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nická „bratrská“ pokladna peníze na nákup 2,5 hektaru velkého pozemku vedle
městské nemocnice. Se stavbou bylo započato v roce 1899 a za rok již byla otevřena. Po roce 1945 nastala velmi těžká
doba. S odsunem německého personálu
se hlavně řešily otázky personální. Jedinou vazbu s minulým zdravotnictvím tvořily milosrdné sestry, většinou německé
národnosti, které pracovaly v nemocnici
až do dubna 1954. V roce 1952 byla mostecká nemocnice označovaná už jako oblastní, měla 15 samostatných oddělení
a přístrojovým a personálním zázemím je
od 60. let třetí největší nemocnicí v kraji.

Milí spolupracovníci,
vážení čtenáři Infolistů,

Vydala:

tel.:
fax:
e-mail:
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Podrobněji bude nové představenstvo společnosti
uvedeno v příštím čísle, následně pak i dozorčí rada. Tato bude kompletní po dovolení nových tří členů zastupujících zaměstnance v následujících týdnech.
Pro letošní rok jsme připravili změnu ve vydávání Infolistů – budou vycházet vždy začátkem kalendářního měsíce a vzhledem k prodloužené periodicitě budou rozšířeny o jednu
dvoustranu. V posledním loňském čísle jsem se zmínil také o práci centrály Krajské zdravotní, a.s., resp. jejích centralizovaných odborů. Protože tato bývá častým zdrojem dezinformací a mediálních útoků, považuji za velmi účelné, aby se popis činností a aktivit jednotlivých
úseků centrály KZ, a.s. stal pravidelnou součástí nových Infolistů.

Ing. Eduard Reichelt
Ředitel Krajské zdravotní, a.s.
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MUDr. Vladimír Müller
Ředitel Nemocnice Most, o.z.

Z historie nemocnice
Podle dochovaných záznamů se na území města Mostu nacházely tři „špitály“.
Prvním byl mostecký křížovnický špitál
z počátku 13. století, který sloužil jako
dobročinný útulek pro chudé a pocestné,
později byl rozšířen na dobročinný ústav,
ve kterém byli trvale ošetřováni chudí
a staří, později i nemocní. Druhým mosteckým špitálem byl špitál s kostelem
Sv. Ducha – město ho nechalo zbudovat
v roce 1351 na opačné straně města než
křížovnický špitál. V 18. století byl přestavěn do dnešní podoby, v současné době
je po náročné rekonstrukci a nachází se
vedle přemístěného děkanského chrámu. Třetím mosteckým špitálem je špitál
Sv. Lazara, jeho vybudování je doloženo
listinou z roku 1571. Spolu s napolo rozpadlým vojenským špitálem se stává základem budoucí nemocnice. V této lokalitě byla vystavěna v polovině 19. století
městská a na přelomu 20. století okresní
nemocnice. V roce 1851 bylo rozhodnuto
o vybudování nové městské nemocnice,
město zdarma poskytlo pozemky, stavební materiál a dovoz. Nemocnice čítala
52 lůžek a její provoz byl zahájen v roce
1855. S rozmachem průmyslu a hornictví
narůstal i počet obyvatel a proto rozhodlo mostecké okresní zastupitelstvo v roce
1898 vybudovat větší okresní nemocnici.
K tomu účelu věnovala bohatá hlavní hor-

Výstavba nové nemocnice
Záměr vybudovat novou nemocnici byl
diskutován už v poválečných letech, protože výstavba dalších budov v původním
areálu byla problematická vzhledem ke
geologickým důsledkům důlní činnosti.
Stavba byla zahájena v roce 1967. V první etapě byly postaveny budovy polikliniky, blok I a II, budova OHS a hospodářská budova. Ty byly uvedeny do provozu
v roce 1975, o dva roky později byly dokončeny pavilony infekce, zdravotnické
školy, svobodárny, do roku 1992 byla
dostavěna budova diagnostiky.

Současnost nemocnice
Mostecká nemocnice je přirozenou spádovou nemocnicí pro celý jihozápad
Ústeckého kraje pro téměř 400 tisíc obyvatel. Rozsahem poskytované péče má
nadregionální charakter. Směrem k pacientům nemá nemocnice žádná omezení.
Od roku 2007 je součástí Krajské zdravotní akciové společnosti. Pacientům je
poskytována komplexní péče na jednom
místě v uceleném komplexu budov na
23 odděleních a zajišťuje ročně péči
28 000 hospitalizovaným pacientům na
684 lůžkách. Kolem 250 000 pacientů je
ročně ošetřeno v ambulancích a odborných poradnách. V roce 2004 nově zrekonstruované centrální operační sály poskytují zázemí pro všechny operační obory
na nejmodernější úrovni. Každý měsíc je
provedeno kolem 500 chirurgických,
ortopedických, urologických, gynekologických, očních a krčních operací. Oční

a krční oddělení, jediná v jihozápadě Ústeckého kraje, prošla rekonstrukcí v minulých letech. Anesteziologicko-resuscitační oddělení je svou velikostí a vybavením
přirozeným spádovým oddělením pro
Mostecko i okolní menší zdravotnická zařízení. Perinatologické centrum – jedno
z 12 center v České republice – zajišťuje
nejodbornější péči pro matku i dítě od
nejnižších porodních váhových kategorií.
Porodnice patří se svým počtem porodů
na druhé místo v Ústeckém kraji. Oddělení psychiatrické a kožní jsou jediná
lůžková oddělení pro Mostecko, Lounsko a Chomutovsko. Komplexnost péče
pacientům umožňuje i široký komplement diagnostických a laboratorních služeb na radiodiagnostickém, biochemickém, hematologickém, mikrobiologickém
a transfuzním. 24hodinovou zdravotní
péči zajišťují i nepřetržité služby lékařů
na všech odděleních.
Mostecká nemocnice, svou velikostí
a sortimentem poskytované péče největší okresní nemocnice v České republice,
má několik konkurenčních výhod oproti blízkým menším nemocnicím, které
bude nadále rozvíjet. Jedná se o velkou
nemocnici s rozsáhlým komplementem
a polohou v hustě osídlené průmyslové
oblasti, pro budoucnost výhodně blízko
státní hranice v dostatečné vzdálenosti od Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, zajišťující nemocnici dostatek
potencionálních pacientů. Široké spektrum odborností je přínosné i pro vzdělávání a praxi studentů lékařských fakult
a středních zdravotních škol, kteří této
možnosti stále více využívají. Nemocnice se profiluje a nadále bude profilovat
v odbornostech a specializacích jako je
pediatrie a porodnictví (perinatologické centrum), traumatologie a ortopedie,
tedy v oborech, které jsou nejenom finančně nákladné, ale hlavně náročné na
vysoce odborné zajištění kvalifikovaným
zdravotnickým personálem.
MUDr. Vladimír Müller
Ředitel Nemocnice Most, o.z.
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Poradna Infolistů
Dermatovenerologické oddělení
Oddělení je umístěno v pavilonu F. V přízemí
pavilonu se nachází kožní ambulance a příjem pacientů. Samotná lůžková část je ve druhém patře budovy. Je to standardní stanice
s 25 lůžky. Pacienti mohou využít 2 nadstandardní pokoje se společným sociálním zařízením. Poplatek za tento pokoj na den činí
300 Kč. Na pokoji mají pacienti k dispozici
televizor, varnou konvici, telefonní přístroj
a malou lednici.

Nemocnice

a jizev. Odstraňuje bolest a má protizánětlivé
účinky. Paprsek podporuje buněčný metabolismus tkání, zlepšuje energetickou bilanci
a okysličení buněk a přispívá k jejich optimálnímu dělení. Laser potlačuje degenerativní
pochody.

evidenci, hlášení pohlavních chorob a vyhledávání kontaktů má na starosti depistážní
sestra.

Indikace v dermatovenerologii:
jizvy, akné, ekzémy, psoriáza, herpes, strie,
bércové vředy.
Součástí dermatovenerologického oddělení je denní sanatorium. Přístrojové vybavení
využívají nejen hospitalizovaní pacienti, ale
i pacienti z ambulance. Sanatorium je vybaveno dvěma vanami, kde se provádějí léčebné koupele např. v Balneum Hermal a Oilatum plus při léčbě dermatóz. Pacienti zde
využívají slunění UVA paprsky a SUP, provádí
se koupelová PUVA terapie.
Na zdejším dermatovenerologickém oddělení

Aplikace botulotoxinu

Naděžda Dohnalová – vrchní sestra
dermatovenerologického oddělení

Sociální zařízení nadstandardních
pokojů
Pokoje na této stanici jsou dvoulůžkové se
sprchou a sociálním zařízením. Je zde jeden
pětilůžkový pokoj s bezbariérovým sociálním
zařízením. Dva pokoje jsou určeny pro pacienty, které je nutno izolovat.
Dále se na stanici nachází pracovna sester, vyšetřovna, pracovna depistážní sestry,
bezbariérová koupelna, denní místnost pro
pacienty a zdravotnický personál, čistící
místnost, ošetřovna pacientů, laser a denní
sanatorium.
Na ošetřovně se denně provádí ošetření kůže
pacientů, koupele dolních končetin, převazy,
aplikace léků na kůži.
Důležitou součástí léčby kožních nemocí je
laser, který je umístěn v zadní části oddělení.
Laserový paprsek kladně ovlivňuje hojení ran

Most

Technické vybavení oddělení
jsou hospitalizováni pacienti nejen z Mostecka, ale i ze širokého okolí (Chomutovsko,
Lounsko). K nejčastějším diagnózám, se kterými pacienti přicházejí, patří atopický ekzém,
psoriáza, bércový vřed, erysipel, nádorová
onemocnění kůže a pohlavní choroby.
Pacienti s pohlavními chorobami jsou hospitalizováni na izolačních pokojích. Jejich

Zvláštnosti v provozu oddělení: oddělení má
samostatný příjem a propouštění pacientů.
Šaty pacientů se ukládají přímo na oddělení.
Personál nevyužívá centrální úpravny lůžek,
ale lůžka si sám desinfikuje a upravuje přímo
na oddělení.
Důležitou součástí dermatologického oddělení je ambulantní složka, kde jsou vyšetřováni
a léčeni pacienti v rámci prováděné fototerapie v denním sanatoriu, dále je zde venerologická ambulance a 1x týdně tzv. melanomová
poradna, kde jsou dispenzarizováni pacienti
se zhoubnými kožními nádory, včetně maligního melanomu.
Naděžda Dohnalová
Vrchní sestra dermatovenerologického odd.
Nemocnice Most, o.z.

Medici děkují...
Děkujeme panu primáři MUDr. Janu Nebáznivému i všem ostatním lékařům, kteří se s ochotou a nasazením podíleli na
naší výuce a tím přispěli k našemu úspěšnému složení státní zkoušky z interního
lékařství.
Medici, 6. ročník LF UK v Plzni

MUDr. Jan Nebáznivý
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Odpovídáme na vaše dotazy: Léčba botulotoxinem

Někteří medici jsou našimi stipendisty
a brzy se objeví na pracovištích KZ, a.s.
a proto ještě jedno poděkování pro
MUDr. Jana Nebáznivého a jeho kolektiv
lékařů.
Redakce Infolistů

Injekční podávání botulotoxinu je běžný
způsob léčby, který je u vybraných nemocí
nervového sytému rutinně užíván ve všech
vyspělých zemích světa. Je to však léčba
velmi drahá. Vzhledem ke vstřícnému postoji zdravotních pojišťoven v poslední době
(zejména VZP) můžeme nyní tuto léčbu ve
větším měřítku provádět i na našem pracovišti. Dříve byla tato úzce specializovaná léčba
omezena převážně jen na neurologické kliniky při fakultních nemocnicích. V současnosti
je u nás takto léčeno okolo 20ti nemocných
ze severních Čech (Ústeckého, ale i Libereckého kraje) a jejich počet nadále neustále
narůstá. Úzce a dlouhodobě při této léčbě
kooperujeme s lékaři z Extrapyramidového
centra Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) a 1. LF UK v Praze. Dne
1. října 2008 proběhl v Teplicích ve spolupráci s tímto centrem odborný seminář, kde přednášel Doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D. – jedna
z největších kapacit na léčbu BTX v České republice. Tato akce měla pozitivní ohlas a vysokou účast z řad odborné veřejnosti našeho
regionu. Na závěr akce byly i praktické ukázky
aplikace botulotoxinu u vybraných neurologických onemocnění.
Co vlastně je botulotoxin – látka, kterou laická veřejnost zná spíše jako látku na „vyhlazení“ vrásek. Botulotoxin je přirozená jedovatá
substance bílkovinné povahy – známá také
pod laickým označením „klobásový jed“. Tento jed je vytvářen baktérií Clostridium botulinum. U člověka způsobuje požití otrávených
potravin závažné onemocnění zvané botulismus. Botulotoxin však zároveň v posledních
létech našel uplatnění v léčbě některých nervových onemocnění, vyznačujících se zvýšeným svalovým napětím, mimovolnými pohyby
či záškuby určitých svalových skupin. Nejčastějším neurologickým onemocněním léčeným

botulotoxinem je na našem odd. cervikální
dystonie (podrobněji popsáno níže). Dalšími
častými nervovými poruchami jsou blafarospasmus (křečové stahy očních víček) a hemispasmus obličejových svalů (křečové stahy
poloviny obličeje). Po podání botulotoxinu do
nadměrně aktivních svalů dojde k oslabení
přenosu nervových podnětů do těchto svalů a tím ke snížení jejich napětí a k omezení
abnormálních pohybů. K léčebné aplikaci se
botulotoxin získává ve velmi čisté formě při
průmyslovém pěstování kultur baktérií za
specifických, velmi přísně sledovaných podmínek. Dávka jedu používaná k léčení nemůže způsobit obtíže charakteru botulismu.
I nejvyšší možná léčebná dávka je mnohonásobně nižší než minimální dávka působící
celkové příznaky.
A jaké je trvání a účinnost léčby botulotoxinem? Jako každý léčebný postup, není ani léčba pomocí botulotoxinu stoprocentně účinná
a v jejím průběhu se mohou vyskytnout některé nežádoucí účinky. Tyto jsou však vždy místního a přechodného rázu a vyskytují se pouze
v jednom až dvou případech z deseti aplikací
botulotoxinu. Účinek botulotoxinu po aplikaci
do příslušných svalů zpravidla přetrvává asi
3 měsíce, poté je nutné jeho podání zopakovat. Botulotoxin neléčí příčinu onemocnění,
pouze účinně potlačuje některé jeho příznaky. Ani při jeho opakovaném a dlouhodobém
podávání tedy není zaručena plná úzdrava
(tedy, že abnormální stahy „nemocných“ svalů zcela a definitivně vymizí). Botulotoxin je
však možné podávat dlouhodobě a bezpečně po řadu let a to stále s dobrým efektem.
Pouze u menšiny nemocných se může stát,
že by botulotoxin po opakovaných aplikacích ztratil svůj účinek. Příčinou ztráty účinku
může být přirozený tělesný obranný mechanismus – tvorba protilátek proti cizorodé bílkovině, jíž botulotoxin je. Riziko tvorby protilátek se zvyšuje při příliš vysokých nebo příliš
častých dávkách botulotoxinu.
A ještě zbývá ozřejmit, co je to cervikální dystonie (zvaná dříve též spastická tortikolis).
Dystonie obecně je neurologická porucha
hybnosti způsobující mimovolní stahy kteréhokoliv svalu nebo více svalů lidského těla.
To vede u postižených částí těla k abnormálním pohybům nebo pozicím. Cervikální dystonie – jak již vyplývá z jejího názvu, postihuje
svaly krku. Způsobuje mimovolné stahy šíjových svalů, a tím dochází k abnormálním pohybům a pozicím šíje a hlavy. Pohyby mohou
vést k rotaci (stočení) hlavy a šíje (tortikolis)
nebo k naklonění hlavy dopředu (antekolis),

dozadu (retrokolis) či do strany (laterokolis).
Příznaky jsou různé, od mírných až po závažné, a svalové stahy mohou způsobit bolest
a dyskomfort. Někdy lze dosáhnout částečné
úlevy dotknutím se brady, jiné části obličeje
nebo zadní části hlavy. I když může docházet
k progresi cervikální dystonie, nejedná se
o život ohrožující onemocnění a nemá vliv na
další funkce mozku, jako např. intelekt, vnímání, zrak, močový měchýř či sexualitu. Je
nepravděpodobné, že by se cervikální dystonie rozvinula do generalizované formy, i když
někdy může být postižena ještě další část
těla. Onemocnění má individuální odlišnosti.
V některých případech se může zhoršovat po
dobu asi pěti let a poté se jeho postup zastaví. V jiných případech nedochází téměř k žádné progresi. V ojedinělých případech ustoupí
a příznaky zmizí, ale později se může vrátit.
Má se za to, že cervikální dystonie je způsobena abnormální funkcí bazálních ganglií,
oblasti hluboko v mozku, která odpovídá za
koordinaci pohybů. V současné době probíhá
mnoho výzkumných aktivit a daří se prohlubovat chápání této poruchy. Klinická mani-

Léčba blafarospasmu očních víček
festace tohoto onemocnění bývá okolo 40ti
let věku a někdy k jeho manifestaci mohou
přispět některé léky – např. neuroleptika (léky
užívané u některých psychiatrických onemocněních, například schizofrenie). V naší
nemocnici bude v krátké době aplikován botulotoxin i v kosmetické indikaci na vyhlazení
vrásek (na kožním odd.) a na našem neurologickém odd. zvažujeme aplikaci botulotoxinu
u některých těžkých forem migrény po vzoru
„pražského centra“. V obou těchto indikacích
však léčba botulotoxinem není hrazena ze
zdravotního pojištění.
MUDr. Roman Macek
Neurologické oddělení
Nemocnice Teplice, o.z.
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Nemocniční kaplan

Práce kaplana u lůžka
Pokud se pohybujete v prostředí nemocnice, nebo pokud vás váš zdravotní stav
upoutá na nemocniční lůžko, setkáváte
se z blízka s bolestí a utrpením, s odloučením, někdy dokonce s blízkostí smrti.
Každý z nás někdy prožívá chvíle nejistoty, strachu, zoufalství a beznaděje, ale
také radosti a nové naděje. Téměř vždy si
v těchto okamžicích klademe otázky po
smyslu života a utrpení. Přestože se nám
dostává odborné léčby od vysoce kvalifikovaných profesionálů a o své nemoci
a léčbě jsme plně informováni, trápí nás
občas otázky, které s medicínou souvisí
jen okrajově.
Všichni máme občas potřebu si o takovýchto otázkách a o svých pocitech pohovořit. Ale s kým? Děti mají své starosti
a pracovně jsou natolik vytížení, že jim
sotva zbývá čas, kamarádi mají problémů tolik, že už jsme je neviděli ani nepamatujeme. Tak komu mám vlastně říct, že
je mi smutno, že se cítím sám?
Dlouho nás trápila nevyřešená otázka duševního klidu a zdraví pacientů,
ale i zaměstnanců naší nemocnice. Až
po dlouhých jednáních a za obrovské
podpory pana ředitele Ing. Karla Prokopa a náměstka pro zdravotní péči
MUDr. Michala Hanauera, MBA, se hlavní
sestře nemocnice Teplice, o.z. podařilo
dostat do nemocnice jako dobrovolníky
„NEMOCNIČNÍ KAPLANY“.
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Nemocnice
A co, že to vlastně nemocniční kaplan je
a jak nám všem může pomoci?
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.
Kaplan zachovává mlčenlivost podobně
jako zdravotničtí pracovníci. Je vázán
etickým kodexem a jeho práce podléhá
mezinárodním evropským standardům.
Nemocniční kaplan je k dispozici všem
pacientům, a to především hospitalizovaným. Jeho služeb však mohou využít
i ambulantní pacienti. Je přítomen i pro
příbuzné a známé nemocných, kteří jsou
léčeni v nemocnici nebo v denních stacionářích. Jeho pomoc může vyhledat
i zdravotnický personál.
Úkolem kaplana je především respektovat a chránit hodnotu a důstojnost každé
osoby. Pracovním nástrojem kaplana je
empatické naslouchání. Každý nemocný

Tým teplických nemocničních kaplanů
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,

Teplice

či zhoršuje, je úkolem kaplana pomáhat
hledat naději prostřednictvím osobní orientace nemocného. 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 v jeho fyzických
obtížích a psychosociálních problémech,
tak v jeho emočních těžkostech a hledání
orientace v souvislosti se smyslem toho
co nemocný prožívá. Působení kaplana

Panenka Kiwanis

Soutěž o nejkrásnější Kiwanis panenku
Dne 16. 12. 2008 se uskutečnilo setkání
všech, kteří se podílejí na vzniku panenky
KIWANIS.
Již osm let tato bílá látková loutka pomáhá malým pacientům překonat pobyt v nemocnici a provází je na všechna vyšetření
a lékařské zákroky. Lékařům a sestřičkám

Masarykova nemocnice
umožňuje lepší komunikaci s dětským pacientem a pomáhá při názorném vysvětlování daného zákroku.
Na výrobě panenky spolupracuje klub
KIWANIS v Ústí nad Labem s Domovy důchodců.
Zde v rámci ergoterapie tyto panenky vznikají. Senioři se velice aktivně této práce zúčastňují a je pro ně přínosem. Těší je jejich
podíl na věci, která přináší radost nemocným dětem.
Naše poděkování patří členkám KIWANIS
klubu pod vedením paní Mgr. Lenky Janotové a všem seniorům a terapeutům z Domovů důchodců.
Současně je nutno poděkovat za podporu
i vedení Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o.z. a jejímu stravovacímu provozu
za přípravu pohoštění.
Jiřina Suchá

Spolupráce mezi nemocnicí a SZŠ

Nemocnice

Kazatel Zbyšek Jonczy
přispívá především ke snížení úzkosti
a tím ke zlepšení kvality života nemocného a jeho blízkých. Je smírčí osobou
v konfliktních situacích.
Nikdo z nás, a tím myslím i nemocničního kaplana, nezná odpovědi na všechny
otázky, s nimiž se lidé během svého života potýkají. Víme a hlavně chceme, abyste měli možnost o Vašich pocitech, bolesti a problémech hovořit s osobou, která
Vám bude naslouchat a společně jste tak
měli možnost hledat odpovědi na otázky,
které Vás trápí. Spirituální péči nabízíme
v teplické nemocnici všem lidem bez vyznání, či jakéhokoli vyznání. Je součástí
celkové péče o naše pacienty a podpůrnou péčí o pacientovi blízké a zdravotníky. Každý má právo si jejich službu vyžádat, přijmout ji, nebo odmítnout.
„Každý si nese své břímě,
nikdo s ním však nemusí zůstat sám.“
Soňa Brabcová
Hlavní sestra
Nemocnice Teplice, o.z.

Studentky SZŠ Chomutov
V roce 1970 vznikla v Chomutově střední
zdravotnická škola. Od svého vzniku poskytla vzdělání téměř 2000 zdravotnickým
pracovníkům – zdravotním sestrám, dětským sestrám, ošetřovatelkám a v posledních pěti letech zdravotnickým asistentům.
Součástí odborného vzdělávání je i praktické vyučování, které je realizováno převážně
v KZ, a.s. – Nemocnici Chomutov, o.z. Naši
žáci poskytují pod vedením odborných
učitelek ošetřovatelskou péči nemocným
především na základních odděleních, tzn.
na chirurgickém, interním, dětském a gynekologicko-porodnickém. Kromě toho se
s praktikujícími žáky můžete setkat i na
dalších odděleních či v odborných ambulancích.

Za MN poděkovaly hlavní sestra
Soňa Čechová a Jiřina Suchá

Účastníci setkání

Chomutov

Škola s chomutovskou nemocnicí spolupracuje již od svého založení. V rámci plánovaných mikroexkurzí se žáci seznamují
se speciálními pracovišti např. oddělením
centrální sterilizace, hematologicko-transfuzním oddělením, hemodialyzačním střediskem aj., kde si doplní teoretické vědomosti odborným výkladem a praktickými
ukázkami.
Vedoucí sestry z oddělení ARO a zdravotní
záchranné služby jsou stálými konzultanty
a dlouholetými členy odborné poroty při
soutěžních kláních v poskytování první pomoci, která se každoročně ve Střední zdravotnické škole v Chomutově konají.
Na oplátku škola pomáhá organizačně zajistit odborné semináře pořádané chomutovskou a kadaňskou nemocnicí tím, že
žákyně pomáhají jako hostesky. Odborné
učitelky se těchto vzdělávacích akcí také
pravidelně účastní.
Žáci se snaží svým pacientům zpříjemnit
pobyt v nemocnici různými aktivitami. Například před rokem věnovala žákyně dětské
pacientce 20 000 Kč z charitativní dražby.
V předvánočním čase tradičně žáci chystají
pro své pacienty drobné dárky i kulturní vy-

stoupení. Hospitalizovaným dětem zahrají
pohádku, pacientům z LDN zazpívají koledy, připraví pro ně drobné dárky.

Novinkou je zapojení našich žáků do projektu Dobro-druh. Ti, kteří se rozhodli stát
se dobrovolníky, budou své pacienty po
vyučování navštěvovat na vybraných lůžkových odděleních.
Spolupráce ale probíhá i na zcela pragmatické úrovni. Hlavní sestra Mgr. Anna-Marie
Malá naši školu pravidelně navštěvuje. Přichází maturanty informovat o možnostech
jejich uplatnění v praxi, s vedením školy
debatuje o možnostech další spolupráce,
řešíme aktuální problémy. Společně se
snažíme zajistit vysokou úroveň praktického vyučování, proto jsou žáci zapojováni
do práce zdravotnických týmů.
Věříme, že tato oboustranně prospěšná
spolupráce bude i nadále pokračovat, že se
pozitivně projeví i na spokojenosti našich
společných klientů.
Mgr. Eva Čížková
Vedoucí učitelka praktického vyučování
SZŠ Chomutov
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Lékaři z Moskvy u nás na stáži

Nemocenské pojištění v roce 2009
KZ, a.s. Centrum robotické chirurgie

Na operačním sále Centra robotické chirurgie Masarykovy nemocnice, o.z. Krajské zdravotní, a.s. proběhlo školení dvou
robotických týmů lékařů z Moskvy. Ruští
lékaři se přijeli zdokonalit v operačních
technikách a obsluze robota da Vinci
před jeho spuštěním do klinického provozu v moskevské nemocnici.

s touto technikou a zvládnutí řešení modelových situací.
V součinnosti s Nemocnicí Na Homolce,
kde proběhla jedna operace prostaty,
byly dále provedeny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem tři radikální
robotické prostatektomie a praktické vyškolení v robotické obsluze.
Jednalo se v tomto případě o „první vlaštovku”, která má určit, zda-li je možné
otevřít školící centrum v robotické chirurgii pro Hospimed, zastupujícího Intuitive
Surgical, ke školení pro nové týmy hlavně
z oblasti východní Evropy a Ruska.
Současně s odbornou stáží proběhla
i edukace jak se správně o robota, včetně nástrojů, starat a to i včetně návštěvy
naší sterilizace.
Dostalo se nám velkého ocenění v oblasti předoperační patologické a rentgenologické přípravy pacientů.

Předmětem jejich odborné stáže na našem pracovišti bylo převzetí zkušeností

MUDr. Jan Schraml
Vedoucí lékař Centra robotické chirurgie

MUDr. Jan Schraml vedl diskuze
k robotické chirurgii

VIII. Regionální konference sester
13. listopadu 2008 se konala VIII. Regionální konference sester, opět pod
názvem „Děčínská nemocnice se představuje“. Šest prvních konferencí se
konalo v městském divadle a poslední dvě již v kině Sněžník. Prostory kina
jsou nově zrekonstruované a prostředí
je velice příjemné. Velký dík patří v prvé
řadě organizátorům akce za perfektní
zajištění, pohodu při prezenci i následném předávání osvědčení a za příjemné
občerstvení. Jedinou vadou na kráse (ze
strany organizátorů neodstranitelnou) je
nepřítomnost šatny. Tak to prostě v kině
je (důvodem je prý téměř nulové využití
šaten v minulosti). Výhodou je pak lokalita Kina Sněžník, dobře dostupná veškeré
veřejné i osobní dopravě.
Konferenci zahájila hlavní sestra nemocnice v Děčíně paní Barbora Mudrová
a ve svém úvodním slovu osvětlila pro-
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Moskevský tým

Centrum robotické chirurgie
připraveno

Nemocnice

blematiku akreditací nemocnic. Hosty
konference byly pracovnice odboru vzdělávání KZ, a.s. paní Mgr. Hana Plachá
a Mgr. Vlasta Mikšová. Vedoucí odboru
vzdělávání KZ, a.s. paní Mgr. Plachá
seznámila přítomné s novelou zákona
č. 96/2004 Sb., kreditní vyhláškou a informovala o specializačním vzdělávání
NELZP, na které získala KZ, a.s. akreditaci. Přednášky byly velice pěkné a průřez obory, tak jak nám byl prezentován
je přínosem pro všechny zúčastněné. Je
dobře, že se sestry dozvídají o oborech,
v nichž nepracují, což vede nejen k rozšíření znalostí, ale i mnohdy ke změně
náhledů na práci ostatních. Nebylo by
spravedlivé vyjmenovávat všechna témata, jimž se konference věnovala, poděkování zaslouží všichni přednášející. Celým
dnem nás provázela kolegyně Marie
Lulková a svého úkolu se zhostila na výbornou. Konference se zúčastnilo téměř

Děčín

300 nelékařských zdravotnických pracovníků nejen z Děčína, ale blízkého i dalekého okolí.
Vzhledem k tomu, že několik přednášek
bylo prezentováno vyučujícími ze Střední
zdravotnické školy v Děčíně, nemocnice
v České Lípě a privátní ortopedicko-chirurgické ordinace v Praze, bude zřejmě
vhodné uvážit změnu názvu příštích
konferencí. Mohla by být vypsána soutěž
o nejpřiléhavější název, který by konferenci slušel a lépe vystihoval důvod našich setkání.
Přeji budoucím konferencím hodně
úspěchů a kolegyním, aby nacházely čas
a chuť k prezentování svých poznatků na
příštích akcích.
Miroslava Borcelová
Vrchní sestra ORL oddělení
Nemocnice Děčín, o.z.

Dnem 1. ledna 2009 nabyl účinnosti
nový zákon o nemocenském pojištění
(č. 187/2006 Sb.), jehož účinnost byla již
nadvakrát odložena. Nemocenské dávky,
tj. nemoc, ošetřování člena rodiny (nově
„ošetřovné“) a peněžitá pomoc v mateřství budou zajišťovány pouze orgány
nemocenského pojištění (Okresní správy
sociálního zabezpečení – dále jen OSSZ).
Nemocenská bude náležet až od 15. dne
trvání pracovní neschopnosti za kalendářní dny a vyplácet je bude příslušná OSSZ
– nebudou tedy již vypláceny spolu se
mzdou od zaměstnavatele! Peněžitá pomoc v mateřství a ošetřovné budou náležet ode dne vzniku.
Zaměstnanci vznikne řada nových povinností, mezi nejdůležitější patří:
• bude muset dbát na to, aby včas
doložil zaměstnavateli veškeré doklady k uplatnění nároku na nemocenské dávky, jejich nedoložení nebo
neúplnost povede ke zpoždění výplaty
dávky OSSZ. Žádné mimořádné zálohy
na dávky zaměstnavatel poskytnout
nemůže, jelikož dávky neposkytuje
a OSSZ to zákon neumožňuje. Podklady pro výplatu nemocenských dávek
poskytne zaměstnavatel okresní správě, která pak do 1 měsíce od převzetí
podkladů je povinna dávku vyplatit.
• pro uplatnění nemocenských dávek
vzniknou pro zaměstnance nové formuláře, v nichž budou mimo jiné vyplňovat číslo účtu, kam chce zaslat
nemocenské dávky, nebo si může nechat poslat dávky na adresu bydliště
(náklady na poštovné budou zaměstnanci odečteny od dávky). Proto je

velmi důležité, aby zaměstnanec měl
u zaměstnavatele nahlášenou platnou
adresu bydliště.
• OSSZ budou moci srážet z nemocenských dávek pouze exekuce. V praxi
to může znamenat, že v případě delší
pracovní neschopnosti nebude již zaměstnavatel moci realizovat dohody
o srážkách ze mzdy. Z důvodu předcházení problémům z neuhrazených
plateb doporučujeme zaměstnancům
si včas zřídit trvalé příkazy ze svých
bankovních účtů.
V období prvních 14 kalendářních dnů
trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavatel již nebude poskytovat
nemocenské dávky, ale náhradu mzdy.
Náhrada mzdy bude náležet za pracovní
dny.
Náhradu mzdy bude zaměstnavatel poskytovat:
• za pracovní dny a to při dočasné pracovní neschopnosti od čtvrtého kalendářního dne a při karanténě od prvého pracovního dne, zvýší se hranice
příjmu, který je podmínkou účasti na
nemocenském pojištění, na částku
2000 Kč v kalendářním měsíci, v r.
2008 byla tato částka ve výši 400 Kč.
Výše náhrady mzdy činí 60 % upraveného (redukovaného) průměrného
výdělku.
• jen za dobu trvání pracovního poměru
(nikoliv za dny pracovní neschopnosti
po skončení zaměstnání)
• jen v případě, že si pracovní neschopnost zaměstnanec nepřivodil úmyslně
jako následek opilosti, při spáchání

trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku, zneužití omamných
prostředků a psychotropních látek
(náhrada mzdy se vždy v těchto případech snižuje)
• náhrada mzdy se bude poskytovat
na základě dokladů stanovených pro
uplatnění nároku na nemocenské dávky (doklad vystavuje ošetřující lékař),
a to v nejbližším pravidelném termínu
výplaty mzdy po předložení těchto dokladů, jestliže byly doručeny zaměstnavateli (personální a mzdový útvar)
nejpozději do konce každého kalendářního měsíce.
Nebude-li nemocenská ukončena v prvních 14 kalendářních dnech, je ošetřující
lékař povinen k poslednímu dni tohoto období vydat zaměstnanci potvrzení o trvání
pracovní neschopnosti, které zaměstnanec předá zaměstnavateli. Zaměstnavatel
pak všechny podklady pro výplatu nemocenských dávek předá OSSZ. Do jednoho
měsíce od převzetí stanovených dokladů
je OSSZ povinna nemocenské dávky zaměstnanci vyplatit.
Zaměstnavatel má právo v období prvních
14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti kontrolovat dodržování
režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a v případě zjištění porušení
buď snížit nebo neposkytnout náhradu
mzdy, a to nejen od doby zjištění porušení, ale i zpětně.
V případě dotazů se obraťte na Váš personální a mzdový útvar.
Personální odbor KZ, a.s.

Redakce informuje

V příštím čísle

Vážení čtenáři, rádi bychom vás informovali o změnách týkajících se vašeho časopisu. V letošním roce budou Infolisty vycházet jednou v měsíci. Abychom však zachovali dostatek prostoru pro všechny informace, dojde od příštího čísla k rozšíření
časopisu o čtyři strany. Odborná příloha Statim bude nadále
vycházet jako čtvrtletník.
Těšíme na vaše podněty, nápady a témata, o kterých byste
chtěli být ve vašich Infolistech informováni.

Problematika malnutrice hospitalizovaných osob je stále přítomným problémem i v regionu Evropy. I my se daným tématem
budeme zabývat v příštím čísle Infolistů v souvislosti s uspořádaným celosvětovým Nutrition day 29. 1. 2009.
Bc. Josef Rajchert
Redakce Infolistů
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Ambulantní blok Masarykovy nemocnice, o.z.

Informační panel
Ambulantní blok Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z. se nachází v komplementu budovy B ve 3. patře, kde je soustředěna většina chronických poraden pro chirurgická a interní oddělení.

Zlaté české lékárny

Všechny ambulance zaujímají celé patro,
přičemž v centru tohoto patra je umístěna
recepce, kde jsou evidováni a registrováni
všichni pacienti přicházející do jednotlivých
ambulancí. Systém registrace pacientů do
jednotlivých ambulancí, většinou po předchozím objednání pacientů, funguje na principu
systému Scheduling, kdy pacient obdrží své
vyvolávací číslo a číslo dveří příslušné ambulance, kde vyčká až je vyvolán systémem
Scheduling.

a specializované interní ambulance jako diabetologie, kardiologie, gastroenterologie,
revmatologie aj. Tyto ambulance mají přesně
stanovené ordinační hodiny a rozpis pro jednotlivé specializace.

Na celém patře jsou umístěny panely, sloužící
k vyvolání vašeho čísla i s číslem příslušné ordinace, tak aby jste své vyvolání nepřehlédli.

Recepce se systémem Scheduling jsou v provozu právě rok. V recepci pracují zdravotní
sestry společně s administrativní pracovnicí.

Pacienty si vyvolává a pořadí určuje sestra
z příslušné ordinace dle objednání a stavu
pacienta vyvolávacím zařízením Scheduling.
Tento systém je celkem přehledný, i když pro
starší pacienty občas obtížněji srozumitelný.

Pacienti jsou objednáváni k vyšetření v jednotlivých ambulancích pro svoji specifičnost.
Je výhodou, aby v recepci pracovaly zdravotní sestry, kdy je nutné podle stavu pacienta
a jeho diagnosy rozlišit, zda pacient bude
ošetřen nebo vyšetřen na chronické či akutní
ambulanci.

Pokud se dostaví pacient neobjednaný s potížemi, může být ošetřen nebo odeslán na
akutní ambulantní službu (Emergency), ale
vždy záleží na stavu pacienta.
V prostoru celého patra jsou v provozu ambulance chirurgické, traumatologické, urologické, neurochirurgické, hrudní chirurgie

Ne všude a ne všechny lékárny jsou po
světě stejné. Naše redakce podnikla
o víkendu bleskový průzkum trhu na
ose Cheb–Dillí a přišla s následujícím
vyhodnocením.
Lékárna v Dillí byla velmi dobře a bohatě zásobena, viz snímek (foto 1), ale
Děčín (foto 2) a Ústí nad Labem (foto 3)
měly zásadní množstevní potíže.
Otázkou však zůstává, zda pacient
v Dillí obdržel opravdu ten lék, pro který do lékárny přišel, nebo byl jen kusový výdej dle stojící fronty.
Pozn. redakce: výsledek se nepodařilo
zjistit, pacienti se rozprchli.

V rámci chirurgické kliniky se jedná o tyto
ambulance a poradny: onkologická, cévní,
mamologická, gastro, proktologická, převazy
– pro pacienty propuštěné do domácí péče po
operacích na našem oddělení a zákrokový sálek pro ambulantní pacienty (dle objednání).

V celém patře ambulantního bloku jsou rozmístěny televizní přijímače, které by měly
zpříjemnit čekání klientů na vyšetření.

Bc. Josef Rajchert

Fotosoutěž čtenářů

Eva Rosolová a Hana Stoklasová
Masarykova nemocnice, o.z.

Regionální síť Krajské zdravotní, a.s.
Bezproblémová komunikace mezi všemi nemocnicemi Krajské zdravotní, a.s. přenos
obrazové zdravotní dokumentace v PACS,
propojení informačních systémů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, zpřístupnění Internetu obyvatelům Ústeckého
kraje – toto a další služby zajišťuje regionální
síť. Kdy vznikla? V rámci vyhlášené výzvy 2.2
Společného regionálního operačního programu zajišťující i vytvoření infrastruktury v rámci
NUTS II. podala Masarykova nemocnice v Ústí
nad Labem projekt, jehož realizace vytvořila základní podmínky pro nasazení těchto
služeb. Během roku 2005 byla žádost na financování projektu včetně studie proveditelnosti podána. V srpnu 2006 jsme podepsali
smlouvu s Ministerstvem pro místní rozvoj
a 30. 11. 2006 byl naplánován konec první
z 5 etap projektu. První etapa řešila propojení
Masarykovy nemocnice a Krajského úřadu ÚK
optickým kabelem a nákup centrálního rychlého routeru tvořícího střed nově se rodící regionální sítě. Úspěšným dokončením 1. etapy
vznikl nezbytný základ pro připojení dalších
měst. Prvním připojeným městem byl Děčín,
ve 2. etapě. Ve 3. etapě následovaly Teplice. Obě lokality jsme napojili přímo do Ústí
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nad Labem. Následovalo připojení Mostu,
4. etapa a Chomutova, 5. etapa. Při zakončení
projektu jsme do 31. 8. 2007 splnili všechny požadavky dané projektem i podepsanou
smlouvou a Regionální síť je od toho dne plně
v provozu.
Trocha technických informací: všechny routery
jsou typu Cisco 7600. Propojené vzdáleností cca 40 km v rychlostech 1 až 10Gbps. Pro
provoz jednotlivých služeb sítě jsou využity
MPLS virtuální privátní sítě s oddělením provozu. Pro speciální provoz je nastaven quality
of services s prioritizací. V rámci uzlu USTI01
jde o duální provoz IPv4 i IPv6. Přístupové LAN
switche Enterasys A2 či C2 series.
Regionální síť zajišťuje i služby přístupu k národní vědecké síti CESNET2 (NREN), které poskytujeme i dalším subjektům:
• Krajský úřad ÚK
• Střední odborná škola a střední odborné
učiliště spojů a elektrotechniky
• Střední průmyslová škola
• Územní středisko záchranné služby
• Obchodní akademie
• Zdravotní ústav v Ústí nad Labem

Hořící západ
Ivana Jarolímková
Součástí služeb NREN je i přístup k službám
Internetu.
Během podzimu roku 2007 všechny odštěpné
závody provedly přeadresaci svých vnitřních
sítí tak, aby sdílení dat, aplikací a rozjezd sdílených služeb bylo možné. Sdílenými službami jsou například:
• NEOS
• Přístup k Internetu
• SAP a ekonomické systémy
• Mzdy a personální systémy
• Intranet
• PACS
• Access a kamerový systém
• a další
Jan Pejchal
Manažer ICT KZ, a.s.

Údolí – Ivana Doležalová

Panička lyžuje, zaskakuju
Karolína Hostašová
Děkujeme všem, kteří se účastní našich fotosoutěží a stávají se tak našimi pravidelnými přispěvateli. Pro velký zájem samozřejmě pokračujeme dále s názvem Fotosoutěž čtenářů. Abychom
příliš neomezovali autory vyhlášeným tématem,
budeme uveřejňovat příspěvky vztahující se
k aktuálnímu ročnímu období nebo akcím pro
dané období typické. Nejlepší fotografie budeme zveřejňovat průběžně a autory odměníme
jednou za čtvrt roku. Děkujeme za příspěvky.
Pravidla soutěže:
• soutěže se mohou zúčastnit zaměstnanci
KZ, a.s. i široká veřejnost
• své fotografie zasílejte pouze v elektronické
podobě na e-mail:
infolistykz@kzcr.eu
• účastník soutěže souhlasí se zveřejněním
zaslaných fotografií v časopise Infolisty a na
webu KZ, a.s.

Velehory
Martin Hostaš

Černá a bílá – Jindřich Kašpar
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Odborné, vzdělávací a společenské akce
Krajské zdravotní, a.s.
datum
13. 1. 2009
15. 1. 2009
20. 1. 2009
22. 1. 2009
27. 1. 2009
29. 1. 2009
29. 1. 2009
29. 1.–16. 4. 2009
3. 2. 2009
9. 2. 2009
10. 2.–11. 2. 2009

odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.s.
Seminář „Vývoj deprese v populaci“
Školící akce „Enterální a parenterální výživa v praxi“
Seminář „Informovaný souhlas“
Pracovní den porodních asistentek
Seminář „Hygiena ústní dutiny“
Školící akce „Enterální a parenterální výživa v praxi“
– akce již naplněna
Konference „Etika ve zdravotnictví“
Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“
– kurz již naplněn
Školící akce „Periferní žilní vstupy“
Konference „Novinky v oftalmologii“
Regionální konference „Pacient na prvním místě“

místo konání
CVDV MNUL – učebna III.
CVDV MNUL – učebna V.
CVDV MNUL – učebna III.
CVDV MNUL – učebna III.
CVDV MNUL – učebna III.
CVDV MNUL – učebna V.
CVDV MNUL – učebna III.
CVDV MNUL – učebna IV.

10. 2. 2009 Komunikace s agresivním pacientem a aktivní sebeobrana
19. 2. 2009 Školící akce „Enterální a parenterální výživa v praxi“
24. 2. 2009 Seminář „Metadonový program a detoxifikace“

CVDV MNUL – učebna V.
CVDV MNUL – učebna III.
Kulturní dům – Ústí nad
Labem
CVDV MNUL – učebna II.
CVDV MNUL – učebna V.
CVDV MNUL – učebna III.

od 1. 1. 2009

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

Personální změny v KZ, a.s.
Nemocnice Děčín, o.z.

Novým ředitelem Nemocnice Děčín, o.z. se stal
Ing. Václav Čečák
Lenka Benešová
Vedoucí personálního a mzdového odboru KZ, a.s.

Možnosti vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
V Krajské zdravotní, a.s. se rozšířila možnost dalšího vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků na akreditovaných
pracovištích.
Tentokrát získala akreditaci v oboru Perioperační péče pro všeobecné sestry a porodní asistentky, a to po MN Ústí nad
Labem i v nemocnicích Most a Děčín.
Díky velmi dobré a vstřícné spolupráci vedoucích zaměstnanců jednotlivých oborů, technickému, přístrojovému, materiálnímu
a především personálnímu zajištění na našich klinických odděleních, se nám daří naplnit nutné podmínky vyplývající ze zákona
k tomu, abychom mohli dále vzdělávat ve speciálních a vysoce speciálních činnostech a získat tak profesionálky se specializovanou způsobilostí dle zákona 96/2004 Sb.
Nyní pracujeme na přípravě vzdělávacího programu pro specializační obor Ošetřovatelská péče v pediatrii – Dětská sestra, dále
na vzdělávacích programech specializačního studia v některých klinických oborech pro všeobecnou sestru jako např. Role sestry
v ošetřovatelské péči o pacienty s infekčním onemocněním, kde budeme v rámci republiky pravděpodobně jediní, kteří získají
možnost vzdělávat v praktické části tohoto studia.
Mgr. Hana Plachá, Vedoucí odboru vzdělávání, Krajská zdravotní, 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: Bc. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a.s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

