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Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
Před nedávným časem se uskutečnil v prostorech chomutovského divadla 384. slavnostní lékařský večer,
jehož hlavním hostem byl předseda
České gastroenterologické společnosti
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., kterého
se nám posléze podařilo vyzpovídat.
Pane profesore, naše čtenáře by zajímala spousta věcí ohledně vaší osoby
a vašeho působení v Nemocnici Chomutov, o. z., Krajské zdravotní, a. s.
Na úvod mi dovolte hned jednu osobní
otázku:
Jak jste se dostal k medicíně a zda to byl
váš záměr stát se lékařem?
Přestože jsem z lékařského prostředí
(otec je významný pediatr a alergolog),
nebyla to moje hlavní volba. Mám spoustu jiných oblastí, kde jsem se chtěl realizovat a rozvíjet (humanitní vědy, kultura,
historie, archeologie), ale dal jsem přednost medicíně, kde je menší vliv politiky,
který se v té době dal u uvedených věd
předpokládat. Lékařství byla tedy moje
další, jasná volba.
Co vás provázelo profesním vývojem až
po dnešní pozici uznávaného gastroenterologa?
Opět vlastně náhoda ve výběru oboru.
Nastoupil jsem tehdejším organizačním
zařazením v ústecké nemocnici, kde jsem
se ocitl pod vlivem vynikajících osobností tehdejší nemocnice, která fungovala
dle jasných pravidel. Shodou okolností

pod vedením primáře gastroenterologického oddělení doc. MUDr. Bitra. Po dvouleté praxi jsem změnil obor nastoupením
na interní kliniku Královské Vinohrady,
kde jsem se věnoval imunologii a alergologii. Druhá náhoda bylo setkání mého
předešlého ústeckého primáře gastroenterologie s prof. MUDr. Fričem (vedoucím
gastroenterologického pracoviště), který
sháněl dalšího lékaře do týmu. A já byl
doporučen. Tak se ze mne stal gastroenterolog. Pokud by byla shoda náhod
směrována osudem jinak, mohl jsem
dnes být kardiolog nebo revmatolog…
Pokud se podíváme na současnost
a vaše působení v naší chomutovské nemocnici? Jak jste se zde ocitl?
Základním momentem bylo oslovení mé
osoby ke spolupráci místní gastroenterologií. Cíl naší spolupráce spočívá ve vzájemných konzultacích různých případů
a dále splnění požadavku o možný další
rozvoj endoskopických metod na zdejším oddělení. Zejména toto mne oslovilo
a rád jsem souhlasil. Byla to výzva.
Na zdejších pracovištích komunikuji
s gastroenterology a chirurgy a já mám
k jejich práci velký respekt. Příjemně
mne překvapuje empatie zdejších lékařů,
jejich každodenní snaha pomoci svým
pacientům a jejich kladný medicínský
přístup.
Stejný pocit sounáležitosti lékaře s pacientem vnímám nejen na gastru, ale
i ve zdejším chirurgickém prostředí.
Jaké jsou vaše priority v působení
na zdejších pracovištích?
Významná je zejména konzultační činnost, zvýšení hepatologické znalosti
orientované až na transplantologii, kde
jsou ještě rezervy. Je to významný úkol,
zvýšit nejen erudovanost v tomto oboru,
ale také dostat do podvědomí pacientů
další možnosti transplantací. Hlavní je
jistě oblast endoskopie, která je mou doménou a mám co kolegům předat.
Jaké je z vašeho pohledu vybavení zdejšího oddělení?
Chápu směr ekonomického vývoje
ve smyslu šetření, ale přístrojové vybavení je třeba jistě updatovat. Aby endoskopie „prosperovala“, potřebuje přibližně

každých pět let obnovit své instrumentální vybavení a možnost držet krok se
standardy současné endoskopické medicíny. Endoskop je přece jen přístroj, který
podléhá opotřebení.
V gastroenterologii jsou trochu napřed
před našimi nemocnicemi pražští lékaři,
např. z Nemocnice Na Homolce, v nových
metodách a léčebných postupech. Co vy
na to?
Ano je tomu tak a mojí snahou je tyto
metody zavést i na ostatní pracoviště.
Ukázat nové metody operačních zákroků
a pacienty osvobodit od nesnází provázejících jejich onemocnění. Hovoříme
třeba o bočním vývodu stomiků apod.
Tyto operace by však měly být i nadále
centralizovány, aby byly prováděny s maximálním komfortem přístrojového a personálního vybavení (nemůže je provádět
v komplexním provedení a mezi ostatními výkony jeden lékař, ale je nutný celý
tým specialistů). Ve smyslu názvu centralizace se ale neskrývají jen pražská pracoviště. Příkladem je například Nemocnice Podlesí, která je malou regionální
nemocnicí se špičkovým lékařským pracovištěm. Pokud se i zde najde někdo,
kdo dokáže za poskytnutí odpovídajících
podmínek založit a „obhospodařovat“
takové pracoviště, proč ne.
Poslední otázka. Před nedávnem jste
v chomutovském divadle na slavnostním
lékařském večeru přednášel o novinkách
a současně statistikách světové gastroenterologie, jaký máte k této činnosti
vztah?
Mimo jiné jsem předsedou České gastroenterologické společnosti a i jako takový
se snažím šířit mezi své kolegy a posluchače co nejvíce informací z tohoto
oboru. Beru to jako poslání. Považuji to
za aktivní součást mého, nejen lékařského, života.
Na otázky redakce odpovídal
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
předseda České gastroenterologické
společnosti a přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM Praha
(v současnosti působí i v Chomutově)
Nemocnice Chomutov, o. z.
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Semináře, Sympózia, Kongresy

Masarykova nemocnice

3. ročník Výroční vědecké konference MNUL
Zpráva ze 3. ročníku Výroční
vědecké konference Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem
Dne 3. dubna, opět po roce, proběhla v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad
Labem Výroční vědecká konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,
spojená s předáním ocenění za nejlepší
výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok
2012 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z této nemocnice. 160 účastníků akce, mezi nimiž nechyběli představitelé Fakulty zdravotnických studií
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a její Vědecké rady, ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem,
zástupci Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., vědečtí pracovníci, primáři, vrchní sestry a další zdravotníci z Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, využilo příležitosti ke společné diskuzi nad dalším
směřováním nemocnice v oblasti vědy
a výzkumu.
V úvodu programu Ing. Martin Zeman
z Odboru vědy, výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní, a. s. seznámil
přítomné s tím, jak si Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem vedla na poli
vědy a výzkumu v loňském roce a co ji
v této oblasti čeká letos. Hlavní blok
konference byl zasvěcen předání ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy
a výzkumu za rok 2012 nejúspěšnějším
jednotlivcům a kolektivům z Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem. Celkově
bylo vyhlášeno 23 cen spojených s finanční odměnou, a to v 6 kategoriích,
vybrané příspěvky byly předneseny. Ceny
předávali MUDr. Josef Liehne, náměstek
pro léčebně preventivní péči nemocnice,
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s.
a Mgr. Bc. Michaela Rothová, zástupkyně hlavní sestry Masarykovy nemocnice,
kteří spolu s Ing. Zemanem tvořili hodnotící komisi. Na závěr předseda Vědecké
rady Krajské zdravotní, a. s. prof. Sameš
informoval přítomné o výsledcích hodnocení vědecké činnosti jednotlivých pracovišť nemocnice v historické perspektivě.
Po skončení oficiální části programu byl
dán prostor k neformálním diskuzím při
občerstvení v kongresových prostorách
ústeckého hotelu Clarion.
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MUDr. Josef Liehne

MUDr. Josef Škola
a MUDr. Karel Štěpánek

Ing. Martin Zeman
a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

V kategorii „Vědecká činnost oddělení“
se na první pozici opět umístila Neurochirurgická klinika, dále Kardiologická
klinika a gastroenterologické oddělení.
V kategorii „Republiková prvenství“ získala diplom Neurochirurgická klinika
za preparace mozkových drah Klinglerovou metodou na mražených preparátech
mozku a korelace se zobrazením traktografie MRI. Tato technika byla zavedena
prioritně v České republice v anatomické
laboratoři Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, byly publikovány 2 práce
v časopise s IF, byl vypracován manuál
v anglickém jazyce a uspořádán první
mezinárodní kurz společně se světovými odborníky této oblasti neurochirurgie
(prof. Lang USA, prof. Meyer Německo),
kurzu se účastnilo 20 lékařů z 10 zemí.
V kategorii „Příkladná reprezentace MN“
získal první cenu kolektiv traumatologie
pod vedením MUDr. Petra Obruby za organizace symposia k 60 letům samostatného traumatologického oddělení v MN.
Druhou cenu obdržela prim. MUDr. Jarmila Fišerová z oddělení funkčního vyšetřování za aktivní účast v kampani
Světový den spirometrie a třetím oceněným byl přednosta Kardiologické kliniky
doc. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC,
FSCAI za aktivní účast na kursech invazivní kardiologie v Londýně s přihlédnutím k publikační činnosti a předsednictví
na prestižních mezinárodních symposiích.
V kategorii „Publikace“ si ocenění odnesli MUDr. Josef Škola a MUDr. Karel
Štěpánek z oddělení intenzivní medicíny
za autorský podíl na publikaci „Standardy první pomoci“. Na druhém místě byl
prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. z Dětské kliniky za publikaci „Selhání tělesného růstu“ a jako třetí získal ocenění
prim. MUDr. Jiří Masopust z transfuzního
oddělení, který byl editorem a vedoucím
kolektivu autorů publikace Transfuzní lékařství.
V kategorii „Článek v impaktovaném časopise“ uspěl kolektiv autorů z neurochirurgie, vedený profesorem Samešem,
s článkem „P Com-P1 Aneurysm Formation in a Patient with Bilateral Internal Carotid Occlusion“ s IF 0,634, následovaný

dalším neurochirurgickým kolektivem,
tentokrát vedeným MUDr. Hejčlem s „Elevated Intracranial Pressure, Low Cerebral
Perfusion Pressure, and Impaired Brain
Metabolism Correlate with Fatal Outcome
After Severe Brain Injury“ s IF 0,634, jako
třetí uspěl traumatologický autorský tým
vedený MUDr. Koppem s článkem „Artroskopicky asistovaná osteosyntéza
kalkanea“ s IF 0,394, čtvrtým oceněným
byl opět traumatologický kolektiv, tentokrát vedený MUDr. Obrubou s „Léčba
zlomenin diafýzy humeru nitrodřeňovou
fixací svazkem hřebů dle Hackethala“
s IF 0,394 a pátým úspěšným kolektivem byl tým oddělení lékařské genetiky

vedený Mgr. Čejnovou s posterem „Triploidies identified at prenatal diagnosis“, jehož abstrakt byl uveden v European Journal of Human Genetics (IF 3,669).
Poslední kategorií, ve které bylo uděleno
dokonce osm cen z velkého množství nominací, byly „Sesterské prezentace“. Získaly je Jana Nečilová z Chirurgické kliniky,
Jana Štěpková s Olgou Klimendovou rovněž z Chirurgické kliniky, Bc. Soňa Brabcová z Traumacentra, Naděžda Urbanová
s kolektivem sálových sester z očního
oddělení, Kamila Martincová z gastroenterologie, Petra Jelínková s Renatou Janstovou z Neurochirurgické kliniky a Anna
Marklová z infekčního oddělení.

Oceněným blahopřejeme a děkujeme
všem ostatním, jejichž práce byly zaslány do soutěže, ale které se mezi oceněné
nedostaly. Počet přihlášených prací byl
opět vyšší než v minulém ročníku, práce byly kvalitní, budeme je propagovat
i jinými způsoby než právě skončenou
soutěží. Těšíme se na další ročník soutěže a znovu připomínáme: pište, publikujte, přednášejte a především, dejte nám
o svých úspěších vědět.
Ing. Martin Zeman
Odbor vědy, výchovy a dalšího
vzdělávání KZ, a. s.

Ústecký radiologický den

Sponzorka konference
Mgr. Gabrierla Jemelková
Bracco Imaging Czech s.r.o.

Účastníci akce

Radiologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z. ve spolupráci s Českou
lékařskou komorou, Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků
(POUZP) a Společností radiologických
asistentů ČR uspořádalo odbornou konferenci „Ústecký radiologický den“.
Akce proběhla 17. dubna 2013 v Hotelu a restaurantu Větruše v Ústí nad Labem. Mezi nejzajímavějšími tématy byly
přednášky Perfúzní vyšetření mozku
na CT a MR prim. MUDr. Milouše Dernera, Léčba intervenčními radiology – 6 let
zkušeností endovaskulární léčby iktů
MUDr. Filipa Cihláře nebo Nový přístup
k endovaskulárnímu léčení stenóz krkavic – od pacientů s vysokým chirurgickým
rizikem k pacientům s nízkým chirurgickým rizikem prof. MUDr. Martina Sameše, CSc. a dále CMP Pohled neurologa
od MUDr. Aleny Lapáčkové. Příjemné prostředí nově rekonstruovaných interiérů,
vynikající občerstvení a pohodová atmosféra provázela celou konferenci.
Odbornou garanci nad akcí převzal právě
primář Radiologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
MUDr. Milouš Derner.
redakce Infolistů

Prim. MUDr. Milouš Derner

MUDr. Alena Lapáčková – neurologie
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13. Melanom day v Ústí nad Labem a v Chomutově

Šárka Součková
13. 5. 2013

vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení
Nemocnice Chomutov, o. z.

Masarykova nemocnice
v UL a nemocnice
Chomutov:
8.00–14.00
prohlédnutí mateřských
znamének, pigmentových
projevů na kůži bez
doporučení a objednání.
Součástí je i poradenství,
jak svou kůži chránit.
Kožní oddělení Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z. a Kožní oddělení Nemocnice
Chomutov, o. z. se připojí k již 13. ročníku
Evropského dne melanomu v České
republice.
Evropský den melanomu upozorňuje
veřejnost na rizika kožních nádorů
a v rámci pořádaných akcí umožňuje
bezplatné
vyšetření
pigmentových
znamének na vybraných pracovištích
po celé republice.
V Ústí nad Labem i Chomutově proběhne
akce v pondělí 13. května 2013 od 8:00

do 14.00 hodin, kdy si můžete nechat
prohlédnout svá mateřská znaménka,
nepravidelné pigmentové projevy na těle
a zkontrolovat pokožku, zda ona podezřelá
skvrna není zhoubným nádorem. Součástí
vyšetření je i poradenství, jak se chránit
proti nepříznivým vlivům slunečního
záření, jak si chránit svou kůži.
Vyšetření poskytne Kožní oddělení
Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
– v budově I, 2. patro (ambulance),
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí
nad Labem a Kožní oddělení Nemocnice

Chomutov, o. z, budova: D (dostavba),
patro: 3. a 4.
Zveme všechny zájemce, kteří pochopili
důležitost a účinnost správné prevence,
kterou je právě vyšetření mateřských
znamének. Objednání a doporučení
od praktického lékaře není nutné.
–– za Masarykovu nemocnici v Ústí nad
Labem, o. z. prim. kožního oddělení
MUDr. Olga Filipovská
–– za Nemocnici Chomutov, o. z.
prim. kožního oddělení
MUDr. Radka Neumannová

POZVÁNKA

Kamencové jezero v Chomutově pro zdraví
Návazně na tuto akci bude 28. 6. od 11 do 16 hodin, opět v prostorách Kamencového jezera v Chomutově uspořádáno již

5. poradenské setkání kožních odborníků s veřejností
„Když se chceš opalovat, musíš se chránit“.
Poradenství a lékařské konzultace jsou opět zdarma.
Srdečně Vás zve Kožní oddělení Nemocnice Chomutov, o. z. – prim. MUDr. Radka Neumannová.
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Co jste vystudovala a kde působíte?
Jsem absolventkou chomutovského gymnázia a nástavbového studia pro porodní
asistentky na SZŠ v Mostě. Poté jsem nastoupila jako porodní asistentka na naše
oddělení a téměř 26 let zde pracuji. V průběhu zaměstnání jsem si doplnila ještě
vzdělání specializačním studiem v Brně.
Valnou většinu své práce jsem jako porodní asistentka vykonávala na porodním
sále. Dodnes si myslím, že je to jedno z nejhezčích povolání.

V současnosti jste vrchní sestrou, jak vás
práce naplňuje?
Práci vrchní sestry vykonávám 4,5 roku.
Vedla mě k tomu touha po seberealizaci,
snaha změnit věci na oddělení „k obrazu
svému“, dělat věci po svém. Měla jsem
k tomu ideální podmínky. Dostatek zkušeností, znalost oddělení včetně personálu,
volný čas, dospělé děti a chuť do práce.
Náhoda tomu chtěla, že se zároveň obměnil post primáře oddělení, se kterým
jsme našli společnou řeč a naše oddělení
se změnilo personálně (lékaři) i odborně
od základu. Začátky nebyly vůbec jednoduché, za vším je spousta práce. Málokdo
chtěl měnit zajeté zvyky, způsoby práce,
tak jak to bývá ve stojatých vodách zvykem.
Nakonec ale všichni pochopili, že je to ku
prospěchu věci a dnes už je nový způsob
práce zajetý a nikomu to nepřijde divné.
Hlavně díky našemu primáři MUDr. Zemanovi se rozšířilo spektrum poskytované
péče pro pacientky napříč celým oborem,
a to bylo i naším společným cílem.
Nic by se nepodařilo bez pochopení
a vstřícnosti mých podřízených – porodních

asistentek, instrumentářek, ošetřovatelek,
sanitářů i pomocnic.
Proto všem patří můj dík. Oni to ode mne
moc často neslyší, jsem tvrdohlavý výbušný Býk, ale to neznamená, že si to neuvědomuji, akorát v tom fofru na to nebývá
moc času. Snad se polepším. Ráda bych
jim slíbila alespoň méně administrativy,
která zatěžuje nejen sestry, ale i lékaře.
Kromě své práce ještě jezdím jeden den
do ambulance ve Vejprtech.
Zbývá vám ještě nějaký volný čas, jak ho
trávíte?
Svůj volný čas trávím celkem aktivně.
I když svou práci z hlavy úplně nedostanu (i večer nebo o víkendu se stává, že
musím řešit některé nenadálé záležitosti),
snažím se věnovat trochu sportu. V zimě
lyže, nově i běžky. Od jara většinu času
trávím se svým partnerem na golfovém hřišti, do Mostu na Matyldu jezdím na in-line
bruslích, občas se projedu na kole. Ráda
cestuji a podnikám výlety. Máme v současnosti nový dům, a tak se moc těším na svou
úžasnou zahradu.

Vladimíra černá
vedoucí laborant na oddělení laboratorního
komplementu Nemocnice Most, o. z.
Jaké jste absolvovala vzdělání a kdy jste
a kam nastoupila do zaměstnání?
Vzdělání – Střední zdravotnická škola
v Ústí nad Labem, nástup do zaměstnání –
r. 1987 – Nemocnice Most, odd. OKB.
Kde pracujete v současnosti a jak vás práce naplňuje, jaký je váš kolektiv apod.
(ev. kdo ho vede…)?
Pracuji v KZ, a. s. – Nemocnici Most na odd.
laboratorního komplementu jako vedoucí
laborant. Na mé pozici mě naplňuje hlavně práce se zaměstnanci, organizace nově
sloučeného provozu (biochemie, hematologie, toxikologie)… kolektiv se po sloučení provozů poznává, snaží se najít společnou cestu s cílem poskytovat co nejlepší,
nejkvalitnější a nejkomplexnější služby
klientům. Naše odd. laboratorního komplementu vede Ing. Eva Herkommerová,

Ph.D. – velmi pracovitá, cílevědomá a celým kolektivem oblíbená…
Co se za dobu vaší práce na zmíněném pracovišti změnilo, co by se hodilo?
Za mých 25 let praxe jsem zaznamenala
celou řadu změn… od zautomatizování provozu, zavedení laboratorního inf. systému
až po sloučení tří odborností do jednoho
komplementu, což plně koresponduje s laboratorním trendem.
Jaké máte plány do budoucna, co vás baví
a jaké máte koníčky?
Úspěšně obstát ve vedoucí pozici, vytvořit
kvalitní a spokojený tým pracovníků na vysoké úrovni, neustále zvyšovat konkurenceschopnost našeho oddělení, nabízet
nové služby. Koníčky – lyžování, rybaření,
vaření.

Mgr. Josef Rajchert, vedoucí redaktor Infolistů
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Jan Paleček – dobrovolník
Moje činnost v nemocnici
Před lety bylo nejdůležitější získat pro
dobrovolnictví vedení kadaňské nemocnice v osobě pana ředitele MUDr. Josefa
Maška a hlavní sestry Anny Melicharové.
Vše se překvapivě dařilo a dobrovolnictví v nemocnici bylo od počátku velmi
podporováno. Dobrovolnické centrum
dokonce dostalo do pronájmu kancelář
poblíž oddělení LDN.
Pro moji osobu dokonce nemocnice zakoupila kvalitní zdravotnickou uniformu
a poskytla prostory pro převlékání, visačku se jménem pak přidalo DCR.
Těšil jsem se moc a moje práce dobrovolníka začala na LDN. Měl jsem v práci,
z určitého důvodu, více minulé dovolené,
a tak jsem si několik dní vybral a začal.
Byl jsem na oddělení představen vrchní
a hlavní sestrou. Ošetřující personál byl
velmi překvapen, snad i zaskočen a vůbec nesdílel mé nadšení. Myslím, že jsem
se jim při práci i pletl pod nohy. Navíc se
šeptem rozneslo, že moje přítomnost
na oddělení je tah vedení a že jde hlavně
o sledování délky času stráveného v kuchyňce na kávě a informativních posezeních. Měl jsem však štěstí a u pacientů,
které mi personál doporučil, jsem našel
pochopení. Vždy jsem začínal představením své osoby a „nabídkou“ služeb
a podpory, kterou jsem mohl poskytnout.
A tak jsem začal nemocné a téměř vždy
staré lidi krmit, nosit jim nápoje a různé
drobnosti z kantýny. Snažil jsem se pacienty polohovat, pomáhat jim při hygieně
pacienta na „manipuláku“, běhal jsem
s mísou. Brzy jsem však pochopil, že je
důležitější si s nimi povídat a seznamovat se s jejich osudy z míst jejich bydliště, vyprávět jim o sobě a své rodině,
o svých výletech, o tom co dělám, kde
bydlím a hlavně koho znám. Ve svých
letech a proto, že jsem bydlel jak v Kadani, tak i v Klášterci nad Ohří, jsem znal
celou řadu lidí a mohl jsem tak o nich
vyprávět – znáte toho a toho? Měl jsem
i tu výsadu, že jsem doprovázel v závěru
života některou z maminek svých spolužáků. To pak bylo chválení a radosti!
Začal jsem jim také předčítat – to vůbec
nejraději – jak pohádky, tak i povídky
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a třeba i na pokračování nesmrtelný
příběh Lassie se vrací. Vždy to navodilo
prostor pro sdílení a otevření se. Pacienty jsem navštěvoval i vícekrát týdně. Vše
probíhalo tak jak mělo, návštěvu jsem
končil zápisem v sešitě dobrovolníka
a při odchodu i modlitbou za všechny,
které jsem při návštěvě na oddělení potkal, pacienty i pečující personál. Prosil
jsem a děkoval za ně o všechno dobré a zahrnoval jsem také jejich rodiny.

Jan Paleček při převzetí ceny Křesadla
za rok 2012
Na ty se často zapomíná. Bývají často
více „nemocní“ než samotní pacienti.
Bylo úžasné setkávat se s matkami, které
měly 10–12 dětí a slyšet jejich vyprávění
o životních křižovatkách, o místech, která
už neexistovala a o lidech, kteří už nebyli
mezi námi. To, s jakou pokorou přijímaly úděl pomocných sil u sedláků hned
po obecné škole (na vyučení u švadleny nebyly peníze), to jak se zamilovaly
na tancovačce, kde pocítily první letmé
dotyky muže, jak se vdávaly, jak přiváděly děti na svět a často i z něho, co všechno musely prožít. Všechno v lásce, v pokoře a tichém odevzdání. Smekal jsem
v duchu před nimi a o to víc jsem jim pak
chtěl být nablízku úsluhou, přitakáním,
radou, jakoby na oplátku. S jednou paní
jsme došli tak daleko (navštěvoval jsem
ji pak i v DpS, kde zemřela), že jsem si ta
místa z jejího mládí z vesnice v podhůří

Jeseníků při jejím vyprávění vrýval do paměti a na jejích vzpomínkách jsem si vytvářel svou vlastní představu, představu
o místech kde žila a o lidech se kterými
tam mnoho prožila. Představoval jsem
si, jak by to tam všechno asi mohlo vypadat. Byl jsem velmi překvapený, když mi
z obecního úřadu té obce poslali soudobé pohledy a fotografie toho místa i okolí, a texty místních povídek a bajek, jak mi
to všechno připadalo již důvěrně známé
a blízké.
Byly i doby, kdy jsem v návštěvách polevil a „hořel“ jsem pro jiné věci. Jedno
období bylo dlouhé více jak půl roku.
Na supervizích, kterých si ostatně velmi
cením, jsem o tom na sebe opakovaně
žaloval. Stálo to velké úsilí opět se vrátit
na známá místa na oddělení. Už tam však
byli jiní pacienti i jiný personál. Tak jsem
se představil, oprášil jsem sešit návštěv
a začal jsem nanovo. Přibíral jsem k „zácviku“ čerstvé dobrovolníky a někteří vydrželi poměrně dlouho, než je okolnosti
jejich vlastního života od dobrovolnictví
odvedly. Doufám, že jen na čas.
Nejdůležitější je pravidelnost a dodržování daných slibů. Hodně důležité je
umět s lidmi i mlčet, s tím nemám problém, v duchu prosím za nás za všechny.
Často je potřeba jen poslouchat či spíše naslouchat, to funguje hlavně u žen,
u mužů je dobré přidat trochu bodrosti
a nadhledu. Výhodu spatřuji také v tom,
že jsem manželem (nyní 15 let na dálku),
jako výhodu vnímám i moje žité otcovství
a vůbec, můj věk má jen samé výhody. Lidem, kterým dávám svůj čas, tím jsem byl
ostatně sám bohatě obdarován, mohu
být synem, někdy sourozencem, často
kamarádem, výjimečně přítelem a zřídka
tím, kdo může být u jejich lůžka v jejich
posledních dnech. Tyto životní role vztahů si tak můžeme vzájemně přehrávat
a utvrzovat se v jejich kráse a přesvědčovat se o jejich jedinečnosti a nezbytnosti.
Chceme prostě jen tak být spolu. Jen?
Vůbec spatřuji zatím neobjevený potenciál u dobrovolníků – seniorů. Jsou v určitém smyslu pro naši věc volní a mají
nepřeberné bohatství zkušeností, o které se mohou podělit. Znají život „tehdy“.
Nesou ve svém životě hodnoty, které

jsou dnes často vysmívány a odkládány
jako přežité a nepotřebné. Viděli život
přicházet i odcházet, viděli vylétat děti
z hnízda, byli u jejich maturit, svateb
a promocí. Byli u lůžek nemocných, byli
u posledních rozloučení se svými blízkými. Dokázali již ve svém životě mnoho
věcí opustit, to ostatně jako veledůležité
radím i těm, za kterými přicházím, ale jen
těm kteří to snesou.
Mám ze srdce rád staré lidi. Jsou skvělí.
Často je vidím jako velmi svobodné, již
nemusí to či ono, nemusí jít tam a tam,

pravda, někdy již slyší méně a vidí jen
něco, ale často je to k jejich prospěchu.
Někdy snáší bolest, tu fyzickou, ta však je
jen vzdechem oproti trýzni v myšlenkách.
Myšlenky pryč, zaženeme je vzpomínkami, vzpomínkami na dětství, na rodiče,
na domov, na první lásky, na první obdarování, na manžela, na přátele. Dokážou se snadno ubránit pokušení mít
ještě vůbec nějaké ambice a mohou tím
spíše projevit pokoru a moudrost stáří.
V srdci si ale stále nesou své nenaplněné touhy a je úžasné jim trochu v jejich

Představujeme vám... Neurologie

uskutečnění pomoci, když vám to ovšem
v důvěře umožní. Jsou to pak nádherné
chvíle vzájemného doprovázení, kdy se
ptám, kdo tady vlastně dává a kdo dostává. Já to vím Kdo, ale zůstaňme u toho, že
my oba, dva lidé.
Jan Paleček
držitel ceny Křesadla za rok 2012

Nemocnice Teplice

V březnovém čísle našeho časopisu jste měli možnost dozvědět se víc o TIA (Tranzitorní ischemické atace). V dnešním čísle si dovolím na tento článek navázat a blíže
vám představit oddělení, které se zabývá nejen léčbou zmíněné TIA, ale i dalších
neurologických onemocnění, jakými může být CMP (cévní mozková příhoda), různé
poruchy periferních nervů a mnoho dalších.
Neurologické oddělení v teplické nemocnici má celkem 3 části – část ambulantní,
lůžkovou a MS centrum.
MS centrum je vysoce specializované
centrum, které se specializuje na léčbu roztroušené sklerózy, proto bych mu
chtěla věnovat samostatný článek v některém z dalších vydání našich Infolistů.
Lůžková část se skládá nejen z tak zvaných standardních lůžek, ale i JIPu (jednotky intenzivní péče).
Na standardním oddělení jsou hospitalizováni pacienti s veškerým spektrem
neurologických onemocnění. Všechny
pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, náročnější klienti mohou
využít i nadstandardní pokoj. Z pohledu
nezasvěceného člověka je tajuplnější
částí výše zmíněná JIPka neboli jednotka intenzivní péče. Obecně lze říci, že
je určena pro hospitalizaci pacientů, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou kontrolu životních funkcí. JIP teplické
nemocnice má navíc i statut Iktové jednotky, udělované MZ ČR. Iktové jednotky
se specializují na úspěšnou léčbu CMP,
spolu s minimalizací jejích možných

dobrovolnictví je dar,
který je potřeba chovat
v úctě.

negativních následků. Základní a velmi
důležitou podmínkou je včasné zahájení
terapie spolu s návaznou péčí o pacienty, jako je důsledná rehabilitace, následně ergoterapie a event. i logopedie.
Lůžková oddělení naleznete v pavilonu „I“ – standardní lůžka v 1. patře a JIP
v přízemí.
Ambulantní část se skládá hned z několika specializovaných pracovišť. Jedná
se o ambulanci dětské neurologie a všeobecné neurologie, jejíž součástí jsou
i specializované poradny – extrapyramidová poradna, epileptologická poradna,
poradna pro nervosvalová onemocnění,
poradna pro cévní onemocnění mozku
a poradna pro bolesti hlavy.
Součástí ambulantní části je i ultrazvukové pracoviště, kde jsou vyšetřovány
tepny mozkové a krční, které zásobují
mozek krví. Díky ultrazvukovým vlnám je
tak možné včas odhalit jejich zúžení, které může mít za následek nedostatečné
prokrvení mozku.
Další specializovanou částí ambulantní
části je kompletní elektrofyziologická laboratoř. Co se skrývá za tímto názvem?

Je to EEG (elektroencefalografie), EMG
(elektromyografie) a EvP (evokované
potenciály). EEG je vyšetřovací metoda,
která zaznamenává elektrickou aktivitu
odpovídající činnosti jednotlivých oblastí mozku. V EMG laboratoři se vyšetřují
svaly (vlastní EMG), periferní nervy (ENG)
a také se zde provádí EvP, což je vyšetření
jednotlivých drah centrálního nervového
systému s využitím různých druhů stimulací (zrakové, sluchové, pohybové, …)
Posledním ambulantním úsekem je pohotovostní neurologická ambulance,
která funguje 24 hodin denně a je určena
pro pacienty v akutním, naléhavém stavu.
Ambulantní část se nachází v pavilonu „I“ v přízemí, pouze EMG laboratoř je
součástí lůžkového neurologického odd.
a dětskou neurologii naleznete na poliklinice ve 3. patře.
Všechny informace týkající se ordinačních hodin, telefonických kontaktů a možnosti objednání naleznete
na webových stránkách KZ, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. v odkazu na neurologické oddělení.
Mgr. Kateřina Vágnerová
hlavní sestra
Nemocnice Teplice, o. z.
zdroj: www.kzcr.eu
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Masarykova nemocnice

Operace křížových vazů
Po článku o meniscích se podíváme
na další obvykle frekventované výrazy
při poranění kolene.

1.

2.

3.

4.

Plastika křížových vazů
Lidský kolenní kloub umožňuje valivý
pohyb jen v jedné rovině. Jeho stabilita
je zajištěna menisky, postranními a křížovými vazy, upínacími šlachami a celým svalovým aparátem dolní končetiny.
Vazy (přední a zadní) jsou pevné vazy
ve střední části kolenního kloubu probíhající zkříženě v předozadním směru.
Svým průběhem zajišťují pasivní předozadní stabilitu kolenního kloubu. K poranění zkřížených vazů dochází nejčastěji
při sportovních úrazech. Přední zkřížený
vaz se snad nejčastěji poraní při větším
násilí na koleno ze zevní strany - náraz
do kolena při zatížené končetině (fotbal,
hokej, lyže). Zadní zkřížený vaz se zase
trhá při násilí při propnutém kolenním
kloubu, doskočení na propnutou končetinu, protlačení kolena dozadu při zatížené končetině apod.
Není-li jiná možnost léčby, přistupuje lékař k zásadnímu zásahu do kolena, a to
k plastice, technické náhradě vazu. Plastika zkřížených vazů se provádí zprvu
pomocí artroskopie popřípadě invazivním zákrokem, kdy se operatér dostává
k novému vazu otevřenou operační cestou. Za pomoci vlastního štěpu pacienta
z přední části kolene se provede jeho
usazení a upevnění na příslušná místa.
Po vyšetření na ambulanci a provedení
rentgenologického vyšetření na magnetické rezonanci má operatér větší přehled, kde se přímo defekt v koleně nachází a má tak jednodušší orientaci při
operaci.
Ortoped – chirurg většinou nejprve ze
dvou malých řezů zavede do kolena sondu s optikou a na obrazovce prohlédne
kloubní dutinu. Druhým otvorem pak
zavede nástroj. Při tomto zákroku lze
vyloučit nebo ošetřit poranění dalších
struktur kolenního kloubu. Následuje
rekonstrukční operace – plastika poraněného vazu. Při rozsáhlejším defektu

10

www.kzcr.eu

5.

6.

7.

8.

se koleno operuje otevřenou cestou. Artroskopie se provádí v celkové nebo částečné anestezii.
Následná rehabilitace zabere zpravidla několik týdnů šetrné chůze s francouzskými holemi, rehabilitační cvičení
a ochranu ortézou. Do plného zatížení
se může pacient zapojit až po konzultaci
se svým ošetřujícím lékařem. Doba 1–3
týdnů je věnována individuálnímu cvičení rozsahu pohybu a odstranění stehů.
V době 3–6 týdnů se pacient pod dozorem rehabilitace zapojuje do nácviku
správného stereotypu chůze, absolvuje
rehabilitační cvičení, elektroléčbu svalových skupin nohy. V další fázi rehabilitace od 6. týdne po operaci až po dobu
cca 5 měsíců probíhá fyzikální léčba
na přístrojích, cvičení na nestabilních
plochách, jízda na rotopedu a docílení
plné hybnosti kloubu. Důležitou okolností je absence krevního výpotku, který
omezuje hybnost. Náplň kolene komplikuje léčbu nejen z infekčního hlediska,
ale také neumožňuje fyzicky potřebný
rozsah pohybu.
V našem článku jsme zdokumentovali
jednu takovou operaci MUDr. Avenariuse a MUDr. Koppa z Úrazového centra
Masarykovy nemocnice v UL, o. z., Krajské zdravotní, a. s.

9.

10.

11.

Fotoreportáž:
1. Příprava k výkonu, desinfekce
2. Vstup pro artroskop
3. Po artroskopii zahajovací řez pro
vyjmutí štěpu
4. Vstup k budoucímu štěpu
5. Výběr velikosti štěpu
6. Vyjmutí štěpu z pately
7. Budoucí plnohodnotný vaz
8. Zavedení štěpu
9. Vruty pro upevnění štěpu
10. Závěrečná fáze,uzavření operačního
pole a vložení drénu
11. Finální šití

Jednalo se o operační techniku plastiky
předního křížového vazu (ACL) pomocí
BTB (bone-tendon-bone) štěpu, při které se odebírá střední část patelární šlachy pacienta se dvěma kostními bločky.
Jeden bloček z čéšky (pately) a druhý
z bércové kosti (tibie). Tento „monoštěp“
se následně zavádí do kolena pacienta
na původní místo originálního předního křížového vazu a v koleně pevně zafixuje za pomoci vrutů. Časem prochází
histologickou přestavbou a vhojením se
do jednotlivých kostí. Takto vzniká po asi
8-12 měsících téměř plnohodnotná náhrada původního roztrženého vazu.
Mgr. Josef Rajchert
vedoucí redaktor Infolistů
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II. Mostecký den ošetřovatelství očima žáků
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Psychotická onemocnění a zásady
ošetřovatelské péče
– Mgr. Jan Běhounek

Animoterapie jako nástroj motivace
pacienta ke změně
– Bc. Lucie Gärtnerová, DiS.
Kojeneckého ústavu v Mostě s tématem
„Nová koncepce péče o ohrožené děti“.
Její přenáška byla pro nás všechny velmi emotivní. Seznámila nás s tím, jak
to v kojeneckém ústavu chodí a velmi
poutavě mluvila o všech kojencích, které spolu s dalšími odborníky (tetami)

XXIX.

NEONATOLOGICKÉ DNY
s mezinárodní účastí

ÚSTÍ NAD LABEM – KAMPUS UJEP

6.–8. 11. 2013
středa–pátek
KONTAKT:
Bc. Eva Urbanová
e-mail: eva.urbanova@kzcr.eu

www.kzcr.eu/kongres/neodny2013

HLAVNÍ TÉMATA:
VÝŽIVA CIRKULACE NOVOROZENCŮ
„LATE PRETERM INFANTS“ FYZIOLOGICKÝ NOVOROZENEC
LEGISLATIVA VARIA

placená inzerce

Program se skládal ze tří bloků, kterých
se celkem zúčastnilo 9 odborníků v roli
přednášejících, většinou z Prahy. První
se slova ujala PhDr. Martina Venglářová
ze soukromé poradenské praxe s přednáškou na téma „Přístup zdravotníků
k obětem domácího násilí“. Svou přednášku obohatila o vlastní zkušenosti,
vysvětlila všechny odborné pojmy, které
jsme i my, žákyně 3. ročníku zdravotnického lycea, pochopily a mohly tak přispět
svými dotazy do diskuze. Dále se představila Martina Dvořáková z VFN Praha,
která přednášela na téma „Mentální anorexie – štíhlost, která zabíjí“. Paní Dvořáková prezentovala teoretické i praktické
zkušenosti týkající se mentální anorexie
a obohatila naše „laické“ informace
o tomto závažném onemocnění. Posledním přednášejícím z I. odborného bloku
byl Mgr. Jaroslav Pekara z ÚVN Praha.
Jeho přednášku „Násilí při vzájemném
kontaktu s pacientem“ bychom charakterizovaly jako zábavnou, i když o zábavě
rozhodně řeč nebyla. Všichni přednášející v I. bloku měli velmi příjemné vystupování a spolupracovali s posluchači.
Ve II. bloku jsme osobně poznaly
Mgr. Jana Běhounka z Psychiatrické léčebny Bohnice v Praze. Ten svou přednášku na téma „Psychotická onemocnění a zásady ošetřovatelské péče“
„oživil“ zvukovými efekty, aby si každý
z nás dokázal představit, jaké zvukové
halucinace prožívají lidé s psychotickým
onemocněním. Nakonec si posluchači
vyzkoušeli několik praktických cvičení a také se zapojili do diskuze. Pátým
přednášejícím byla PharmDr. Kateřina
Hamalová z ÚVN Praha, která nám přiblížila „Inhalační systémy a jejich podávání“. V průběhu její přednášky jsme byli
seznámeni s různými druhy inhalátorů,
které jsme si mohli prohlédnout, a prakticky vyzkoušet jejich používání. Posledním odborníkem, který přednášel v bloku
II, byla PhDr. Milada Šilhová, ředitelka

v tomto ústavu vychovává. Po skončení
druhého bloku nastala pauza na oběd
a za necelou hodinu jsme už seděli natěšení v posluchárně na další a poslední
kolo přednášek.
V posledním bloku jako první přednášela
Jaroslava Pachmanová, vedoucí rehabilitace NNP Most, která nám přiblížila téma
„Aby záda nebolela“. Poradila nám, jak
máme ulevovat svému tělu, aby nás v budoucnu nebolely všechny kosti a klouby
a předvedla nám pár praktických cvičení.
Dalším odborníkem byla Bc. Lucie Gärtnerová, DiS. z Aaja o. s. s přednáškou
„Animoterapie jako nástroj motivace pacienta ke změně“. Aby nám mohla ukázat, jak animoterapie probíhá, přivedla
sebou čínské prasátko, hada a několik
psů. Se svými kolegy nám názorně ukázala průběh animoterapie a obohatila
nás o velké množství vlastních zkušeností. Posledním přednášejícím byla
Mgr. Veronika Smetánková z psychiatrického oddělení KZAS-NM. Ve své přednášce „Psychologická podpora pacientovi
s CMP“ nám na konkrétních případech
vysvětlila, co vlastně onemocnění CMP
znamená a jak se chovat k lidem, kteří
tuto nemoc prodělali. Poté následovala
diskuze, do které se mnozí z nás zapojili.
Po jejím skončení došlo na loučení a poděkování za účast, za velmi zajímavé
přednášky a za příjemnou atmosféru,
kterou vytvořili jak přednášející, tak posluchači. Mezi nimi jsme byly i my dvě.
Všechny přednášky byly zajímavé nejen
pro nás, studentky zdravotnické školy, ale také pro nelékařské pracovníky
z praxe, kterých byla v místnosti většina.
Tímto bychom chtěly poděkovat všem
přednášejícím a odborným učitelkám
školy, které konferenci připravily. Všechny přednášky byly plné nových informací
a praktických cvičení a my jsme nesmírně
rády, že jsme mohly být II. Mosteckého
dne ošetřovatelství součástí.
Naše zvědavost se vyplatila!

POZVÁNKA

Dne 26. 3. 2013 se na VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most konal II. MOSTECKÝ DEN OŠETŘOVATELSTVÍ. Já, Michala Fantová, a Sabina Jabůrková, jsme byly osloveny vyučující
českého jazyka Mgr. J. Kučerovou, abychom se této akce zúčastnily jako „reportérky“. Neváhaly jsme a nabídku jsme ze zvědavosti přijaly.

Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. ve spolupráci
s Českou neonatologickou společností ČLS JEP,
Fakultou zdravotnických studií UJEP a ČLK pořádá

Michala Fantová a Sabina Jabůrková,
žákyně 3. ročníku Zdravotnického lycea
VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most
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Parkinsonova nemoc

Nemocnice Děčín

Parkinsonova nemoc je neurodegenerativní onemocnění, které se objevuje především u osob starších 50 let, zřídka postihne i mladší ročníky. I když toto onemocnění
není smrtelné, dokáže člověku velmi znepříjemnit život. O tom vědí své například
boxerský šampión Mohammad Ali či hollywoodská hvězda Michael J. Fox.

Parkinsonova choroba je známá již
od starověku. Poprvé však byla popsána
roku 1817 londýnským lékařem Jamesem Parkinsonem.
Příčina onemocnění leží hluboko v mozku. Bazální ganglia mají velký význam
pro ovládání pohyblivosti. Zásadní význam ve funkci těchto buněk má sloučenina dopamin, která se tvoří v části mozku zvané substancia nigra (česky „černá
hmota“). Pomocí dopaminu mezi sebou
buňky bazálních ganglií komunikují.
V dopaminu tkví podstata Parkinsonovy
choroby. Při ní začne docházet k postupnému odumírání buněk, které dopamin
vyrábějí. Zpočátku není tento problém
viditelný, protože zbývající buňky jsou
schopny produkci dopaminu zvládnout.
Jak ale jejich odumírání postupuje, začne se nedostatek dopaminu projevovat
– bazální ganglia přestávají správně fungovat.
Nedostatek dopaminu vede k narušení
hybnosti ve smyslu jejího útlumu. Nemoc se projevuje několika základními
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příznaky, které se postupně zhoršují.
Zhoršenou schopností nastartovat pohyb
– pacientovi se nedaří rozejít nebo vstát
ze židle. Je narušena i chůze, kdy nemocný dělá malé šouravé krůčky. Poruší se
i koordinace dolních končetin a trupu
v tom smyslu, že když nemocný při chůzi
zastaví, trup jakoby pokračuje v pohybu
dál. Tím se vychýlí těžiště a člověk může
upadnout. Mohou se vyskytnout i jiné
projevy neschopnosti udržet rovnováhu.
Projevem poruchy hybnosti je i tzv. Parkinsonský třes. Je to zvláštní třes, kdy se
postiženému třesou ruce v klidu. Při cíleném pohybu třes vymizí. Tedy člověk sedí
u jídla u stolu a třesou se mu ruce. Když
však sáhne po lžíci a začne jíst, třes ustane. Třes mizí i ve spánku. Parkinsonikovi
se také hůře mluví, obtížně artikuluje.
Ve stanovení diagnózy je stěžejní vyšetření neurologem. Dále je třeba vyloučit
jiné příčiny příznaků nemoci. Shodné
potíže mohou být způsobeny např. užíváním některých psychiatrických léčiv.
Konečným potvrzením nemoci je test

levodopou. Levodopa je jedním z léků
Parkinsonovy nemoci, když se po její
aplikaci stav výrazně zlepší, je již diagnóza velmi pravděpodobná.
Levodopa je klasickým a stále hojně užívaným lékem, její efekt je rychlý a účinný.
Pravidelné dávky levodopy člověka zcela
navrátí do normálního života a příznaky
nemoci vymizí. Bohužel během několika
let užívání levodopy se její efekt začne
ztrácet. Kromě levodopy se užívají i léky
podporující tvorbu a funkci dopaminu.
Novou metodou léčby je tzv. hluboká
mozková stimulace (DBS = Deep Brain
Stimulation). Při ní se do bazálních ganglií (tedy do mozku) trvale zavede tenká
elektroda, která vytváří elektrické impulsy stimulující mozek. Efekt je velmi dobrý, i když ne stoprocentní. Nevýhodou
této metody je vysoká cena. Doplňkovou
léčbou mohou být některá antidepresiva,
neboť nemocní jsou více ohroženi depresemi. Deprese mohou být součástí změn
v mozku nemocných a kromě toho jsou
logickou reakcí na nepříjemná omezení
pohyblivosti způsobená projevy nemoci.
Nemocní se také mohou více potit a často trpí obstipací (zácpou). Další podstatnou složkou léčby je pravidelné rehabilitační cvičení.
V běžném životě je možné nemocnému usnadnit život úpravou interiéru. Je
vhodné odstranit prahy a další překážky
na podlaze. Uvědomte si, že chůze parkinsonika může být nejistá a nekoordinovaná. Zvýšení bezpečnosti lze dosáhnout např. namontováním podpůrných
madel na stěny místnosti.
Máte-li ve svém okolí člověka postiženého Parkinsonovou nemocí, nabídněte
mu svou podporu v boji s nemocí. Pocit
blízkosti a pozitivní psychické naladění
je velmi důležité, dodává chuť do života.
Pozitivně laděná mysl pomáhá zpomalit
projevy Parkinsonovy choroby.
Dagmar Marešová
všeobecná sestra
neurologické oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.

Poděkování Dětského oddělení

Nemocnice Teplice

Dětské oddělení – stanice fyziologických novorozenců a nedonošených dětí
Od října loňského roku začalo naše oddělení spolupracovat se sdružením rodičů a přátel nedonošených dětí Nedoklubko, o.s.
Maminky nedonošených dětí dostávají malé dárečky a tím je jim vyjádřena i psychická podpora od maminek, které již v podobné
situaci byly. A právě dáreček v podobě malé háčkované kapsičky na první vlásky nás inspiroval natolik, že jsme se rozhodly obdarovat všechny děti, které se v teplické porodnici narodí.
Gratulace k narození miminka a předání malé pozornosti se u maminek setkává s velkým ohlasem. S výrobou háčkovaných kapsiček nám velice pomáhá naše bývalá kolegyně dětská sestra Libuše Netolická a šikovné důchodkyně Helena Kondrlová, Věra
Krausová a Helena Vítová.
Velice děkujeme i DDM Bílina pod vedením Kristy Sýkorové za spolupráci při výrobě nejen kapsiček, ale i pletených bačkůrek,
čepiček či kabátků, které využijeme zvláště pro nedonošené děti.
Iva Dlouhá
staniční sestra novorozeneckého odd. a JIP
Nemocnice Teplice, o. z.

7. ročník badmintonového turnaje proběhl úspěšně
21. března proběhl již 7. ročník badmintonového turnaje Masarykovy nemocnice, kterého
se zúčastnilo 30 zdravotníků z Ústecka i širokého okolí. Mužskou kategorii podle očekávání ovládla Zuzana Javůrková, která neprohrála
během turnaje ani set, před Standou Opltem
a Jiřím Kalhousem. Mezi ženami zvítězila Eva
Smržová, před Hanou Hálkovou a Kateřinou
Naušovou.
Výtěžek ze startovného byl jako obvykle odeslán nadaci Člověk v tísni.
MUDr. Jiří Kalhous
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Masarykova nemocnice

Eva Smržová – foto R. Čmelík
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Lázeňská péče
pro diabetiky v lázních Teplice
placená inzerce

NOVĚ S PODPOROU
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Napsali jste nám
Poděkování onkologickému pracovišti v Chomutově

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

IV/1

indikace

DIABETES MELLITUS

doporučené lázně

Teplice

Více informací na www.lazneteplice.cz

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

POZVÁNKA
Interní oddělení – Nemocnice Chomutov, o. z.
zve lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky na odbornou konferenci

Dobrý den,
tak, jako každý pacient s onkologickým onemocněním, cítím potřebu se zastavit a nezapomenout v té turbulenci myšlenek, receptů,
vyšetření, chemoterapií, ozářek… na PODĚKOVÁNÍ. Věřím, že všichni chceme poděkovat, jen možná nejsou myšlenky, síla. Dovolím
si teda já vystoupit za „nás“.
Když jsem se dozvěděla diagnózu, tak jsem si připadala jak na trestné lavici při hokejovém utkání. Ale hokej mám ráda a ti kluci
na trestné lavici jsou mi sympatičtí, umí se poprat, někdy přepřáhnou nápřah, ale jsou odvážní. Myslím, že k nim patřím, ale ne
každý pacient má tuto sílu. Příběhy „nás“ jsou naprosto identické, je to jedna kniha napsaná jazykem onkologicky nemocných.
Přečetla jsem si mnohé, a je to pořád dokola, strach, smrt, bolest, odevzdanost. Myslím si, že tomuto tématu je potřeba se věnovat
jinak, optimisticky, změnit myšlení lidí. Přála bych si, abych i k tomuto přispěla.
Dnes bych chtěla poděkovat všem, kteří se o nás starají. Patřím k lidem, kteří umí poděkovat, protože chci. Nelze od života jen
přijímat, je potřeba to i vracet. Léčím se od srpna 2012 na Onkologickém pracovišti v Chomutově u paní primářky MUDr. Martiny
Chodacké. Chomutovské onkologické pracoviště vyniká svým osobním přístupem, laskavostí, úsměvy. Kdybych měla doporučit,
tak určitě ano. Myslím si, že v dnešní mediální masáži o problémech ve zdravotnictví zcela zanikají ti „ řadoví pěšáci“, na kterých to
vše stojí, bez kterých bychom my pacienti nemohli existovat. Kde se vytratila tato prvopočáteční a fundamentální základna ve zdravotnictví, ale i jinde, i ve školství a všude? Kdo myslí na to, že paní primářka řeší managerské problémy, financování, personál, léčí.
Přijde se někdo podívat na úsměvy a pozdravy všech zaměstnanců tohoto pracoviště? Cítím se tam jako pacient, o kterého je zájem,
který je v péči a mám důvěru. Pak se toto onemocnění překonává lépe. Za to dík!!! Musím a chci poděkovat všem, ale nesmím na nikoho zapomenout. Děkuji paní primářce MUDr. Martině Chodacké, děkuji všem lékařům, kteří jsou ve vteřině k dispozici, hlídají si
své pacienty při léčbě a vždy s úsměvem a laskavostí. Děkuji všem sestřičkám, které pracují v tomto prostředí, které i pro ně a jejich
rodiny musí být velmi stresující, myslí na to někdo v dnešní době? Děkuji sestřičkám za administrativu, za podávání chemoterapií – to bych přála vidět všem, jaký je to sehraný a milý tým sester. Na to nejsou slova, je potřeba to zažít. Děkuji radiopracovišti,
děkuji všem!
Vezmeme-li to optimisticky, jezdím sem ráda. Děkuji všem a vážím si Vaší práce.
Ing. Vladimíra Ilievová
ředitelka
Střední škola diplomacie a veřejné správy, s.r.o.
Most

Pavel Novák rozveselil děti na Dětské klinice v Ústí nad Labem
4. 4. 2013 přijel na Dětskou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. zahrát, zcela zdarma, Pavel
Novák se svou skupinou. Písně i vyprávění s nadšením
a radostí poslouchaly hospitalizované děti z dětské chirurgie, interny, intramediární jednotky. Vystoupení potěšilo
i rodinné příslušníky, kteří přišli za dětmi na návštěvu. Děti
si společně zazpívaly, zatleskaly a zatančily.
Tímto chceme poděkovat panu Pavlu Novákovi i jeho skupině za ochotu a zájem nemocné děti potěšit a rozveselit.

VII. INTERNISTICKÝ DEN
Motto „Trombóza versus krvácivé stavy“
7. 6. 2013, 9.00 – 15.00 hod.
Zámek Červený hrádek Jirkov
Je zažádáno o souhlasné stanovisko ČAS. Ze širokého spektra přednášek nabízíme zajímavé kasuistiky související s trombózami a krvácivými stavy z oboru interního, neurologického, chirurgického a hematologického.
PŘIHLÁŠKA ON-LINE: Přihláška a program ke stažení na intranetu KZ, a. s.
a webových stránkách Nemocnice Chomutov, o. z.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: do 15. 5. 2013
pro NLZP:

350 Kč (po uzávěrce 450 Kč)

Bližší informace:
Mgr. Jana Rejhonová, vrchní sestra int. odd. Nemocnice Chomutov, o. z.
e-mail: jana.rejhonova@nspcv.cz, tel. 474 447 461, 474 447 476

pro lékaře:

500 Kč (po uzávěrce 600 Kč)
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Učitelky MŠ a ZŠ v Masarykově nemocnici v UL, o. z.

Pavel Novák (syn známeho hudebníka) na Dětské klinice
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Odborné sociální poradenství – „paragrafík“
Zaměstnávání zdravotně postižených osob – nejasnosti a fakta

§

Zaměstnávání zdravotně postižených (dále jen OZP) mezi veřejností provází řada nejasností, zkreslení i různých nepravd.
Dohady jsou často vyslovovány u osoby s plným invalidním důchodem v souvislosti s možností, či nemožností pracovat.
Také problematika výdělku invalidních osob v kombinaci s přiznanou dávkou invalidního důchodu budí občas řadu nesprávných názorů. Nahlédněme seriózně a věcně na tyto záležitosti. Právní předpisy, které tuto problematiku upravují:
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, vyhláška č. 359/2009 Sb., vyhláška o posuzování invalidity, zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí
zákon o zaměstnanosti.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením upřesňuje především výše uvedený zákon o zaměstnanosti ve znění
§ 67–84, hlava č. III. Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení
(OSSZ) uznány invalidními a) ve třetím stupni invalidity (osoby s těžším zdravotním postižením), b) v prvním nebo druhém
stupni invalidity. Pracovní schopnost a způsobilost k výkonu pracovních činností stanovuje posudkový lékař OSSZ, který
vystavuje „posudek o invaliditě“. V případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 % se stanoví, zda
je pojištěnec při vzniku invalidity I. nebo II. stupně schopen vykonávat činnost (§ 5, vyhlášky č. 359/2009 Sb.):
1. s podstatně menšími nároky na tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti,
2. s podstatně menšími nároky na kvalifikaci,
3. v podstatně menším rozsahu a intenzitě.
U invalidity III. stupně se stanovuje, zda pojištěnec je nebo není schopen vykonávat pracovní činnosti za zcela mimořádných podmínek. Zcela mimořádnými podmínkami se rozumí zásadní úprava pracovních podmínek, pořízení a využívání
zvláštního vybavení pracoviště… (§ 6, vyhlášky č. 359/2009 Sb.).
Závěr posudkového lékaře ohledně pracovní způsobilosti je součástí posudku o invaliditě. Za pojištěnce v I.–III. stupni
invalidního důchodu stát hradí zdravotní pojištění (nikoliv však sociální). V této souvislosti je mezi veřejností rozšířený
nesprávný názor, že invalidní osoba ve III. stupni (dříve plně invalidní) nemůže a nesmí vykonávat pracovní činnost. Také
se objevují názory, že souběh invalidního důchodu a výdělku z pracovní činnosti je nemravný (měl by brát buď invalidní
důchod, nebo výdělek – mzdu). Právní nálezy, které jsou v této věci zveřejněné, zřetelně hovoří v tom smyslu, že invalidní
pojištěnec ve III. stupni pracovat a vydělávat může (je to jeho ústavní právo), ovšem za podmínek, které jsou vymezeny
právě v posudku o invaliditě. Z etického i praktického hlediska se jedná o společensky přínosnou činnost, kterou stát
usilovně podporuje nejen regulačními opatřeními, ale také daňovým zvýhodněním zaměstnavatelů i invalidních zaměstnanců. Považme, že občanů s invalidním důchodem je kolem 500 000. Za každého je státem placeno zdravotní pojištění.
Pokud si invalidní občan najde práci nebo podporované zaměstnání – sám se ihned stává plátcem zdravotního, ale i sociálního pojištění. Prostým výpočtem dojdeme k částce asi 25.000 Kč ročně, které stát získá ve prospěch veřejných rozpočtů
za každou zaměstnanou invalidní osobu. Za tímto účelem stát prostřednictvím ÚP podporuje vytváření chráněných (účelových) pracovních míst (zákon č. 435 / 2004 Sb.):
1. Zřízení chráněného pracovního místa (§ 75).
2. Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněná pracovní místa.
3. Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na chráněném místě (§ 78).
Zajímavé jsou také daňové slevy pro zaměstnavatele a pracující invalidní osoby (zákon č. 586/1992 Sb.)
Kategorie

Sleva zaměstnavatele na dani (roční)

Sleva zaměstnance na dani z příjmu (roční)

zaměstnanec v I. a II. stupni ID

18.000 Kč

2.520 Kč

zaměstnanec v III. stupni ID

60.000 Kč

5.040 Kč

–

16.140 Kč

sleva u držitele průkazu ZTP/P

Nutné je podotknout, že tyto účelově zřizovaná chráněná místa jsou vytvářena navíc, v žádném případě nejsou obsazována na úkor zdravé populace.
Mgr. Josef Kočí, sociální poradce, Masarykova nemocnice v UL, o. z.
Josef.Koci@MNUL.cz
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Krása pomáhá dětem
V ústeckém Severočeském divadle opery a baletu se již poosmé třpytila ženská krása, úžasné róby a celebrity veřejného života
na akci „Krása pomáhá dětem“.
Lenka Kocmanová Taussigová, jako ambasadorka této tradiční akce, opět pozvala
na molo benefiční přehlídky krásy TOP modelky České republiky. Andrea Kloboučková, Lucie Králová, Lucie Křížová, Veronika
Chmelířová a další krásky předvedly kreativní modely luxusního oblečení. V roli modelů
se také pro ženskou část publika představili
i hokejisté HC Slovan Ústečtí lvi. Moderátorské role se ujal Vlasta Korec. Heidi Janků
pak rozhýbala celé divadlo svými hity, zazpívala i chlumecká Koťata.
Výtěžek z akce byl předán Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. Dar převzal
náměstek pro léčebnou a preventivní péči
Masarykovy nemocnice v UL, o. z. MUDr. Josef Liehne. „Toto úžasné spojení ženské
krásy a lidského citu, ochota pomáhat potřebným, zdobí pódium ústeckého divadla
již řadu let“, řekl MUDr. Liehne.
Lenka Kocmanová Taussigová zde svými organizačními schopnostmi a neutuchajícím
elánem v obcházení sponzorů přináší již
po několik let nemalé finanční částky dětským oddělením Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
„Prostřednictvím časopisu Infolisty si dovoluji poděkovat všem, kteří finančně, materiálně nebo svou službou akci podpořili.“,
řekla Lenka Kocmanová Taussigová.

Foto Petr Berounský – „Krása“ v divadle

Mgr. Josef Rajchert
vedoucí redaktor Infolistů

Zástupci Ústeckých lvů

Modelky na dětském oddělení

GENERÁLNÍ PARTNE¤I

DODAVATELÉ SLUÎEB

V souvislosti s akcí Krása pomáhá dětem
navštívily modelky i osobně Masarykovu
nemocnici a drobnými dárky potěšily malé
pacienty na dětských odděleních.

HLAVNÍ PARTNE¤I

MEDIÁLNÍ PARTNE¤I

PARTNE¤I

MÓDNÍ P¤EHLÍDKY

poﬁadatel: Lenka Kocmanová Taussigová

Dûkuji v‰em partnerÛm za spolupráci

http://pink-in.cz

www.angelkvetiny.cz
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Odborné a vzdělávací akce
Krajská zdravotní, a. s.
datum odborné a vzdělávací akce KZ, a. s.

7. 5. 2013
13. 5. 2013
13. 5. 2013
13. 5. 2013
14. 5. 2013
14. 5. 2013
16. 5. 2013
20.–21. 5. 2013
21. 5. 2013
23. 5. 2013
23.–24. 5. 2013
27. 5. 2013
28. 5. 2013
30. 5. 2013
30. 5. 2013
30. 5.– 1. 6. 2013
3. 6. 2013
3. 6. 2013

místo konání

První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS
První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS
13. ročník Evropského dne melanomu v ČR
13. ročník Evropského dne melanomu v ČR
Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou
ve zdravotnictví
Kardiopulmonální resuscitace s praktickým nácvikem
První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS
První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS
Kardiopulmonální resuscitace s praktickým nácvikem
První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS

KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
KZ, a. s. – Masarykova nemocnice v UL, o. z.
KZ, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. – Kožní oddělení
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I

4. roč. konf. Biomedicínský výzkum s podporou
evr. zdrojů v nemoc.
První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS
Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou
ve zdravotnictví
Endoskopický workshop
První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS
XXXIX. Mezikrajské pneumologické dny
Seminář – Hojení ran
První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS

KZ, a. s. – zámeček Větruše, Ústí nad Labem, CVDV

KZ, a. s. – Vzdělávací centrum Nemocnice Chomutov, o. z.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
KZ, a. s. – Vzdělávací centrum Nemocnice Chomutov, o. z.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II

KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
KZ, a. s. – zámeček Větruše, Ústí nad Labem
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. IV
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II

Centrum výchovy a dalšího vzdělávání (CVDV) KZ, a. s.

od 17. 4. 2013

MUDr. Antonín Novák
se stal primářem
interního oddělení

Nemocnice Děčín, o. z.
Ing. Zdeněk Brabec
se stal vedoucím provozu

od 1. 4. 2013

Nemocnice Děčín, o. z.

od 2. 4. 2013

od 1. 4. 2013

od 1. 4. 2013

Personální změny v KZ, a. s.
Nemocnice Most, o. z.
PhDr. Václav Hofmann
se stal vedoucím provozu

Nemocnice Chomutov, o. z.
Bc. Martin Hendrych
se stal vedoucím provozu

Krajská zdravotní, a. s.
Ing. Simona Ježková
se stala vedoucí
Odboru pro kontrolu kvality

Bc. Lenka Benešová
vedoucí Odboru personalistiky a mezd KZ, a. s.

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

