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Naši odborníci publikují
Milí spolupracovníci,
vážení klienti Krajské zdravotní,
s novým rokem vstoupil v platnost dodatek Kolektivní smlouvy, podepsaný mezi Krajskou zdravotní, a. s. a zástupci 11 odborových organizací, zastupujících téměř 6300 zaměstnanců ze všech pěti
nemocnic společnosti. Platnost Kolektivní smlouvy tak byla prodloužena do 30. 6. 2013. Zaměstnavatel tak dál garantuje dosavadní objem mzdových
prostředků, stejně jako celou škálu zaměstnaneckých výhod a benefitů.
Dodatek Kolektivní smlouvy je v současné době rozumným řešením a umožní pokračování standardně dobrých vztahů mezi Krajskou zdravotní jako
zaměstnavatelem a zaměstnanci. Navíc nám toto řešení dává dostatečný časový
prostor a klid na dojednání nové smlouvy.
Kolektivní smlouva upravuje pracovní podmínky a zaměstnanecká pravidla, včetně
nároků vyplývajících z pracovně právních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi. Jedná se tedy o důležitý a na dojednání komplikovaný dokument, a proto vedení společnosti již iniciovalo
také první jednání nad budoucí podobou smlouvy, které proběhlo dne 25. 1. 2013.
Osobně věřím, že dostatečný časový prostor pomůže k uzavření plnohodnotné Kolektivní smlouvy, která naváže na stabilně dobré vzájemné vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s.
Ing. Eduard Reichelt
ředitel Krajské zdravotní, a. s.
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Nemocnice Chomutov

V roce 2012 byla publikována odborná kniha „NEUROINTENZIVNÍ PÉČE – praktická
příručka“, a to v edici Postgraduální medicíny, vydavatelství Mladá fronta. Tato kniha
má zatím mezi lékaři velmi příznivý ohlas. Na této odborné knize se významně podíleli i někteří z lékařů neurologického oddělení chomutovské nemocnice, a to jako
hlavní autoři kapitol, jejichž názvy následují:
• oddíl II, kap. 3
–– Poruchy vědomí
– Jiří Neumann
• oddíl IV, kap. 31
–– Kraniocerebrální poranění
– Aleš Hejčl z Neurochirurgické
kliniky Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem
• oddíl IV, kap. 34
–– Amyotrofická laterální
skleróza
– Jiří Neumann
–– Myopatie – Jiří Neumann,
Dagmar Sváčková
–– Periodické obrny
– Jiří Neumann
S laskavým svolením hlavního autora
Aleše Tomka následuje poutavá recenze
na tento zajímavý titul:
Kniha je koncipována jako praktická příručka pro relativně nový obor neurointenzivní péče. Je psána heslovitě, jasně
odlišuje závazná doporučení odborných
společností. Tam, kde doporučení podle
medicíny založené na důkazech nejsou
známa, prezentuje názor kapacit z oboru. Využívá množství strukturovaných
návodů, algoritmů, schémat a tabulek
pro jasný postup v případě nejrůznějších
klinických situací možných na jednotce
neurointenzivní péče. Formát knihy je
zvolen podle velikosti kapsy lékařského
pláště, má tenčí papír, ohebné desky
a zakulacené rohy. Kniha má čtyři sekce.

První je věnována organizaci péče v ČR.
Druhá část obsahuje nutné neurointenzivní základy: vyšetření pacienta v bezvědomí, mozkovou perfúzi, nitrolební
hypertenzi (včetně praktických návodů
na léčbu edému mozku), neuroradiologické diagnostické minimum s praktickými tipy k hodnocení CT, MR a angiografie, detailní neurosonologickou část
a přehled komplexní neuromonitorace
pacienta. Třetí část je věnována obecným
intenzivistickým problémům pacientů
s onemocněním mozku: např. poruchy
kardiální, respirační, infekční. Dále jsou
prakticky rozebírána specifika neurointenzivních pacientů z pohledu výživy,
umělé plicní ventilace, hemostázy, časné
rehabilitace, ale i špatné prognózy při
nevratném postižení mozku. Čtvrtá speciální část detailně, a hlavně prakticky,
rozebírá základní diagnózy. Největší pozornost je věnována cévním mozkovým
příhodám jako třetí nejčastější příčině
úmrtí u nás.
Na více než 50 stranách detailně naviguje v péči o tyto pacienty, včetně
praktických tipů na nejnovější používané léčebné postupy (např. mechanické rekanalizace). Věnuje se ale
i dalším diagnózám – neuroinfekcím, polyradikuloneuritidám, myasthenia gravis, míšním lézím, hydrocefalu, epilepsii a mnoha dalším.
Pátou částí jsou přílohy – obrazová sanatomickými strukturami, používané hodnotící škály, základní

Kolektiv více než dvaceti autorů je složen
z předních odborníků
z pracovišť celé České republiky,
mezi nimiž jsou i naši lékaři.

léky a jejich dávkování. Jde o první dílo
tohoto typu na téma neurointezivní péče
v českém jazyce. Kolektiv více než dvaceti autorů je složen z předních neurologů,
neurochirurgů, rehabilitačních lékařů,
neuroradiologů, anesteziologů a kardiologů z pracovišť celé České republiky
(Praha, Ostrava, Brno, Olomouc, Chomutov, Ústí nad Labem, Jihlava). Kniha má
být pomůckou pro běžnou denní klinickou praxi lékařům a sestrám na neurointenzivních jednotkách – iktová centra,
neurologické JIP, neurochirurgické JIP,
oddělení ARO i JIP jiných odborností. Bez
zajímavosti nebude zejména pro lékaře
v přípravě na atestaci z oborů neurologie, neurochirurgie, intenzivní medicíny
a anesteziologie. Doufáme, že se stane
nepostradatelným pomocníkem při neurointenzivních krizích a že nebude chybět v kapsách lékařských plášťů.
Mgr. Josef Rajchert
vedoucí redaktor Infolistů
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Semináře, Sympózia, Kongresy
Školení ruských lékařů na robotickém systému da Vinci

Sponzorský svařák pro nemocnici

Masarykova nemocnice

Ruský tým a MUDr. Marek Broul (vpravo)
Ve dnech 7.–9. 1. 2013 a 14.–16. 1. 2013 proběhlo v Centru robotické
chirurgie KZ, a. s. školení dvou týmů ruských lékařů z moskevské a petrohradské univerzitní nemocnice.
Školení se zúčastnili čtyři lékaři – Petr Yablonskiy MD., Nuraliev Sabriddin MD., Alexander Novikov MD. a David Kamalov MD. Jednalo se o týmy
hrudních chirurgů a urologů společně se sálovými sestrami.
V dvouetapovém cyklu tří dnů viděli lékaři celkem šest roboticky asistovaných radikálních prostatektomií a jednu robotickou nízkou resekci rekta.
Zároveň během celého pobytu proběhlo kompletní školení na systému
da Vinci. Kolegové se naučili „dokovat“ robota, zavést porty a nástroje
a ovládat celý systém. Po zvládnutí předoperační přípravy prošli i kompletním školením práce na robotu na neživých modelech. Celé školení, a zvláště trénink „na sucho“, naši kolegové hodnotili jako dobře připravené a pro
ně velice přínosné. Tým hrudních chirurgů velice vítal možnost vyzkoušet
si práci i na vlastní plicní tkáni.
Tréninkové centrum Centra robotické chirurgie od svého vzniku proškolilo
již 120 lékařů a instrumentačních sester. Kromě školení, která probíhají
zde na našem pracovišti, jsou naši lékaři využíváni i jako „proktoři“ při
prvních robotických operacích jinde v Evropě. V současné době začínají
vznikat další Centra robotické chirurgie v Rusku, a proto již brzy budou
následovat školení dalších ruských týmů.

Ve dnech 27. 12. 2012 – 6. 1. 2013 proběhla před kavárnou Pause Café u OC Forum v Ústí nad Labem charitativní akce spojená s prodejem svařeného vína podle speciální švédské receptury.

Celkem se pro Dětskou kliniku
IPVZ Masarykovy nemocnice
nasbíralo 10 614 Kč, které celý
tým Pause Café osobně předal
16. 1. 2013 primáři Dětské kliniky
MUDr. Jaroslavu Škvorovi, CSc.

Operativa „na sucho“ – plíce

»

MUDr. Marek Broul
Centrum robotické chirurgie KZ, a. s.

Prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. při převzetí šeku od Mgr. Petra Janáčka spolu
s MUDr. Janem Lamim a Bc. Marií Lulkovou

významné dny
4. únor

	Světový den boje proti rakovině

11. únor		Světový den nemocných
6. březen		Den jódu

Denně od 11:00 do 20:00 hodin měli Ústečané a kolemjdoucí možnost zahřát se
u otevřeného ohně a vychutnat si pohár svařeného vína. Dvacet korun z každého šálku
putovalo na Dětskou kliniku IPVZ Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Této události předcházela předpilotní vánoční akce, která proběhla u příležitosti
půlnoční mše v Kostele Nanebevzetí Panny
Marie, kde se rozdalo veškeré připravené
víno za dobrovolnou cenu.
Obě akce považujeme za úspěšné a chtěli
bychom na ně navázat i tento rok a založit
tak tradici, která bude širokou veřejností
vždy spojována s Krajskou zdravotní, a. s.,
OC Forum a kavárnou Pause Café. Již nyní
zajišťujeme maximální mediální podporu
a zaštítění události známou osobností, která pro tento nultý ročník, kvůli náročnému
vánočnímu programu, nebyla k dispozici.
Pro první oficiální ročník, který bude zahájen 27. 12. 2013, očekáváme několikanásobně vyšší návštěvnost a informovanost.

Slavnostního předání se zúčastnil
Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva KZ, a. s., MUDr. Jan Lami, náměstek pro řízení lidských zdrojů KZ, a. s.,
MUDr. Josef Liehne, náměstek pro zdravotní péči Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., MUDr. Jaroslav Škvor,
CSc., přednosta Dětské kliniky IPVZ
MNUL, o. z. a Bc. Marie Lulková, vrchní
sestra.

Foto z akce (autor: Richard Matiašek)

Organizátorem akce je Pause Café Ústí nad Labem, partnery akce jsou:
Krajská zdravotní, a. s., OC Forum, Ústecký deník, Vinotéka U Sv. Urbana a Párty Ústí.
Jiří Vondra, vedoucí Odboru řízení vztahu se zákazníky KZ, a. s.
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Masarykova nemocnice

Podtlaková terapie

Pozitivní účinek podtlaku aplikovaného
na ránu byl popsán již více než před sto
lety. Chyběla ale kontrola stabilní hodnoty podtlaku působícího na spodinu rány.
V roce 1989 byly publikované výsledky
působení podtlaku na spodinu rány pomocí gázy. O pár let později, v roce 1993,
byly vydány výsledky podtlakové terapie
s využitím pěny. Díky tomuto poznatku
vyvinula americká společnost KCI patentovanou technologii V.A.C. (Vacuum assisted closure), a to v roce 1995. Na našem
oddělení se nyní používá přístroj Vivano
Tec od společnosti Hartmann, který se
od původního přístroje společnosti KCI
liší pouze vzhledem, nikoli funkcí.
Principem této terapie je vytvoření negativního tlaku v ráně. Ten odstraňuje
intersticiální tekutinu, zlepšuje kapilární prokrvení a tím urychluje granulaci
tkáně. Rána je krytím zcela izolována
od okolního prostředí a bakteriální kolonizace je po několika dnech výrazně
redukována. Mechanický tlak postupně
přibližuje okraje rány, která se hojí kratší
dobu a tím se zkracuje i doba hospitalizace pacienta.
Rozhodujícím prvkem při aplikaci podtlakové terapie je volba tlaku a jeho způsob
aplikace. Při hodnotě tlaku 125 mmHg
dochází k nejlepšímu toku krve v ráně.
Tlak může být aplikován dvěma způsoby,
kontinuálně nebo intermitentně. Lepší
výsledky má intermitentní aplikace podtlaku. Jedná se o střídání podtlaku s ná-

Před procedurou

Po proceduře

podtlakové terapie je minimálně 22 hodin denně po dobu 2–3 týdnů.
Aplikace podtlakové terapie zvyšuje prokrvení spodiny rány a to vede k lokálnímu zvýšení parciálního tlaku O2 v okolí
rány, zvýšení dostupnosti živin a zároveň
se zmenšuje intersticiální
otok spodiny a okolí. VýPodtlaková terapie je neinvazivní
sledkem je zvýšená tvorba
procedura, která podporuje
granulační tkáně a podpora
a urychluje hojení ran.
débridementu rychlejší demarkací nekróz. Podtlak také
účinně snižuje bakteriální
slednou aplikací atmosférického tlaku.
Standardní intermitentní režim zahrnuje a toxickou zátěž na spodině rány a brá5minutovou aplikaci podtlaku a 2 minuty ní kontaminaci rány z vnějšího prostředí.
normálního tlaku. Ideální doba aplikace Další efekt představují aktivní kontrakce
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okrajů rány, které vedou k rychlejšímu
zmenšování plochy rány. Zároveň dochází ke stabilizaci rány v celém jejím rozsahu. To umožňuje časnou rehabilitaci
pacienta a zabránění vzniku komplikací
u imobilních pacientů. Další výhodou
této terapie je fakt, že dochází k odvodu
raného exsudátu a infekčního materiálu
mimo ránu, a to do vyjímatelné sběrné
nádoby. Snižuje se jak riziko macerace
okolí rány, tak i rychlý pokles počtu bakteriálních kolonií na spodině rány.
Mezi kontraindikace pro použití podtlakové terapie patří maligní rány, obnažené
cévy, neléčená osteomyelitida, tkáňové
a kožní nekrózy, tvorba strupů a píštělí,
aktivní krvácení a nevyšetřené píštěle,
které zasahují do tělních dutin a orgánů.
Rána také nesmí obsahovat nekrotickou
tkáň. Dále je léčba kontraindikovaná
u pacientů se sklonem ke krvácení, kde
je nutná antikoagulační terapie. Při zahájení této terapie u takového pacienta musíme být vždy opatrní a pečlivě sledovat
odváděný exsudát, jeho barvu a množství. Kontrola celkového stavu pacienta
je samozřejmostí.
Před aplikací podtlakové terapie musí lékař nejprve odstranit z rány nekrotickou
tkáň, následně zastavit případné krvácení a ránu osušit. Rána se vyplní pórovitou
hypoalergenní pěnou, která je vystřižena
do přesného tvaru rány. Takto vyplněná
rána je překryta hydrofilmem a dokonale
utěsněna. Zhruba ve středu hydrofilmu,
nad ránou, se vystřihne otvor o velikosti
cca 2 cm. Na tento otvor se přilepí silikonový port, pomocí něhož se z rány odvádí
vzniklý sekret. Port se spojí s přístrojem
pomocí nekolabujícího odsavného drénu
a na přístroji se nastaví příslušné hodnoty podtlaku a způsobu aplikace. Převaz rány se provádí podle odvedeného
množství sekretu každý 2. až 7. den.
Předností podtlakové terapie je významný komfort pro pacienta. Speciální filtrační systém minimalizuje zápach z rány.
Přístroj je vybaven jak elektrickým zdrojem, tak bateriemi, které se snadno dobíjí a přístroj může po určitou dobu pracovat bez zapojení do elektrické sítě. Další

výhodou je snížení počtu výměn obvazů
v porovnání s klasickými metodami pro
léčení a ošetřování ran. Velký kanystr
o objemu 800 ml minimalizuje četnost
jeho výměny. Přístroj pro podtlakovou
terapii je navíc schopný léčit více ran
současně a je obohacen o citlivé alarmy,
které zajišťují bezpečnost pacienta.
Hlavní povinností sestry je kontrola stavu
pacienta a funkčnost aplikace podtlakové terapie. Mezi povinnosti patří i kontrola chodu přístroje. Díky dotykovému
displeji je manipulace s ním velice jednoduchá. V případě závady se na displeji
objeví varovné okno a akustický signál
upozorní na vzniklou závadu. V okně je
uveden druh závady a možnost jejího
odstranění. Přístroj má také barevně
označené spektrum funkčnosti odsávání. Zelená barva značí, že je přístroj
v pořádku a jeho funkčnost je v nejvyšší
možné kvalitě podle zvolených hodnot.
Žlutá barva naznačuje drobný problém,
nějakou menší netěsnost nebo uskřípnutí odsavného drénu. Červená barva značí velkou netěsnost, ucpání drénu nebo
přeplněný sběrný kanystr. Dojde-li k závadě na jakémkoliv místě, od netěsnosti
v místě rány u pacienta až po přeplněný
sběrný kanystr, musí se tato závada neprodleně odstranit. Sestra může provést
přelepení rány a zajistit tak dostatečnou
těsnost, nebo vyměnit sběrnou nádobu.
Kontrola aplikace terapie je prováděna

i v případě, pokud je přístroj v klidu
a nesignalizuje žádný problém. Přístroj
má síťový i bateriový provoz a smí být
odpojen pouze na 2 hodiny denně, například na provedení hygieny pacienta.
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Praktický lékař 2008, 88, č. 7
s. 413-416, ISSN: 0032-6739
2. HANOUSKOVÁ, J. Převaz rány
za použití V.A.C. systému.
Urologie pro praxi, 2009, roč. 10, č. 4
s. 247-248. ISSN 1213-1768
3. ORGIL, D. P., mandreas, E. K.,
Sumpio, B. E. et al. The mechanisms
of action of vakuum assisted closure:
more to learn. Surgery 146,1: 40-51,
2009

Přístroj Vivano Tec od spol. Hartmann
Je-li přístroj dostatečně nabit, může pacient absolvovat standardní vyšetření
(jako například RTG) spolu se zapojeným
přístrojem, který má zavěšený na rameni nebo položený na lůžku. Nezbytnou
součástí povinností sestry je záznam
do dokumentace o stavu rány, funkčnosti
přístroje, množství a barvě sekretu, který
je z rány odváděn, a o případném odstranění závad na funkčnosti terapie.
Bc. Tereza Grünerová
Úrazové centrum
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

4. PANTOFLÍČEK, T. Využití terapie
řízeným podtlakem na chirurgickém
oddělení.
Kazuistiky v diabetologii, 2011,
roč. 9, Supl. 2, s. 5-6,
ISSN: 1214-2312
5. MUDr. JAN STRYJA et al., Repetitorium
hojení ran 2.
Semily, 2011, GEUM,
ISBN: 978-80-86256-79-5
6. TRAUFMANOVÁ, B. Používání
vakuového systému při hojení ran.
Diagnóza v ošetřovatelství, 2009,
roč. 5. č. 1, s. 14-16, ISSN: 18011349
7. Léčba a ošetřování ran v praxi.
Olomouc: Solen, 2006, s. 22
ISSN 80-239-7846-2

Personální změny v KZ, a. s.
od 1. 1. 2013

Pro pacienta s chronickou, špatně se hojící, ránou je každý převaz zátěží, kterou jen
těžko překonává. Výměna krytí je často provázena bolestí a pocitem úzkosti z průběhu převazu. Proč neusnadnit pacientovi pobyt v nemocnici a nezmírnit všechny nežádoucí projevy a následky spojené s hospitalizací a převazem? Pro mnoho pacientů
je řešením aplikace podtlakové terapie.

Nemocnice Děčín, o. z.
MUDr. Pavel Rubeš
se stal primářem gynekologicko-porodnického oddělení

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

Úskalí stárnutí
Na období stáří se v současnosti nahlíží
jako na období různých zdravotních potíží, osamělosti, nesoběstačnosti a smutku. Připomíná nám naši vlastní pomíjivost.

některé přírodní látky mohou
příznivě ovlivňovat činnost mozku
a mohou příznivě působit i jako
prevence před jeho poškozením.
Prokrvují mozek, způsobují jeho lepší
okysličení a tím i lepší fungování
mozku. Nejznámější z nich jsou
přípravky s obsahem ginkgo biloba
nebo lecitinu.
Stáří lze však prožít smysluplně, radostně a aktivně. Proč nevyužít věkem nabyté
zkušenosti a výsledky celoživotní práce
a věnovat se naplno svým zálibám, pokud to zdraví dovolí? Tato myšlenka by
měla být hnacím motorem starých lidí
v pohledu do budoucnosti.
Stárnout začínáme všichni již od narození. Vysoký věk dnes není již nic neobvyklého, neboť délka života se neustále
prodlužuje. Za běžné již považujeme
90 i 100leté spoluobčany. Problém ale
začíná být při zhoršeném zdravotním stavu a nesoběstačnosti.
Ve všech zemích, kde se průměrná délka
života zvyšuje již delší dobu a do důchodového věku se dostává početná generace narozená po druhé světové válce,
musejí ve velkém rozsahu řešit problémy
stárnoucí společnosti již nyní.
Po 65. roce věku stoupá počet seniorů,
kteří jsou postiženi nějakou srdeční chorobou, chronickým zánětem kloubů nebo
vysokým krevním tlakem.
Po 70. roce života je dosti častá polymorbidita, tj. současný výskyt několika chronických onemocnění a u osmdesátníka
je smrtelným úrazem zlomenina, která
se již nezhojí. Tělo už je také více náchylné k infekci a ke zhoubnému bujení
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(ŘÍČAN, P., Cesta životem, Praha: Portál.
2004. s. 334.).
Nejčastější příčina stařeckých zlomenin
je osteoporóza. Je to kostní onemocnění,
při kterém ubývá kostní hmota a tím vzniká riziko zlomeniny, nejčastěji krčku kosti stehenní. Až 23 % takto postižených
seniorů do půl roku umírá na následky
zlomeniny – na zápal plic nebo celkové
selhání organismu.
V porovnání s mladými lidmi trpí staří
lidé častěji problémy se spánkem. Hůře
usínají, během noci se častěji budí, ráno
se cítí nevyspalí a unavení, takže během
dne dohánějí spánkový deficit. Jejich
spánek je proto méně efektivní.
S přibývajícím věkem struktura spánku
stále méně odpovídá fyziologickým potřebám organismu. Důležitou roli zde,
v negativním slova smyslu, hrají rovněž
různá onemocnění, vyskytující se častěji
právě ve stáří. Jsou to např.:
a. kardiovaskulární onemocnění
(infarkt myokardu)
b. onemocnění pohybového ústrojí
(osteoporóza, artróza)
c. onemocnění zažívacího ústrojí
(nechutenství, průjmy, zácpa)
d. různé úrazy a pády
(zlomeniny končetin, úrazy hlavy)
e. diabetes mellitus
f. psychické poruchy
(demence, Alzheimerova choroba)
Některým onemocněním umíme předcházet pomocí přírodních látek. Např.
některé přírodní látky mohou příznivě
ovlivňovat činnost mozku a mohou příznivě působit i jako prevence před jeho
poškozením. Prokrvují mozek, způsobují jeho lepší okysličení a tím i lepší fungování mozku. Nejznámější z nich jsou
přípravky s obsahem Ginkgo biloby nebo
lecitinu.
Ginkgo biloba, neboli jinan dvoulaločný,
je strom pocházející z Asie. Poznáme ho
zejména podle typických dvoulaločných
listů, které jsou zmíněny i v jeho českém
pojmenování. Listy jinanu dvoulaločného obsahuji aktivní látky – terpenlaktony a flavonoglykosidy. Ty účinkují tak, že

roztahují cévy a tím napomáhají lepšímu
průtoku krve.
S přibývajícím věkem člověka se totiž
krevní oběh zhoršuje a rozsáhlá pleteň nejtenčích krevních cév se postupně ucpává sklerotickými nánosy. To
se následně odráží v menším přísunu
krve a tím kyslíku, cukru a dalších živin
do mozku a ostatních částí těla. Extrakt
z listů jinanu dvoulaločného stimuluje
mozkovou činnost a ovlivňuje i ostatní
tkáně.
V současné době se zájem o jinan dvojlaločný soustřeďuje na možný preventivní účinek rostliny na úbytek paměti
způsobený věkem. Jsou i určité náznaky,
že může zlepšovat paměť a soustředění
u zdravých lidí. Až dosud prospělo užívání této léčivky nejvíce nemocným, kteří
trpěli sníženým průtokem krve v mozku.
Snížený průtok krve v mozku je spojován s Alzheimerovou chorobou a ztrátou
paměti, dále s úzkostnými stavy, bolestmi hlavy, depresemi, hučením v uších

a závratěmi. Při všech těchto stavech
může tato léčivá rostlina pomáhat.

zásobování buněk kyslíkem. Je nazýván
výživou pro mozek (Letáky Krka, 2010).

Lecitin je přírodní látka, jež se získává
převážně ze sójového oleje. Nalezneme
ho v mnoha živočišných i rostlinných
potravinách, v nichž pomáhá rozpouštět nebo emulgovat tuky. Je považován
za vynikající zdroj cholinu – složky mozkové chemické látky, která hraje významnou roli v řízení paměti. Lecitin je látka,
která spadá do skupiny tuků, přesně řečeno do skupiny fosfolipidů. Pro náš organismus je velice důležitý, je nutný pro
veškeré pochody v buňce a tím ovlivňuje
život buněk.

Představa, že máme větší naději dožít
se vyššího věku je sice příjemná, ale pro
každého z nás musí být noční můrou, že
pouze v důsledku stárnutí bychom mohli
ztratit svou osobnost, radost ze života,
paměť a nakonec i schopnost žít a komunikovat s druhými lidmi. Naštěstí se
rychle rozvíjí výzkum biochemie stárnutí
a technologií, jak tyto procesy ovládat.
A jaké je doporučení pro předcházení nemocí ve stáří?

Pokud má člověk v těle nedostatek lecitinu, má to účinek i na nervovou soustavu.
Dochází k nervozitě, celkovému vyčerpání a svalové únavě. Člověk má celkově
sníženou schopnost koncentrace. Naopak blahodárně působí na zlepšení paměti, pomáhá nervovým buňkám odolávat stresu, zpomaluje stárnutí a zlepšuje

Racionální životospráva, dostatek pohybu a pozitivní přístup k životu. Také dobré využití nejmodernějších znalostí, léků
a techniky, jež má dnes medicína k dispozici, může předejít celé řadě chorob,
na něž se ve stáří předčasně umírá.
Bc. Vladimíra Sikýřová
farmaceutický asistent
Nemocnice Most, o. z.

POZVÁNKA

Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku, Kardiologická klinika
a LOK Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem zve na

7. ročník Turnaje v BADMINTONU
ve čtvrtek 21. března 2013
od 17.00 hodin
Sportovní hala T-CLUB
(vedle zimního stadionu)
Masarykova 230
Ústí nad Labem
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI:
jiri.kalhous@kzcr.eu – do 15. března 2013
Startovné: 100 Kč
Výtěžek bude odeslán nadaci Člověk v tísni. Hrací systém podle počtu přihlášených.
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Iva Černá

Daniela Kováčová

vrchní sestra Gynekologicko-porodnického oddělení
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Koordinátorka dobrovolníků v nemocnici Most, o. z.
Kde pracujete v současnosti, jak vás práce
naplňuje a jaký je váš kolektiv?
Od roku 2009 zastávám pozici koordinátorky dobrovolníků mostecké nemocnice,
tato práce mě naprosto naplňuje. Naše
činnost prospívá nejen nemocnici a jejím
pacientům, ale zároveň každému jednotlivému dobrovolníkovi. Máme zhruba dvacetičlenný kolektiv, scházíme se ke vzájemným výměnám zkušeností a pořádáme
i vzdělávací výtvarné kurzy. Úzce spolupracujeme s nemocničními kaplany.
Jaké máte vzdělání a čemu jste se věnovala
před současným zaměstnáním?
Se svým středoškolským vzděláním jsem
působila ve dvou společnostech, kde velkou roli hrála komunikace s lidmi. V současné profesi jsem tyto poznatky zúročila.

Co se za dobu vaší práce na zmíněném
pracovišti změnilo, co by se hodilo…
Jako velmi pozitivní vnímám to, že se nám
podařilo, oproti jiným zařízením v ČR, během jednoho roku dobrovolnický program
stabilizovat a toto udržet. V následujících
letech ho chceme rozšiřovat o další aktivity

Bc. Šárka Patrovská
Vrchní sestra oddělení chirurgie v Nemocnici Děčín, o. z.
Kde jste začínala?
Moje začátky se datují od roku 1981, kdy
jsem úspěšně opustila bránu SZŠ v Rumburku jako zdravotní sestra. Po krátkém působení na chirurgickém oddělení v ústecké
nemocnici jsem byla zastavena v postupu
milou povinností „mateřské“ a ke své profesi jsem se vrátila až v roce 1988. To bylo
velmi hezké období mého pracovního života, protože si mě vzal „do parády“ tehdejší
primář MUDr. Randa, který mi svým přístupem a radami pomohl v jasném rozhodnutí,
že chirurgie je pro mě ta pravá.
Co vás na chirurgii tak zaujalo?
Za prvé je to obor, kde je velmi pestrá práce,
nic není stejné a za druhé je zde různorodost výkonů a situací.
Od roku 1999, kdy jsem se stala vrchní sestrou, do současnosti se ale moje práce více
soustředí na kooperování pracovních výkonů mých 80 spolupracovníků – zdravotních

sester včetně sanitářů. To dá docela zabrat.
Zde se ale mohu plně spolehnout na své
staniční sestry, které si svoje úseky dokáží
ohlídat a koučovat. Často se o práci radíme
a dělíme.
Jak vnímáte vybavení vašeho oddělení?
Naše oddělení nepatří mezi privilegovaně
vybavené, ale chápeme, že na vše nejsou
peníze. Dovybaveny byly zejména operační
sály, které všichni chápeme jako prioritní.
Moc nás potěšila rekonstrukce několika
oken, čímž se zlepšil komfort pacientů. Přála bych si pro naše pacienty nové postele
s matracemi, protože o pacientech naše
práce a péče je.
Slyšeli jsme, že jste mimo „špitál“ hodně
sportovně založená?
Nevím, co je hodně, ale věnuji se karambolu, squashi, aktivně sedám na trekové kolo,
sjezdařím a hlavně mě v současnosti hodně
baví babičkovská role s vnučkou Lucinkou.

pro pacienty. Těší mě podpora programu
nejen od vedení nemocnice, ale i od jednotlivých oddělení.
Jaké máte plány do budoucna (v zaměstnání).
Chtěla bych ke stabilní dobrovolnické
službě vymýšlet stále něco nového, co pacientům zpříjemní pobyt v naší nemocnici.
Nechci zapomenout ani na zaměstnance
nemocnice. Dále budu pokračovat ve spolupráci s dobrovolnickým centrem Diakonie ČCE v Mostě, středními i základními
školami.
O sobě můžu říct, že jsem velmi ráda
ve společnosti lidí. Poslouchám jejich
příběhy. Odmalička jsem vášnivou čtenářkou. Mojí nejnovější zálibou je vyrábění
šperků.

Jak jste se dostala ke svému povolání?
V této nemocnici pracuji od roku 1979.
Tehdy jsem nastupovala do Krajského
ústavu národního zdraví. Od svého začátku jsem pracovala jako dětská sestra
na oddělení novorozenců, na odd. JIP, krátce na oddělení šestinedělí a od roku 2009
na gynekologicko-porodnickém oddělení.
Během svého působení v nemocnici jsem
zažila mnohé, hodně ředitelů, hlavních
a vrchních sester.

Jaké je vaše oddělení?
Na našem oddělení pracuje celkem 122
pracovníků, (14 lékařů a 108 sestřiček
a pracovníků pomocného personálu). Prošli jsme velkými a významnými změnami.
Celé oddělení bylo v roce 2000 přestěhováno do nově zrekonstruovaných prostor areálu Bukov. Jsme akreditované pracoviště
s vlastním klinickým psychologem. Porodnická část tvoří spolu s novorozeneckým
oddělením jedno z 12 perinatologických
center v České republice. Jako gynekologické onkocentrum zajišťujeme spolu s dalšími chirurgickými specialisty operační léčbu
ženských maligních nádorů s navazující
onkologickou péčí. V roce 2002 jsme získali titul Baby-friendly hospital.
Naše práce je velmi náročná, ale zároveň
krásná a naplňující. Největším oceněním
pro nás všechny je spokojená a usměvavá
pacientka.
Co vnímáte jako zásadní změnu za dobu
vaší působnosti na tomto oddělení?
V posledních 3 letech jsme prošli opravdu
mnoha, i organizačními, změnami.

Byly zrekonstruovány nadstandardní pokoje gynekologie, v prostorách oddělení šestinedělí byla vybudována observační jednotka pro novorozence a denní místnost
pro sestřičky. V roce 2011 bylo uzavřeno
oddělení konzervativní gynekologie. Máme
zažádáno o akreditaci školicího místa
v oboru perioperační péče v gynekologii
a porodnictví. Je před námi rekonstrukce
septického operačního sálu v návaznosti
na vybudování stacionáře jednodenní gynekologie a celková rekonstrukce pokojů
na oddělení porodnice nadstandard.
Jaké máte plány do budoucna, co váš volný
čas?
Mým největším koníčkem je má 2letá
chlupatá přítelkyně, německý ovčák Eliška. A mé plány? (úsměv) Svá osobní přání si ponechám pro sebe, aby se naplnila.
A přání pro všechny ostatní? Mějme vždy
na paměti, že úsměv trvá sice chvilku, ale
někdy se na něj vzpomíná celý život.

Pavlína Ledvinová
Vrchní sestra nového iktového centra
v Nemocnici Děčín, o. z.
Jaké máte vzdělání a čemu jste se věnovala
před současným zaměstnáním?
Jako řada našich sester i já jsem absolvovala základní zdravotnické vzdělání na SZŠ
v Rumburku, a to v roce 1989, jako dětská sestra. První moje zdravotnické kroky
byly v Dětské ozdravovně v Jetřichovicích
a po dvojité mateřské pauze už cíleně v Nemocnici Děčín. Nastoupila jsem v roce 1996
na tehdejší internu, poté na neurologickou
JIP a dále na neurologické oddělení, kde
jsem od roku 2006 vrchní sestrou. Na neurologii jsem se vlastně ocitla z dětské sestry
díky organizačním změnám v odděleních
a jsem tomu dnes ráda. Pracuji v kolektivu
více jak 35 lidí (z JIP a oddělení), které mám
na starost a pomáhám jim v jejich práci.
Moje pozice má velmi silnou morální podporu v naší primářce MUDr. Ivě Ondečkové,

která za naše oddělení „dýchá“. Proto také
tak dobře všichni fungujeme.
Co vás na vašem oddělení tíží a jaká jsou
vaše pracovní přání?
Zásadní věcí, kterou bych ráda pomohla
změnit, mít na to ty správné pravomoce,
by bylo zjednodušení administrativy. Ale
zásadním způsobem! Chceme se věnovat
více našim pacientům, než řadě formulářů
a papírování.
Čekáme na, z evropských fondů slíbené,
dovybavení iktové jednotky. Pro začátek
třeba moderními monitory, které už skoro
všude mají.
Víme o vás, že jste velmi aktivní sportovkyní
a nemáte volnou chvilku bez nějaké aktivity.
Ano to je pravda, fotbal sice už trochu
visí na pomyslném hřebíčku, ale stále je

v kurzu moje silniční kolo a v zimě spinning a ostatní aerobní sporty. Nevynechám horskou turistiku i obyčejný běh.
Pohyb mě prostě baví. Člověk si rád
po práci vyčistí hlavu.

Mgr. Josef Rajchert, vedoucí redaktor Infolistů
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Lázeňská péče
pro diabetiky v lázních Teplice
placená inzerce

NOVĚ S PODPOROU
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Představujeme stravovací provozy
Krajské zdravotní, a. s.

Lázně pro diabetiky

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

IV/1
DIABETES MELLITUS
Teplice

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

POZVÁNKA

Novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
ve spolupráci s POUZP pořádají regionální konferenci

Čeho se vyvarovat v péči o novorozence?
6. března 2013 od 14.00 do 18.15 hod. (13.30–14.00 hod. – registrace)
Místo konání:
Centrum výchovy a dalšího vzdělávání, v areálu
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
budova B – posluchárna č. III., 5. patro
REGISTRAČNÍ POPLATEK:
pořadatelé a aktivní účastníci: bez poplatku
ostatní zaměstnanci KZ, a. s.: 250 Kč
ostatní účastníci:
350 Kč
Poplatek se vybírá při registraci v hotovosti.
Částka je včetně DPH.
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PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI:
e-mailem, poštou, v nevyhnutelných případech telefonicky
Krajská zdravotní, a. s.
Bc. Eva Urbanová
tiskové a organizační oddělení
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
tel.: 477 114 145, e-mail: eva.urbanova@kzcr.eu
Organizační zajištění: Tiskové a organizační oddělení KZ, a. s.
Technické zajištění a podpora:
Oddělení multimediálních služeb KZ, a. s.

Od 1. 1. 2013 došlo k zásadním změnám v organizaci přípravy a výdeje stravy v děčínské a chomutovské nemocnici. Oba tyto provozy (dříve outsourcingované firmou Aramark) jsou již pod správou
Krajské zdravotní, a. s.
neboť musí zvládnout uvařit a připravit pokrmy
nejen našim pacientům, ale také všem zaměstnancům a externím zákazníkům. V objemu výroby to je v pěti provozech strava pro zhruba 2 500
pacientů denně a dále zajištění stravy pro naše
zaměstnance, kterých má KZ, a. s. v součtu
na 6 500. Umíte si představit, jaké objemy jídla
musí denně zvládnout?
Rád bych se ještě zmínil o změně šéfkuchaře
v MN Ústí nad Labem, kde od roku 2012 vykonává tuto funkci paní Michaela Didíková. Její zásluhou došlo k výraznému posunu zdravého vaření
a zároveň i navýšení prodejů jídel v závodní jídelně. Vaříme i jídla vegetariánská, vaříme bez
chemických přípravků, glutamátů a jiných, pro
zdraví nevhodných, přípravků.
Závěrem bych se
rád zmínil o témazaměstnanci musí zvládnout uvařit a připravit
tu, který mne trápí
pokrmy nejen pacientům, ale také zaměstnancům
od začátku nástupu
a externím zákazníkům. V objemu výroby to je v pěti
do funkce vedouprovozech strava pro zhruba 2 500 pacientů denně
cího provozu. Toto
a dále zajištění stravy pro zaměstnance, kterých
téma je možnost
má KZ, a. s. v součtu 6 500.
objednávání
zaměstnanecké straV roce 2011 byla dokončena rekonstrukce stra- vy, jelikož tato možnost zatím pro zaměstnance
vovacího provozu v Mostě, která se týkala opravy v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
a modernizace jednotlivých pracovních úseků, není. Dochází zde k situacím, že nám některé jídobnovy zastaralého zařízení a pracovních stro- lo pro velký zájem prostě dojde. Chápu rozčílení
jů, instalace nové vzduchotechniky a komplexu některých strávníků, nicméně bych rád poprosil
chladicího zařízení. To vše s cílem zlepšit nejen o shovívavost. Pokud neznáme počty strávníků
pracovní prostředí a podmínky zaměstnanců, a jednotlivých jídel, tak není možné ručit za to,
s čímž úzce souvisí i zvýšení bezpečnosti práce, že na ně oblíbené jídlo vyjde. Zasvěcení vědí, že
ale zároveň dosáhnout úspory energií nákupem se tato problematika řeší již několik let a v letošnových strojů, zařízení a chladicí technologie. ním roce by mělo dojít konečně k realizaci noNejvětší zásluhu při zvládnutí tohoto nelehkého vého stravovacího softwaru, na čemž pracujeme
a letitého úkolu měla vedoucí mosteckého pro- s kolegy z oblasti IT. Letitý problém tak bude odvozu paní Jana Markovičová, která se musela po- straněn. Každý bude mít možnost si jídlo objedpasovat s občas velmi těžkými překážkami, kdy nat i na několik dnů dopředu a nestane se, že by
se musely stěhovat dílčí úseky provozu do růz- na někoho nezbylo. Zároveň budeme moct zajisných částí nemocnice a zároveň neustále dbát tit větší pestrost nabízených pokrmů.
na kvalitu a hygienu provozu. Chtěl bych i jí, když Přeji všem dobrou chuť a spokojenost s našimi
mám tu možnost, tímto způsobem velmi podě- službami.
kovat.
Jiří Brejcha
Práce v kuchyni je nesmírně náročná a na zavedoucí
Odboru
stravovacích
služeb
KZ, a . s.
městnance je každodenně vyvíjen velký tlak,
Vedoucí stravovacího provozu v Děčíně je paní Jitka Stádníková a v Chomutově Andrea Slachová.
Oběma dámám moc děkuji za splnění úkolu, kdy
jsme museli ve velmi krátkém čase zrealizovat
najednou přechod 2 provozů pod hlavičku Krajské zdravotní, a. s. a od 1. 1. 2013 začít vařit.
Naším cílem je sjednotit všech 5 provozů KZ, a. s.
tak, aby byla ve všech našich nemocnicích srovnatelná kvalita a rozsah poskytovaných služeb.
Samozřejmě, že to nebude možné ze dne na den,
jelikož každý provoz má svou historii a tím pádem i svůj vývoj. Zároveň je každý provoz na jiné
technické úrovni, a to jak po stránce vybavení
kuchyní, tak i po stránce spotřebičů a strojů pro
přípravu a úpravu pokrmů. Samostatnou složkou je i odlišné personální obsazení.
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Odborné sociální poradenství – „paragrafík“
Pečovatelské a asistenční služby
Ve veřejném povědomí jsou již delší dobu informace o sociálních
službách, které v domácnosti vypomáhají osobám, které především
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a závislosti
na pomoci jiné osoby potřebují zajistit pomoc. Tuto oblast dopomoci v domácnosti i ve venkovním prostředí zajišťují právě pečovatelské nebo asistenční služby. V tomto příspěvku chceme podrobněji
ukázat na odlišnosti v činnosti těchto sociálních služeb.
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo
zdravotního postižení, také rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (mimo osob blízkých).
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického nebo
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Služba se poskytuje bez časového omezení v přirozeném (i jiném)
prostředí a při činnostech, které osoba potřebuje. Obě výše uvedené služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních službách (§ 39 a 40) a podrobné úkony jsou zveřejněny ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách. Dlužno poznamenat, že
v novele zákona č. 108/2006 Sb., je uvedena i poměrně nová forma
domácí dopomoci – asistent sociální péče (§ 83). Asistent sociální
péče může být na základě smluvního vztahu např. sousedka nebo
jiná sjednaná osoba (např. přítel).
Pečovatelské služby jsou více orientovány na zajištění potřeb v domácnosti klienta, asistenční služby zajišťují spíše individuální
dopomoc, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkovávají kontakt se sociálním prostředím. Také zajišťují doprovod
klienta a pomáhají mu při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a obstarávání osobních potřeb. Výše uvedené služby jsou zpoplatněné, obvyklá cena za 1 hodinu činnosti činí průměrně 100 Kč.

§

Pečovatelská služba
–– pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče
o vlastní osobu (obouvání, oblékání, podávání jídla atd.)
–– pomoc při osobní hygieně nebo zajištění
podmínek pro hygienu
–– poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy (příprava jídla, dovoz nebo donáška)
–– pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid,
údržba, praní, žehlení, topení, nákupy atd.)
–– zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (doprovod k lékaři, doprovod dětí
do školy)
Osobní asistence
–– pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu (pomoc při stravě, pomoc při
oblékání a obouvání, pomoc při samostatném
pohybu a dopomoc při prostorové orientaci)
–– pomoc při osobní hygieně a pomoc při použití WC
–– pomoc při zajištění stravy
–– pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc s úklidem a údržbou, pomoc při nákupech)
–– výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
–– zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
–– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pečovatelské služby v regionu Ústí nad Labem:
OPORA, o.s.
Velká Hradební 2, 400 01 Ústí nad Labem
tel. 475 232 532, 777 704 221

Asistenční služby v regionu Ústí nad Labem
HEWER, o.s.
Praha – středisko pro Ústecký kraj
tel. 736 505 560

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o.
Masarykova 781/318 B, 400 01 Ústí nad Labem
tel. 475 210 631, 475 211 781, 774 911 950

Centrum pro zdravotně postižené
Ústeckého kraje, o.s.
Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem
tel. 775 204 057

CLEMENTIA, o.p.s
Solvayova 3, 400 01 Ústí nad Labem
tel. 475 201 199, 775 851 619

Mgr. Josef Kočí, sociální poradce, Masarykova nemocnice v UL, o. z.
Josef.Koci@MNUL.cz

V minulém čísle 01/13 došlo nedopatřením k chybnému uvedení autora u článku „Sociální reforma v praxi – modelové situace“.
Autorem příspěvku bylo sociální oddělení Masarykovy nemocnice v UL, o. z. Za chybné uvedení se omlouváme.
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Lví pomoc nedonošeným dětem
Předčasně narozená miminka mají již od narození těžkou cestu životem. Čím dříve malý človíček přijde na svět, tím bývá jeho cesta
náročnější a leckdy musí bojovat jako lev. Těmto dětem nechybí
podpora ani láska jejich rodičů. Jediné, co však mohou rodiče pro
své předčasně narozené dítě udělat je důvěřovat mu, že tento boj
v prvních měsících života vyhraje, a to pokud možno bez následků.
Pro tyto malé bojovníky vznikl postupně samostatný obor medicíny –
neonatologie. Velký pokrok za posledních třicet let v tomto oboru významně zvýšil šance na kvalitní přežití předčasně narozených. I přes
velký technický pokrok a vysoce odbornou erudici celého personálu
zůstává ten nejtěžší boj na samotných předčasně narozených. Tato
miminka bojují doslova
jako lvi. Proto nás velmi
potěšil nápad manažera HC
Slovan Ústečtí Lvi p. Jana
Kloboučka, který přišel
s možností vytvoření charitativního kalendáře. Jeho
Sklenicí gumových medvídků symbolicky pokřtil
představa byla zkombikalendář MUDr. Ing. Martin Pánek a generální
novat malé lvíčky, kteří
manažer HC Slovan Ústečtí Lvi Jan Klobouček
vybojovali zdárně svůj život na našem oddělení a hokejisty Ústeckých Lvů. Představu se podařilo velmi dobře
naplnit a 21. 12. 2012 byl před zahájením hokejového zápasu charitativní kalendář
představen. Křest kalendáře provedla symbolicky nejmenší předčasně narozená holčička vyfocená v kalendáři. Kalendář byl vytištěn v omezeném nákladu, každý výtisk
má své originální číslo. První číslo bylo během zápasu vydraženo a předáno vydražiteli. Ostatní kalendáře byly dány do prodeje. Zakoupit si je můžete během zápasů
Ústeckých Lvů a na dalších místech. Výtěžek z prodeje kalendářů poputuje na konto
perinatologických center Krajské zdravotní, a. s. Jedná se již o třetí ročník podpory
našeho oddělení Ústeckými Lvi. Poprvé se však jedná charitativní kalendář. Velice si
této podpory vážíme a děkujeme za ní.
MUDr. Ing. Martin Pánek
novorozenecké oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
Kalendář nafotil Jan Tůma v ateliéru
Petry Kropáčové. Je vydán v limitované edici
530 kusů (nejnižší porodní váha jedné holčičky
byla 530 gramů). Každý kalendář má své číslo.

Cena jednoho kalendáře je 300 Kč

«

Kalendáře si můžete zakoupit:
• ZS – Fanshop – během
domácích utkání Lvů
• ZS – sekretariát ústeckých lvů
(po–pá 9–16 hod.)
• Cafe In v obchodním centru Forum
• klenotnictví hypermarketu
Globus

KVĚTEN

ŘÍJEN
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

15

Odborné a vzdělávací akce
Krajská zdravotní, a. s.
datum odborné a vzdělávací akce KZ, a. s.
31. 1.–30. 5. 2013

5. 2. 2013
5. 2. 2013
5. 2. 2013
5. 2. 2013
11. 2. 2013
19. 2. 2013
25. 2. 2013
26. 2. 2013
26. 2. 2013
26. 2. 2013
27. 2. 2013
6. 3. 2013

místo konání

Akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře

KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. IV

Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou
ve zdravotnictví
První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS
Školení dobrovolníků
Kurz resuscitace s praktickým nácvikem

KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I

Seminář „Hojení ran“
Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou
ve zdravotnictví
Konference „Úrazy dětského věku“
Centrální žilní vstupy
Bio-psycho-sociální a spirituální potřeby umírajících
První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS
Konference „Komunikace“
Čeho se vyvarovat v péči o novorozence

KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III
Nemocnice Chomutov, o. z. – škol. centrum
+ ARO příjem
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. IV
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. IV
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III

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

Nové akreditace pro nelékaře dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb.
v Krajské zdravotní, a. s.
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. získala akreditaci MZ ČR k realizaci
specializačního vzdělávání pro nelékaře v oboru:
Intenzivní péče v pediatrii – praktická část, určeno pro všeobecné sestry, dětské sestry, garant vzdělávacího programu
paní Bc. Marie Lulková – vrchní sestra, Dětská klinika MNUL.
Akreditace byla udělena od 1. 1. 2013 – 31. 12. 2017. Akreditovaným smluvním zařízením pro teoretickou část
je NCO NZO Brno.
Intenzivní péče v porodní asistenci – praktická část, určeno pro porodní asistentky, garant vzdělávacího programu
paní Iva Černá – vrchní sestra, Gynekologicko-porodnické oddělení MNUL.
Akreditace byla udělena od 1. 1. 2013 – 31. 12. 2017. Akreditovaným smluvním zařízením pro teoretickou část
je NCO NZO Brno.
Klinická psychologie – praktická část, určeno pro psychology ve zdravotnictví, garant vzdělávacího programu Mgr. Marta Horká – klinický psycholog.
Akreditace byla udělena od 1. 1. 2013 – 31. 12. 2017. Akreditovaným smluvním zařízením pro teoretickou část je IPVZ Praha.
Mgr. Vlasta Mikšová – 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

