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Úvodní slovo
Vážení kolegové zaměstnanci,
vážení klienti Krajské zdravotní,
rád bych se dnes věnoval tématům informovanosti a komunikace. V poslední době často slýchám, že v Krajské
zdravotní se nic, nebo skoro nic neděje. V první chvíli si
pak s rozčílením říkám, jak je to možné, když poskytujeme
velmi dobrou zdravotní péči více než 80 % obyvatel Ústeckého kraje a k tomu ještě hned druhým rokem po transformaci hospodaříme ziskově.
Pak si ale uvědomím, že dobře pracovat nestačí, je nutné výsledky neustále prezentovat a v tom máme stále velké rezervy. Náš časopis – Infolisty může dobře sloužit
k vnitřní informovanosti ve společnosti, ale pro komunikaci jeho měsíční periodicita
nestačí. Tam zůstane nezastupitelná úloha zejména porad všech stupňů. Prezentace
v médích je velmi problematická, protože ta jsou obecně zacílena zejména na skandály a negativní informace všeho druhu. Veškeré porady napříč společností musí proto sloužit i k zodpovězení jakýchkoli Vašich dotazů.
Proto až se zase dočtete nebo v televizi dozvíte, jaké „hrůzy“ KZ napáchala, mějte
prosím na paměti, že se téměř s jistotou jedná o nesmysly a snahy vyrobit skandál
za každou cenu. O úrovni a kvalifikaci příslušných redaktorů si už dnes nedělá iluze
snad nikdo. To, že se následně pravda vždy ukáže, už ovšem nikdo nezveřejní.
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Představujeme...
Ing. Erik Mahnert – vedoucí Centra informačních systémů (CIO) KZ, a.s.

Ing. Erik Mahnert
V prosinci loňského roku nastoupil do Krajské
zdravotní jako vedoucí Centra informačních
systémů (CIO) Ing. Erik Mahnert. Časopis Infolisty jej oslovil k seznámení čtenářů s jeho
profilem.
Má dosavadní praxe byla z větší části spojena
s ústeckou Spolchemií, kde jsem měl od roku
1992 na starosti útvar informačních technologií. Postupně pak záběr přerůstal i do ekonomických oblastí – controllingu a posléze i celého finančního úseku. Tento vývoj zcela jistě
předurčuje i můj obecný pohled na fungování
informačních a komunikačních technologií
(ICT), o kterém tu bude tak trochu řeč…
Informační technologie a systémy provázejí
většinu z nás v profesionální praxi i ve volném čase. Počítač připojený na internet dnes
najdeme ve více než polovině českých domácností. Všichni s jeho pomocí komunikují
emailem, telefonují po internetu, zapojují se
do sociálních sítí, pracují s multimedii. Běžné
je nakupování a čerpání doslova nepřeberného množství informací. I ve volném čase tak
používáme mnoho informačních systémů.
Nemusíme, ale chceme… Jsou užitečné nebo
alespoň zábavné.
V profesionální praxi stačí, když jsou užitečné. Procesy většiny firem (a rozhodně všech
větších) do značné míry podporují informační systémy – komplexy počítačové techniky,
aplikací, komunikačních sítí, databází apod.
Mnoho firem založilo své podnikání na propracovaných ICT systémech, mnoho firem
v nich vidí svou konkurenční výhodu, mnoho firem se stává na funkčnosti svých informačních systémů přímo závislých. Je proto

nezbytné, aby tyto systémy pracovaly spolehlivě, s minimálním rizikem výpadku či chyby.
Musí fungovat jako služba – a dodávám, že
jako efektivní služba.
Proč ten důraz na efektivitu? A co je tím myšleno? Efektivita má v tomto případě minimálně dvě roviny. Jednou rovinou je efektivita ve
smyslu „maximálně užitečného“ fungování
služby. Tou druhou rovinou je pak efektivita ekonomická. Pracujeme (asi naštěstí,
ani v přírodě tomu není jinak) s omezenými
zdroji. Služby informačních systémů si nezřizujeme proto, že jsou moderní, líbivé či
módní. Požadujeme od nich užitek, přidanou
hodnotu a poměřujeme ji s náklady na zřízení
a provozování této služby. Někdy jsou efekty služby viditelné a vyčíslitelné přímo, jindy
jsou efekty jen nepřímé, snímané jako výsledek fungujícího organismu. Ale myslet na ně
musíme vždy…
Důraz na onu druhou rovinu efektivity přitom
pochopitelně roste v období ekonomické krize, kdy každý podnikatelský subjekt logicky
eliminuje snížené výnosy redukováním svých
nákladů. Rád bych proto využil svých zkušeností se snižováním nákladů, především u externích dodavatelů technologií a služeb. Situace na trhu ICT se mění, smluvní podmínky,
uspokojivé před rokem, dvěma lety, mohou
být z dnešního pohledu velmi nevýhodné.
Často lze snížit náklady i pouhou optimalizací
struktury a parametrů služeb, které významně
ovlivňují cenu.
Jako nováček v Krajské zdravotní si dovolím
svůj „pohled zvenčí“ na situaci ve zdejších informatických oblastech. Je zde vidět vizionářský přístup v rozvoji těchto technologií v minulých letech. Infrastruktura serverů, aktivních
prvků a lokálních sítí, zvláště po posledních
modernizacích (zčásti právě probíhajících) je
na velmi dobré úrovni. Metropolitní síť, propojující jednotlivé o.z., je špičková a to jak
z hlediska parametrů a přenosových rychlostí, tak i nákladovosti při značné geografické
vzdálenosti jednotlivých uzlů. To vše při zajištění potřebné spolehlivosti redundantním zakruhováním. Na výborné úrovni jsou přenosy
a videozáznamy z operačních sálů.
Úspěšně byly dokončeny implementace celé
řady informačních systémů, především v Masarykově nemocnici. Jejich funkcionalitou je
pokryta většina klíčových procesů. V mnoha
oblastech byla a je Krajská zdravotní národním inovativním leaderem. Skoro mi občas
připadá, že problémem je využití potenciálu
všech systémů, jejich funkcí i obsažených
dat.
To stále mluvíme o technologiích. Co vidím
ale jako zvláště cenné, je tým kvalitních od-

borníků, kterými Krajská zdravotní disponuje.
Odborníků profesionálně erudovaných, do
věci zapálených, často pracujících bez ohledu
na čas. Myslím, že je zapotřebí to tu zmínit.
Vím, že pracovníci v oboru IT jsou často „firemní veřejností“ chápáni jako bytosti poněkud zvláštní, neřkuli z jiného světa. Jde ale
spíš jen o problémy vzájemné komunikace
a chápání individualit. A to z obou stran.
Tolik o současném stavu. Co nás ale čeká do
budoucna? Nejdůležitějším úkolem je bezesporu dokončení integrace Krajské zdravotní.
Integrací myslím v prvé řadě celkovou procesní integraci, informační systémy tu zase
hrají jen podpůrnou roli. Při troše „IT-centrismu“ to ale lze brát i obráceně – integrací
informačních systémů lze do značné míry dosáhnout sjednocení na úrovni procesů. A tím
jsme zpátky u efektivity. Organizace rozměru
Krajské zdravotní může úspěšně existovat
jen tehdy, pokud budou efektivně fungovat
všechny její důležité procesy. Efektivně fungující proces zde podle mého opět znamená
na jedné straně dobře navržený a organizovaný proces a na straně druhé jeho provozování
s minimální nákladovou režií. V oblasti ICT to
znamená jediné – sjednocení všech hlavních
informačních systémů a podpůrných technologií, jejich společná administrace a podpora.
Nemusíme ale mluvit o budoucnosti a obecných principech. Klíčová a zcela konkrétní
etapa integračního procesu právě teď probíhá implementací nemocničního informačního systému v Mostě a Teplicích. Zní to trochu
jako fráze, ale je věcí nás všech, abychom se
maximálně zasadili o úspěch tohoto implementačního projektu. Na jeho úspěšném průběhu závisí další projektové kroky, ať už navazující systémy laboratorní a radiologické, tak
i projekty nemocničního systému v Chomutově a Děčíně. Tím bude finalizována hlavní
integrační etapa základního „produkčního“
informačního systému a bude možné začít
profitovat z cenných dat v něm obsažených –
používat je jako nástroj řízení s cílem optimalizovat zdravotní péči co do výkonů i nákladovosti v rámci celé Krajské zdravotní.
Čeká nás prostě hodně práce. A že nebude
snadná a bezbolestná, je myslím každému
jasné. Věřím ale, že bude nakonec úspěšná.
K tomu „věřím“ by se skoro chtělo říci
„a k tomu nám dopomáhej Bůh“. Osobně
se přikláním spíše ke spolehlivější variantě
„a k tomu si dopomáhejme navzájem všichni
sami“. Předem Vám za to děkuji!
Ing. Erik Mahnert
vedoucí Centra informačních systémů (CIO)
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Mentální anorexie a bulimie – prevence a léčba (2.)
V minulém čísle jsme se seznámili s onemocněním zvaným mentální anorexie
a bulimie. Dozvěděli jsme se, jak onemocnění vzniká, jak se projevuje. Dnes
se budeme zabývat prevencí a léčbou
těchto zrádných a nebezpečných chorob. Nejdůležitější je rozhodnutí dívky,
případně rodičů, problém řešit. Nutné je
přiznat si svoji nemoc a mít vůli se vyléčit. Léčba anorexie i bulimie se neobejde bez změny jídelních návyků a s nimi
souvisejících postojů a chování. Nejrozumnější je vyhledat pomoc odborníka.
V některých případech jako je extrémní
vyhublost u příliš mladých dívek nebo
deprese – je nutné přistoupit k několikaměsíční hospitalizaci. Při akutním ohrožení života dokonce i proti vůli pacienta,
který sám není schopen rozumně o sobě
rozhodovat. Léčba mentální anorexie je
obtížná a její základ spočívá v psychologické práci s postiženým. Její řízení patří
vždy do rukou lékaře a zpravidla je nutná
spolupráce různých specialistů. Měl by ji
zahájit obvodní lékař, u něhož je pacient
evidován a který ho nejlépe zná. U něho
se rovněž shromažďují veškeré informace od ostatních ošetřujících. Ten doporučí vhodný způsob zahájení léčby, čili
ve většině případů odkáže na konkrétní
specializovaná medicínská pracoviště.
Zároveň provede nezbytné vyšetření momentálního zdravotního stavu nemocného, tj. celkovou zdravotní prohlídku,
objedná laboratorní testy atd., čímž se
urychlí nástup léčebné kůry a je vytvořen
předpoklad pro volbu co nejvhodnějšího postupu odpovídajícímu osobnosti
anorektika, neboť mentální anorexie
vyžaduje individuální přístup. V mnoha
případech jsou lidé trpící anorexií tak nevyzpytatelní, že už stanovení léčebného
procesu je velmi problematické. Toto se
netýká stadia, kdy onemocnění propuklo
do těžké fáze, kde je nutná hospitalizace
a zavedení umělé výživy. Tehdy probíhají
laboratorní a další vyšetření přímo v nemocničním zařízení. Po překonání krize
metabolického rozvratu se přechází na
příjem potravy ústy, který musí být kontrolován.
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V psychické oblasti se uplatňují psychofarmaka a psychoterapie. Psychofarmaka působí nejen na podporu a léčbu
psychiky, ale některé medikamenty navíc
podporují chuť k jídlu a přibírání na váze.
Léčba psychofarmaky spadá až na výjimky do specializace psychiatrů. Ti také
doporučují některou z forem psychoterapie. Vedení psychoterapie zaštiťuje psy-

cholog. Psychoterapií je však již samotný
přístup lékařů k pacientovi včetně obvodního. Využívá se jí nejen v psychiatrii,
ale také v jiných medicínských oborech,
tedy všude tam, kde jsou pacientovy obtíže podmíněné jeho duševním stavem.
Existuje dokonce síť dobře vybavených
středisek, tzv. komplexní terapie, kde je
odborníky úzkého zaměření poskytován
široký záběr psychoterapeutických metod včetně méně běžných medicínských
postupů, jakými je akupunktura, akupresura, baňkování, léčení světlem, magnetická léčba, regresní terapie, autogenní
trénink, relaxace, výuka správné medi-

tace a další. Léčí se hudbou, tzv. muzikoterapie, arteterapie projevem výtvarného nadání. V krajním případě se sahá
k hypnóze, která však vždy patří do rukou
zkušeného psychiatra. Možností a forem
psychoterapie je mnoho.
Účelem je nalézt co nejvhodnější individuální terapii. Bývá vystřídáno více postupů odvislých od spolupráce nemocného
a jím dosahovaných pokroků. Nezřídka
se přistupuje ke skupinové terapii stejně
postižených. Velmi prospěšná a přínosná je rodinná terapie, kdy vstupuje do
léčby bezprostřední vztahové okolí. Je
vhodné, když se zapojí blízcí, pokud mají
důvěru pacienta. Tím mu velmi pomáhají, aby se naučil být laskavější i k svému
tělu a nekladl na něj tak vysoké nároky.
Psychoterapie nemocnému odkrývá podstatu onemocnění, problémů s ním spjatých a umožňuje, aby se mu naučil čelit
vlastními silami. Cílem je změnit postoj
k životu, přístup k sobě samému, přehodnotit životní priority. Může probíhat řadu
let.
Vynechání menstruačního cyklu s příčinou tkvící v mentální anorexii farmakologicky upraví gynekolog. Výsledkem této
komplexní léčby je docílit úpravu příjmu
výživy ke zdraví vedoucímu stavu.
Od útlého dětství je nutné dbát na vytvoření správných stravovacích návyků.
Děti neuplácíme ani netrestáme, pokud
se u jídla loudají nebo zcela nevyprázdní
talíř, jsou-li nasycené. Tím bychom vytvářeli vhodnou půdu, aby se porucha příjmu potravy později projevila. Správnou
cestou je trpělivý přístup přizpůsobený
individuální osobnosti dítěte. Stravu podáváme v pravidelných, častých, menších
porcích, dbáme na její pestrost a vzhled,
které povzbuzují chuť k jídlu, učíme jejímu řádnému rozmělňování v ústech, tím
docílíme zakořenění takových stravovacích zvyklostí, které jsou obvykle dodržovány v průběhu celého života. Účelem
postoje je nejen „naučit dítě jíst“, ale
také zabránit, aby děti a dospívající prostřednictvím odmítání potravy manipulovali s okolím.

Člověk se rodí s vědomím, že vše v jeho
těle je přirozené, všechny části těla jsou
v pořádku, součástí jeho samého a nevnímá jako rušivý prvek, že se lidé od
sebe liší. Kterákoliv část těla je pro něj
krásná a dokonalá. Je třeba, aby okolí
toto vnímání sebe sama neměnilo. Až
později, kdy je dítě konfrontováno s kolektivem, se začne vědomě srovnávat
s druhými. Ostřeji vystoupí měřítka fyzické krásy, v dospívání souvisí s rozvíjením
sexuálních tělesných funkcí. Adolescent
propadá pocitům méněcennosti či studu ze zaoblení tělesných partií a dalších
pohlavních znaků. Je třeba nepodléhat
reklamám, jejichž účelem je zvýšit obrat
firem, zabývajících se prostředky na hubnutí. Pomůže tu důvěrný rozhovor rodičů
s dospívajícím.

Nepřejídat se, sportovat, pohyb je přirozenou součástí života. Vedle toho koníčky a dobrá společnost vrstevníků, to vše
jsou další podpůrné prostředky, aby se
dospívající cítil ve svém těle dobře, neztrácel pocit životního naplnění. Chválit
se a být chválen za všechny dosažené
pokroky má význam proto, aby byl sám
se sebou spokojený, měl pozitivní přístup k životu. Provozovat činnosti, díky
nimž máme radost ze života. To se týká
i studia, zaměstnání. Spokojený člověk si
neubližuje, už vůbec ne odpíráním jídla,
které je základní životní potřebou stejně
jako např. dýchání. Prevence tedy spočívá ve správných stravovacích návycích,
v dobré psychice a v sebe přijímání se.
Pakliže pozorujeme náznaky poruchy
příjmu potravy, je třeba dbát na její kon-

trolu, zvláště projeví-li se další příznaky.
Je-li postižený přístupný diskusi, týkající
se jeho stavu, je napůl vyhráno. Je třeba
vysvětlit podstatu stavu a společným úsilím zabránit, aby nedošlo k rozvoji onemocnění. Podpora by měla přijít z okolí
postiženého, z rodiny a nenásilnou formou. Zvažujeme-li snížení hmotnosti,
poradíme se s lékařem, požádáme o preventivní psychologickou pomoc, aby porucha příjmu potravy nepřešla do stavu
mentální anorexie.
Léčba mentální anorexie je dlouhodobá,
obtížná a je nutné počítat s tím, že nejednou dochází k recidivám.
Kateřina Smolíková a Monika Backová
sestry neurologické JIP
Nemocnice Děčín, o.z.

Zvyšujeme komfort při přepravě pacientů

Nemocnice Chomutov
ti, kteří jistě přivítají moderní design interiéru vozidel. Vozy jsou navíc vybaveny
klimatizací, a tak komfort přepravy ocení
všichni zejména v teplých letních dnech.
Pro nemocnici znamená nákup nových
sanitních vozů nemalou úsporu vynaloženou na údržbu vozového parku. Pořízení nových sanitních vozů bylo realizováno za finančního přispění Severočeských
dolů, a.s.
Mgr. Anna-Marie Malá
hlavní sestra
Nemocnice Chomutov, o.z.

Vnitřní vybavení sanitního vozu
Na sklonku roku 2009 zakoupila Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. dva nové sanitní vozy typu VW
TRANSPORTER. Do současné doby jezdily
posádky ve vozech stejné značky, a to

vyřazených od RZS a nebo zakoupených
naposled v roce 2004.
Pořízení nových vozů přivítali jak samotní
řidiči a zdravotnické osádky vozidel, tak
z nich budou mít profit i samotní pacien-

Nové vozy
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Semináře, Sympózia, Kongresy
I. Krajská konference sester 2010 – Ústí nad Labem
24.–25. března 2010 od 9.00 hodin

První použití endostapleru ECHELON FLEX v České republice

Masarykova Nemocnice

Konference je zaměřena na zkvalitnění pobytu klienta v nemocnici.
Dozvíte se něco o dobrovolnících,
canisterapii, kaplanské službě, psychologické pomoci pacientům.

POZVÁNKA

• Informace, přihlášku a program konference je možné nalézt na www.kzcr.eu v sekci „Odborné akce“.
• Přihlášky je možné vyžádat na Tiskovém a organizačním oddělení Krajské zdravotní, a.s.
– Markéta Rybínová (tel. 477 114 104, email: marketa.rybinova@kzcr.eu).
• Přihlášky na konferenci je možné zasílat elektronicky (marketa.rybinova@kzcr.eu) nebo poštou na adresu:
Krajská zdravotní, a.s.
Markéta Rybínová							
Sociální Péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
nejpozději do 15. března 2010.
Vložné na akci:
• 500 Kč pro zaměstnance KZ, a.s. / 650 Kč pro ostatní účastníky (včetně DPH).
• Způsob platby – hotově 24. 3. 2010 i 25. 3. 2010
na místě konání konference při registraci od 8:00 do 8:45 hodin.
Další informace:
• Výukové středisko se nachází v areálu Masarykovy nemocnice Severní Terasa, ul. Sociální péče 3316/12A,
Ústí nad Labem, budova B v 5. patře (s heliportem na střeše).
• Spojení trolejbusem č. 60 (stanice Masarykova nemocnice), trolejbusy č. 51 a 52 (stanice Severní Terasa)
• Vjezd osobním vozem do areálu nemocnice je zpoplatněn!
• Ubytování nezajišťujeme, v případě zájmu kontaktujte ubytovnu KZ, a.s. – Masarykovy nemocnice, o.z.
„PENZION na Severní Terase“, ul. Sociální péče, tel. +420 477 115 160.
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I. Krajskou konferenci sester 2010 – Ústí nad Labem

„Nemocnice jinak“
24. – 25. března 2010 od 9:00 hodin

Centrum výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a.s.
areál Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, budova B, 5. patro

www.kzcr.eu

mentu. Vše lze ovládat jednou rukou bez
vizuální kontroly instrumentu, což operatérovi opět umožní plně se soustředit na
operační pole.
Po našich prvních zkušenostech jsme se
tento instrument rozhodli dále využívat.
Díky Echelonu Flex se chirurg může soustředit skutečně jen na operační pole –
instrument se ovládá jednou rukou díky

Endostapler
Dne 15. prosince 2009 byl na našem
pracovišti, urologickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
poprvé v České republice použit endostapler s přirozenou flexí – Echelon Flex,
EC60A, společnosti Johnson & Johnson,
divize Ethicon Endo-Surgery.
Šlo o laparoskopické operační řešení
tumoru ledviny. Jednalo se o tumor dolního polu pravé ledviny o velikosti 5 x 4 cm.
Provedli jsme laparoskopickou nefrektomii, při které jinak běžně endostaplery
využíváme k zajištění hemostázy při přerušování cévní stopky ledviny.
Novinkou u Echelonu Flex je tzv. „PŘIROZENÁ FLEXE“ (přirozená artikulace),
která umožňuje ovládání tohoto instrumentu jenom jednou rukou. Operatér
tak, beze ztráty kontroly nad operačním
polem, jednoduše zajistí požadovanou
flexi v rozmezí 0°, 15°, 30° a 45°, aniž
by se musel vzdát instrumentu ovládaného druhou rukou (grasper, harmonický
skalpel, atd.). K vychýlení je možno využít stěnu tělní dutiny, okolní tkáň, tělo
pomocného instrumentu či tkáň lehce
uchopenou přivřením čelistí Echelonu
Flex. Flexi umožňuje artikulační kloub
potažený biokompatibilním ochranným
povrchem. Tento endostapler, kromě
zatím největší využitelné flexe na trhu,
zachovává všechny výhody svého předchůdce – rigidního endostapleru Echelonu. Jsou jimi optimální komprese tkáně
v čelistech již před odpálením, trojí kotvení nože, tři řady svorek na každé straně

nože a důmyslně zpřevodovaný odpalovací systém. Je prokázáno, že dostatečná
komprese během prvních 15 vteřin po
uzavření čelistí vytlačí tekutiny z místa
budoucí sutury. Tloušťka tkáně se takto
významně sníží (v průměru o 0,5 mm).
To umožní korektní zformování svorek,
jejich stejnou výšku na počátku i konci
sutury a v průběhu odpalování nedovolí
vytlačení tkáně na konci čelistí. V konečném výsledku je zajištěna hemostáza
a díky pevnému stisku dojde k předělení
a sešití veškeré tkáně, která je před odpalem v čelistech uzavřena. To by mohlo vést v budoucnu i k úspoře množství
nábojů použitých při výkonu. Formování
svorek napomáhá i trojí kotvení nože ve
tvaru písmena „C“ – ve spodní čelisti,
v horní čelisti vyrobené z pevného, neohebného kusu oceli a nakonec v samotném náboji. Tento způsob, nazývaný společností Ethicon-Endo Surgery „Tree Point
Gap Control“, drží během odpalování obě
čelisti a nábojnici v jedné linii. Společně
s přesně vysoustruhovanými „kapsami“
v horní čelisti to umožňuje optimální uzavření každé svorky. Výsledkem je pak požadovaná hemostáza. K jejímu dosažení
přispívají i již zmíněné tři řady svorek na
každé straně nože. Propracované zpřevodování uzavíracího a odpalovacího
systému u Echelonu Flex umožňuje poměrně snadné odpálení i na silné tkáni
(např. v kolorektální chirurgii). Odpálení
je uskutečněno třemi stisky odpalovací
páky. Čtvrtý stisk této páky pak vrátí nůž
zpět a umožní tak rozevření čelistí instru-

Endostapler

44,99 mm

Tumor pravé ledviny
možnosti přirozené artikulace a díky
dokonalé kompresi již před odpálením
endostapleru je zajištěna hemostatická
sutura. Očekáváme od něj především
rychlejší a komfortnější průběh operace
a tím i méně komplikací pro pacienta.
MUDr. Marek Broul
urologické oddělení MNUL
a CRCH Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Erika Vojtková, PhD.
Johnson & Johnson
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Nemocnice Děčín

Zásady zdravé výživy
Pro stanovení požadavků na zdravou
stravu se musíme především zamyslet
nad složením jednotlivých pokrmů, z jakých surovin se skládají a nedílnou součástí je jejich tepelná úprava.
Dalším důležitým faktorem je množství
přijímaných potravin a časy mezi jednotlivými pokrmy, které by měly být v rozmezí 3–3,5 hodiny. Mýtem lze považovat
obecné zvyklosti, že po 17. hodině se již
nemá přijímat žádná strava, nebo že za
zdravé pokrmy lze považovat jídlo připravené z ryb, zeleniny bez ohledu na tepelné zpracování.
Pro názorný příklad uvádím zásady správného resp. zdravého stravování:
• Obilniny jako základ: základem každodenní stravy jsou výrobky z obilnin.
Volíme především ty, které mají nízký
glykemický index – tmavý chléb, pečivo a těstoviny. Naopak omezujeme
bílé pečivo, sladké pečivo a zejména
různé oplatky a sušenky, kde je problematický nejen glykemický index,
ale také použitý tuk.
• Zelenina a ovoce: doporučuje se konzumovat co nejvíce zeleniny a ovoce,
každý den alespoň 500 g celkem,
tedy jak v syrovém stavu, tak v tepelné úpravě. Ke každému dennímu
jídlu by mělo být přijímáno po jedné
porci zeleniny nebo ovoce. To je nejlepší a nejúčinnější zdroj vitamínů
a dalších ochranných látek pro dobré
zdraví a prevenci nemocí, mnohem
účinnější než jakékoliv potravinové
doplňky v tabletách či jiné formě.
• Energetická hodnota pokrmů: příjem
energie by měl být v souladu s tělesnou aktivitou vykonávanou během
dne. Těžce pracující osoba musí mít
příjem energie podstatně vyšší než
osoba se sedavým zaměstnáním. Váš
optimální index tělesné hmotnosti
(BMI – Body mass index), který stanovuje vzájemný poměr mezi tělesnou
hmotností a výškou by se měl udržovat v rozmezí 20–25.
• Maso s mírou – a vhodné druhy: konzumovat by se mělo jen uměřeně tzv.
červeného masa (vepřové, hovězí,
skopové, zvěřina). Uměřeně znamená
v průměru méně než jedna porce denně. Naopak se doporučuje konzumo-
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vat pravidelně ryby, několikrát týdně.
Místo červeného masa je vhodnější
maso bílé, tedy drůbež. Naopak se
doporučuje velmi omezovat konzumaci salámů, párků a podobných
uzenin.
• Mléčné výrobky: Pro dobré zdraví
jsou důležité rovněž mléčné výrobky.
Je vhodné ale vybírat ty s nižším obsahem tuku a zakysané s prospěšnými
probiotickými kulturami.
• Tuky ano, ale velmi záleží jaké: důležité není ani tak celkové množství,
ale hlavně jejich složení. Převažovat
by měly rostlinné oleje (jako součást
zeleninových salátů) a tuky obsažené
v rybách. Naopak příjem je vhodné
omezit u nasycených tuků, které jsou
obsaženy v mase a masných výrobcích a ve vysokotučných mléčných
výrobcích, rovněž však v některém pečivu. Pozor na částečně ztužené tuky.
Pojem rostlinný tuk na obalu potravin
nemusí znamenat nějakou výhodu!
Potravinová pyramida

0–2
porce

2–3
porce

1–2
porce

3–5
porcí
3–6
porcí

Potravinová pyramida
Potravinová pyramida nás upozorní na
to, jak bychom si měli náš denní jídelníček uspořádat a v jakém poměru bychom
měli jednotlivé poživatiny konzumovat.
Jinak řečeno, pyramida ukazuje, co by
mělo tvořit základ jídelníčku a naopak
čeho bychom se měli vyvarovat nebo jíst
jen v malých dávkách. Základem pyramidy je rozdělení různých poživatin do
čtyř hlavních skupin, čím blíže je skupi-

na základně pyramidy, tak by to měla být
základní potravina, kterou bychom měli
konzumovat denně. Čím více se blížíme
k vrcholku pyramidy, postupně narážíme
na potraviny, které bychom neměli konzumovat ve velkém množství, tzn. jednou
za den nebo dokonce jednou za týden.
Barviva
Barviva jsou významnou skupinou senzoricky aktivních látek (tzn. látek vnímaných našimi smysly), které určují charakteristickou barvu potravin. Mohou
být přítomna v potravinách přirozeně, tj.
dostávají se do nich ze surovin, které je
obsahují nebo jsou k potravinám přidávána (potraviny jsou barveny). K barvení
potravin se používají tři základní skupiny
barviv:
Přírodní barviva se používají k barvení potravin poměrně omezeně, protože
jsou až na některé výjimky málo stabilní
(během skladování potravin se chemicky
mění a tím se mění i jejich barva) a většinou jsou dražší než barviva syntetická.
Získávají se z potravinářských materiálů
přírodního původu. Mezi přírodní barviva
se řadí barevné produkty získávané z přírodních surovin různými technologickými
procesy, např. karamel a sladový extrakt.
Syntetická barviva identická s přírodními se získávají chemickými reakcemi,
ale jejich struktura je na rozdíl od barviv
řazených mezi barviva syntetická totožná
se strukturou barviv přírodních. Příkladem je např. syntetický β-karoten (provitamin A) a riboflavin (vitamin B2), které
mají zároveň funkci vitaminů.
Syntetická barviva jsou vyrobena chemicky a jejich struktura se od přírodních barviv liší. Přídavek barviva k potravině musí
být označen na etiketě výrobku a to buď
příslušným symbolem E (E1., např. E100
je kurkumin) nebo chemickým názvem.
Česká potravinářská legislativa obsahuje
seznam barviv povolených k barvení potravin. Barviva neuvedená v tomto seznamu se používat nesmějí, protože nejsou
bezpečná nebo jejich zdravotní nezávadnost nebyla dosud dostatečně ověřena.
V seznamu povolených barviv je pouze
17 barviv syntetických. Legislativně je
uvedeno nejvyšší povolené množství
barviva, které se k potravině smí přidat.

Toto množství se odvíjí od zdravotní bezpečnosti barviva a průměrné spotřeby
příslušné potraviny. Přidávání barviv do
potravin je legislativně dobře ošetřeno
a Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Veterinární správa použití barviv kontrolují.
Barvených potravin se bát nemusíme, ale
přesto není rozhodně rozumné, zejména
u dětí, konzumovat velká množství barvených potravin.
Vhodná technologická úprava
pokrmů
Technologická příprava je v oblasti zásad správné výživy stejně důležitá jako
schopnost vybrat vhodné potraviny a rozpoznat, která potravina je méně či více
vhodná pro naše zdraví.
Vaření v páře – tento šetrný způsob vaření
patří mezi nejzdravější, jednak z důvodu,
že se při něm ztrácí minimální množství
cenných látek a jednak, že není nutné používat žádný tuk. Vaření v páře je vhodné
pro přípravu zeleniny.
Vaření ve vodě – jedna z nejběžnějších
tepelných úprav potravin, jejichž jediná
nevýhoda je ta, že vysoké procento cenných látek (zejména vitaminů rozpustných ve vodě – C, B) se dostane do vody,
která se poté vylije.
Dušení – je vhodné pro přípravu masa,
ryb i zeleniny, kdy se zachovává většina
cenných živin. Mělo by však probíhat jen
na malém množství oleje s troškou vody
a po co nejkratší dobu. Stále však patří
k šetrné technologické úpravě na rozdíl
od dále zmiňovaných způsobů.
Při pečení se potraviny upravují horkým
vzduchem. Avšak při „běžném“ pečení
(tzn. bez speciálního nádobí či zařízení,

ve kterých nepotřebujeme použít tuk) se
tuk obvykle připaluje a mohou vznikat
nebezpečné chemické látky (tzv. prokarcinogeny).
Smažení opravdu patří mezi úpravu, která
je z hlediska zdraví nejméně vhodná, a to
z více hledisek. Spotřebuje se při něm
velké množství tuku a také při něm vzni-

kají škodlivé látky, podobně jako u pečení – prokarcinogeny (v těle se z nich
stávají metabolickými pochody karcinogeny) nebo mohou negativně ovlivňovat
lipidové spektrum v našem těle (jedná se
o vznikající transmastné kyseliny) a podílet se na vzniku aterosklerózy.
Mnoho lidí má grilování spojené s tím, že
je zdravé. Není přece potřeba použít tuk,
a tak není energeticky bohaté. Často se
však zapomíná na to, že se grilují a opékají potraviny, které obsahují mnoho

tuku skrytého. Tento tuk či mastná šťáva
potom odkapává do ohně, kde následně
vznikají velmi škodlivé látky (karcinogeny), které se zase vracejí na potraviny
teplým vzduchem. V tom tkví riziko grilování nad otevřeným ohněm.
Nejšetrnější grilování lze provádět na
kontaktních elektrických grilech či grilovacích plotnách.
BIO potraviny
Výchozím bodem při výrobě a zpracování
bioproduktů a biopotravin je ekologické
zemědělství. Jedná se o způsob, který
dbá na životní prostředí a který bere také
zvýšený ohled na životní projevy, chování a pohodu chovaných hospodářských
zvířat. Bioprodukt je surovina rostlinného nebo živočišného původu získaná v ekologickém zemědělství a určená
nejen k výrobě biopotravin, ale také krmiv, osiva, sadby a dalších ekologických
výrobků. Z potravin a potravinových surovin jde nejčastěji například o bio zeleninu, bio ovoce, bio mléko, bio vejce, bio
maso atd. Bio potravina či bio produkt je
plnohodnotným produktem po stránce
energetické a vitamínové. Při zpracování
bioproduktů a výrobě biopotravin musí
všechna opatření směřovat k co největšímu zachování jejich biologické a nutriční
hodnoty.
Jak posuzovat jednotlivé pokrmy
Z výše citovaných skutečností lze vyvodit
závěr, jak nahlížet na posuzování zdravého stravování a tedy na zdravý životní styl
(viz. tabulka).
Gabriela Dupová
nutriční terapeutka
Nemocnice Děčín, o.z.

výběr potravin

technologická úprava

Zdravá výživa
(doporučená)

netučná masa (rybí, vepřové, hovězí, telecí, drůbeží – kuřecí, krůtí), obiloviny, těstoviny, rýže, luštěniny, zelenina, ovoce, nízkotučné mléčné výrobky, BIO netučné maso, BIO obiloviny, zelenina a ovoce, netučné BIO
mléčné výrobky

vaření v páře, vaření ve vodě,
dušení s přítomností velmi
malého množství tuku

Standardní výživa

mírně tučná masa (tučnější ryby, vepřové a hovězí maso, drůbeží – kachna, husa), moučné pokrmy, zahuštěné omáčky, tuky, mléčné výrobky, BIO
maso, BIO mléčné výrobky

klasické dušení, pečení, restování, opékání, grilování

Nedoporučená výživa

velmi tučná masa, vnitřnosti, kynutá těsta, sladké pokrmy, cukry, tuky, hranolky, tučné mléčné výrobky, vejce, masné výrobky, BIO mléčné výrobky
bez snížení tuku, BIO cereální výrobky s přídavkem cukru (müsli tyčinky)

smažení, fritování, grilování
na ohni
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Ergoterapie v psychiatrii

Eva Růžičková
V širším slova smyslu je ergoterapie
zdravotnickou disciplinou, která využívá
specifické diagnostické a léčebné metody a postupy při léčbě jedinců každého
věku, s různým typem postižení, kteří jsou
dočasně nebo trvale fyzicky, psychicky,
smyslově nebo mentálně postiženi.
Smyslem ergoterapie je pomocí cílené činnosti rozvíjet a zlepšovat funkční
schopnosti jedince.
Cílem ergoterapie je:
1) Dosáhnout maximálního stupně
funkčnosti v aktivitách denního života. Jak v pracovních činnostech, tak
v aktivitách volného času.
2) Podporovat u jedince aktivní přístup
k uchování vlastního zdraví.
3) Pomáhat při novém zařazení se do
společnosti, výběru pracovního místa
a spolupracovat se zaměstnavateli.
Prostředky ergoterapie jsou:
1) 	 Diagnostické
Odhalit na základě postižení případnou distabilitu pomocí analýzy zby-

lých funkčních schopností v oblastech
mobility, všedních činností, funkční
vyšetření horních a dolních končetin,
vyšetření smyslových funkcí a potřeby
kompenzačních pomůcek.
2) 	 Terapeutické
Na základě terapeutického hodnocení spolu s klientem stanovit cíle ergoterapeutického plánu, které umožňují
zachování či zlepšení soběstačnosti,
pracovních činností a zachování potřebných sociálních rolí. V rámci ucelené rehabilitace se podílí na složce
psychologicko-pedagogické.
3) 	 Preventivní
Přispět pomocí cíleného terapeutického plánu a výběrem správných metod
a technik k prevenci vzniku invalidity
a handicapu.

rozvíjí osobnostní, sociální a tvůrčí dovednosti.
Na našem oddělení nabízíme klientům
tyto možnosti:
• Práci s keramikou
• Práci se dřevem
• Práci s proutím
• Veškeré textilní techniky – drhání,
tkaní, šití, pletení, háčkování, vyšívání, batikování, paličkování, tisk na
látku apod.
• Práce s těstem – vizovické, perníčky,
slané apod.
• Práce s korálky – bižuterie, zvířátka,
různé techniky apod.
• Přípravné práce pro potřeby odd.
– linkování, stříhání, kompletování
apod.

Ergoterapie na psychiatrickém
oddělení Nemocnice Most, o.z.
Prvořadým předpokladem pro úspěšné
výsledky všech možností, které ergotera-

Pohybové aktivity
V nejkratší možné době po příchodu klienta na oddělení ergoterapie se s ním
seznámíme, vzájemně představíme a kli-

pie v psychiatrii nabízí, je motivování klienta lékařem. Klient, který ví, co ho čeká,
nebo co může očekávat, lépe a ochotněji
spolupracuje a sám se tak svým přispěním podílí na léčbě, protože ergoterapie

15. 12. – 16. 12. 2009 se již tradičně konala prodejní výstava výrobků pacientů psychiatrického oddělení KZ, a.s. – Nemocnice Most, o.z. Prodejní výstava se
koná každoročně na konci roku. Srdečně jste zváni na další výstavu, která se bude
konat v prosinci 2010.
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enta provedeme oddělením, aby viděl,
co vše se tu dělá a mohl si vybrat, co se
mu líbí a co je pro něj zajímavé. Zjistíme
jeho zaměstnání, koníčky, zdravotní stav
a podle toho vybíráme možnosti spolupráce a vytváříme individuální terapeutický plán práce. Při rozhovoru a prohlídce dílen se klient uvolní a částečně se
rozptýlí jeho obavy, že nic nezvládne.
Již v této fázi dělá klient první kroky v terapii.

1) Rozhoduje se, co vybrat z nabízených
technik.
2) Přichází do kolektivu, kde jsou již
proškolení kolegové, se kterými bude
spolupracovat, rozvíjet možnosti vybrané techniky a materiálů.
3) Učí se rozvíjet své komunikační dovednosti. Vytváří se otevřená skupina, kde je každý v určité fázi nováčkem, který potřebuje pomoci. Učí se
o pomoc říci a přijímat ji a postupně
přechází do role zkušeného, který už
ví a pomoc nabízí a poskytuje. Zná
prostředí, ovládá techniku i materiál a přichází na nové způsoby práce
a rozvíjí svůj tvůrčí potenciál. Prožívá
přijetí od druhých, učí se toleranci.
To má vliv na růst jeho sebevědomí
a umění prosadit se. Roste pocit sounáležitosti i vlastní hodnoty.
4) Nesmírně důležitá je i délka a hloubka koncentrace na práci a schopnost
naučit se nové pracovní postupy,
operativně řešit vzniklé situace a prá-

ci dovést až do konce. Překonávat
překážky, když se dílo hned nedaří
a pracovní postup se zdá být příliš
složitý. Učí se vytrvat. Poznává radost
a uspokojení z dokončené práce. Učí
se přijímat kritiku i ocenění a stejně
tak obojí poskytovat.
5) Klient se může odreagovat od problémů, se kterými na oddělení přišel, prožívá uvolnění a odstup, nový
náhled a možnosti řešení, zaujetí pro

věc. Učí se navazovat přátelství a tím
může končit jeho pocit osamělosti.
6) Vzhledem k tomu, že zde pořádáme
prodejní výstavy, klient ví, že jeho
práce a snažení je smysluplné a jeho

společenské hodnocení stoupá. Každý ví, že svou prací vytváří kapitál pro
nákup materiálu a nářadí pro ty, kteří
na naše oddělení přijdou po něm. Pokud je u nás klient v průběhu prodejní
výstavy, vidí, jak veliký je zájem kupující veřejnosti o jím vytvořené věci.
Slyší obdiv a ocenění své práce, aniž
by nakupující tušili, kdo je autorem.
Zejména pro klienty s invalidním důchodem se otvírají možnosti plnější-

ho využití času v domácím prostředí.
Může vlastníma rukama vyrobit dárek, důležitou součást oblečení, nebo
vybavení v domácnosti.
7) Učí se důležitosti plánování režimu
dne i činností.
8) Učí se zvládat modelové situace v kolektivu.
9) Učí se přijímat autority a zároveň sám
autoritou být.
Úloha terapeuta
Musí být empatický, ovládat techniky,
znát zdravotní stav klienta, dobře odhadnout jeho možnosti, vést ho v dané
technice od jednoduchého ke složitějšímu. Podněcovat ho k samostatnosti,
povzbuzovat, rozvíjet tvořivost, umět nastavit zrcadlo, umožnit prožitek radosti
z dosažených výsledků. Musí být dobrý
pozorovatel, odhadnout možnosti krize
jednotlivce i skupiny a předcházet možným střetům vhodným výběrem pracovního týmu. Zvládat klidně krizové situace.
Zvládat dobře komunikační dovednosti.
Uvědomit si, že pracujeme s nebezpečnými nástroji a zajistit bezpečnost všech
zúčastněných.
Připravit individuální plán pro klienta.
Zajistit materiál i pomůcky. V případě splnění výše zmíněných podmínek se meze
tvořivé činnosti nekladou.
Eva Růžičková – ergoterapeut
psychiatrické oddělení
Nemocnice Most, o.z.
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11. 2 . – Světový den nemocných
Světový den nemocných

Papež Jan Pavel II.
Tento den je nejen z hlediska zdravotnické veřejnosti velmi významným svátkem.
Světový den nemocných připadá každoročně na 11. února už od roku 1993
z podnětu papeže Jana Pavla II. a na liturgickou památku Panny Marie Lurdské.

Všem nemocným a trpícím bylo věnováno poselství Jana Pavla II. a nyní i Benedikta XVI.
Světový den nemocných je mocnou připomínkou toho, abychom my jako zdravotníci objevili důležitou přítomnost trpících, nemocných a dovedli jim pomoci.
Musíme si uvědomit, že tíže utrpení v nemoci potřebuje naši blízkost, potřebuje
vyjádření naší lásky.
Všichni ti, kdo trpí a jsou nemocní, nesmí
být ponecháni sami sobě. Jsme tu my
zdravotníci, abychom se v duchu služby
těmto nemocným snažili ulehčit jim od
bolesti a pokud je to možné, zbavili je tělesných i duševních trýzní všeho druhu.
Jistě je medicína v tomto století plna nových technologií, metod a postupů, medikamentů a je neustále díky vědeckým
pokrokům lékařského umění posouvána
ku pomoci a vyléčení nemocného.

Kožní denní sanatorium
V Nemocnici Most, o.z. je na kožním oddělení již několik let v provozu denní sanatorium. Toto sanatorium využívají jak
hospitalizovaní, tak i pacienti z ambulantní složky.
Hlavní výhodou je, že ambulantní pacienti mohou docházet na léčbu, aniž by potřebovali pracovní neschopnost.
Na fototerapii je možné docházet po celou dobu pracovního dne v časovém rozmezí vyhovujícím pacientům.
Fototerapie je fyzikální léčebná metoda
aplikovaná na řadu kožních onemocnění
např. atopický ekzém, seboroická dermatitida, lichen ruber planus, vitiligo, alopecie aj., ale mezi nejčastější patří psoriasis
vulgaris – lupenka.
Mostecké sanatorium je vybaveno moderními přístroji, které svými parametry
odpovídají náročným požadavkům na
léčbu. Dříve používané horské sluníčko
bylo nahrazeno moderními fluorescenčními lampami. Přístroje jsou použitelné
jak pro lokální léčbu, tak pro celkovou
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Nemocnice Chomutov
Opravdové ocenění si však zaslouží
všichni zdravotničtí pracovníci – lékaři,
ošetřovatelé, vědci a badatelé, ale i nemocniční kaplani a dobrovolníci, kteří
v duchu této služby nemocnému každodenně pomáhají, starají se a konají.
Prostému lidskému pohledu se bolest
a nemoc mohou jevit jako absurdní skutečnost. Zdravotník, tedy člověk, který
pečuje, stará se, ví, že má tato bolest
hluboký význam. Hluboký význam, který
ukazuje cestu, kterou se má ubírat léčba
a z hlediska křesťanského společenství
má též spásonosný význam.
Vzpomeňme, prosím, v tento Světový den
nemocných na všechny trpící a nemocné.
Vždyť je to velký skutek lásky, starat se
a pečovat o toho, kdo trpí a je nemocen.
Mgr. Anna-Marie Malá
hlavní sestra
Nemocnice Chomutov, o.z.

Nemocnice Most

fototerapii. K celkové terapii se užívá ozařovací kabina (SUP+UVA) typu Saalmann
a stojanový UVA zářič Metec. Rozdíl mezi
UVA a SUP je ve vlnové délce měřené
v nm (nanometrech). Zářiče působí protizánětlivě a hojivě přímo na postižená
místa např. do kštice tzv. SUP hřeben. Lokálně lze ozařovat též plosky, dlaně atd.
Ozařování je možné kombinovat s léčebnými koupelemi.
UVA (ultrafialové záření) se používá buď
v základním čistém záření nebo s doplňujícími přípravky – psoraleny. Potom se
jedná o chemoterapii – PUVU.
Psoraleny jsou původně rostlinné povahy,
dnes se vyrábí synteticky. Jsou obsaženy
i v některých potravinách, v rostlinách
např. v bolševníku. Pro léčebné užití byly
extrahovány jako meladinin z egyptské
rostliny pakmínu velikého.
U SUPu (selektivní ultrafialové záření)
platí to samé jako u UVA, ale u této metody se místo psoralenů užívá tzv. minutová terapie (podle Ingrama). Jedná se
o aplikaci cignolinu na postižená místa,

který je různé koncentrace a nechává se
působit od 5 do 30 minut. Po očistné
sprše následuje světloléčba s cílem optimalizovat účinek terapie. Dále se používá
také kombinace dehtu s UV zářením (tzv.
Goeckermanova metoda).
Léčba je rozdělena do dvou částí: základní terapie obsahuje 24 procedur 4x týdně
a udržovací terapie 20 procedur 1–3x týdně. Stupňuje se doba ozařování dle tolerance a citlivosti pacienta na UV záření.
Pokud chce někdo podstoupit léčbu v sanatoriu, navštíví svého kožního lékaře,
ten po zvážení napíše doporučení a s tím
se pacient dostaví na vstupní vyšetření
do sanatoria. Zde lékař určí individuálně
vhodný léčebný postup.
Léčebné výsledky v sanatoriu jsou uspokojivé a pacientům tento způsob léčby
vyhovuje.
Jiřina Kondrová
zdravotní sestra
dermatovenerologické oddělení
Nemocnice Most, o.z.

Nemocniční kaplan
Od 4. 1. 2010 má KZ, a.s. na pozici koordinátora nemocničních kaplanů Th. Bc. Zbyška Jonczyho.
Nemocniční kaplani již více jak rok zpříjemňují pobyt našim pacientům v Nemocnici Teplice, o.z. Dnes je již vše připraveno k tomu, aby začali kaplani naplno
pracovat v mostecké nemocnici, služba
se připravuje v největší nemocnici v Ústí
nad Labem a další nemocnice budou následovat.
Nemocniční kaplan pečuje o pacienty
konkrétních oddělení, příp. o jejich příbuzné. Stará se nejen o duchovní potřeby pacientů, ale může pomoci i nevěřícím
v jejich obavách, praktických problémech
vyplývajících z jejich pobytu v nemocnici
apod. Nemocniční kaplan v sobě zahrnuje nejen základní dovednosti duchovního, ale i psychologa a sociálního pracovníka „v terénu“, aniž by ovšem zasahoval
do kompetencí psychologů nebo psychiatrů. Nemocniční kaplan umí řešit běžné
problémy pacientů v nemocnicích, které
nespadají do medicínské oblasti, v případě nutnosti umí rozeznat krizový stav
a zařídit kontakt s odborníkem.
Nemocniční kaplan je součástí multidisciplinárního týmu nemocnice, je součástí
nemocnice a pečuje o klienty konkrétních
oddělení, jejich příbuzné i o personál nemocnice. Stará se nejen o duchovní potřeby klientů (věřících i nevěřících), může

Nemocnice Teplice
pomoci při jejich obavách, těžkostech,
krizích, nejistotách spojených s nemocí
či těžkou životní situací.
Výraz nemocniční kaplan je mezinárodní
označení osoby, která vykonává nadkonfesijní klinickou pastorační péči. Doprovází nemocné a jim blízké v obtížných
situacích nemoci, pomáhá jim mobilizovat síly a bojovat s nemocí; kaplani zachovávají mlčenlivost podobně jako jiní
zdravotničtí profesionálové. Jsou vázáni
etickým kodexem a jejich práce podléhá
mezinárodním evropským standardům.
Nemocniční kaplan je k dispozici všem
pacientům, a to především hospitalizovaným. Jeho služeb mohou však využít
i ambulantní nemocní, je přítomen i pro
příbuzné a známé nemocných, kteří jsou
léčeni v nemocnici nebo na denních stacionářích polikliniky. Jeho pomoc může
vyhledat i zdravotnický personál.
Úkolem kaplana je především respektovat a chránit hodnotu a důstojnost každé
osoby, pracovním nástrojem je empatické naslouchání. Každý nemocný je člověkem, který je schopen v průběhu nemoci (včetně jejích konečných fází) vnitřně
růst a něco dokázat, dostane-li se mu od
ostatních lidí přijetí, pomoci a podpory.
Přispívat k tomuto vnitřnímu růstu je další službou, kterou kaplan nabízí.
Ve chvílích, kdy je zjištěna vážná nemoc
nebo kdy se vážná nemoc znovu vrací či

Pohádkové odpoledne

Th. Bc. Zbyšek Jonczy
zhoršuje, je úkolem kaplana pomáhat
hledat naději prostřednictvím osobní
orientace nemocného (filosofie, umění,
náboženství). Je přítomen i pro ty, kdo
v nemocnici ztratili svého blízkého v důsledku nemoci nebo úrazu.
Kaplan nemocného akceptuje v jeho současném stavu, a to jak fyzických obtíží
a psychosociálních problémů, tak v jeho
emočních těžkostech a hledání orientace
v souvislosti se smyslem toho, co nemocný prožívá. Jeho působení přispívá
především ke snížení úzkosti a tím ke
zlepšení kvality života nemocného a jeho
blízkých. Je smírčí osobou v konfliktních
situacích.
Soňa Brabcová
vedoucí odboru ošetřovatelské péče
a hygieny KZ, a.s.

Nemocnice Děčín

Malé dětské pacienty děčínské nemocnice navštívili herci Divadélka Bublinka se
svým pohádkovým programem. Připravili si pro ně poučnou pohádku s názvem
„Pepíkova klouzačka“, která je, jak je ze
samotného názvu patrné, inspirovaná
zimním obdobím. Při představení tedy
nechyběl ohromný sněhulák, sníh a v jednu chvíli v pohádce dokonce sněžilo.
Divadélko Bublinka vzniklo v roce 2007
v Benešově nad Ploučnicí a hraje pohádky jak pro malé, tak pro velké diváky,
které navštěvuje v mateřských školách,
dětských domovech ale i v domovech pro

seniory. Zajímavostí jsou triky obří bublinkové show, které se dětem moc líbily.
O představení v naší nemocnici se zasloužila hlavně maminka jedné z malých
pacientek.
Děti byly nadšené, z herny se ozýval
smích, ale i pláč, když si rodiče děti odnášeli po téměř hodinovém vystoupení.
Organizátorům akce patří dík za milé překvapení, které dětem zpříjemnilo pobyt
v nemocnici.
Vlasta Slavíková
vrchní sestra dětského oddělení
Nemocnice Děčín, o.z.
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v Ústí nad Labem

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická

Milí čtenáři,
dovolte nám, abychom Vám okrajově přiblížili školu, kde získávají vzdělání zdravotničtí pracovníci, se kterými se následně můžete setkat nejen v nemocnicích,
ale i v ambulantních zařízeních, včetně
laboratorního úseku.
Jsme jedinou zdravotnickou školou v Ústeckém a Libereckém kraji, která poskytuje vzdělání jak v klinických, tak i technických oborech. Mezi klinické obory
patří Zdravotnický asistent, Diplomovaná
všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. Do technických oborů patří Laboratorní asistent, Asistent
zubního technika, Diplomovaná dentální
hygienistka, Diplomovaný farmaceutický
asistent, Diplomovaný zdravotní laborant
a Diplomovaný zubní technik. Hraničním
oborem je Zdravotnické lyceum.
Jak výčet ukazuje, vzdělávat se u nás mohou chlapci i dívky.
Výuka probíhá ve 3 budovách: v Ústí nad
Labem se jedná o budovu školy v Palachově ulici, kde je umístěno ředitelství
a která je určena hlavně pro technické
obory. Dále o budovu školy v Moskevské
ulici, zaměřenou na klinické obory. Škola
má i své odloučené pracoviště v Teplicích
s výukou klinických oborů.
A nyní o jednotlivých oborech:
Střední škola – čtyřleté denní
studium, zakončené maturitou:
Zdravotnický asistent
Je připraven k výkonu práce středního
zdravotnického pracovníka (praktické
sestry), který poskytuje ošetřovatelskou
péči pod odborným dohledem. Podílí se
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na preventivní, léčebné a rehabilitační
péči v rozsahu své odborné způsobilosti.
Laboratorní asistent
Uplatní se v laboratorních činnostech pod
odborným dohledem v rámci diagnostické péče, kterou zajišťují specializované
laboratorní úseky.
Asistent zubního technika
Je připraven pro činnost pod odborným
dohledem v oboru zubního lékařství,
zejména v oblasti stomatologické protetiky.
Zdravotnické lyceum
Připravuje ke studiu na vyšších odborných a vysokých školách s medicínským
zaměřením, dále na zdravotně sociálních

zované činnosti v oblasti stomatologické
péče.
Diplomovaný farmaceutický asistent
(denní i dálková forma)
Je připraven pro práci v lékárnách, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách
zdravotnických prostředků a prodejnách
léčivých přípravků.

Český program pro ženy

Diplomovaný zdravotnický záchranář
Vykonává činnosti v oblasti neodkladné
péče v systému zdravotnické záchranné
služby, včetně horské, báňské a vodní
záchranné služby. V rámci kompetencí
rozhoduje o naléhavosti poskytování neodkladné péče.
Diplomovaný zubní technik
Je kvalifikovaným odborníkem v oblasti
stomatologické protetiky a v managementu zubní laboratoře. Uplatňuje se též
v plastické chirurgii, ORL, při práci ve výzkumných ústavech, ve výrobě a distribuci protetických pomůcek a materiálů.

fakultách a fakultách připravujících učitele zdravotnických škol.
Vyšší škola – studium tříleté,
denní i dálkové (pouze u vybraných
oborů), zakončené absolutoriem:
Diplomovaná dentální hygienistka
(denní i dálková forma)
Nachází uplatnění ve stomatologických
ordinacích. Studium je zaměřené na prevenci vzniku zubního kazu, zubního kamene a paradontopatií, provádí speciali-

škola zprostředkovává v rámci své projektové činnosti.
Pravidelně pořádáme ve spolupráci s VZP
a Magistrátem města Ústí nad Labem
akce v mateřských a základních školách,
zaměřené na prevenci zubního kazu
a správnou péči o dutinu ústní a dále zaměřené též na nácvik poskytování první
pomoci. Naše žákyně se podílí na pre-

venci rakoviny prsu propagací správné
techniky samovyšetření prsu.
Žáci a studenti mají možnosti účasti i v dalších mimoškolních aktivitách:
kroužek první pomoci, keramický kroužek, aerobik a dramatický kroužek.
Pokud Vás náš článek zaujal, bližší podrobnosti můžete získat na webových
stránkách školy www.szsvzs.cz
Mgr. Eva Fridrichová
VOŚZ Ústí nad Labem

Budoucí záchranáři

Praktická výuka

Absolventi střední školy mohou pokračovat ve studiu jakéhokoliv oboru vyšší
školy. Na vyšší školu se mohou hlásit absolventi všech středních škol nebo učilišť
s maturitou.
V rámci dalších aktivit se žáci a studenti mohou účastnit zahraničních stáží ve
zdravotnických zařízeních a zařízeních
sociální péče v Německu a Anglii, které

Diplomovaný zdravotní laborant
(denní i dálková forma)
Zvládá analýzy biologického materiálu za
použití nejmodernějších postupů, s využitím přístrojové a počítačové techniky,
a to na úseku biochemie, hematologie,
imunologie, mikrobiologie a histologie.
Diplomovaná všeobecná sestra
Uplatní se ve všech typech zdravotnických zařízení, ve sféře sociálních služeb
a domácí péče. Poskytuje ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu, zahrnující preventivní, léčebnou a rehabilitační složku.

Poprvé v moderní historii českého zdravotnictví se zastavila a dokonce se začíná snižovat úmrtnost na rakovinu prsu.
Kořeny klubajícího se úspěchu se nabízí
hledat v nové generaci chemoterapeutik
a jiných léčiv, nebo výkonnějších a přesnějších přístrojů, používaných v radioterapii.
Tyto pokroky jistě pomáhají snižovat
křivky úmrtnosti, ale klíčem k nižší úmrtnosti žen nemocných rakovinou prsu je
však včasná diagnóza, tj. nalezení nádoru v nejmenší zobrazitelné velikosti,
především v nehmatných stádiích co největšího počtu nemocných žen, které nepociťují žádné známky onemocnění. A to
je, že nenahmatá v prsu ani v podpaží nic
podezřelého, nemá příznak vtahování
kůže ani zarudnutí. Nemá žádné změny
bradavky, ani krvavý výtok.
Proto v 70. letech minulého století začaly v mnohých zemích screeningové programy. Velkým příkladem bylo Švédsko.
V roce 2006 snížili úmrtnost na nádor
prsu o 40 %. Švédský screeningový program se stal vzorem i pro české odborníky. Po několikaletém hledání podoby
českého screeningu byl screening v České republice v září 2002 celoplošně spuštěn.
Český program je k ženám velmi vstřícný.
Dopřává jim pravidelné bezplatné mamografické vyšetření (MG) ve dvouletých
intervalech, jsou-li ve věku 45–69 let. Na

Nemocnice Most

vyšetření je odesílá OL, nebo obvodní gynekolog. Je to jeden z nejdelších intervalů v Evropě. České ženy jsou o výsledku
zpraveny ihned po provedeném vyšetření, nebo v krátké době, která by neměla
překročit 3 dny. V některých zemích ženy
čekají na výsledek celé týdny.
Toto vyšetření je u nás prováděno v akreditovaných screeningových centrech
po celé republice. Pro Ústecký kraj je to
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, v Nemocnici Chomutov a Nemocnici
Děčín. Tato centra, která mají akreditaci,
to znamená, že splnila řadu velmi přísných podmínek – odbornou způsobilost,
přístrojovou vybavenost a schopnost se
postarat o ženu, které byl nádor nalezen.
Ženy, které jsou bez příznaků nádorového
onemocnění prsu, ale nesplňují věkové
hranice lze také vyšetřit, ale vyšetření si
hradí MG – 600 Kč a UZ – 300 Kč. U žen,
které si nahmátly v prsu nějakou bulku,
se provádí MG na kterémkoliv mamografickém pracovišti a je hrazeno zdravotní
pojišťovnou.
Program českého screeningu provádí
sběr dat (59 center), která zasílají data ke
zpracování do brněnského Centra biostatiky a analýz. Díky těmto datům máme celorepublikové informace. Od 90. let začal
prudčeji narůstat počet nemocných žen
s rakovinou prsu. V letech 1994–2002 se
počty nově zachycených nádorů zvedaly
přibližně od 4200 do 4600 a v roce 2003

už to bylo 5 784 nově nemocných. Může
se zdát podivné, že vzestup nemocných
žen můžeme považovat za přínos prevence, ale podivné to není. Přínosem
screeningu je významné zvýšení počtu
nemocných žen, jejichž nemoc byla diagnostikována v časném stádiu. U zdánlivě zdravých žen byly objeveny nádory
klinicky němé. Žena s malým nádorem
podstoupí jednoduší léčbu a má velmi
dobré vyhlídky.
Sylva Bulínová
sestra specialistka
oddělení onkologie
Nemocnice Most, o.z.
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Sbírka pro malé pacienty

Masarykova Nemocnice

Dárky pro malé pacienty v Masarykově nemocnici
V předvánočním období uspořádala dobrovolnická kancelář DOBRO-DRUH, ve spolupráci se Střední odbornou školou a Základní školou v Chlumci, sbírku pro pacienty
dětské kliniky a dětské chirurgie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.

Děti na těchto odděleních, díky sbírce,
dostaly mnoho rozmanitých hraček, her,
pohádkových knížek a výtvarných potřeb,
které tak rozšířily nabídku dárků, které
pro ně připravily hodné sestřičky.
Děkuji všem milým a veselým „sběračům“ hraček za nápad a spolupráci. Pochvalu si určitě zaslouží i maminky žáků
a studentů, jelikož hračky byly předány
čisté, voňavé a ve velmi dobré kvalitě.
A v neposlední řadě velký dík patří i vedení škol za to, že svým žákům vyšlo
s uspořádáním sbírky vstříc.
Děkuji
Andrea Sahulová
koordinátorka dobrovolníků
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Nemocnice navázala spolupráci s Gymnáziem Chomutov

Nemocnice Chomutov

Nemocnice Chomutov, o.z.
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ti medicíny si velice ceníme vstřícného
gesta Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., která nám přislíbila již jako studentům gymnázia nahlédnout do míst, kam se běžný návštěvník
zdravotnického zařízení nedostane. Jsme
přesvědčeni, že nám tyto nové zkušenosti pomohou vytvořit si kladný vztah k této
nemocnici.

Nemocnice Chomutov, o.z.

Slávka Štěchová
se stala manažerem kvality

Nemocnice Děčín, o.z.
Ivana Folprechtová
se stala vedoucí
personálně mzdového oddělení

od 1. 2. 2010

Nemocnice Most, o.z.

od 1. 2. 2010

Velice si vážíme projevu důvěry studentů gymnázia a již dnes můžeme přislíbit,
že další setkání studentů gymnázia se
opět uskuteční 5. 2. 2010, kdy studenti
navštíví několik oddělení naší nemocnice, kdy se budou moci přímo na půdě
zdravotnického zařízení seznámit s jeho
provozem. Prohlídka bude zakončena
diskusí se členy vedení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Rádi
bychom touto spoluprací motivovali budoucí lékaře k návratu do naší nemocnice po dokončení studia na lékařských
fakultách.

od 1. 1. 2010

Barbora Tichá
studentka třetího ročníku gymnázia

Personální změny v KZ, a.s.

od 1. 2. 2010

Gymnázium Chomutov

KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. navázala spolupráci s Gymnáziem Chomutov.
Ve dnech 10.–11. 12. proběhla na
půdě Gymnázia Chomutov přednáška Bc. Zdenky Soukupové, manažerky
kvality v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. O spolupráci byla
požádána Mgr. Osvaldovou, která vede
biologické semináře na našem gymnáziu. Přednášky byly určeny pro studenty biologického semináře, u kterých se
předpokládá studium medicíny. Přednášky, vedené v poutavém, ale zároveň
přátelském duchu, nám umožnily se
ptát na praktické zkušenosti zdravotníků
s mnohaletými zkušenostmi. Bylo nám
umožněno se dotknout témat, která jsou
v naší společnosti mnohdy stále ještě
tabu jako například nikotinismus, drogy,
alkohol, AIDS a své dosavadní znalosti si
tak rozšířit. Netradiční styl, který přednášející zvolila, budoucí studenty medicíny
zaujal a mnohdy také pobavil. Věříme, že
toto setkání nebylo poslední, neboť náš
zájem o tato a další témata převyšoval
čas nám vymezený. Jako budoucí studen-

Nemocnice Děčín, o.z.
Ing. Bohumír Šulc
se stal vedoucím
technicko investičného odboru

Nemocnice Děčín, o.z.
Mgr. Šárka Ševčíková
se stala manažerem kvality

Bc. Lenka Benešová, vedoucí personálně-právního odboru
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Cestování a cestovatelé

Fotosoutěž
Vyhodnocení fotosoutěže čtenářů

Pár dní v Japonsku
taxíky, autobusy, vstupní haly hotelů
a obchodních domů, ba i malé obchůdky
jsou vybaveny, jak jinak, klimatizací. Je
to potěšující, ale velmi záludné. Zpoceni,
z venkovní procházky, tady absolvujete
dvoj direkt parno–lednice. První příznaky nachlazení na sebe nenechají dlouho
čekat. Odnesete to rýmou, pokašláváním
a prvních pár dní škrábáním v krku.
Dalším negativem, které vás po příletu
čeká, je zmatek peristaltiky střev. Váš

Časopis Infolisty prošel dalším kolem vyhlášení vítězů naší fotosoutěže.
Všem přispěvatelům děkujeme a oceněným gratulujeme. Věcné ceny si mohou
výherci vyzvednout v kanceláři tiskového oddělení redakce Infolistů na ředitelství KZ, a.s. v pátém patře.
Těšíme se na vaše příspěvky, které se týkají aktuálního období nebo zachycený
okamžik z vašich cest.
Pravidla soutěže:

jsou zákoutí prostých vesnických domů
kjótského skanzenu, s kamennými mystickými obrazy, vybízejícími k zastavení
a tiché meditaci. Je zde řada skrytých
zákoutí s lavičkou a kamennou svítilnou,
kde se čas jakoby zastavil. Je známo, že
uspořádání těchto míst je řízeno určitými
pravidly a například fotografování z jiného místa, než zahradnický mistr uspořádáním cestiček navrhl, nemá ten správný
smysl.

1. místo
Cesta na jih, do středu a na východ – Dita Šajnerová

• 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.

Zimní zahrada
Čtrnáct a půl hodiny čistého času přímého letu supermoderním Boeingem
z Frankfurtu do japonské Ósaky, je prvním silným zážitkem na cestě do země
Nippon – Země vycházejícího slunce.
Cesty znalí japonští cestovatelé, kteří se
vrací domů, vás hned po startu překvapí
svou organizovaností. Plánovitě, jako na
povel, zalehnou (při jejich výšce je to ten
správný výraz) do svých sedadel a s klapkami na očích a dekou přes kolena přečkávají dlouhý let, vyrovnávajíc se tak
v pohodě s časovým posunem.
Evropanovi se nechce spát a tak bujaře
využívá nabídky baru i kuchyně, což se
po příletu ukáže být nerozumné. Japonec,
díky svým zkušenostem z letu do Evropy,
po přistání vstává v pět ráno odpočatý
do nového dne a Evropan si po probdělé
noci nestačí mnout oči.
První aklimatizační rána.
Druhá přichází vzápětí. Je jí východ z nádherně klimatizované letištní haly na přímé slunce japonského souostroví a do
horkého červencového vzduchu značné
vlhkosti.
Nutno podotknout, že všechna moderní
městská zařízení (jiná zde nenajdete),
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Jeden z přístupných pavilónů kjótského
paláce
vylučovací aparát, navyklý na určitý časový režim najednou kolabuje. „Jeho čas“
najednou přichází v úplně neobvyklou
denní či noční dobu a je tak uveden do
řádného zmatku. Tělo si několik dní zvyká na jiný časový potravinový oběh.
Z Ósaky do Kjóto je to autobusem 90 minut a rychlovlakem Šikanzen 30 minut.
Říká se, že v Kjóto lze strávit týden, čtrnáct dní, měsíc a pořád je co navštěvovat.
Navštívíme tedy několik zahrad bývalého
sídelního města, které bylo postaveno
v roce 792 na popud císaře Kammy. Pro
Evropana jsou jistě nejzajímavějšími artefakty japonské kultury úpravy zeleně
a exoticky neobvyklé tvary střech klášterů. V bohaté míře nabízí v tomto směru
podívanou zlatý palác Ginkakuji v severní části města. Již po několik staletí je vše
zachováno ve stejné úpravě s japonskou
pečlivostí pro detail a krásu. Jejich tvary
jsou po staletí neměnné. Velmi krásná

2. místo
Roque de los Muchachos – Martin Dlouhý

3. místo
Západ slunce – Jana Vacíková

Ženské oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. ve spolupráci s ČAS pořádají

Cyklus regionálních gynekologických konferencí
4. březen 2010
12. duben 2010

Vchod do svatyně
Z uspěchaného života se zde dokážete
zastavit a přemýšlet o věcech, které nám
jinak stále unikají, na které není čas.
Doporučoval bych strávit mnoho času
v těchto místech nebo si přivézt alespoň
kousek této tišiny a klidu k nám domů do
Čech.
Mgr. Josef Rajchert

25. říjen 2010
7. prosinec 2010

Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad
Genetické poradenství
Využití robotické chirurgie v onkogynekologii
Novinky v diagnostice a léčbě nádorových onemocnění
Možnosti hormonální a nehormonální antikoncepce u žen
Podvaz chámovodů – mužský příspěvek k antikoncepci
Léčba klimakterického syndromu
Mužský přechod; Erektilní dysfunkce

ČASOVÝ PROGRAM SEMINÁŘŮ
14.30–15.00 hod.
Registrace účastníků
15.00–19.00 hod.
Zahájení a odborný program
19.00 hod.
Závěr semináře

PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI: Markéta Rybínová, Krajská zdravotní, a.s. – Tiskové a organizační oddělení
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, e-mail: marketa.rybinova@kzcr.eu, tel.: 477 114 104, www.kzcr.eu
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Odborné, vzdělávací a společenské akce
Krajské zdravotní, a.s.
datum
28. 1.–15. 4. 2010
2. 2.–13. 4. 2010
3. 2.–14. 4. 2010
9. 2.–20. 4. 2010
17. 2. 2010
18. 2. 2010
22. 2. 2010
23. 2. 2010
24. 2. 2010
24. 2.–27. 2. 2010
25. 2. 2010
2. 3. 2010
3. 3. 2010
3. 3. 2010
3. 3. 2010
6. 3.–22.5. 2010

odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.s.
Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“ – kurz již naplněn
Odborný kurz „Znakový jazyk neslyšících pro zdravotníky“ – pro pokročilé
Odborný kurz „Základy znakového jazyka neslyšících pro zdravotníky“
– pro začátečníky
Odborný kurz „Znakový jazyk neslyšících pro zdravotníky“ – pro pokročilé
Seminář „Mezilidské vztahy“
Odborný kurz „Krizová intervence“ – 2. část
Pracovní den „Ošetřovatelská péče v psychiatrii“
Seminář „Zdravotnická dokumentace“
Konference „Transplantační program“
Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému – část A
Konference „Novinky v chirurgických oborech pro zdravotní sestry“
Školicí akce „Periferní žilní vstupy“
Konference „Intervenční endoskopie“
Konference „Medicínské právo pro lékaře“
Školicí akce „Posturální terapie s důrazem
na hluboký stabilizační systém“
Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“

místo konání
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
KZ, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – salonek č. 3
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
KZ, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – učebna

Mgr. Vlasta Mikšová – centrum výchovy a dalšího vzdělávání (CVDV) KZ, a.s.

Informace z KZ, a.s. CVDV
1. Od listopadu 2009 se lze na akce NCONZO přihlásit elektronicky
on-line – nutný souhlas hlavní sestry.
2. Přihlášky do specializačních studií ve stávající papírové formě.
3. Žádost o reregistraci (prodloužení registrace) nejpozději 60 dnů
před skončením registrace! (Je možné zasílat žádosti i dříve.)
4. Při nedodržení termínu NCONZO přeruší řízení, kolek propadá a je
nutno požádat o novou registraci s novým kolkem! (Kolek je za podání žádosti.)
5. Oznamovací povinnost při získání dalšího studia (specializace,
VOŠ, VŠ – Bc., Mgr.) – zaslat dokumenty na registr NCONZO.
6. Novela zákona č.96/2004Sb. přibližný termín platnosti cca březen
2010 (pouze 3 změny – název praktická sestra, transformace všeobecných sester VOŠ na VŠ studium Bc., Mgr. a registrační poplatek
se sníží z 500 Kč na 100 Kč).
7. Druhý návrh tzv. velká novela zákona č.96/2004 Sb. se začne projednávat 6/2010 (účel – jednoduchost, srozumitelnost, efektivnost).
8. Zkouška k rychlé registraci 2000 Kč a otázky vyvěšeny na webu
NCONZO.

9. Změny hlásit na formuláři – vyvěšen na webu NCONZO (příjmení,
bydliště, atd.).
10. Vyhláška č. 321/2008 Sb., kterou stanoví kreditní systém tč. prošla v radě vlády a vyjde k 1. 2. 2010.
Přihlašování na akce CVDV
Doporučuji kontrolovat a konzultovat přihlašování na školicí akce
CVDV a zajistit podpis a tím i souhlas vrchní sestry, ev. staniční sestry,
popř. přednosty oddělení.
Upozorňuji na povinnost dalšího vzdělávání.
Nejlevnější forma je přednášková činnost, publikační činnost a pro
pasivní účastníky jsou nejlevnější formou kurzy a školicí akce v rámci
KZ, a.s.
Je možné se hlásit na vzdělávací akce na rok 2010 (CVDV a KZ, a.s.)
Není v plánu akcí na 2010:
Odborná konference – Paliativní medicína – 8. 4. 2010,
místo konání – CVDV
Odborná konference – RS a současné možnosti léčby – 28. 4. 2010,
místo konání – CVDV

Zpráva o vzdělávacích akcích za rok 2009
Celkem se uskutečnilo
Akcí se zúčastnilo 	
Z toho KZ

84 školicích akcí
4 350 osob
3 497 osob

Celkem se uskutečnilo odborných stáží	 128 stážistů
Z toho lékaři
72 stážistů
Z toho nelékařů
56 stážistů
Ostatní školicí akce
308 akcí
Účastnilo se jich cca 	
10 600 osob
Z toho KZ 	 4 400 osob

Do specializační přípravy zařazeno
K atestaci přihlášeno
Do specializační přípravy nahlášeno

39 lékařů
15 lékařů
33 nelékařů

K 31. 12. 2009 akreditováno
Pro
V řízení na MZ

83 pracovišť KZ
38 lékařských oborů
8 žádostí

K 31. 12. 2009 akreditováno
Pro

36 pracovišť KZ
8 nelékařských oborů

Mgr. Ludmila Šubrtová – centrum výchovy a dalšího vzdělávání (CVDV) 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

