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Úvodní slovo
Milí spolupracovníci,
vážení čtenáři Infolistů,
rok 2008 se chýlí ke konci. Přes veškeré problémy, které se nám v tomto prvním roce
fungování Krajské zdravotní postavily do cesty, jsme se dokázali posunout o značný kus
dopředu. I díky spolupracovníkům jsem si
v posledních dnech uvědomil, že málo prezentujeme odvedenou práci – naše úspěchy.
A nemáme se opravdu za co stydět. Při roční
bilanci činností všech úseků naší společnosti jsem byl překvapen množstvím úkolů, se
kterými jsme se museli zcela automaticky
a téměř bez jakékoli mediální pozornosti vypořádat. Toto platí nejen pro všechny pracovníky našich pěti nemocnic, ale i pro zaměstnance centrály KZ, a.s. Dovolím si na tomto
místě ujistit všechny, kdo pochybují o potřebnosti centrály Krajské zdravotní, a.s., že
bez desítek funkcí, které zajišťuje, by byla současnost, ale hlavně budoucnost našich
krajských nemocnic podstatně méně optimistická.
Závěrem chci Vám všem, kdo se na úspěšném fungování celé naší velké společnosti
podíleli velmi poděkovat a všechny naše klienty ujistit, že i v příštím roce budou mít
v Krajské zdravotní, a.s. spolehlivého a moderního poskytovatele zdravotní péče na
velmi vysoké úrovni.
Přeji Vám jménem představenstva a celého vedení Krajské zdravotní, a.s. co nejhezčí
Vánoce a těším se na spolupráci v roce 2009.
Ing. Eduard Reichelt
Ředitel Krajské zdravotní, a.s.

Odborný supervizor:
MUDr. Jan Lami
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Fotografie:
Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie
použity z archivů jednotlivých nemocnic
KZ, a.s.
Za obsahovou správnost příspěvků plně
odpovídají uvedení autoři. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípravě
tohoto vydání.
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Slovo ředitele Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

MUDr. Bc. Petr Hossner
Ředitel Nemocnice Chomutov, o.z.

Nemocnice Chomutov je odštěpným závodem akciové společnosti Krajská zdravotní, a.s., která vznikla sloučením pěti páteř
ních zdravotnických zařízení Ústeckého
kraje k 1. 9. 2007. Jako největší poskytovatel zdravotní péče jihozápadní části
Ústeckého kraje spádovou oblastí slouží
nemocnice nejen občanům Chomutovska.
Rozsahem poskytované péče má i nadregionální charakter (např. poskytováním péče
v Komplexním onkologickém centru pro pacienty části Karlovarského kraje).
Spektrum nejen základních, ale i specializovaných oborů provozujeme na 449 lůžkách akutní péče a 81 lůžkách následné
péče. Součástí nemocnice jsou oddělení
chirurgické, interní, anesteziologicko-resuscitační, neurologické, ortopedické, gynekologicko-porodnické, urologické, rehabilitační, plicní a alergologické, komplexní
onkologické centrum a léčebna dlouhodobě nemocných.
Ambulantní/nelůžkovou a diagnostickou
část nemocnice tvoří: ambulance otorinolaryngologická, oční, kožní, oddělení nukleární medicíny, radiodiagnostické, klinické biochemie, hematologicko-transfuzní,
centrální operační sály, ambulance pohotovostní péče, ambulance pro onkologický
registr a úsek sociální a domácí péče.
Rok 2008 pro Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnici Chomutov, o.z. byl zahájen v duchu
stoletého výročí otevření nové nemocnice.

Ta byla pro veřejnost slavnostně otevřena
1. ledna 1908 v nové budově. U této příležitosti byl na začátku jubilejního roku v lednu
uspořádán slavnostní večer spojený s hudebním koncertem, za účasti představitelů
zřizovatele, města a dalších významných
osobností, spjatých s minulostí či současností nemocnice. Na toto slavnostní zahájení navázaly další akce, pořádané v rámci
stého výročí, ať již odborné semináře pod
hlavičkou výročí nebo akce společenské
a sportovní. Výročí nemocnice je současně
připomínáno v oficiálním logotypu odštěpného závodu.
Lze konstatovat, že rok 2008 byl pro Nemocnici Chomutovm, o.z. rokem úspěšným. Podařilo se zajistit pozitivní personální bilanci. Počty nově nastoupivších lékařů
přesahují počty lékařů, kteří svůj pracovní
poměr ukončili.
Díky finanční podpoře z Evropských strukturálních fondů, kterou nemocnice čerpala
prostřednictvím projektu Rozvoj lidských
zdrojů ve zdravotnictví, bylo v nemocnici
zbudováno nové výukové centrum vybavené kompletní audiovizuální technikou. Toto
centrum bude v budoucnu vytvářet zázemí
pro realizaci vzdělávacích aktivit v rámci
rozvoje lidských zdrojů.
Na podzim letošního roku byly také úspěšně ukončeny tři projekty, které nemocnice
realizovala. Díky jednomu z nich, a to projektu Rehabilitace-Aktivace-Práce, jenž byl
zpracován v Programu Iniciativy Společenství EQUAL. V rámci rehabilitačního oddělení bylo vytvořeno nové ergodiagnostické
centrum.
V současné době se dokončuje výstavba
nových parkovacích míst v areálu nemocnice, je zahájena rekonstrukce výtahů a naplánována rekonstrukce sociálních zařízení
v prostorách nemocnice spolu s rekonstrukcí vodovodního řádu na poliklinice. To vše
má přispět ke zkvalitnění služeb nabízených pacientům. Mezi další iniciativy patří
plánovaná rekonstrukce vstupu do komplexu chirurgických oborů, kde bude vytvořeno nové diagnostické centrum disponující
vedle rentgenového i novým CT pracovištěm a ultrazvukem. Plánována je i obměna
základního vybavení pro hospitalizované
pacienty, jako jsou nová lůžka a noční stolky. Krajská zdravotní, a.s. získala podporu
pro sedm svých projektů, předložených
v rámci Regionálního operačního programu severozápad. Nemocnice Chomutov,

o.z. se týká jeden z těchto předložených
a podpořených projektů, jehož prostřednictvím bude možné zajistit nové přístrojové
vybavení pro pracoviště intenzivní medicíny v rámci nemocnice. Některé přístroje
budou dodány na oddělení již koncem
roku 2008. Z programu dovybavení Komplexních onkologických center Nemocnice
Chomutov, o.z. očekává dalších 80 mil. Kč
na modernizaci přístrojového vybavení tohoto centra. V září letošního roku byly na
témže oddělení vybudovány nové vzorové
standardní pokoje, které přináší těžce nemocným pacientům vysoký komfort v rámci
jejich hospitalizace.
Při rekapitulaci roku 2008 nelze opomenout i další kroky, které pozitivně ovlivňují
chod nemocnice. Byl realizován audit vykazování zdravotní péče, který odhalil rezervy.
Díky nápravným a preventivním opatřením
bylo možné doúčtovat zpětně od roku 2006
cca 22,5 mil. Kč a tím si zároveň zajistit vyšší úhrady od zdravotních pojišťoven pro letošní rok. Nemalou úsporou v roce 2008 je
i realizovaná centralizace nákupu léčivých
přípravků pro celou nemocnici pomocí
vlastní lékárny Krajské zdravotní, a.s.
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. je od listopadu 2008 zdravotnickým zařízením, které má ve svém areálu
umístěn BABYBOX pro odložené děti.
V říjnu 2008 proběhl v nemocnici recertifikační audit, který byl proveden auditory
z České společnosti pro jakost. Krajská
zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
jednoznačně obhájila certifikát shody systému managementu jakosti s požadavky
normy ČSN EN ISO 9001:2001 v celém rozsahu a nově bylo certifikováno vedení nemocnice. Další krokem v budování systému
kvality v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice
Chomutov, o.z je zahájení příprav na akreditaci dle standardů SAK ČR. Tyto přípravy
se intenzivně rozběhnou v průběhu roku
2009.
Na tomto místě bych rád vyzdvihnul a poděkoval všem zaměstnancům Nemocnice
Chomutov, o.z., kteří spolu s vedením nemocnice i vedením jednotlivých primariátů
zajišťovali po celý rok 2008 vše potřebné
pro naše pacienty. Přeji všem zaměstnancům i pacientům klidné prožití vánočních
svátků a hodně zdraví v roce 2009.
MUDr. Bc. Petr Hossner
Ředitel Nemocnice Chomutov, o.z.
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Poradna Infolistů
Rozvoj robotické chirurgie

Vánoce s DIA
v rámci Centra robotické chirurgie KZ, a.s.

MUDr. Jan Lami
Centrum robotické chirurgie Krajské zdravot‑
ní, a.s. prezentovalo 20. 11. 2008 své možnosti v rámci představení pro zástupce zdravotních pojišťoven. Cílem prezentace bylo
seznámit zástupce pojišťoven s možnostmi
robotické chirurgie a zejména s rozsahem výkonů, které jsme schopni v Centru robotické
chirurgie KZ, a.s. provádět. V poslední době
je totiž bohužel rozsah robotické chirurgie
zužován pouze na radikální prostatektomie
v rámci urologických operací. Centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní, a.s. v Masarykově nemocnici je však budováno jako
multidisciplinární pracoviště s několika týmy
plně proškolených operatérů ve čtyřech základních lékařských oborech. Jednotliví odborníci – operatéři – jsou vybíráni ze všech
pěti nemocnic naší společnosti.
• Urologie – zde se jedná hlavě o operace
prostaty, operace ledvin a rekonstrukční
operace močových cest. Vedoucím urologického týmu a zároveň vedoucím Centra robotické chirurgie KZ, a.s. je prim.
MUDr. Jan Schraml (Masarykova nemocnice), členem pak MUDr. Bočan (Most).
• Chirurgie – v chirurgických indikacích dominují zejména nízké resekce střev, operace jícnu a žaludku. Dále pacienti profitují
z cévních operací, ať se již jedná o aortofemorální či illeofemorální bypassy nebo
o operace výdutí aorty a rekonstrukční
operace bifurkace aorty. Vedoucím chirurgického týmu je prim. MUDr. Jan Rejholec
(nemocnice Děčín), dalším členem týmu
je MUDr. Josef Smetana (Masarykova nemocnice), který má na starost i problematiku cévní chirurgie.
• Gynekologie – zde se jedná o hysterektomie či pánevní a paraaortální lymfadenektomie komplikované případy pánevní en-
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dometriosy, špatně přístupné oblasti malé
pánve, radikální operace u počínajících
stadií karcinomu, přehledné provedení
lymfadenektomie i u obézních pacientek.
Vedoucím gynekologického operačního
týmu je prim. MUDr. Ivo Blšťák (Masarykova nemocnice), členem pak MUDr. Marcel
Vančo (Masarykova nemocnice).
• ORL – v ORL operativě nasazení robota
otevírá zcela nové přístupy k operacím
v oblasti hypopharyngu a orophyryngu,
kdy lze k těmto oblastem přistupovat velice šetrně přes dutinu ústní. Vedoucím
ORL týmu je MUDr. Karel Sláma jr. (Masarykova nemocnice), členem pak MUDr. Roman Neubauer (Masarykova nemocnice)
Jelikož je plánováno čerpání grantových
projektů, byl ustanoven vědecký sekretář
robotického centra prim. MUDr. Jan Rejholec, který koordinuje veškerou publikační
a edukační činnost Centra robotické chirur-

Klasický ORL přístup ke kořeni jazyka

Přístup pomocí robota ke kořeni jazyka
gie. Právě probíhá rozšiřování robotického
týmu. V urologii o MUDr. Peremského (Most)
a Dr. Marka Broula (Masarykova nemocnice),
gynekologii o MUDr. Lochovského (Chomutov) a MUDr. Sesseka (Teplice), který se bude

věnovat cévní problematice. Pro tyto nové členy je opět připraveno školení ve Štrasburku,
včetně nácviku operativy na prasečích modelech. V případě úspěšného absolvování tohoto školení frekventanti získávají certifikát,
který je podmínkou výrobce k ovládání jejich
robotického chirurgického systému.
Je zcela evidentní, že pacienti profitují z robotických výkonů díky šetrnosti operačního
přístupu, miniaturizace operačních nástrojů,
prakticky nulovému poškození ostatních tkání a tím dochází i k výrazné redukci krevních
ztrát při operaci a v následném pooperačním
období.
Pooperační průběh je méně komplikovaný
a rekonvalescence je významně kratší v porovnání s klasickými operačními postupy.
Zkrácení doby rekonvalescence je až v řádech
několika týdnů např. při ORL operacích kořene jazyka.
Současná medicína se neorientuje jen na
komplexní léčbu nemoci, ale velmi důležitým
aspektem je zachování co nejvyšší úrovně
kvality života po prodělané operaci. Prakticky u všech typů robotických výkonů je kvalita
života pacienta významně vyšší ve srovnání
s klasickou chirurgií. Snižuje se pravděpodobnost komplikací (např. u prostatektomií
nižší procento inkontinence a vyšší procento zachování sexuálních funkcí, či prakticky
u všech operací minimalizace rozsahu jizev
a z toho vyplývajících dalších komplikací např.
kýl apod.). Je nutné rovněž připomenout, že
robotické operace má význam provádět pouze
u správně indikovaných pacientů, u kterých je
přínos tohoto typu operace maximální.
Krajská zdravotní, a.s. bude i nadále rozvíjet
Centrum robotické chirurgie tak, aby mohla
poskytovat svým pacientům co nejkvalitnější možnou péči srovnatelnou s dalšími špičkovými pracovišti nejen v České republice.
O správně zvoleném směru, kdy se klade maximální důraz na odbornost a komplexnost
řešení, svědčí i zájem výrobce, který po prohlídce našeho centra v provozu přišel s požadavkem na provádění školení a edukaci
nově vznikajících týmů z nových center. První
takovouto akcí bude probíhající školení dvou
týmů z Ruska v prosinci tohoto roku.
Krajská zdravotní, a.s. věří, že i zdravotní pojišťovny mají zájem na poskytování co nejkvalitnějších služeb pro své pojištěnce, a že tedy
budou rozvoj našeho robotického pracoviště
intenzivně podporovat.
MUDr. Jan Lami
Náměstek pro zdravotní péči KZ, a.s.

Pár dobrých rad před začátkem pečení. U umělého sladidla si ověřte na obalu, jakou teplotu
snáší. Při jejím překročení může cukroví zhořknout. Linecké cukroví je dobré slepovat až pár
dnů před Vánocemi, protože kupovaná dia marmeláda se (podle zkušeností) dříve kazí. Na
zdobení lze použít dia čokoládu. Je známé, že na kvalitu cukroví má velký vliv i kvalita tuku.
U dia cukroví se to projeví více, než u jiných receptů. Přejeme vám hodně zdaru a dobrou
chuť.

Bramborový salát s jogurtem
Vařené brambory
400g
Sůl
Pepř
Mrkev
80g
Celer
60g
Petržel
40g
Jablko
40g
Olivový olej
20g
Cibule
20g
Okurka steril. (bez cukru)
40g
Jogurt bílý
150g
Citrónová šťáva
Uvařené, oloupané brambory nakrájíme na
kostičky, osolíme, opepříme. Kořenovou zeleninu očistíme, uvaříme a po té nastrouháme společně s okurkami a oloupaným jablkem. Přidáme nadrobno nakrájenou cibuli.
Vše smícháme, pokapeme olivovým olejem
a zjemníme jogurtem. Dochutíme trochou citrónové šťávy. Salát podáváme vychlazený.

Poskytnutí daru

Dušený kapr se zeleninou
(pro 2 osoby)
Kapr
2 porce (po 150g)
Sůl
Koření na ryby
Olivový olej
20g
Cibule
40g
Mrkev
60g
Celer
40g
Petržel
40g
Kukuřice mražená nebo steril.
40g
Citrón
Petrželka
Očištěné porce kapra nasolíme, posypeme
kořením na ryby a pokapeme citrónem, na
oleji orestujeme na kolečka nakrájenou cibuli, mrkev, celer a petržel. Porce kapra položíme na zeleninu a dusíme v troubě. Před
koncem úpravy přidáme prohřátou kukuřici.
Na talíři ozdobíme petrželkou a plátkem citrónu.

Ořechové pracny
Mouka hladká
200 g
Hera
125 g
Sorbit
50g
Žloutek
2 ks
Sladidlo
4 tablety
Ořechy strouhané
50g
Sorbit na posypání
20g
Mouku prosejeme, změklý tuk utřeme se
sorbitem, přidáme žloutky, ořechy, mouku
a vypracujeme těsto, které přikryjeme a necháme v chladu půl hodiny odpočinout. Potom naplníme formičky a pečeme v troubě
při 220  °C. Ještě teplé vyklopíme a sypeme
sorbitem.

Nemocnice

Děčín
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně poskytl finanční dar v hodnotě 450 tis. Kč
na zakoupení souboru přístrojů pro miniinvazivní vyšetřovací a operační výkony
včetně vybavení pro operační sál chirurgického oddě‑
lení KZ, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.
Jedná se o významnou pomoc v rámci laparoskopické
operativy této nemocnice.

MUDr. Jan Rejholec, primář
Chirurgické oddělení Nemocnice Děčín, o.z.

Záběr z operačního sálu
Nemocnice Děčín, o.z.

Děkujeme.
Redakce Infolistů
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Představuje se knihovna KZ, a.s.

Mgr. Zuzana Vojáčková
Lékařská knihovna v Ústí nad Labem je centrální knihovnou KZ, a.s. a spolu se svými dílčími knihovnami v jednotlivých o.z. v Děčíně,
Chomutově, Mostě a Teplicích tvoří provázaný
systém informačních služeb. Spojujícím prvkem se stává nejen automatizovaný knihovnický systém Medvik, který integruje veškeré
činnosti knihovny od objednávky dokumentů,
zpracování, vyhledávání až po výpůjčky, ale
také rozšířený přístup do plnotextových i bibliografických elektronických zdrojů z celé sítě
KZ. Knihovna tak zajišťuje dostupnost fondů,
zdravotnických informací a služeb pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich příslušnost k jednotlivým o.z.
Jak zjistíte, které publikace a časopisy má
knihovna ve fondu?
Knihy – v elektronickém katalogu na intranetových stránkách lékařské knihovny. Intranet
KZ » CIS » Lékařská knihovna můžete vyhledávat podle různých kritérií – autora, názvu,
slova z názvu, klíčového slova nebo deskriptoru.
Z vyhledaného záznamu se dozvíte základní
informace o publikaci, tj. přírůstkové číslo,
pod kterým je uložena, informaci o počtu
exemplářů v knihovně, zjistíte zde i aktuální
stav knihy – jestli je volná, půjčená nebo rezervovaná.
Časopisy – na intranetu najdete přehled odebíraných tištěných českých a zahraničních časopisů od roku 1978 a také informaci o jejich
případné elektronické dostupnosti.
Tyto informace však můžete získat i telefonicky na čísle : 477 112 050–53 nebo emailovým dotazem knihovna@kzcr.eu
Jsou zde také pravidelné informace o novinkách ve fondu.
Jak se stát uživatelem knihovny?
Předpokladem pro využití služeb knihovny je
registrace v centrální knihovně do automatizovaného knihovnického systému, v knihovnách ostatních o.z. prozatím písemnou formou. Podpisem přihlášky stvrdíte seznámení
se s knihovním a výpůjčním řádem a souhlas
s jeho dodržováním. Zaměstnanci KZ se
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prokazují zaměstnaneckou kartou a služby
knihovny mají zcela zdarma.
Jak si knihy vypůjčit?
Knihy si musíte vyzvednout v knihovně osobně. Můžete si je sami vyhledat ve volném výběru, vybrat v elektronickém katalogu nebo
požádat knihovnici. Výpůjční lhůta knihy je 2
měsíce, event. podle dohody. Pokud není více
zájemců, můžete si menší množství knih vašeho oboru ponechat jako deponovaný soubor s tím, že přistoupíte na jejich případné
zapůjčení dalším zájemcům. Totéž platí u některých titulů periodik.
Knihy i časopisy můžete vrátit v kterékoli
knihovně KZ.
Je publikace půjčena?
Požádejte o rezervaci. Po jejím návratu budete emailem nebo jinou domluvenou formou
informováni.
Je možné půjčit knihu z jiné knihovny?
Ano, lékařská knihovna zajišťuje pro zaevidované uživatele z KZ zapůjčení jakékoliv
publikace, kterou sama nemá ve svém fondu, meziknihovní výpůjční službou. Rychlost
vyřízení je závislá na možnostech požádané
knihovny.
Víte o nové zajímavé, odborné publikaci na
knižním trhu?
Doporučte ji knihovně k zakoupení.
Ke kterým plnotextovým elektronickým informačním zdrojům máte přístup?
Přehled aktuálně dostupných elektronických zdrojů snadno najdete na stránkách
www.infozdroje.cz. Přístup je vázán na IP
adresy. Dostanete se do nich z celé sítě KZ,
jsou zde i informace o jednotlivých bázích
a manuály pro použití. Další vaše dotazy
zodpovíme na martina.vlckova@kzcr.eu,
tel.: 477 112 052.
Jak zjistit, co bylo napsáno o určitém problému – rešerše.
Žádost o vypracování tematické rešerše pošlete do pobočky ve vašem o.z. nebo do centrální knihovny, nejlépe elektronickou poštou.
Zpracováváme rešerše z české BD Bibliomedica – retrospektiva od r. 1982, ze světové BD
Medline i z řady odborných serverů dostupných na Internetu. Spolupracujeme s Národní
lékařskou knihovnou a zajišťujeme rešerše
z dalších bází, včetně evropské BD Excerpta
Medica.
Jak rešerši zadat?
Rešerše může být jednorázová nebo průběžná. Požadavek musí obsahovat téma, retrospektivu, jazyk.
Zadání popište podrobně, celou větou, nikoliv
jen klíčovými slovy nebo deskriptory bez uvedení jejich vzájemného vztahu. Popište, na co
vám má rešerše odpovědět, jakou informaci
od výsledku očekáváte, nebo zformulujte

Obrna lícního nervu
ideální název článku, jaký by plně odpovídal
vašemu požadavku. Nezapomeňte, že zadání ovlivní výsledek rešerše. Zadanou problematiku pro vás můžeme průběžně sledovat
a pravidelně vám zasílat aktuální záznamy.
Jak získat plný text článku?
Požadavek na plný text, vycházející z výsledků
rešerše nebo na jakýkoliv plný text požadovaného článku, pošlete do lékařské knihovny
a článek vám bude zajištěn buď z vlastního
fondu knihovny, z jiné knihovny v ČR, případně ze zahraničí.
Požadavek by měl obsahovat alespoň základní citaci: autora, název článku, název časopisu, rok vydání, číslo, stránky.
Jaké další služby vám lékařská knihovna nabízí?
Dokument Delivery Service – elektronické dodání kopie článku přímo do vašeho PC.
Cirkulace časopisů z jiných knihoven – zařazení do pravidelného odběru titulu časopisu,
který není ve fondu knihovny.
Cirkulace časopisů v rámci KZ – postupné
zapůjčování titulů časopisů, o něž má zájem
více uživatelů.
RIOS – rychlá obsahová služba – pravidelné
zasílání obsahů požadovaných titulů časopisů, které knihovna nemá ve fondu.
Zjišťování výše impal faktoru zahraničních
periodik.
Soupis publikační činnosti.
Fotografické a grafické služby
lida.pletichova@kzcr.eu, tel.: 477112054
Fotografické a fotoreportérské práce pro potřeby zdravotnické dokumentace, odborných
prezentací, posterů:
• snímání RTG obrazů a CT snímků, skenování obrazových předloh, pořizování záběrů vyšetřovacích a léčebných postupů,
chirurgických výkonů na operačních sálech, fotodokumentace pacientů, přístrojů, operačních setů
• následná tvůrčí grafická úprava v PC programu
• vytváření schémat, tabulek, grafů apod.
z tištěných, rukopisných předloh, CD nebo
z elektronicky dodaného materiálu
• konečný výsledek – na CD nosiči nebo
jako elektronický soubor
Máte možnost zajistit pro knihovnu sponzorský dar ve formě předplatného odborného
časopisu nebo zakoupení odborné knihy?
Prosíme, využijte toho a informujte nás.
Zakoupíme vám i potřebné odborné publikace z vašich grantových zdrojů.
S požadavky na služby se můžete obracet na
centrální knihovnu nebo na kteroukoliv dílčí
knihovnu regionu.
Mgr. Zuzana Vojáčková
Vedoucí knihovny KZ, a.s.

Jaro a podzim je období zvýšeného výskytu
onemocnění, které se nazývá obrna lícního
nervu neboli paréza nervus faciális. Co to je
lícní nerv a proč tato paréza vzniká? Lícní nerv
patří mezi nervy mozkové. Z lebky ven proniká
úzkým kostěným kanálem. Obsahuje nervová
vlákna pro ovládání mimického svalstva poloviny obličeje, dále vlákna pro slznou žlázu
a chuťová vlákna pro přední část jazyka. Jde
o nerv párový.
Ochrnutí mimických svalů nastává při poškození nervových vláken v jejich průběhu
nervem. V průběhu nervu v úzkém kostěném
kanálu dojde k otoku, který způsobí přerušení
krevního zásobení. Tak dojde k poruše vedení nervovými vlákny a následnému ochrnutí
poloviny obličeje. Trvá-li otok příliš dlouho,
může dojít k přerušení některých nervových
vláken s trvalými následky. Otok mohou vyvolat různé příčiny. Podle toho rozeznáváme
primární a sekundární obrnu.
Primární vzniká často nenápadně při virových
onemocněních nebo při prochladnutí obličeje
(průvan, stažené okénko v autě atd.). Sekundární je způsobena známou příčinou, jako je
například borelióza, pásový opar, úraz, nádor,
zlomenina spodiny lebeční, CMP apod. Podle
lékaře, který toto onemocnění poprvé popsal
se také jmenuje „Bellova choroba“.
Pacient se nezřídka s obrnou probudí, jindy
se vyvíjí během hodin až dnů. Jen malá část
pacientů pociťuje bolest. Při vzniku parézy je
nutné neprodleně navštívit lékaře, který stanoví přesný postup léčby. Z léků se podávají
vasodilatancia před cvičením, dále vitamíny
komplexu B a E. Jde-li o parézu z prochladnutí, je vhodná potná kůra se salicyláty,
eventuelně ještě kortikoidy. Neodkladně se
začíná s rehabilitací. Většina pacientů trpí
především psychicky, změnou vzhledu a obavami z možných následků. Je třeba dotyčného zklidnit, valná většina případů se upraví
bez následků. Jen malé procento má trvalé
následky nebo se neupraví vůbec, jedná se
hlavně o sekundární parézy. Podle velikosti
poškození dochází k hypotonii mimických
svalů, které chabě visí, vrásky na postižené
straně jsou vyhlazené, oko nemrká a nelze
ho zavřít. Mizí nasolabiální rýha, koutek úst
je pokleslý. Z úst mohou vytékat sliny a přijímaná potrava. Může být přecitlivělost na zvuk
a porucha chuti na předních dvou třetinách
jazyka. Trvá-li obrna déle vyvinou se atrofie,
kontraktury, nebo synkinezy tj. chorobné souhyby nebo tiky. Primární paréza se plně upraví asi u 80 % pacientů. Poškozená nervová
vlákna obnovují svou funkci asi do 3 měsíců.

Nemocnice
V menším počtu případů může obrna částečně přetrvávat. Vzniku trvalých následků se dá
zabránit dodržováním správné životosprávy
a pravidelnou léčbou.

3.
4.
5.
6.

Bc. Michaela Hájková

Věra Koubová
1. Zachovávat tělesný i duševní klid – pracovní neschopnost zvláště u lidí, kteří při
své profesi hodně mluví.
2. Omezit na minimum pohyby zdravou
polovinou obličeje, kdy zdravé svaly přetahují na svou stranu ty nemocné, např.
smích. Čtení, televize, počítač namáhají

Most

oko, které vysychá a slzí. Obličejové svaly
se mimovolně napínají, proto se doporučuje zpočátku jíst kašovitou stravu.
Vyvarovat se větších tepelných změn.
Venku si chránit postiženou polovinu obličeje šálou.
Při mluvení si přidržovat tvář a ústa na
zdravé straně ve směru ke středu, aby nedocházelo k přetahování.
Pacient by měl spát na zádech nebo na
zdravé straně.
Nemožnost mrkání a snížená tvorba slz
způsobuje vysychání rohovky. Snáze
může dojít k poškození prachem, sluncem, větrem. Proto oko ošetřujeme oční
mastí nebo kapkami. Proti větru a slunci
použít sluneční brýle. Lze krýt i obvazem.

S rehabilitační léčbou se začíná bezodkladně
a pokud možno denně. Před rehabilitací se
aplikuje tepelná procedura, tj. napářka, solux,
dobrou zkušenost máme také s biotinovou
lampou např. u parézy po pásovém oparu.
Po nahřátí pacient relaxuje vleže na zádech
a fyzioterapeut mu provádí masáž mimického svalstva obou polovin obličeje, protože na
zdravé polovině se vytvářejí spasmy a kontraktury, které je nutné uvolnit. Poté se přichází ke stimulaci, která se provádí u svalové
síly 0–2. Jde o facilitační techniku, kterou se
snažíme navázat přerušený reflexní oblouk.
Bezprostředně po stimulaci přichází na řadu
reedukace pohybu, kdy již pacient pomáhá.
Jde o pasivní nebo polopasivní pohyb. Jakmile
se objeví stopa aktivity, začínáme s aktivními
pohyby. Následuje opět uvolnění. Cvičíme od
čela po bradu izolovaně každý pohyb mimického svalstva. Vždy fixujeme zdravou stranu
a bráníme přetažení. Při stupni 4–5 začínáme
cvičit v sedě před zrcadlem a přidáváme mírný odpor proti pohybu. Pozor na přílišnou aktivitu, aby neprovokovala synkinézy. Při jejich
objevení přestáváme na čas s cvičením a nutíme pacienta k častější relaxaci. Teprve po
odstranění kontraktur na zdravé straně vymizí
i synkinézy. Pokud se do 3–4 týdnů neobjeví
aktivní pohyb, začínáme s elektrostimulací,
dy se katodou dle IT křivky dráždí postižené
svaly. U pooperačních stavů a traumatických
lézí se s ní začíná ihned. Paréza lícního nervu
se může objevit i oboustranně, nebo opakovaně. Proto nabádáme ke zvýšené pozornosti. Pozor na klíšťata, při borelióze vzrůstá riziko rozvoje tohoto onemocnění.
Věra Koubová, Bc. Michaela Hájková
Fyzioterapeutky rehabilitačního oddělení
Nemocnice Most, o.z.
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Projekt přeshraniční spolupráce „Network“ může pokračovat

Univerzitní klinika Drážďany

V týdnu od 7. do 12. října se spolupracovníci Oddělení koordinace projektů
Krajské zdravotní, a.s. z řad zaměstnanců všech odštěpných závodů zúčastnili
projektového soustředění v Drážďanech,
které bylo vyvrcholením projektu Network. Byl tak položen základ možnému
dalšímu pokračování tohoto vzdělávacího projektu, jež se rozšíří na celou KZ a.s.
Záměrem je vybudování sítě přeshraniční spolupráce a odborných kontaktů zejména mezi zdravotníky, projekty jsou
spolufinancovány státním rozpočtem
a evropskými fondy – Interreg 3A a nově
Cílem3.
Prostředky ze strukturálních fondů EU
se pro Krajskou zdravotní, a.s. stávají
významným zdrojem zlepšování pracovních podmínek zdravotnických profesionálů ve všech našich nemocnicích. Mají-li
profesionálové dobré vybavení a odborné zázemí, obvykle následuje zlepšení
péče o pacienta. Úspěšnost projektů je
závislá na péči o dvě základní oblasti
– projektové řízení a týmovou spolupráci. Hlavním cílem setkání projektových
spolupracovníků v Drážďanech tedy
bylo seznámení se se způsoby, jak lidé
různých profesí a postavení, které svede
do jednoho týmu společný úkol, mohou
efektivně spolupracovat na projektu.
Účastníky soustředění byli jak zástupci
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managementu, tak řadoví pracovníci,
kteří se se zvláštnostmi projektů setkávají. Náročný výukový program probíhal
zejména v češtině. Při návštěvě partnerské nemocnice Uniklinik v Drážďanech z němčiny tlumočila paní Markéta
Knoppik z partnerské organizace Manageur Agentur Sachsen. Celý program s ní
a další německou kolegyní paní Roswittou Helfer připravil vedoucí projektu na
české straně Ing. Tomáš Pohořský.
Psychologickou část celotýdenního náročného vzdělávacího maratonu zajišťovala paní Dr. Šárka Dynáková.
Protože školení bylo skutečně náročné,
trochu s obavou jsme účastníkům položili tři otázky:
1. Co jste očekávali před začátkem projektového soustředění?
2. V čem považujete soustředění za prospěšné, co vám dalo?
3. Co byste chtěli říci sami?
Dana Vaculíková, hygienička KZ MNUL
1. Očekávala jsem soubor nudných
přednášek na mě nic neříkající téma.
2. Jak se posléze ukázalo, bylo toto
školení přesně to, co jsem v tu dobu
velmi potřebovala. Nemocniční hygiena je rozsáhlý obor počínající někde
v superčistém boxu bakteriologický-

mi stěry a končící v kanálech výměníkových stanic.
3. Na projektovém soustředění jsem
zjistila, že některé naše problémy
může vyřešit dobře napsaný projekt.
Momentálně mě napadá revitalizace
vodovodních sítí. Sekundárním přínosem pro mě bylo setkání s lidmi
z jiných oborů ostatních nemocnic, se
kterými budu ráda spolupracovat na
přípravách a realizacích jejich vlastních projektů.
Kateřina Voleníková, pedagog
SZŠ Ústí n. L.
1) Vzhledem k tomu, že takového školení jsem se zúčastnila poprvé, moje
očekávání byla velmi neurčitá. Nějaké
informace mi byly poskytnuty již předem, ale obrázek jsem si utvořila až
na místě.
2) Mně osobně tenhle týden naučil pracovat v týmu, lepší komunikaci s lidmi a získala jsem náhled na vlastní
chyby při jednání s lidmi, na kterých
mohu pracovat. Učila jsem se jak tvořit projekty a jak se získávají finance
ze zdrojů EU a jinde. Pro mě bylo pozitivní navázání nových kontaktů pro
další spolupráci.

Historický objekt kliniky

3) Musím ocenit profesionalitu všech
lidí, kteří se podíleli na přípravě „Projektového týdne v Drážďanech“, protože organizace celého týdne byla vynikající – pro mne bez jediné chyby.

MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitace
KZ MNUL:
1) Poněvadž jsem byl trochu informován
kolegy, kteří již podobné školení absolvovali, tak jsem tak trochu téma
očekával, ale přiznám se, že praktická zkušenost jak v oblasti informace o práci na projektech, tak především v části týmové psychologie
s paní Dr. Dynákovou má očekávání
mnohem předčila.
2) Kvalitní náhled na psychologii týmové
práce a v určité míře i poznání svých
„limitů“ komunikace, pro mě byla velmi přínosná i možnost si modelově
vyzkoušet určité role v týmu a získat
praktické zpětné vazby na vnímání
role v týmu s ostatními v modelovém
prostředí skvělých lidí, nejprospěšnější tedy byl asi aktivní trénink komunikace a psychologie v týmu, ale
nemohu opomenout ani část zaměřenou na pojetí projektové přípravy, ta
byla taky velmi dobrá a doufám, že ji
v praxi použiji.
3) Výbornou organizaci a navozené velmi příjemné prostředí, to určitě, určitě nejlepší nemedicínské školení co
jsem absolvoval.
MUDr. Anna Briestenská, pověřená ředitelka Nemocnice Děčín, o.z.
1. Očekávala jsem, že dostanu základní
teoretické informace o projektech.
2. Soustředění bylo velmi dobře připravené jak po stránce teoretické, která
byla zpracována velmi profesionálně,
ale také po stránce praktické výuky.
3. Podle mého názoru opakování by
bylo vhodné, projekty jsou zajímavou
oblastí s velkými možnostmi využití
nabízených peněz.
A jaký je pohled z opačné strany – ze
strany organizátora této akce a vedoucího projektu na české straně?
Ing. Tomáš Pohořský,
vedoucí OKP KZ, a.s.
1. Oddělení koordinace projektů (OKP)
dnes spolupracuje při přípravě projektů již se všemi nemocnicemi KZ

a je schopno jim s projekty pomoci.
Kdo z této činnosti ale nemůže být
vynechán? Samozřejmě zaměstnanci
z dané nemocnice, kteří nejlépe vědí
co a jak projektem potřebují řešit.
Ti pak většinou projekt (oproti OKP)
také realizují.
Vědí-li něco o tom, jak v projektu efektivně pracovat a umí-li komunikovat
v týmu, mají tuto činnost usnadněnu.

Musím říci, že se toto očekávání naplnilo a my na oddělení koordinace
projektů se těšíme na budoucí spolupráci se všemi účastníky.
2. Osobně jsem byl velmi potěšen tím,
jaký viditelný a obrovský pokrok účastníci za těch pár dnů udělali. Mně, jako
organizátorovi, dala tato akce především uspokojení v tom, že padla na
úrodnou půdu a že byla pro účastníky

Dobrá nálada vládla i při focení

Projekt a tým jsou dnes docela módní
slova. Ale kdo ví co to projekt, resp.
tým opravdu je a co ne? A jak projekty
a týmy správně fungují a komunikují? Dnes si troufnu říci, že ti kdo to už
ví, jsou právě účastníci projektového
týdne.
Záměrem a mým očekáváním tedy
bylo dodat projektovým spolupracovníkům oddělení koordinace projektů určité projektové a komunikační
know how a usnadnit jim činnost na
projektech. Zatím alespoň jejich části.
Ale zase lidem ze všech jednotlivých
nemocnic KZ. A také z ústecké zdravotní školy, která s námi partnerizuje
na přeshraničním projektu „Network“,
z něhož byl celý projektový týden plně
hrazen. Budou tak moci prospět dalším přeshraničním projektům při jejich přípravě a realizaci.

prospěšná. Že jim přinesla potřebné poznání, které jim pomůže nejen
v práci na projektech, ale mnohdy
i při jejich běžné pracovní činnosti.
3. Řada zaměstnanců, kteří s námi na
projektech spolupracují nebo spolupracovat budou, se projektového
týdne nemohla zúčastnit. Víme o nich
a další zájemci se nám mohou ozvat,
budeme rádi. Neváhejte nás kontaktovat:
Ing. Tomáš Pohořský
tomas.pohorsky@kzcr.eu
604 275 153
Závěrem ještě jedna dobrá zpráva – z nynější výzvy Ziel 3/Cíl3 již připravujeme
na příští období podobný vzdělávací projekt s rozsahem na všechny nemocnice
sdružené v Krajské zdravotní, a.s.
Milan Jansa
Manažer projektů KZ, a.s.
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Ohlas na článek v Infolistech
Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům Masarykovy nemocnice a čtenářům
Infolistů, kteří před časem reagovali na
článek v tomto časopise.
Tématem článku byly oblečky na malé
pacienty novorozeneckého oddělení,
kterými jsme byli následně ve velkém
množství obdarováni.
Velké poděkování patří hlavně paní Zdeňce Blažkové (maminka zaměstnance),
protože je našim stálým dodavatelem
prádélka zejména pro děti, které od nás
vezeme do kojeneckého ústavu.

Masarykova nemocnice

Lenka Nováková
Vrchní sestra novorozeneckého oddělení
Masarykova nemocnice UL, o.z.

Ergoterapie

Rehabilitační oddělení KZ, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. nabízí širokou škálu
léčebné terapie. Na základě lékařského
vyšetření a doporučení je možné absolvovat na našem oddělení komplexní léčbu, která nabízí tři základní možnosti:
• fyzikální terapie – léčba pomocí přístrojové techniky a vodoléčebné procedury
• vlastní léčba s využitím řady léčebných metod jak aktivních, tak pasivních
• ergorerapie, nebo chcete-li pod starým názvem – léčba prací
A právě léčbu prací = ergoterapii bych
Vám chtěla trochu přiblížit. Jedná se
o metodu, která využívá diagnostické
i léčebné postupy a činnosti při léčbě
jedinců každého věku a různého typu
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Fotosoutěž

V horách
Kristina Raušová

Zima za oknem
Alois Jarolímek

Pohled africkým kontinentem
Monika Ježková

Nemocnice Teplice
postižení, kteří jsou dočasně nebo trvale
fyzicky, psychicky, smyslově nebo mentálně postižení.
Cílem této metody je dosažení maximální
možné soběstačnosti v běžných denních,
pracovních činnostech a v aktivitách volného času.
Ergoterapeut pomáhá řešit praktické
otázky související se snížením či ztrátou
soběstačnosti. Spolupracuje s ošetřujícím lékařem, spolu s ním doporučuje
a navrhuje vhodné kompenzační pomůcky, učí pacienty, členy rodiny i ošetřující
personál tyto pomůcky používat. Informuje všechny zúčastněné o bezpečnostních a bezbariérových úpravách bytu.
Stanovuje krátkodobý a dlouhodobý
ergoterapeutický plán. Snaží se odpoutat pozornost pacienta od nepříznivého
vlivu onemocnění, pomáhá udržovat
dobrou duševní pohodu. Cíleně, dávkovaně vytváří smysluplnou činnost k obnově postižených funkcí – jde o nácvik
běžných denních činností jako je nácvik
sebesycení, oblékání, hygiena – využití nácvikové koupelny, přesuny lůžko
– vozík a další možnosti. Učí nacházet
vhodnou pracovní polohu, správný sed,

zvedání břemen, upozorňuje na vhodné
a nevhodné činnosti související s jeho
aktivitami. Spolupracuje s fyzioterapeuty, s ošetřujícím zdravotním personálem
v rehabilitaci kognitivních funkcí, komunikačních a sociálních dovedností (např.
nácvik řeči s využitím afatického slovníku, cvičení mimického svalstva před zrcadlem, nácvik orientace, čtení, atd.).
Na rehabilitačním oddělení teplické nemocnice je vybavená ergoterapeutická
dílna. Zde je prováděna terapie nejen
pro ambulantní pacienty, ale zejména
pro pacienty lůžkového rehabilitačního
oddělení, kteří jsou schopni transportu
z lůžka na vozík a zpět a jsou již schopni větší zátěže. Pokud toto nezvládají,
dochází ergoterapeut za nimi a provádí
terapii přímo na lůžku.
Tuto péči poskytujeme podle potřeby i na
dalších odděleních naší nemocnice – zejména na oddělení ARO, chirurgie, neurologie, oddělení rehabilitačního ošetřovatelství a dalších.
			
Jana Hanusová
Vrchní sestra rehabilitačního oddělení
Nemocnice Teplice, o.z.

Malovaný podzim – Ivan Daniel

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.

Podzimní dýně vyfotila tchýně – Hana Plachá

Vyhodnocení soutěže na téma Podzim

1. místo
Kaštánky – Jitka Rudolfová

2. místo
Podzimní téma – Marie Dolistová

Děkujeme všem přispěvatelům do fotosoutěže s tématikou Podzim a těšíme se na příspěvky do soutěže na téma ZIMNÍ OBDOBÍ A JEHO RADOSTI. Nepublikované snímky zůstávají v redakčním archivu.
Opět jich bylo tolik krásných, že vybrat ty nejlepší je velmi obtížné. Uvedení výherci Podzimní soutěže
si mohou vyzvednout věcné ceny na adrese redakce INFOLISTŮ v 6. patře u vedoucího redaktora
Bc. Josefa Rajcherta.

3. místo
Dýně – Pavla Ryková
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Odborné, vzdělávací a společenské akce

Krajské zdravotní, a.s.

datum
11. 12. 2008
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
10. 2. 2009
19. 2. 2009
24. 2. 2009

odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.s.
Školící akce „Enterální a parenterální výživa v praxi“ – akce již naplněna
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“
Konference „Etika ve zdravotnictví“
Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“
Školící akce „Periferní žilní vstupy“
Konference „Novinky v oftalmologii“
Regionální konference „Pacient na prvním místě“
Komunikace s agresivním pacientem a aktivní sebeobrana
Školící akce „Enterální a parenterální výživa v praxi“
Seminář „Metadonový program a detoxifikace“

místo konání
CVDV MNUL – učebna V.
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.
CVDV MNUL – učebna V.
CVDV MNUL – učebna III.
Kulturní dům Ustí n. L.
CVDV MNUL – učebna II.
CVDV MNUL – učebna V.
CVDV MNUL – učebna III.

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

Veselé Vánoce všem našim čtenářům
Vážení čtenáři Infolistů,
v závěru letošního kalendářního roku bych vám jjménem
celé redakce popřál mnoho úspěchů v roce nadcházejícím
a pohodové prožití vánočních svátů.
Za redakci Infolistů Bc. Josef Rajchert
Krásn
é prož
svátků
ití
vá
a šťast nočních
ný nov
ý
rok 20
09.

Mikuláš si najde děti všude
Dne 4. 12. 2008 se
na oddělení Dětské
chirurgie – dětském
úrazovém centru Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem vyskytly nebeské, ale
i pekelné bytosti.
Pro naše děti si připravili krátký program, stejně jako jim
nadělily mikulášskou
nadílku čerti, andělé
a Mikuláš, jejichž role
ztvárnili žáci SZŠ a VZŠ
v Ústí nad Labem pod
vedením Mgr. Aleny
Vekrbauerové. Bylo
to příjemné zpestření
pobytu v nemocnici.
Bc. Michaela Rothová
Vrchní sestra Dětské chirurgie

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

