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často v poslední době přemýšlím, proč přes veškeré úsilí vedení Krajské zdravotní, a.s. i dalších
zaměstnanců společnosti nejsou výsledky vždy
stoprocentní, tj. žádoucí změny neprobíhají vždy
dostatečně rychle. Jednoduchá odpověď, že se
jedná o velmi náročný transformační proces, který
v českém zdravotnictví prakticky nemá obdoby, je
pravdivá jen částečně.
Druhou částí odpovědi jsou rezervy v každodenní
práci mnohých z nás. Mnozí z vedoucích pracovníků na všech úrovních řízení společnosti se stále nepřeorientovali do nové ekonomické reality jedné akciové společnosti. Potom jsme jako vedení společnosti konfrontováni s výhradami k následným
personálním obměnám s tím, že příslušní vedoucí pracovníci měli dostat delší dobu
na prokázání svých schopností. Na to ale není na těchto pozicích čas.
Smutným příkladem manipulace a zkreslování skutečností je rozhovor bývalého ředitele MNUL Roberta Poskočila pro Ústecký deník dne 9. 6. 2008. Účetní závěrku
k 30. 4. 2008 s výsledkem -17 mil. Kč, kterou v rozhovoru zmiňuje (a kterou přiložil
k zápisu o předání funkce), doplnil o tzv. dohadné položky. Výsledkem je zde zmiňovaný zisk 4 mil. Kč. Pro pochopení skutečnosti, že tento „zisk“ je zcela fiktivní,
stačí uvést jednu z těchto dohadných položek „Neobdržený příspěvek zřizovatele
7,1 mil. Kč“. To je přesně ono výše zmiňované nepochopení současné reality.
Vedení Ústeckého kraje nám poskytuje veškerou možnou podporu včetně značných
finančních prostředků a je na nás, abychom všech současných, dosud ve zdravotnictví našeho kraje nevídaných možností maximálně využili.
Ing. Eduard Reichelt
ředitel KZ, a.s.

MUDr. Jan Lami

Koordinátorky:
Eva Urbanová, Jiřina Suchá
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Představujeme Krajské odborníky Krajské zdravotní, a.s.
primář MUDr. Jiří Biolek - krajský odborník péče o matku a dítě
6 Celý život se věnujete svému oboru, proč jste si jej vybral?
Vždy jsem inklinoval k interním oborům. Otec - internista mě vždy přesvědčoval, že pediatrie je oproti dospělé
interně optimističtější obor, jelikož většinu pacientů vyléčíme, nejsme tak často konfrontováni s nevyléčitelnými
chorobami a se smrtí.
6 Co je pro náš region a nemocnice v rámci vašeho oboru
typické?
Typická je vyšší nemocnost dětí, zvláště v bývalých pánevních okresech, vyšší incidence porodů dětí s nízkou porodní hmotností a horší sociální struktura obyvatelstva.
6 Jak hodnotíte vybavení a úroveň ve vašem oboru v rámci krajských nemocnic?
Zatím nemohu vybavení a úroveň jednotlivých pracovišť
hodnotit, to je práce, která nás teprve čeká. Jsem ale přesvědčen, že odborná úroveň na jednotlivých dětských odděleních v rámci KZ, a.s. je na velmi dobré úrovni. Horší to
bude s přístrojovým vybavením, jelikož dlouhodobě vázla
prostá reprodukce stárnoucích zdravotnických přístrojů,
natož nákup nové zdravotnické techniky.
6 Jak vnímáte funkci Krajského odborníka v kontextu
zdravotnictví v Ústeckém kraji?
V současnosti je funkce Krajského odborníka limitována pouze pro Krajskou zdravotní, a.s. Jsem přesvědčen,
a opakovaně jsem na tuto skutečnost upozorňoval, že je
zapotřebí koordinovat problematiku péče o dítě v rámci
celého kraje, což se zatím neděje. Nelze dělat koncepční
rozhodnutí, ani uvnitř Krajské zdravotní, a.s. bez znalosti záměru ostatních nemocnic v kraji, nelze ani provádět
analýzu ostře sledované kojenecké a novorozenecké
úmrtnosti.
6 Co vidíte v rámci krajského zdravotnictví jako Krajský
odborník ve vašem oboru jako prioritu?
Jako prioritu vidím stabilizovat zdravotnicky kvalifikovaný
personál a to jak lékaře tak i dětské sestry, což se mi jeví
v současnosti jako velmi obtížně řešitelný problém. S tím
pak souvisí další priorita – pokusit se snížit novorozeneckou úmrtnost.

Primář MUDr. Jiří Biolek
•
•
•

Primář dětského oddělení Nemocnice Most, o.z.
člen Dozorčí rady KZ, a.s.
Místopředseda České pediatrické společnosti
– České lékařské společnosti J. E. Purkyně

6 Jak si představujete kooperaci jednotlivých oborů napříč KZ?
Zásadní změny zatím neočekávám, jelikož péče o dítě byla
zajištěna na velmi dobré úrovni. Nicméně plánuji první
společnou schůzku všech zainteresovaných primářů.
6 Je něco (přístroj, technologie, odborník), co závidíte
kolegům v jiných regionech, resp. co byste pro váš obor
rád získal?
Kolegům v jiných regionech závidím kvalifikovanými lékaři a dětskými sestrami zajištěné oddělení, jestli takové
v naší republice existuje.
Redakce Infolistů
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Emergency – nově se utvářející oddělení

Masarykova nemocnice

Pracoviště Emergency

Historie našeho oddělení je krátká. Provoz byl zahájen 18. 11. 2003, tedy současně se zahájením provozu v nové budově.
Ve staré nemocnici si péči o akutní
pacienty, o příjem pacientů jednotlivých
oborů zajišťovala sama oddělení na
vlastních ambulancích. Fungovala úrazová ambulance, ambulance interního
příjmu, která zajišťovala kromě jiného
péči o neurologické pacienty. Ventilovaní
pacienti se přijímali přímo na ARO.
Po přestěhování do nového areálu nemocnice na Bukově vzniká centralizované pracoviště, kam přicházejí pacienti
s jakoukoli akutní, ale i neakutní příhodou.
Po příchodu se pacient ocitá ve vstupní
hale, která slouží jako čekárna a také jako
průchod do dalších částí nemocnice.

Emergency – příjem
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Důležitou částí vstupní haly je recepce. k dispozici šest expektačních, vyšetřovaZde se pacienti informují o svém dalším cích lůžek. Jejich nevýhodou je to, že zde
umístění a registrují se do nemocničního nelze zajistit dostatečné soukromí. Místo
informačního systému. Sestra zde slou- pevnostěnných zástěn se nám osvědčilo
žící zajišťuje odbornou péči o klienty, používat koupelnové závěsy. Soukromí
dle potíží pacienty směruje na správnou je tak zajištěno alespoň vizuálně.
vyšetřovnu. Administrativní pracovník Vyšetřovací a akutní lůžka jsou propojezajišťuje veškeré administrativní činnos- na stanovištěm sester a lékařů.
ti - registrace cizinců,
vyplňování
všech
možných a někdy
i nemožných formulářů.
Pracovnice „INFO“
doprovázejí pacienty
tam kam potřebují
a mají na starost dispečink vozíků. Maličkost, která usnadní
život našim klientům.
Pacientský vozík si
zde může zapůjčit
každý, kdo ho potřebuje, nejen klienti
Vrtulník na heliportu MNUL, o.z.
Emergency.
Akutní pacienty dělíme do třech základ- Vstup pro pacienty v ohrožení života je
ních kategorií. Pro pacienty s nejlehčími z druhé strany, mimo hlavní vstupní halu.
symptomy, kteří mohou po registraci Pacientům, kterým selhávají životní funkvyčkat na ošetření v čekárně, máme ce, slouží tři kompletně vybavená resusšest vyšetřoven. Vyšetřovna 1, 2, inter- citační lůžka. Tato část Emergency slouží
na + neurologie, 3 SONO, gynekologie jednak pro příjem primárních poškození
+ urologie a 5, 6 traumatologie, chirurgie. z terénu, jednak jako příjmové místo pro
Vyšetřovnu 6 lze v pří- CJP (ARO) a chodí přes nás překlady na
padě potřeby využít tato oddělení. Personál Emergency také
jako izolaci.
zajišťuje akci „Zástava“ v MN.
Neodmyslitelnou součástí je chirurgický sálek a moderně vybavená
sádrovna, RTG přístroj
s C ramenem a obrazovkou. Zde se provádějí
drobné zákroky (ošetření ran, převazy, sutury).
Je možné zde provádět
výkony v krátkodobé
celkové anestézii, nejčastěji repozice.
Pacientům, kterým stav
nedovoluje čekat v čeEmergency – expektační lůžka
kárně (kategorie 2) je

Na lůžka navazuje umývárna pacientů se
sprchovým panelem. Ta nám velmi často
supluje záchytnou stanici, která v kraji
výrazně chybí. Není nijak výjimečná situace, kdy sestřičky při vysoce speciali-

Umývárna – „záchytka“ na Emergency

zovaných činnostech při příjmu akutního
pacienta, se zároveň starají o pacienta
s Dg. F 10.0 (ebrieta). A že péče o tyto pacienty není nikterak příjemná nemusím
jistě rozvádět. Troufám si říci, že máme
nejlépe opečovávané opilce v kraji (také
se k nám pravidelně vracejí).
Velkou výhodou oddělení je, že na něj
navazuje veškerá diagnostika. Žlutou
chodbou se dostaneme k RDG, dále na
Centrální operační sály a na oddělení
ARO + Centrální JIP.
Také heliport se nachází na střeše budovy, která je s Emergency spojena výtahem.
Čísla na závěr:
• 32 směnových SZP, 2 ranní, 4 NZP,
sádrovna NZP z Centrálního dispečinku

Mrtvice je rychlá! A Vy?

•
•

•
•
•
•

•

1 primář, stálá služba traumatolog
+ internista, ostatní jako konziliáři.
Od 1. 3. 2008
primářka oddělení – MUDr. Jana
Bednářová
vrchní sestra - Bc. Jaroslava Šupková
staniční sestra - Anna Valterová
Za rok 2007 bylo ošetřeno 38 897
pacientů
z toho v ambulantní části 32 054
a přes lůžkovou část prošlo 6 843
pacientů
Od 1. 1. 08 do 30. 4. 08 již prošlo
naším oddělením 9 505 klientů
Bc. Jaroslava Šupková
vrchní sestra Emergency MNUL

Nemocnice

Navzdory nepříznivému počasí se
díky rozsáhlé mediální kampani
do areálu Nemocnice Děčín, o.z.
dostavili lidé zajímající se o jedno
z nejrozšířenějších a nejrizikovějších onemocnění současnosti.
Od 13.00 hodin pro zájemce prováděli zdravotníci na neurologické
ambulanci odběr glykémie, cholesterolu a měření krevního tlaku. Ve
14.00 hodin se přítomní přemístili
do auly Nemocnice Děčín, o.z., kde
Vrchní sestra P. Ledvinová při měření krevního tlaku
měli připravené malé občerstvení.
Primářka neurologického oddělení
Tuto otázku mohli položit široké veřejnosti MUDr. Iva Ondečková je seznámila s prood 24. dubna do 25. května 2008 zdravot- blematikou cévních mozkových příhod.
níci po celé České republice díky rozsáhlé Zaměřila se především na léčbu a prevenci
kampani nesoucí název „30 dní pro pre- CMP. Zdůraznila důležitost včasného vyvenci a léčbu cévních mozkových příhod“. hledání lékařské pomoci při objevení se
Tuto velmi důležitou a přínosnou iniciativu prvních příznaků a upozornila na rizikové
odborně garantovala Cerebrovaskulární faktory, které mohou mít zásadní vliv na
sekce ČNS JEP za podpory společnosti Bo- vznik CMP. Po velice zajímavé přednášce se
ehringer Ingelheim. Cílem projektu bylo se- zájemci přemístili do budovy interních choznámit širokou veřejnost s problematikou rob, kde se v 6. patře nachází neurologiconemocnění CMP (cévních mozkových pří- ké oddělení. S neurologickým oddělením
hod), především její léčbou a prevencí.
včetně jednotky intenzivní péče a laboraDo zmíněného projektu se aktivně zapojila toří EEG a EMG seznámily přítomné vrchní
i Nemocnice Děčín, o.z. Dne 21. května 2008 a staniční sestra tohoto oddělení. Potom
se v jejích prostorech uskutečnil „Den ote- jsme se přesunuli do druhého patra intervřených dveří neurologického oddělení“. ního oddělení na ultrazvukové pracoviště,

Děčín

kde MUDr. Eva Hladká a MUDr. Silvie Ranglová provedly instruktážní ultrazvukové
vyšetření karotid a podrobně seznámily veřejnost s touto vyšetřovací metodou, která
patří mezi základní vyšetřovací metody pro
diagnostiku CMP. Zájemcům byly přiděleny
termíny na toto vyšetření.
Doufáme, že se nám do budoucna pomocí
těchto aktivit bude dařit předávat široké veřejnosti cenné informace, které jim budou
přínosem při možném setkání s cévní mozkovou příhodou, protože správně informovaný pacient a jeho rodina jsou základem
úspěšně zvládnuté léčby CMP. Více informací najdete na www.mozkovaprihoda.cz,
www.ictus.cz, www.cmp.cz nebo v on-line
poradně na e-mailové adrese:
cmp2008@centrum.cz.
Závěrem bych velmi ráda poděkovala všem
lidem, kteří mají zájem o své zdraví a přišli
se podívat na naše oddělení a seznámili se
s problematikou CMP. Dále děkuji pracovníkům neurologického oddělení, biochemické laboratoře a výpočetního střediska
Nemocnice Děčín, kteří se aktivně podíleli
na bezproblémovém průběhu této akce
Pavlína Ledvinová
vrchní sestra neurologického oddělení
Nemocnice Děčín,o.z.
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Semináře, Sympózia,
Regionální konference „MAMOLOGICKÝ DEN“

Masarykova nemocnice

MUDr. Jozef Janík

Již třetím rokem probíhají „Mamologické dny“ v Centru vzdělávání Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Tato
akce se pravidelně koná dvakrát až třikrát do roka, začíná se však postupně
prosazovat i mimo region Ústeckého
kraje, takže máme možnost prezentovat naše zkušenosti i do dalších krajů
naší republiky. Konferenci pořádají diplomované sestry, které pracují v mamologické poradně Chirurgické kliniky
IPVZ MNUL paní Eva Rosolová a paní
Ludmila Veselá, které jednak přednáší
a současně celý soubor (blok) přednášek
a příspěvků koordinují
a moderují.
Mamologie je v současnosti velmi diskutována
jak v odborné, tak i v laické veřejnosti. Je to obor
velmi široký, takže bylo
nutné zapojit do přednášek a dalších prezentací
nejen lékaře a zdravotnický personál chirurgických
oborů, ale i celou řadu
kolegů z dalších profesí.
V současné době se na
prezentaci „Mamologického dne“ aktivně podílí z chirurgické kliniky
MUDr. Janík Jozef, p. Vur-
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mová Anna a p. Soldatová
Anna, z RDG odd. p. Machatová Milada a p. Sahulová Ilona, z RTO odd.
p. Jindrová Jana, p. Valentová Lenka, z RHC odd.
p. Smejkalová Alena, psycholog p. Mgr. Horká Marta. O osobní zkušenosti
pacientky po onemocnění
prsu se s posluchači dělí
p. Mgr. Machová Bohumila.
Všechny výše jmenované
jsme oslovily již na začátku, když vznikla myšlenka
organizovat tento typ semináře a setkaly jsme se
s nebývalou ochotou a v současnosti již
tvoříme třetím rokem sehraný tým, který
však nevystupuje stereotypně, ale všichni sledují novinky a moderní trendy, které ihned aplikují do svých příspěvků. Tím
si lze vysvětlit zatím neutuchající zájem
o tyto akce a i opakovanou účast některých posluchačů.
Součástí přednášek a příspěvků je na naší konferenci i výstavka prádla, epitéz
a dalších pomůcek, které
jsou potřebné pro kvalitní ži-

vot pacientek po operaci prsu a současně názorné ukázky jejich používání.
V letošním roce proběhla konference
8. 4. 08 za účasti stovky zdravotnických
pracovníků z celého regionu, další kon-

Eva Rosolová z pořadatelského týmu

Mgr. Bohumila Machová

ference je naplánována na
4. 11. 08 kam tímto všechny
srdečně zveme.
O přínosu této problematiky
pro všeobecný přehled v této
oblasti medicíny svědčí i to,
že začíná být i zájem o naše
semináře jak v oblasti zdravotních škol, tak i neziskových organizací v rámci laické veřejnosti. Všechna tato
setkání mají velký význam,
protože pro zdravotníky
jsou součástí celoživotního vzdělávání a pro laickou
veřejnost jsou příležitostí
k určité osvětě a tím zlepšení prevence v problematice
onemocnění prsu.
Rosolová Eva
Veselá Ludmila
Chirurgická klinika IPVZ
Masarykova nem. v Ústí n.L., o.z.

Kongresy
Školení klasifikačního systému IR DRG pro KZ, a.s.

Školení klasifikačního systému IR DRG
pro KZ, a.s. (19. – 22. května 2008)
Úhrada ústavní zdravotní péče je pro rok
2008 stanovena dle Vyhlášky č. 383 ze
dne 19. prosince 2007 vydanou MZ ČR.
Zdravotní pojišťovny v roce 2008 mohou poskytnout úhradu, která zahrnuje
individuálně smluvně sjednanou složku
úhrady a paušální složku úhrady. Úhrada
za zdravotní péči se hodnotí dle Klasifikace hospitalizovaných pacientů do skupin vztažených k diagnóze (Klasifikační
systém IR DRG - tzv. DRG).
Správné zařazení do příslušné skupiny
klade na všechny lékaře zvýšené nároky na co nejpřesnější stanovení hlavní
a vedlejší diagnozy (MkN-10), uvedení
veškerého výčtu provedených výkonů
a komplikací tak, aby každý případ při
jeho ukončení mohl být klasifikován
a následně oceněn tak, jak si jeho závažnost zaslouží.
Klasifikace případů ovlivňuje konečnou
úhradu vykázané a uznané zdravotní
péče od zdravotních pojišťoven a je tedy
velmi významným nástrojem k dosažení
vyšších úhrad. Pro ocenění případů byl
do všech nemocnic dodán aktuální program pro simulaci (Grouper MZ ČR) a tam
kde to systém umožnil byl grouper zařazen přímo do systému a sítě.
Klasifikace případů – DRG – není nic nového, tento projekt byl v minulých letech
několikrát vyzdvihován, ale i snižován.
Mnozí již byli proškolováni na pozice tzv.
kodérů (odpovědných lékařů za správné
zařazení případu). Rok 2008 je pro tento

projekt zatím nejvýznamnější a je potřeba věnovat mu zvýšenou pozornost. DRG
je tedy pro nás nyní nástroj k dosažení
ekonomického efektu za provedenou
zdravotní péči.
Školení, které bylo připraveno pro všechny odštěpné závody Krajské zdravotní,
a.s. mělo několik částí. První dva dny tvořilo základní školení s ohledem na pracoviště, která nebyla v uplynulých letech
v tomto systému proškolována a zúčastnilo se jich maximální množství zdravotních pracovníků a lékařů. Zbývající dva
dny školení, které probíhaly na centrále
byly již zaměřeny více oborově a za účasti
již vybraných zodpovědných lékařů (tzv.
kodérů):

19. května 2008 – Nemocnice Chomutov, o.z. – základní školení
• 20. května 2008 – Nemocnice Teplice, o.z. – základní školení
• 21. května 2008 – centrála KZ, a.s.
– zástupci chirurgických oborů
a ARO
• 22. května 2008 – centrála KZ, a.s.
– zástupci interních oborů a ostatní
Školení bylo provedeno ve spolupráci
s firmou ICZ a.s. Praha. Tato společnost
je uznávaná pro své klinické informační
systémy a je specialistou ve sledování výkonnosti a kvality zdravotní péče.
Školitelkou byla p. Jana Homrová – klinický konzultant firmy ICZ a.s., která nás
všechny dokázala zaujmout a svou vysokou profesionalitou v této oblasti vedla

všechny dny školení na velmi dobré úrovni.
Školení obsahovalo tyto hlavní okruhy:
• Úhradová vyhláška
• Klasifikační systém IR-DRG
• Case Mix systém
• Struktura DRG
• Algoritmus zařazování
• Metodické materiály
• Kritéria ovlivňující úhradu
• Příklady
• Mezinárodní statistická klasifikace
nemocí (MkN-10)
• Úskalí
• Kódování mortality a morbidity
• Výběr hlavní diagnózy
• Kódování komplikací
a komorbidit
• Pravidla kódování vybraných
kpt.

•

Tímto školením byl zahájen dlouhodobý proces zvyšování kvality vykazování
zdravotní péče. Nyní jednáme o schválení projektu „Zvýšení kvality vykazování“
právě s firmou ICZ a.s. Děkuji všem zúčastněným za jejich aktivní přístup k této
problematice.
O dalších akcích v této oblasti Vás budeme informovat.
Bc. Liana Doušová
vedoucí Odboru úhrad
hrazené péče KZ, a.s.
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Den otevřených dveří neurologického oddělení

Nemocnice
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice
Teplice, o.z. je zapojena do celostátního
projektu „30 dnů pro prevenci a léčbu
cévních mozkových příhod“. V rámci tohoto projektu se tak v krátké době konala v teplické nemocnici již druhá akce
určená všem zájemcům o tuto problematiku.

Ukázka hiporehabilitace

V úterý 21. května 2008 proběhl v teplické nemocnici Den otevřených dveří
neurologického oddělení, při kterém
byl zájemcům z řad široké veřejnosti nabídnut bohatý program, obsahující řadu
doprovodných aktivit. Zájemci mohli vidět vybraná pracoviště neurologického
oddělení, pracoviště EEG (elektroencefalografie) a EMG (elektromyografie),
rehabilitační místnost s ukázkou rehabilitace pacientů po cévních mozkových
příhodách, virtuální prohlídku neurologické jednotky intenzívní péče a mimo
jiné například také trvalou expozici fotografií z Botanické zahrady Teplice, věnovanou neurologickému oddělení.
Prezentována byla nejen činnost samotné „teplické neurologie“. V pavilonu
vedle hlavní budovy polikliniky mohli
zájemci vyslechnout také několik zajímavých přednášek, při nichž se mohli
seznámit s diagnostikou, léčbou, ale
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Teplice

i prevencí z oblasti problematiky cévních mozkových příhod. Seznámit se
mohli také s různými způsoby rehabilitace, a to s možností vlastního aktivního
zapojení. Účastníci akce si mohli nechat
změřit krevní tlak, tepovou frekvenci,
glykémii (neboli hladinu cukru v krvi)
i hladinu cholesterolu.
Zajímavou možností pro řadu zájemců
bylo měření tělesné
Ukázka canisterapie
výšky, tělesné hmotnosti a stanovení
BMI, stejně jako mož- čanského sdružení Arkadie. Nejmenší
nost ultrazvukové- návštěvníci ocenili ukázku sanity Rychlé
ho vyšetření krkavic záchranné služby Teplice, ukázky požára mozkových tepen ní techniky hasičů, prezentaci Armády
vybraným jedincům ČR, ale i jízdu na ponících.
se zvýšeným rizikem Den otevřených dveří neurologického odvzniku nedokrvení dělení teplické nemocnice navštívilo na
čtyři stovky zájemců, kteří se nenechali
mozku.
odradit
ani deštivým počasím úterního
Zajímavé byly také
odpoledne.
Poděkování patří organizáprezentace občantorům
akce,
kteří dokázali pro návštěvských pacientských
níky
připravit
hodnotný program, který
sdružení spolupranejen
„bavil“,
ale
také přinášel vzdělání
cujících s neurologickým oddělením a osvětu.
Jiří Vondra
teplické nemocnice. Představily se tak
tiskový
mluvčí
Krajské
zdravotní,
a.s.
Sdružení CMP – pobočka Teplice, Společnost Parkinson – Klub
Most, Roska Teplice
a Sdružení Arkadie Teplice.
Celá akce byla navíc obohacena
doprovodným
programem v nemocničním parku. Návštěvníci
tak mohli vidět ukázky
hiporehabilitace, tedy rehabilitace jízdou na koni,
používané u neurologicky nemocných pacientů
ve spolupráci s EQUIPARK Svinčice. Neméně
zajímavé byly také ukázky canisterapie, neboli
terapie za pomoci psů,
předvedené členy ob- Ultazvukové vyšetření krkavic

Premiéra zajímala Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice

Chomutov

V úterý 20. 5. 2008, v rámci výjezdního zasedání vlády v Ústeckém kraji, navštívil premiér
Mirek Topolánek Onkologické
oddělení v Nemocnici Chomutov. Doprovázel ho hejtman
Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc.
Po prohlídce oddělení proběhla diskuse s lékaři a dalšími
zaměstnanci Nemocnice Chomutov, o.z.
MUDr. Jan Lami
náměstek zdravotní péče KZ, a.s.
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Vzdělávání zdravotnického personálu v Masarykově nemocnici,
aneb manažerem o své vůli

Začněme nejprve fakty:
• Počet hospitalizovaných pacientů v roce
2007 v Masarykově nemocnici v Ústí nad
Labem byl 41 872.
• Počet zaměstnaných lékařů k 31. prosinci 2007 byl 334.
• Počet zaměstnaných sester k 31. prosinci
2007 byl 1009.

Účastníci projektu

Píši článek o vzdělávání zdravotnického
a technického personálu v Masarykově nemocnici. Vzpomínky na všechna setkání
s účastníky se tlačí do písmenek. Úryvky rozhovorů, diskusí, pocity…
Přiznávám, že jsem měl zprvu chuť začít větou: „Zdravotnictví se už x let zmítá v křeči.“
Ale není to pravda. Byla by to omletá bulvární
fráze. Zdravotnictví se v ničem nezmítá. Má
své problémy a vady. Jede si svým tempem
a zdravotníci dělají, co umí (při léčení) a co
musí (při věcech okolo). To se asi dlouho nezmění. Do toho prvního se jim chce (my pacienti tomu alespoň věříme), do toho druhého
ne (my pacienti to nevíme, ale je to tak).
To, co se také asi nezmění, je fakt, že i české
zdravotnictví se vydalo a vydává různými pokusy na cestu, podél které přibyly ukazatele
s nápisy: „Vyšší efektivita práce“, „Hospodaření“, „Manažerské řízení“. I do českého zdravotnictví přišly srovnávací benchmarkingy,
analýzy procesů, šetření nákladů, kumulace
rolí, audity, řízení lidí, jejich motivace a rozvoj, marketing, práce s klientem (ještě před
pár lety to byl pacient - inu nomen omen).
Od primářů se chce nejen vysoká odbornost
v oboru, ale i vysoké manažerské předpoklady a od vrchních a staničních sester to samé.
K roli zachránců a odborníků na zdraví a léčbu
přibyla další - role manažera.
A kde se na ní učí? Na lékařských fakultách?
Kdeže. Na IVZP? Nárazově občas. V životě?
Často. „Život mě naučil“, říkají mnozí. Omyl.
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Masarykova nemocnice
Život nás nic neučí, život koriguje naše znalosti, odbornosti, zkušenosti, vědomosti.
Uvádí je do souvislostí, přidává jim významnost či bezvýznamnost. Předpokládám, že
nikdo z nás by si nesedl do letadla pilotovaného kapitánem, který byl pouze v učení u života, málokdo by se svěřil do rukou lékařům
a sestrám, jejichž oprávnění k léčení by bylo
podepsáno pouze a jen životem.
To bychom neudělali, ale hodnoty, majetky,
obrovské finanční prostředky, firemní kulturu,
atmosféru na pracovišti, zaměstnance a jejich
motivaci, přenášení informací, práci s emocemi, pověst zařízení, v němž pracujeme, to
všechno a mnohé další jiné velmi často svěřujeme do rukou lidem, kteří se většinou osvědčili ve svém profesním oboru a my tak nějak
automaticky předpokládáme, že budou dobří
i v řízení, že to budou dobří manažeři. Že život
je řízení svěřených prostředků a vedení lidí,
tak nějak samovolně naučil.
V Masarykově nemocnici se ale rozhodli, že
životu pomůžou. Co životu? Pomůžou primářům, vybraným lékařům, vrchním a staničním
sestrám a některým THP pracovníkům. Celkem 80 zaměstnanců již skoro 2 roky prochází kompletním manažerským vzděláváním.
Každý z nich absolvuje celkem 8 dvoudenních
modulů. Jejich obsah je zaměřen na učení se,
jak efektivně pracovat s lidmi, prostředky
i procesy, které mají ve své odpovědnosti.
Celkem 16 dní vědomostí, nácviků a tréninků. Teorie je ihned prověřována praxí. Různá
cvičení, simulace a řešení případových studií
jsou konfrontovány jak vzájemně, tak diskusí
s lektory. Program je poskládaný tak, aby to
byla nejen tvrdá práce, ale také zábava a hra.
Chceme, aby závěry pro účastníky vycházely
z toho, na co si sáhli, co vyzkoušeli, k čemu
dostali zpětnou vazbu. Aby to byla i konfrontace úhlů pohledu, střetávání různých realit.
Vzdělávání nikoliv jako předkládání fakt k naučení, ale jako hledání informací a zkušeností
k ověření. Vzdělávání jako nabídka inspirací.
Ber, nebo nechej – tvoje otevřenost. Zůstaň,
vrať se, trvej na svém, jdi, změň se – tvoje odpovědnost a tvoje rozhodnutí.
I my lektoři jsme se mnohému naučili, mnohé si znovu potvrdili, na mnohé získali jiný
pohled. A za to patří účastníkům díky. A přesto, že vzdělávání zdravotnického personálu
nebylo pro nás první zkušeností, znovu jsme
zažili a stále ještě zažíváme velké dobrodružství objevování nových lidí a světa, ve kterém

pracují, který nějak obhospodařují a v němž se
potýkají se svými
problémy a starostmi a mají své
radosti a výhry.
Těšíme se z toho
a gratulujeme už
teď účastníkům,
Lenka Benešová
že našli i odvahu,
manažerka projektu
překonali i překážky (časové, procesní) a vydali se na cestu
poznání a změn.
A na závěr opět fakta s některými argumenty:
• Projekt vzdělávání zdravotnického a nezdravotnického personálu je celý hrazen
z prostředků Evropských strukturálních
fondů. To je dobře. Jsou to smysluplně
vynaložené peníze na něco, co je potřeba
a čeho je zatím ve zdravotnictví jako šafránu.
• Projekt je díky tomu velmi pečlivě monitorován, nemocnice musí vypracovávat každé 3 měsíce monitorovací zprávy, všechno pečlivě hlídat, počítat a organizovat.
To vše mají na starosti ke své další práci
paní L. Benešová a J. Suchá. Ony si projekt
vlastně i vymyslely a získaly pro něj podporu. Díky patří i ostatním členům projektového týmu.
• Projekt je v podstatě novátorská akce. Moc
takových zatím ve zdravotnických zařízeních není, rozhodně ne v tak velkém měřítku. Oproti komerční sféře. Tam se tímto
způsobem pracuje léta.
• Projekt je unikátní i tím, že účastníci v jeho
rámci zpracovávají svoje cvičení na provedení nějaké změny na úseku, v kterém
pracují, a jehož realizace by přispěla ke
zkvalitnění a zefektivnění práce.
• Projekt trval dva roky, 80 účastníků bylo
rozděleno na 4 skupiny, které se scházely
každé dva měsíce.
• Projekt v tréninkové části začal v dubnu
2007 a skončil v květnu 2008. Nyní bude
ještě asi tři měsíce administrativně dobíhat. Co z něho dál nemocnice vytěží je
nejen odpovědností samotných účastníků,
ale i celého vrcholového vedení.
Za lektorský tým
Mgr. Oldřich Kvasnička, Aperta, s.r.o.

Zajištění dýchacích cest
pomocí translaryngeální tracheostomie na ARO Nemocnice Teplice

Nemocnice
V roce 1999
jsme začali
u dlouhodobě ventilovaných pacientů používat
metodu translaryngeální
tracheostomie, dále jen
TLT,
která
nám postupŠárka Kuželová
ně ve většině případů nahradila dosud používanou
chirurgickou tracheostomii.
Koncepci TLT vytvořil profesor Fantoni jako možnost eliminovat problémy,
které ovlivňují tradiční operační a jiné
v současné době používané perkutanní
tracheostomické techniky. Tato technika
retrográdně dilatuje tracheu. Dilatace se
provádí pomocí nástroje, který se zavádí
přes hrtan a působí současně jako dilatátor a tracheostomická kanyla.
Indikace jsou podobné jako pro jiné typy
perkutanní tracheostomie. Díky nízkému
výskytu krvácení lze tuto metodu použít
i u pacientů s poruchou krevní srážlivosti, se zvětšenou štítnou žlázou a i v jiných
Ing. Petr Fiala
situacích, kdy nejsou dobře
přehledné
anatomické podmínky. Kontraindikace-

mi této metody jsou obtížný přístup do
trachey, ztuhlost krční páteře nebo omezená možnost otevření dutiny ústní. Tuto
metodu nelze doporučit pro urgentní tracheostomie.
Při samotném výkonu, po přípravě pomůcek, pacienta preoxygenujeme 100%
kyslíkem a tím pokračujeme i během výkonu, pokud tomu nebrání klinické kontraindikace. Výkon provádí dva lékaři,
kdy jeden zavádí tracheály (dvakrát se
reintubuje) a druhý provádí endoskopickou kontrolu. Po výkonu kanylu fixujeme
tkalounem a po první tři dny kryjeme Inadinem a dále pak pokračujeme sterilním
krytím.
Musím zmínit i komplikace, které jsou jako
u všech operačních výkonů peroperační a pooperační. Mezi peroperační
patří aspirace, chybné
zavedení punkční jehly,
obtížnost či nemožnost
zavedení tracheostomické jehly, krvácení, poranění průdušnice nebo
hrtanu, poranění polykacích cest. Pooperační
jsou dislokace kanyly, krvácení, poruchy polykání,

Teplice

aspirace, respirační insuficience, infekce
a podkožní či mediastinální emfyzém.
Od roku 1999 do konce roku 2007 jsme
touto metodou udělali 286 tracheostomií. Za osm let se může zdát, že je toto
číslo malé, ale ročně ošetříme v průměru
160 pacientů, kdy u jedné pětiny je provedena chirurgická tracheostomie a někteří
jsou k nám přeloženi z jiných pracovišť
s již udělanou tracheostomií.
Ve srovnání s klasickou tracheostomií je
výkon časově kratší. TLT metoda je dnes
rovnocennou alternativou ke klasické tracheostomii.
Šárka Kuželová
oddělení ARO Nemocnice Teplice, o.z.

Personální změny v KZ, a.s.
Soudní znalci jsou již i v oboru ošetřovatelství
Krajský soud v Ústí nad Labem jmenoval Mgr. Hanu Plachou vedoucí odboru vzdělávání
KZ, a.s. soudní znalkyní v oboru zdravotnictví, specializace ošetřovatelství. Dne 21. 5. 2008
se složením slibu stala Mgr. Hana Plachá jednou ze 4 znalkyní v České republice, které
mohou být vyzvány soudem, státním zastupitelstvím, policií, ale i právnickými subjekty
k vypracování znaleckého posudku souvisejícího s poskytováním ošetřovatelské péče.
Od 1. 5. 2008 pozici primáře oddělení ORL Nemocnice Most, o.z. vykonává MUDr. Petr Najman.
Dosavadní primář ORL MUDr. Daniel Drtík vykonává pozici zástupce primáře ORL Nemocnice Most, o.z.
Lenka Benešová
vedoucí personálního odboru KZ, a.s.

Obraz centra sítnice v řezu z přístroje OCT. Vkleslina uprostřed je místo nejostřejšího vidění žlutá skvrna - makula.
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Seznam akreditací Krajské zdravotní, a. s. Ústí nad Labem
Vzdělávací program 95/04 Sb.

Zařízení

Anestezie a resuscitace
Dermatovenerologie
Dětská gynekologie
Dětská chirurgie
Dětské lékařství
Gastroenterologie

Všechny o.z.
Nemocnice Teplice, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
Všechny o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice Děčín, o.z.
Nemocnice Teplice, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice Děčín, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice Most, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice Most, o.z.
Nemocnice Teplice, o.z.
Nemocnice Chomutov, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice Teplice, o.z.
Nemocnice Most, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice Děčín, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice Most, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice Most, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice Teplice, o.z.
Nemocnice Most
MN Ústí nad Labem, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice Děčín, o.z.
Nemocnice Teplice, o.z.
Nemocnice Most, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice Děčín, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
MN Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice Děčín, o.z.

Chirurgie
Infekční lékařství
Intenzivní medicína
Kardiologie
Klinická biochemie
Lékařská mikrobiologie
Maxilofaciální chirurgie
Neonatologie
Neurologie

Neurochirurgie
Oftalmologie
Otorinolaryngologie
Patologická anatomie
Psychiatrie
Radiologie a zobrazovací metody
Rehabilitační a fyzikální medicína
Sexuologie
Soudní lékařství
Tuberkuloza a respirační nemoci
Úrazová chirurgie
Urologie
Vnitřní lékařství

Orální a maxilofaciální chirurgie
Nefrologie
Hrudní chirurgie
Hematologie a transfúzní lékařství

Udělena do
18. 3. 2015
1. 2. 2015
1. 4. 2016
20. 12. 2015
3. 2. 2015
15. 1. 2015
15. 1. 2015
15. 1. 2015
15. 1. 2015
15. 1. 2015
7. 10. 2014
13. 11. 2016
8. 11. 2015
15. 1. 2016
26. 12. 2015
15. 1. 2015
21. 1. 2016
21. 1. 2016
14. 4. 2015
14. 4. 2015
14. 4. 2015
14. 4. 2015
15. 1. 2017
2. 4. 2014
2. 4. 2014
2. 4. 2014
27. 1. 2016
26. 12. 2014
12. 5. 2015
25. 2. 2015
25. 2. 2015
3. 1. 2015
9. 12. 2014
21. 1. 2016
28. 2. 2015
13. 11. 2014
13. 11. 2014
27. 1. 2016
27. 1. 2016
14. 4. 2016
15. 1. 2016
19. 12. 2015
19. 12. 2015
19. 2. 20016
19. 12. 2015
15. 1. 2016
29. 4. 2016
29. 4. 2016
12. 5. 2017
29. 5. 2015
29. 5. 2015

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: Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a.s. tel.: 477112030, e-mail: jirina. sucha@mnul.cz

