákony předepisují, pitvu provést, je to dovoleno.
Vyjádření bolesti u muslimských pacientů:
• bývá intenzivnější, hlasitější než u pacientů české národnosti
• existují také muslimští pacienti, kteří
svoje bolesti nedávají znát – ortodoxní muslimové (Islám“znamená“
odevzdat se do vůle Boží a tak jsou
bolestivá onemocnění přijímána jako
Bohem chtěná)

Teplice

Chirurgické zákroky
Zdravotnická opatření bývají většinou bez
problémů akceptována. Dokonce prorok
Muhammad vyzval důrazně k tomu, aby
byly lékařské poznatky respektovány. Zakázány jsou pouze transplantace orgánů
(pokud pacient nedal před smrtí k tomu
souhlas) a plastické operace (nesmí se
měnit to, co bylo Alláhem stvořeno).
Potraty se smí provádět do 40 dnů, ale
jsou odsouzeny. Po této době je potrat
povolen jen v případě, že by při zachování
těhotenství byl ohrožen život matky.
OŠETŘOVÁNÍ MUSLIMSKÝCH PACIENTŮ
Tělesné oblasti, které jsou tabu:
• muži – oblast mezi pupkem a koleny
• ženy – od krku ke kolenům, některé
muslimské ženy chodí zahalené od
krku ke kotníkům včetně vlasů a obličeje
Zahalené nemusí být, pokud jsou ve styku
s ostatními muslimskými ženami, s dětmi,
s manželem a blízkými příbuznými (synové, otec, bratři…).
Muži a mladiství by měli být pokud možno
vyšetřováni a ošetřováni lékařem (ošetřovatelem).
Ženy a dospívající dívky by měly být pokud
možno vyšetřovány a ošetřovány lékařkou
(ošetřovatelkou).
4. UKRAJINCI:
Utíkají ze své domoviny kvůli špatným životním podmínkám.

• na Ukrajině je zdravotní péče katastrofální
• ukrajinští pacienti jsou velice ukáznění
a nemají žádné speciální požadavky
• emocionálně se příliš neprojevují
• problémem zůstává komunikace z důvodu jazykové bariéry
• pozornost je nutno věnovat pojištění
nemocných, zda jsou pojištěni a kde
„ Každá lidská chyba se dá odpustit,
jen nelidskost ne“.
W. Whitman
Radka Ammari
Učitelka praktického výcviku
Nemocnice Teplice, o. z.

Připojíme se k projektu
STROKE AWARENESS DAY
Krajská zdravotní, a.s. se připojí k celosvětovému projektu
STROKE AWARENESS DAY
Letos již popáté vyhlásila Celebrovaskulární sekce Neurologické
společnosti ČLS JEP ve dnech od 27. dubna do 25. května projekt „30 dnů pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod“.
Projekt „30 dnů pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod“ je součástí celosvětového projektu „STROKE AWARENESS
DAY“. Cílem projektu je zvýšení informovanosti široké veřejnosti o problematice mozkových příhod, zejména upozornit na
možnosti prevence a na nutnost časného zahájení léčby tohoto

velmi vážného onemocnění. Cévní mozková příhoda je druhou
nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích.
Do republikového projektu, do kterého je zapojeno více jak třicet
nemocnic, se zapojila také tři neurologická oddělení nemocnic
Krajské zdravotní, a.s. Dny otevřených dveří v rámci celostátního
projektu „30 dnů pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod“ proběhnou 6. května v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici
Chomutov a 14. května v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici
Děčín a Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Teplice.
Jiří Vondra
Tiskový mluvčí KZ, a.s.
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Cystická fibróza
Cystická fibróza je dědičná porucha způsobená změnami (mutacemi) v genu CFTR
(cystic fibrosis transmembrane conductance regulátor). Gen je uložen na dlouhém
raménku 7. chromozomu, kóduje protein,
který je klíčový pro chloridový transportér
na buněčné membráně.
U zdravých lidí se v plicích tvoří slabá vrstva tekutého hlenu, u jedinců postižených
cystickou fibrózou se tvoří hustý a lepivý hlen, který ulpívá v dýchacích cestách
a způsobuje jejich zablokování. Nahromaděný hlen se v plicích stává živnou půdou
pro mikroorganismy (bakteriální infekci),

Zdravotní laborantka Petra Bajusová
které pak způsobují chronický zánět dýchacích cest. V trávicím traktu způsobuje hustý
hlen ucpání vývodů slinivky břišní, z nichž
jsou za normálních okolností přiváděny do
střev látky (enzymy), nezbytné pro štěpení
potravy. Pokud tyto enzymy nemohou dostatečně působit, dochází k nesprávnému
trávení, organismus není schopen získat
z potravy všechny živiny a nestrávené zbytky potravy jsou vylučovány z těla stolicí. Následkem je celkové neprospívání organismu. V ČR je tímto onemocněním postiženo
1 z 2500 – 3000 narozených dětí. Ročně se
tedy narodí okolo 40 – 50 dětí s cystickou
fibrózou, diagnostikována však bývá jen
polovina z nich. V naší populaci je přibližně
každý 25. člověk přenašečem postiženého
genu cystické fibrózy. Přenašeč má mutaci
přítomnou pouze na jedné ze dvou kopií
genu CFTR,druhá kopie genu je v pořádku
a proto není postižen onemocněním cyst.
fibrózou. V případě, že si přenašeč mutace najde k založení rodiny partnera, který
je též nositelem zmutovaného genu, hrozí
25% riziko, že se jim narodí dítě s CF.
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Nemocnice
Příznaky a projevy cystické fibrózy
K prvním projevům cystické fibrózy dochází
již v dětství, s přibývajícím věkem se tyto
projevy výrazně zhoršují a vedou k závažným zdravotním komplikacím.
Mezi charakteristické příznaky patří:
• dýchací obtíže (infekce plic a dýchacích
cest, dlouhotrvající kašel, zrychlené dýchání)
• trávicí obtíže (zapáchající mastná stolice, špatné vstřebávání živin z potravy,
chronický zánět slinivky břišní, neprůchodná střeva u novorozenců)
• slaný pot
• pomalý růst
• neplodnost
Léčba cystické fibrózy
V současné době je cystická fibróza onemocněním nevyléčitelným, léčba se proto
zaměřuje na zmírnění jeho projevů. Základním léčebným postupem je respirační
fyzioterapie, která se skládá ze série tělesných cvičení. Cílem této terapie je vyčištění dýchacích cest od hustého hlenu.
Pro nemocné s poruchami trávicího traktu
je nutné před jídlem podávat látky usnadňující trávení (enzymy). Strava by měla obsahovat potraviny s vysokou energetickou
hodnotou. V závažnějších případech (časté
infekce dýchacího traktu) je nutné aplikovat léčbu antibiotiky. Vzniku některých infekcí lze zabránit preventivním očkováním.
Infekce jsou nejčastěji způsobeny kmeny Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
aureus, Haemophilus influenzae, Burkholderia cepacia.
Diagnostika
Diagnóza CF je u naprosté většiny stanovena již v raném věku díky zjištění vysokého
obsahu chloridů v potu za pomoci potního
testu - pilocarpinovou iontoforézou. Odběr
potu se provádí pomocí zváženého filtračniho papírku, který se přiloží na předloktí
dítěte. Místo se musí neprodyšně překrýt
a nechá se potit 30 minut. Po ukončení se
filtrační papírek přenese pinzetou do předem zvážené zkumavky a rychle se zazátkuje. Transport do laboratoře musí být okamžitý, kde se opět zkumavka zváží. Potom
se zkumavka musí utěsnit parafilmem, aby
pot nemohl unikat. Na žádanku o vyšetření
musíme zapsat váhu před a po ukončení
testu. V současné době stanovení chloridů
v potu v naší laboratoři již neprovádíme.
Zajišťujeme transport vzorků uložených

Děčín

Orální hygiena v moderní stomatologii

v termosce do specializované Laboratoře
chloridů v potu, která je součástí Dětské
kliniky v Praze Motol, kde se zpracovává
materiál z celé ČR. Kromě laboratoře je
k diagnostice CF potřeba dalších vyšetření
- RTG, ultrazvuk, mikrobiologické vyšetření
původců infekcí atd.
Závěr
Léčba cystické fibrózy musí být velmi intenzivní, trvalá a komplexní. Je zaměřena především na odstranění plicních komplikací
a žaludečních i střevních potíží. V minulosti se lidé s tímto postižením často nedožili
dospělosti, v současnosti se dožívají 30ti
let i více let, ale jejich život je zcela podřízen léčbě a cvičení.Některým pacientům
prodlouží život pouze transplantace plic.

Hudba budoucnosti
První metoda, která se nabízí je genová terapie. Jenže tady veškeré dosavadní pokusy selhávaly kvůli vysoké odolnosti plicních
buněk - zjednodušeně řečeno viry, které se
normálně pro genovou terapii používají
(např. modifikovaný virus kočičí leukémie),
nedokázaly proniknout cytoplazmatickou
membránou (CPM) buňky a vnutit ji opravený gen. Nedávno se ale vědcům z podařilo vymyslet zajímavé a nadějně vypadající
řešení. Vybavili obal modifikovaného viru
kočičí leukémie obalovým proteinem viru
eboly.
Kdybychom měli použít přirovnání, tak CPM
každé tkáně funguje jako zamčené dveře,
které se otevírají jen pro „rozkazy shora“
(tj. hormony aj.) a potřebné živiny. Viry
ale mají jakési „klíče“ (obalové proteiny),
kterými si umí „odemknout“ vstup i proti
vůli buňky. Většina virů umí svým „klíčem“
„odemknout“ jenom jeden či dva typy buněk, ale ebola má něco, co by se pro potřeby tohoto přirovnání dalo označit jako
„univerzální klíč“, pomocí kterého dokáže
napadnout naprostou většinu tkání a orgánů, plíce nevyjímaje.
Právě tato vlastnost se vědcům velice hodila. Kočičí leukémie s „univerzálním klíčem“
od eboly v obalu, bez problémů napadla
plicní buňky v umělé kultuře a vnutila jim
opravený gen pro výrobu CFTR. Jelikož je
výroba hybridního viru poměrně snadná
a levná, vypadá to, že již brzy se budou
moci zahájit klinické testy této metody.
Petra Bajusová
Zdravotní laborantka
LTS Děčín

Orální hygiena je nedílnou součástí každodenní péče o zdraví
Moderní zubní medicína přechází od výkonů léčebných k výkonům preventivním.
Orální hygiena je definována jako osobní
údržba čistoty a hygieny zubů a ústních
struktur, včetně protetických náhrad, ortodontických aparátků, čištění mezizubních
prostorů a včetně správné výživy. Cílem
orální hygieny je zabránit poškození tvrdých zubních tkání – vz. kazu, zabránit vz.
zánětu měkkých tkání a udržet terapeutické
(léčebné) výsledky. Orální hygiena zahrnuje profesionální a individuální péči.
Individuální péči provádí každý člověk sám
a je součástí jeho celkové osobní hygieny
během dne. Tím zodpovídá za své orální
zdraví. Jejím cílem je odstranění zbytků
potravy a plaku správným zubním kartáčkem a pastou, správnou technikou čištění
zubů, dentálními pomůckami (mezizubní
kartáčky a dentální niť) a výplachy ústními
vodami.
Profesionální hygienu provádí v ordinaci
ošetřující a to zubní lékař nebo dentální
hygienistka, která se v moderní stomatologii stala nezbytnou součástí pracovního
týmu zubní praxe. Je to odbornice s licencí,
která se zabývá prevenci a léčbou počátečních stádií kazů a onemocnění parodontu.
Většina lidí chce mít zdravé a krásné zuby
a právě to, jak si je udržet co nejdéle vás
naučí dentální hygienistka.

Denně přicházejí do ordinace na ošetření
pacienti s nánosy plaku, zubního kamene,
krvácejícími dásněmi, se zápachem z úst
a viklavostí až rozestupem zubů. Všechny
tyto problémy vznikají v důsledku nedostatečné hygieny. Když si pacient dvakrát denně vyčistí zuby tak, že na nich nezůstane
žádny plak, nemá se z čeho vytvořit zubní
kámen, nevznikne žádný zánět, krvácení
a zápach. Zubní kaz a zánět dásní nejsou
dědičným onemocněním. Jsou důsledkem
toho, že pacient nevzal odpovědnost za
svoje orální zdraví do svých rukou. Proto
bychom měli pacientovi v ordinaci vysvětlit, jak a proč vzniká zubní kámen, doporučit vhodný typ zubního kartáčku, nacvičit
s pacientem správnou techniku čištění
zubů, poučit ho o důležitosti fluoridace,
která snižuje kazivost chrupu, naučit ho
správně používat dentální niť a mezizubní kartáčky a poučit zároveň o důležitosti
čištění mezizubních prostorů po každém
vyčištění chrupu, hlavně večer. Mezi zuby
se totiž hromadí nejvíce povlaku. Samotný zubní kartáček se bohužel mezi ně nedostane a bakteriální povlak tak bují dále.
Proto mezizubní kartáčky tyto prostory
vyčistí dokonale. Jedním z hlavních úkolů
dentální hygienistky je i pomoc s výběrem
vhodných pomůcek s cíleným zaměřením
na stav dutiny ústní.

Zubní kartáček: základní vlastnosti – měkkost zaoblených vláken, rovně zastřižených, rukojeť pro snadnou manipulaci
a kratší pracovní část. Zubní kartáček se
doporučuje vyměnit za 3 měsíce. Špatně
zvolený zubní kartáček má sníženou čistící
schopnost a může vést k poškození chrupu
a měkkých tkání.
Dentální niť: je vyrobena z nylonu, určená
pro čištění nejužších mezizubních prostor,
mohou být kulaté, voskované a nevoskované nebo napuštěny různými látkami (fluor,
mentol, chlorhexidin). Můžeme jimi snadno diagnostikovat převislou výplň, zubní
kaz či špatnou korunku.
Mezizubní (interdentální) kartáčky: slouží
k čištění interdentálních prostor a fixních ortodontických aparátů. Držátko je vyrobeno
z různých materiálů – plast, kov. Pracovní
část bývá ve tvaru válečku či kužílku. Vlákna jsou na drátku a zde je nutná jejich měkkost. Pro péči o implantáty jsou vyráběny
mezizubní kartáčky s drátkem potaženým
plastem zamezujícím jejich poškození.
Párátka: jsou vyrobeny ze dřeva, plastu,

kovu a můžou mít různý průměr. Slouží především k doodstranění zbytků potravy.
Elektrické zubní kartáčky: jsou určeny převážně pro pacienty méně manuálně zručné
a handicapované. Mohou mít různě velké
a tvarované otočné hlavy a různou měkkost
vláken.
Pokud Vám na Vašich zubech skutečně záleží a chcete zachovat jejich zdraví po celý
život, pak lze pravidelné půlroční návštěvy
dentální hygienistky jen doporučit.
Jaroslava Stripajová
Stomatolgiocká sestra
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Masarykova nemocnice

entka s indikací karcinomu baze jazyka
a celý výkon 1,5hodiny. Naše pracoviště
je jediné ve východní Evropě, které tento
typ robotických operací provádí.
V dalších dvou dnech se seznámili s problematikou využití robotické chirurgie
v urologii. Vedoucí lékař Centra robotické chirurgie MUDr. Jan Schraml provedl
dvě roboticky asistované radikální prostatektomie s odborným výkladem. Tým
robotického centra pomáhal při edukaci

týkající se manipulace a obsluhy robota
da Vinci a kazašští pracovníci navštívili

Dne 1. 7. 2008 zahájila svůj provoz E-Univerzita pro nelékařské zdravotnické pracovníky (www.euniverzita.eu,
http://kurzy.euniverzita.eu). E-Univerzita se orientuje na poskytování distanční formy výuky v podobě e-learningových kurzů,
které vycházejících především z potřeb zdravotnické praxe a aktuální trendů. Distanční vzdělávání tohoto typu je E-Univerzitou
poskytováno nejen všeobecným sestrám, ale porodním asistentkám, fyzioterapeutům, zdravotnickým laborantům, nutričním
terapeutům, zdravotnickým záchranářům, ergoterapeutům, radiologickým asistentům a dalším nelékařským zdravotnickým
profesím.
E-Univerzita v současnosti nabízí na 60 kurzů zaměřených na multikulturalismus, medicínské právo, kvalitu ve zdravotnictví a její
hodnocení, minimalizaci rizik ve zdravotnické praxi, klinicko-pacientskou komunikaci, porodní asistenci, využití ergoterapie
a fyzioterapie při léčbě pacienta u konkrétní klinických stavů (Parkinsonova choroba, CMP, roztroušená skleróza, totální
aloplastika kyčelního kloubu, periferní parézy aj.), ale i kurzy z přednemocniční péče, radioterapie, nutrice a laboratorní praxe
nebo takové, které jsou koncipovány jako teoretický vhled/příprava do různých technik a metod (poskytnou základní informace
např. o kinezioterapeutických postupech, facilitačních metodách, Feldenkraisově a Vojtově metodě apod.).

Lékaři M. Budykhan a Y. Kiyashev
i sterilizaci, kde byli seznámeni s postupy péče o robotické nástroje.
Získané poznatky a zkušenosti budou
MUDr. Badykhan a pan Kiyashev předávat kazašským lékařům a pevně věří, že
se jim podaří otevřít podobná Centra robotické chirurgie i v jejich zemi.
Školení úspěšně navázalo na loňskou
stáž urologů z Ruska na našem pracovišti
a věříme, že nebylo poslední…

MUDr. Karel Sláma školí...
Ve dnech 22. a 26.–27. ledna 2009
navštívili Centrum robotické chirurgie
Masarykovy nemocnice, o.z. Krajské
zdravotní, a.s. zaměstnanci kazašské
pobočky společnosti STARGEN, která
zastupuje výrobce robotických systémů
da Vinci, americkou společnost Intuitive
Surgical. MUDr. Marat Badykhan a pan
Yerlen Kiyashev s velkým zájmem sledovali unikátní robotický výkon ORL, kterou
provedl MUDr. Karel Sláma za asistence
MUDr. Neubauera. Byla operována paci-

...za asistence MUDr. Jiří Neubauera

MUDr. Jan Schraml
MUDr. Karel Sláma jun.
Centrum robotické chirurgie KZ, a.s.

V Ústecké nemocnici provedli 100. robotickou operaci
Dnes 10. 3. 2009 byla v Centru robotické
chirurgie Krajské zdravotní a.s. v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem provedena expertním týmem stá robotická minimálně invazivní operace nádorového
onemocnění.
Centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní, a.s. je pátým centrem se šestým
robotem v České republice. „Na žádném
takovém robotu u nás nebyl proveden
stý zákrok tak rychle a to během necelých sedmi měsíců,“ uvedl ředitel Krajské
zdravotní, a.s. Eduard Reichelt. Robot
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v Ústecké nemocnici je nejvytíženějším
zařízením svého druhu v ČR.
První operace provedená za pomoci robota v Ústeckém kraji byla uskutečněna
19. srpna 2008 a jednalo se o úspěšnou
resekci ledviny s nádorem u pacienta
v chronické renální nedostatečnosti. Tímto zásahem u něho byla oddálena eventuální nutnost hemodialýzy. Pro srovnání,
tento robotický výkon byl v poměru s celoroční péčí o pacienta v High Definition
programu (v programu s vysokým rozlišením) mnohonásobně levnější. Minimálně invazivní chirurgické výkony přinášejí

vhodná alternativa
celoživotního vzdělávání nelékařů

pacientovi mnohé benefity, jako redukci
krevních ztrát, redukci komplikací, či
snížení pooperační bolesti. Nespornou
výhodou je následná rychlejší rekonvalescence a tedy i návrat pacienta do běžného života. Rozhodnutí o vytvoření Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní,
a.s. a nákup robota, nejlepšího v České
republice, posunuje zdravotnictví v Ústeckém kraji na špičkovou úroveň nemocnic, např. Ústřední vojenské nemocnice
či nemocnice Na Homolce.
Jiří Vondra
Tiskový mluvčí KZ, a.s.

V E-Univerzitě naleznete kurzy zaměřené na patologii v graviditě (např. kardiovaskulární onemocnění a diabetes mellitus
v graviditě), na právní zodpovědnost v porodnictví, poruchy porodních mechanismů, historii porodní asistence, hypotrofii
a distress plodu či na management porodnické bolesti. Dále jsou v současné době přístupné kurzy zaměřené na hemolytické
onemocnění, aloimunizaci, transfuzní medicínu, nádorové markery, autoimunní hemolytickou anemii či screening Downova
syndromu. Nechybějí ani kurzy, v kterých získáte informace o nutričních intervencích u kritických stavů či onemocnění GIT. Další
tématickou skupinou jsou kurzy z oblasti přednemocniční péče
a intenzivní medicíny. Nechybí ani kurzy zaměřené na pracovní
rehabilitaci, ergodiagnostické testování či užití ergoterapie
Bc. Dita Vlasáková, R. N.
v léčbě řady onemocnění.

E-Univerzita – celoživotní vzdělávání online
Pokud se rozhodnete studovat, stačí zadat adresu
http://kurzy.euniverzita.eu, zaregistrovat se a z nabídky kurzů
http://kurzy.euniverzita.eu
si objednat ty, které vás osloví (jejich počet je jen na vás).
www.euniverzita.eu
V současnosti je rozpracováno dalších přibližně 20 kurzů z oboru
fyzioterapie, ergoterapie, radioterapie a radiodiagnostiky,
dita.vlasakova@euniverzita.eu
porodnictví a gynekologie a ošetřovatelství. V tématickém plánu
tel.: +420 777 959 869
na rok 2009 je pak zařazeno dalších 80 kusů. Hodinová dotace
všech kurzů v E-Univerzitě jsou 4 hodiny. Kompletní seznam
dostupných a připravovaných kurzů naleznete na výše uvedené
adrese, na titulní stránce v hlavním menu. Všechny kurzy jsou ohodnoceny 3 kreditními body v souladu s vyhláškovou 321/2008
Sb. Pro zahájení studia, které můžete realizovat v pohodlí svého domova, stačí vyplnit objednávku, uhradit kurzovné 190 Kč/
kurz a začít studovat. Na konci studia čeká závěrečný test (10 uzavřených otázek, odpovědi ve formátu Pravda/Nepravda).
Pro jeho úspěšné zvládnutí je třeba alespoň 8 správných odpovědí. Na test je dostatek času - 60 minut, v klidu se tedy můžete
vracet k informacím, které Vám nabízí studijní materiál, v případě, že váháte s odpovědí. Pokud máte více jak dvě nesprávné
odpovědi, test je možné opakovat. Jakmile úspěšně zvládnete test, je zaslán certifikát a přiznány kreditní body. Veškeré pokyny
ke studiu naleznete v hlavním menu na titulní straně. E-Univerzita Vám taktéž zajišťuje konzultační a poradenskou činnost
prostřednictvím studijního oddělení. To Vám poskytne potřebnou radu či pomoc v případě, že byste nevěděli, jak se k studiu
přihlásit či nastaly neočekávané technické potíže.
E-Univerzita pro nelékařské profese je otevřena 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a nabízí možnost studovat v čase, který
studentům vyhovuje, pohodlně, z domova či práce a tempem, které si zvolí. E-Univerzita nabízí širokou škálu odborných
modulů/kurzů, jenž jsou koncipovány tak, aby adekvátně reflektovaly na požadavky a trendy v oboru ošetřovatelství,
fyzioterapie, ergoterapie, radiodiagnostiky, radioterapie, gynekologie a porodnictví a intenzivní medicíny. Portál E-Univerzity
není jen poskytovatelem vzdělávání, ale přináší studentům aktuální informace z oblasti ošetřovatelského výzkumu, legislativy
a trendů v oboru a podporuje odborné diskuze. V rámci každého kurzu je založené odborné fórum, které otevírá prostor pro
odborné diskuze a polemiky. V E-Univerzitě máte nejen možnost studovat, můžete se též podílet na vytváření e-learningových
kurzů. Za tvorbu kurzu jsou autorovi přiznány kreditní body ve výši 25 kreditních bodů.
E-learning je jednoznačně trendem současné doby a šancí jak minimalizovat finanční náklady na vzdělávání, nepřítomnost
v zaměstnání a časovou zátěž, jenž je se vzděláváním spjata. E-learning je možná řešením Vašich problémů, alternativa
po vzdělávání a východisko pro Vašeho zaměstnavatele. Neváhejte ho tedy vyzkoušet. Více se dozvíte na našich webových
stránkách.
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Nabídka
pracovních příležitostí

Těmito obrázky se vracíme k benefici
„Krása pomáhá dětem“, která se uskutečnila v Severočeském divadle opery
a baletu se slavnými modelkami a Miss
ČR. Benefiční večer zorganizovala paní
Lenka Taussigová-Kocmanová již po čtvrté a celkem pro děti hospitalizované na
Dětské klinice Masarykovy nemocnice
získala částku 1 milion 230 tisíc korun.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice
Chomutov, o.z.

přijme do pracovního poměru pro nově zřizovanou lékárnu

farmaceuty a farmaceutické asistenty

Uprostřed snímku hlavní organizárka akce Ing. Lenka Taussigová-Kocmanová
a ředitel KZ, a s. Ing. Eduard Reichelt

Při návštěvě u nejmenších pacientů

Společenskému večeru dominovala světová móda
jaro-léto 2009, kterou předváděly modelky a Miss ČR,
jmenovitě Andrea Kloboučková, Lucie Hadašová, Elisavet Charalambidu, Zuzana
Štěpánovská, Lucie Váchová, Veronika Pompová, Veronika Chmelíková, Michaela

Nabízíme:
perspektivní práci v moderních provozech, možnost
dalšího vzdělávání a profesního růstu, odpovídající
finanční ohodnocení, vedoucím zaměstnancům smluvní
mzdu, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na
dovolenou, závodní stravování a jiné zaměstnanecké
výhody.
V případě zájmu o některou z výše nabízených pozic
zasílejte písemné nabídky na personální oddělení
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
(viz. kontakty)
Požadavky:
odborná způsobilost k výkonu povolání v souladu se
zákonem č. 96/2004 Sb., bezúhonnost, zdravotní způsobilost, schopnost týmové práce, zájem o obor.
Kontakty:
Adresa:
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.,
Kochova 1185
430 12 Chomutov
Tel.:
Fax:

+420 474 447 111
+420 474 447 299
+420 474 626 196

Studio ZDRAVÍ

Čtvrtá benefice pro nemocné děti – Krása pomáhá dětem

trvalá redukce těle
sné
hmotnosti
revoluční 4-kroková konc

o 10–15% u všech spolu

epce se snížením váhy

pracujících klientů

řešení závislosti na

tabáku

trvalá abstinence u vyso
kého procenta kuřáků,
srovnatelného se špičkov
ými světovými centry

fototerapie polarizo
vaným
světlem

vynik ající efekt zvláště u

osob s chronickými
bolestivými problémy pohy
bového aparátu

Ve Stromkách 4
400 01 Ústí n. L. – Bukov
MUDr. K arel Urban
mobil: 775 346 712
E-mail: szul@seznam.cz
inzerce

Předávání dárků na Dětské klinice

Převzetí finančního daru od společnosti Viamont DSP

16

www.kzcr.eu

Nemocnice Most, o.z.
MUDr. Radomír Mach se stává
primářem očního oddělení.
Dosavadní primářka MUDr. Rovnerová se vzdala funkce vzhledem k nároku na důchod. Nadále bude pracovat na oddělení při
sníženém úvazku LP.

od 1. 4. 2009

Personální změny v KZ, a.s.
od 27. 4. 2009

Wostlová, Lejla Abbasová a Lenka Taussigová-Kodmanová. Pěvecký sbor Koťata
z Chlumce nejen krásně zazpíval, ale jeho
členové předváděli i dětskou módu.
Večernímu vystoupení modelek předcházela odpolední návštěva Dětské kliniky
a předání sponzorských darů dětem.
Velké poděkování patří organizátorce paní Lence Taussigové-Kocmanové
a všem sponzorům.
Těšíme se na setkání při jubilejním pátém ročníku této akce v roce 2010!

Centrála KZ, a.s.
Paní Soňa Brabcová nastupuje
na pozici vedoucí odboru ošetřovatelské péče a hygieny.

Jiřina Suchá
Redakce Infolistů
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Fotosoutěž
Dobrovolníci v nemocnici
„Dobrovolníci v nemocnici“ to je název
dobrovolnického programu, který je již několik let „modelován“
v některých českých
nemocnicích. V letošním roce se i naše
nemocnice rozhodla pro realizaci tohoto
programu. Za spolupráce dobrovolnické
kanceláře DOBRO-DRUH KZ, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
byly učiněny první kroky pro vybudování
Dobrovolnického centra. Od 1. 2. 2009
zahájí činnost Dobrovolnické centrum
KZ, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
Od 1. ledna 2003 platí v České republice zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Důvodová zpráva k návrhu
zákona o dobrovolnické službě uvádí:
„...zákon reaguje na skutečnost, že ve
společnosti existují na jedné straně skupiny lidí, kteří v zájmu vytvoření rovných
příležitostí potřebují pomoc jiných, a na
druhé straně existují lidé, kteří podle
svých možností a schopností, vedeni pocitem solidarity, jsou ochotni jim nezištně
tuto pomoc poskytnout. Toto vědomí solidarity a humanitární pohled na svět je základním prvkem dobrovolnictví. Úkolem
dobrovolnictví není nahrazovat funkce orgánů veřejné správy, ale může je vhodně
doplňovat a může působit i v oblastech,
kde stát ani územní samosprávné celky
činit objektivně nemohou“.
Činnost dobrovolníka v nemocnici má
oboustranný přínos. Přináší konkrétní
pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit
smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích.
Cíle programu
Posláním dobrovolnického programu je
vnášet do nemocnice více lidského kontaktu, přispět ke zlepšení psychosociálních podmínek pacientů na lůžkových
odděleních, vyplňovat volný čas nemocného a motivovat jej. Posilovat duševní
pohodu pacienta a jeho postoj k aktivní
spolupráci na uzdravení, pomáhat překlenout náročné chvíle a přispět k lepší-
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Nemocnice

mu průběhu a efektu léčby. Napomáhat
dětem, dospělým i starým lidem k překonání doby, kterou tráví v nemocnici. Činnost dobrovolníka nenarušuje léčebný
režim a provoz nemocnice, ale doplňuje
práci odborného personálu tam, kde je
to možné.
Kdo jsou dobrovolníci?
Dobrovolník je člověk, který se svobodně rozhodl věnovat svůj čas, energii

Marcela Šárová
a schopnosti ve prospěch druhého člověka a svou pomoc poskytuje bezplatně.
Dobrovolník v nemocnici nenahrazuje práci zdravotnického personálu, ale
snaží se přispět ke zlepšení kvality života pacienta ochotou naslouchat, promluvit si o obyčejných věcech nebo jen tak
pobýt s člověkem, který je plný úzkosti
a trápení.
Dobrovolnickou činnost mohou vykonávat studenti, absolventi, handicapovaní,
lidé se základním vzděláním, ženy na
mateřské a rodičovské dovolené, lidé
v předdůchodovém i důchodovém věku,
kolektivy firem. Nezáleží na tom, v jakém
oboru až doposud pracovali, či jakou absolvovali praxi. Zkrátka kdokoliv, kdo má
chuť a možnost věnovat část svého volného času prospěšné činnosti. Vstupní

Most

investicí je pouze chuť pracovat s lidmi
a volný čas.
Dobrovolníci jsou pro službu vyškoleni.
Po dobu své činnosti jsou pojištěni a pod
supervizí.
Aktivity dobrovolníka:
Náplní práce dobrovolníků je např. pacientům (zejména starším a dlouhodobě
hospitalizovaným) vyplnit jejich volný
čas nejrůznějšími aktivitami, povídat si
s nimi, číst, hrát s nimi stolní hry, doprovodit je na procházku, vyzdobit oddělení,
připravit pro pacienty krátké kulturní vystoupení, zajistit nákup apod.
Co může dobrovolník pacientovi nabídnout?
• Změnu nemocničního stereotypu
• Aktivizaci, motivaci, vyplnění volného
času
• Objevení nových nebo obnovení starých dovedností
• Zlepšení emocionálního ladění (dobrou náladu-úsměv)
• Společnost a rozptýlení - společník
u lůžka (společenské hry, četba, povídání si)
Dobrovolníci mohou přispět ke zkvalitnění pobytu pacienta v nemocnici. Zlidšťují
atmosféru nemocničního prostředí a starají se o to, aby se pacienti necítili opuštění a nepotřební.
Základním posláním dobrovolníků je vyplnění volného času pacientům, zejména
seniorům a dlouhodobě hospitalizovaným.
Dobrovolníkem se může stát v podstatě
kdokoliv, protože takřka každý umí něco,
co může poskytnout ostatním. Každý člověk má vrozenou schopnost darovat dobrovolně a nezištně svůj čas a práci, lišíme
se pouze v tom, do jaké míry a v jaké formě jsme ochotni tak činit.
Chcete smysluplně využít svůj volný čas?
Zkusit se realizovat a zároveň udělat radost i někomu jinému? Máte chuť, energii
a čas pomáhat druhým? Pokud ano, staňte se dobrovolníkem.
Marcela Šárová
Hlavní sestra
Nemocnice Most, o.z.

Pro velký zájem samozřejmě pokračujeme
dále s názvem Fotosoutěž čtenářů. Abychom příliš neomezovali autory vyhlášeným tématem, uveřejňujeme 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.

Probuzení jara
Iva Broulíková

Nad mraky
Vladimír Hanzal

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 časopise
Infolisty a na webu KZ, a.s.

Azuro...
Věra Hanzalová

Inz.: Branka hledá plot, zn. Jen vážně
Alena Vepřovská

Nedotknutelnost
Kateřina Procházková

Vyhodnocení soutěže na téma Zimní období a jeho radosti

1. místo
Zimní romance – Jan Pejchal

2. místo
Jako z „Mrazíka“ – Iva Broulíková

Děkujeme všem přispěvatelům do fotosoutěže s tématikou ZIMNÍ OBDOBÍ A JEHO RADOSTI
a pokračujeme příspěvky do soutěže na téma krásy jara. Opět jsme obrželi velké množství opravdu krásných snímků a bylo velice těžké z těchto příspěvků vybrat právě ty nejlepší.
Nepublikované snímky zůstávají v redakčním archivu. Uvedení výherci Zimní soutěže si mohou vyzvednout věcné ceny na adrese redakce INFOLISTŮ v 6. patře u vedoucího redaktora
Bc. Josefa Rajcherta.

3. místo
Zima kvete – Oldřiška Zajíčková
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Specializovaná způsobilost
Dle zákona 95/2004 Sb. končí k 2. 4.
2009 přechodné období k získání specializované způsobilosti na základě doložené praxe.
Pokud lékař praxi splní do 2. 4. 2009
může si o specializovanou způsobilost
požádat do 2. 4. 2010
Lékaři zařazení dle 95/04 Sb. si mohou
specializaci (všech 81) dokončit podle
původních právních předpisů, ale upozorňuji, že zazněl termín ze strany MZČR
– do roka.(Není ověřeno)
Při diskuzi zazněl názor, že lékaři v posledním roce přípravy by měli atestovat
z oboru, ve kterém jsou zařazeni, ale lékaři v prvním nebo druhém roce přípravy
by měli požádat o změnu oboru (pokud
jejich obor zanikl, nebo byl přepracován
jako certifikovamý kurz).
Atestace I. stupně podle původních
právních předpisů
Atestace I. stupně podle původních právních předpisů, které bylo možno složit do
roku 2004, se od 3. 4. 2009 považují za
základní kmen. Pokud lékař nezískal spe-

cializovanou způsobilost uznanou MZČR,
dojde k omezení jeho činností v rámci Vyhlášky o činnostech.
Vyhláška o činnostech
Vyhláška o činnostech - ujištění ze strany
MZ, že činnosti budou navýšeny tak, aby
neomezily provoz ZZ včetně služeb.
Po absolvování základního kmene (24
měsíců, pouze pediatrický kmen 36 měsíců) získá absolvent Certifikát, který ho
bude opravňovat k činnostem dle vyhlášky.
Na lékaře, kteří nezískali z různých důvodů specializovanou způsobilost se bude
vztahovat vyhláška o činnostech a bude
se na něj nahlížet jako na lékaře po základním kmeni!!!
Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání podle
vzdělávacích programů jednotlivých specializačních oborů a zahrnuje účast na
veškerých lékařských výkonech v oboru,
ve kterém specializační vzdělávání probíhá, včetně případné účasti na službách
v nepřetržitém provozním režimu práce.

Krajské zdravotní, a.s.
Specializační vzdělávání lékaře může být
přerušeno z důvodů pracovní neschopnosti, mateřské a rodičovské dovolené,
vojenské činné služby, civilní služby
nebo vědecké činnosti, avšak nesmí být
tímto přerušením zkráceno.(nezapočítává se!!!)
Za výkon povolání lékaře s odbornou
způsobilostí se považuje preventivní,
diagnostická, léčebná, rehabilitační
a dispenzární péče prováděná lékařem
s odbornou způsobilostí pod odborným
dohledem lékaře se specializovanou
způsobilostí v příslušném oboru.
Bez odborného dohledu může lékař
s odbornou způsobilostí na základě certifikátu o absolvování základního kmene
příslušného specializačního oboru, který vydalo ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, vykonávat činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.
Odstavec 2, věta druhá)
Výkon činností podle odstavce 2 věty
druhé není považován za samostatný výkon povolání lékaře.
Mgr. Ludmila Šubrtová
Vedoucí CVDV KZ, a.s.
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Redakce Infolistů
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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
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