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Mgr. Radek Scherfer a Mgr. Josef Kočí
Josef Kočí, sociální pracovník Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. je
od roku 2006 vozíčkář, jímž se stal po těžkém onemocnění, které katapultovalo
další osudové kroky, jež vedly k hendikepu, z něhož by se ne každý uměl vzpamatovat. Josef Kočí, bývalý voják z povolání,
to však dokázal. Vrátil se do společnosti
lidí zdravých a posléze i zdravotně postižených. Svým založením sám sebe
přesvědčil, že je potřeba žít dál, že život
neskončil. Rozhodl se pomáhat druhým,
byť to půjde v omezené míře. Dnes jeho
jméno v ústecké Masarykově nemocnici
důvěrně znají nejen lékaři a zdravotnický
personál, ale především pacienti z protetiky, oddělení ošetřovatelských lůžek,
rehabilitace. Má velký podíl na pomoci
lidem, kteří se mnohdy náhle ocitli v těžkých zdravotních a životních problémech,
plynoucích z jejich postižení. Umí je povzbudit, aby se nevzdávali, dokáže poradit jak s hendikepem žít, jak překonávat
překážky, které na ně čekají po návratu z
nemocnice do jejich domovů. Josef Kočí
dává svým osobním příkladem druhým
najevo, že to jde – nevzdávat se. Aktivně povzbuzuje k chuti a síle žít, navzdory
tomu, že jeho fyzické omezení je limitující.
Josef Kočí přišel v roce 2006 po kolapsu
životně důležitých orgánů o obě dolní
končetiny, po tříměsíčním komatu mu
byla amputována dlaň na jedné ruce
a prsty na ruce druhé. Těžké motorické
postižení mu ale nezabránilo usilovně
rehabilitovat tak, že již v roce 2007 dokázal externě pracovat jako lektor na jedné z ústeckých středních škol. Od roku

2008 pracuje na plný úvazek v Krajské
zdravotní, a. s., konkrétně Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., jako
referent pro sociální pomoc a péči o osoby se zdravotním postižením. Jeho vůle
být prospěšný a pomáhat je téměř bezbřehá. S důvěrou se na něho, jako svůj
vzor, obracejí také dobrovolníci z ústeckého dobrovolnického centra, jemuž
Josef Kočí třetím rokem aktivně pomáhá
při koordinaci dobrovolnického programu a při školeních dobrovolníků. Je stále
v jednom kole.

Mgr. Josef Kočí při slavnostním
předání Ceny Olgy Havlové
Při vzpomínce na dobu před šesti lety
se trochu zamyslí… „Nejhorší byly první
tři měsíce, když mě propustili z nemocnice. Člověk se těší domů, čeká, že tam
bude vše lepší, ale není. Padne na vás
těžká chandra,“ líčí začátky zotavování Josef Kočí. Prvotní lítost ale zakrátko
vystřídalo odhodlání dokázat žít dál. Ač
dostal plný invalidní důchod, rozhodl se
vrátit na školu, kde předtím učil, o půl
roku později přišla nabídka od ústecké
nemocnice pomáhat pacientům vyrovnat se s jejich hendikepem. Po roce se
tak z těžce nemocného pacienta stal
zaměstnanec nemocnice. Je rád, že se
i s takovým postižením uměl uplatnit.
Říká, že největším nepřítelem člověka je
jeho vlastní pohodlnost. Když ji překoná,
zvládne i to, co se zdálo nemožné. „Práce mě baví a naplňuje. A jsem i hrdý, že
od společnosti nejen beru, ale i jí něco
vracím," dodal Josef Kočí, letos nominovaný na prestižní Cenu Olgy Havlové. Tu
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
uděluje každým rokem osobnosti, která
navzdory těžkému zdravotnímu hen-

Mgr. Josef Kočí
dikepu pomáhá druhým. „Je to taková
malá Nobelova cena, obrovsky si té pocty vážím,“ vyznal se její první nositel ze
severu Čech Josef Kočí, jenž se na konci
května stal už osmnáctým nositelem této
prestižní ceny v České republice a dodal
„za svůj úspěšný návrat vděčím zejména jednomu vynikajícímu člověku, který
vždy, i v nejtěžších chvílích, stál pevně
po mém boku – manželce Elišce Lízálkové“.

„Josef Kočí je osobností výjimečných
kvalit, nezlomnosti a podpůrné síly. Nominací jsme mu chtěli poděkovat za jeho
ochotu pomáhat lidem v těžkých situacích,“ řekla ředitelka Dobrovolnického
centra v Ústí nad Labem Lenka Černá,
jedna z těch, kteří jej na cenu nominovali.
Naďa Kocábková
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Semináře, Sympózia, Kongresy
Neurochirurgická klinika spolupořádala
výjimečný mezinárodní neurochirurgický kongres v Praze
Průběh přednášek i simulací obtížných
operací byl přenášen internetovým spojením společnostmi CESNET a APAN medical community do Japonska, Číny a dalších zemí Asie.

Evropský neurochirurgický kongres
s názvem 7th Central European Neurosurgical Society (CENS) Meeting, který
se uskutečnil ve dnech 13. - 15. 6. 2012
spolu se satelitními mikroanatomickými
kurzy v Praze, je významnou událostí
nejen novodobé historie české neurochirurgie. Kongres je výjimečný v tom,
že je poprvé v historii pořádán společně
s americkou neurochirurgickou společností – Congress of Neurological Surgeons (CNS).
Ve třech dnech se kongres věnoval nejmodernějším
technikám
zobrazení
funkčních struktur a operacím v nejsložitějších oblastech mozku a výstupy z přednášek i operací byly internetově přenášeny do zemí Evropy i Asie. Prezidentem
kongresu je neurochirurg prof. E. Zvěřina
z FN Motol, kongres spolupořádala Neurochirurgická klinika Krajské zdravotní,
a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z.
Kongresu se zúčastnili současný prezident Světové neurochirurgické společnosti (WFNS) Yong Kwang-Tu Y (Taiwan)
a dva bývalí prezidenti J. Brotchi (Belgie),
M. Samii (Německo), nejvýznamnější
neurochirurg druhé poloviny minulého
století G. Yasargil a další osobnosti světové neurochirurgie. Fenomenální neurochirurg G. Yasargil změnil neurochirurgii
v mikrochirurgický obor a svou precizní
technikou a filozofií zmírnil počet komplikací a úmrtí na desetinu. Všichni moderní neurochirurgové navazují na jeho
principy a mnohé z nich dodnes nejsou

Satelitní výukové operace a Mikroanatomický kurz jsou akce nebývalého rozsahu a jsou současně zviditelněním solidní
úrovně české medicíny a české neurochirurgie.
Kurz disekce bílé hmoty mozku
a korelace se zobrazením
mozkových drah traktografií (DTI)
Druhý satelitní kurz, pořádaný 11. 6. 2012
v Klubu Lávka, byl věnován technice
preparování mozkových drah na preparátech mozku. Operatérům umožnil dokonalé poznání anatomie a funkce mozProf. G. Yasargil (na fotografii vpravo) - největší neurochirurg 20. století, zakladatel mikrochirurgie, jeho filozofie a principy operování nebyly dosud překonány,
v rozhovoru s prof. E. Zvěřinou a prof. M. Samešem.
překonány. G. Yasargil navštívil Prahu
po 41 letech.
Podrobnější informace:
CENS je evropská kontinentální organizace neurochirurgů, patřící pod křídla Světové neurochirurgické federace.
Kurz baze lební a bypassu
na mozku

CENS kongresu předcházel Mikroanatomický kurz, pořádaný v Praze v Klubu Lávka. Mikroanatomický disekční kurz trval
dva dny 11. - 12. 6. 2012 a jeho cílem byla
intenzivní výuka náročných neurochirurgických operačních přístupů
na věrných anatomických
modelech spánkové kosDne 20. 6. 2012 převzal z rukou
ti s použitím operačního
prezidenta České republiky
mikroskopu a vrtaček jako
Václava Klause a předsedy vlády
na skutečném operačním
České republiky Petra Nečase
sále. Dále byl kurz věnován
Prim. doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.
nácviku náročných mikrochirurgických cévních moztitul profesor oboru chirurgie.
kových bypassů. Pro lékaře
blahopřejeme.
specialisty bylo novinkou
testování speciálních anato-

4

www.kzcr.eu

mických modelů a cév. Tyto modely jsou
vyráběny v Japonsku pomocí laserové
technologie přesně podle 3D obrazu počítačové tomografie skutečných pacientů. Ústecká neurochirurgie se již druhým
rokem podílí na vývoji těchto revolučních
preparátů.
Tým lektorů a profesorů tvoří současní
významní odborníci, prof. T. Kawase z Japonska, prof. T. Mathiesen ze Švédska,
prof. U. Spetzger z Německa, z České
republiky pak doc. M. Sameš a dr. P. Vachata z Ústí nad Labem, prof. E. Zvěřina
z Prahy a doc. M. Vaverka z Olomouce.
Intenzivní práce a studia se zúčastnilo 20
lékařů ze zemí západní i východní Evropy a Asie. Celá akce byla pořádána pod
záštitou Světové federace neurochirurgických společností (World Federation of
Neurosurgical Societies, WFNS). Pořádající Neurochirurgická klinika Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z. je držitelem prestižního
certifikátu a licence výukového centra
WFNS „class A“ od roku 2008, tento certifikát má pouze 5 klinik v Evropě.

Tradiční INTERLAB

kových drah – především drah řídících
pohyb, řeč a zrak, ale i komplexí funkce
jako chování, emoce, sebeovládání, též
paměť, rozhodování a motivace člověka.
3D představa o organizaci mozkových
drah přináší chirurgům větší bezpečnost
a vyšší radikalitu při operacích mozkových nádorů. Anatomie bílé hmoty byla
současně korelována s nejmodernějším
zobrazením mozkových drah pomocí
magnetické rezonance, metodou traktografie. Na dvou plánovacích stanicích
specialisté studovali technické možnosti
zobrazení drah a poté je vypreparovali
a ověřili na mozkovém preparátu.
Tento sofistikovaný kurz byl pořádán poprvé v České republice a byli na něj přihlášeni lékaři z 8 zemí. V týmu profesorů
a lektorů kurzu byli dva prestižní odbor-

níci dané problematiky prof. B. Meyer
z Německa a prof. F. F. Lang z USA, jádro
týmu pak tvořili lékaři Neurochirurgické
kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem – doc. M. Sameš, dr. R. Bartoš,
dr. A. Hejčl a dr. A. Zolal. Ústečtí neurochirurgové se tak přiblížili k cíli vybudovat v Evropě respektované laboratorní
centrum pro hlubší poznání a výuku anatomických detailů mozku.
Garantem akce byl doc. MUDr. Martin
Sameš, CSc., přední český neurochirurg
a přednosta Neurochirurgické kliniky
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
e-mail: 	 martin.sames@mnul.cz
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.

Masarykova nemocnice

V prostorech KZ, a. s. v Centru výchovy a dalšího vzdělávání MNUL, o. z., uspořádalo
dne 6. 6. 2012 Oddělení klinické biochemie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
již sedmý ročník regionální mezioborové odborné konference pro pracovníky klinických laboratoří Interlab.
a likvorologie. Sdělení se
zabývala aktuálními tématy laboratorní medicíny a jejich vysoká úroveň
byla garantována autory,
kterými byli přední odborníci KZ, a. s. a pozvaní externí přednášející.
Posluchače velmi zaujala a bohatá diskuze se
rozvinula po přednášce
MUDr. Šmejcové z odděPřednášející prim. MUDr. Jan Špička
lení klinické mikrobioloLetošní ročník potvrdil dlouhodobý velký gie MNUL – Klinicky významné beta lakzájem o tuto akci ze strany laboratorních tamázy gramnegativních bakterií.
pracovníků z celého Ústeckého kraje, ne- Neméně zajímavá byla i strhující „likvoboť bylo registrováno více než 90 účast- rologická show“ v podání Dr. Kelbicha
níků.
z pořádajícího oddělení, který zúčastněOdborný program byl již tradičně velmi né zavedl i do oblasti vyšetřování dalších
pestrý – zazněly přednášky z klinické bio- extravaskulárních tekutin a představil
chemie, mikrobiologie, lékařské genetiky novou aplikaci tradičních biochemických

markerů při vyšetřování extracelulární tekutiny CNS.
Vyzdvihnout je třeba také sdělení
Mgr. Čejnové z oddělení lékařské genetiky MNUL o nebalancovaných translokacích v prenatální diagnostice.
Velmi aktuální byla i přednáška kolegů
z Institutu klinické a experimentální medicíny o stanovení calprotectinu ve stolici. V současné době totiž OKB MNUL
ve spolupráci s gastroenterologickým
oddělením toto vyšetření zavádí do nabídky.
Klinický pohled na problematiku indikace a interpretace vybraných biochemických vyšetření přinesla MUDr. Pazderková z infekčního oddělení MNUL ve své
přednášce Úskalí interpretace biochemických výsledků u pacientů v intenzivní
péči – kazuistiky z JIP infekce MNUL.
prim. MUDr. Jan Špička
oddělení klinické biochemie
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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VI. Internistický den na Červeném Hrádku je úspěšně za námi

Nemocnice Chomutov

Milé kolegyně, kolegové, odborná veřejnosti!
I letošní VI. ročník odborné konference Internistický den potvrdil, že pevně zakořenil
mezi námi a stává se vyhledávanou vzdělávací akcí. Zájem z Vaší strany stále zůstává
a jsme tomu rádi.
Konferenci pořádá interní oddělení Nemocnice Chomutov, o. z. pod odborným
vedením prim. MUDr. Jiřího Dostála.
Letošní ročník zaštítilo město Chomutov s primátorem Mgr. Janem Marešem
a město Jirkov se starostou Ing. Radkem
Štejnarem, který se osobně zúčastnil zahájení konference a popřál zdravotníkům
mnoho zdaru v jejich těžké práci. Město Jirkov podpořilo akci finanční dotací
ve výši 5.000 Kč.
Dalšími významnými hosty konference
byli MUDr. Jiří Mrázek, vedoucí odboru zdravotní péče Nemocnice Chomutov, o. z., Ing. Alena Bezaniuková za úsek
personalistiky a Ing. Táňa Šťastná
za úsek finanční.
Nosné téma pro letošní ročník znělo:
„Poruchy metabolismu a výživy“.
Úvodní přednáška Ing. Jirků poukázala
na význam vlákniny a celkové podpory
nutrice u našich pacientů. Lékaři z interního JIP si připravili přednášky týkající se parenterální výživy (MUDr. Ježil)
a problematiku acidobazické rovnováhy
se pokusil přiblížit MUDr. Šofr. Za gastroenterologickou ambulanci se prezentoval MUDr. Řepík, který osvětlil význam
endoskopie v souvislosti s nutriční péčí
a MUDr. Al-nnagar, jehož přednáška
o PEG byla velice přínosná zvláště z hle-

Přednášející prim. MUDr. Jiří Dostál
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diska ošetřování PEG. Přednášejícím
hostem v lékařské sekci byl MUDr. Bureš
z chirurgického JIP, který poskytl pohled
na význam nutrice u chirurgických pacientů.
V sesterské sekci byly prezentovány
přednášky na téma hodnocení nutrice
u příjmu pacienta z ošetřovatelského
hlediska – s. Effenbergerová a s. Dvořáková, ošetřovatelský proces u pacientů s metabolickou poruchou na JIP –

je provázáno s životním stylem, motivací
jedince, pohybem a stravou.
Zda se bude konat i příští ročník není
ještě definitivně rozhodnuto, ale pokud
ano, srdečně pozveme všechny Ty, kteří
ke konferenci přistupují jako ke zdroji
získání nových vědomostí a setkání s odborníky ve svém oboru.

11. Perinatologický den Ústeckého kraje

Masarykova nemocnice

V hotelu Ostrov v Ostrově u Tisé se konal ve dnech 7. až 8. června 2012 jedenáctý
ročník konference Perinatologický den Ústeckého kraje. Kromě odborných přednášek byla v programu vyhodnocena porodnická a neonatologická péče všech deseti
nemocnic Ústeckého kraje, které tuto péči poskytují a srovnána s celostátními výsledky.
Chomutov

758

Děčín

735

Závěrem je třeba s poděkováním jmenovat následující firmy, které se letošního
ročníku sponzorsky účastnily:

Rumburk

470

Roudnice n. L.

367

Biotronik, spol s r. o. (Praha), Inlab,
spol. s.r.o. (Praha), Cardion, spol. s.r.o.
(Brno), B. Braun Medical, s.r.o. (Praha),
Abbot Laboratoriés, s.r.o. (Praha), In-

Žatec

500

Perinatální úmrtnost, statický údaj, který
vypovídá o úrovni péče o těhotnou a rodičku (tj. počet živě narozených a zemřelých do 7. dne a mrtvě narozených) byla v
České republice v roce 2011 podle nové
definice 5,41 promile, v Ústeckém kraji
6,68 promile (podle staré definice 3,86
a 4,84 promile). České výsledky jsou
sice na evropské špici, ale srovnatelné
s okolními zeměmi. Ústecký kraj je tedy
nad průměrem České republiky. Nad
průměrem je také v počtu dětí s porodní
hmotností pod 2 500 g. V České republice je podíl dětí s porodní hmotností pod
2 500 g 7,6 % a v Ústeckém kraji 10,5 %.
Příčinou tohoto jevu jsou specifické socioekonomické a kulturní aspekty našeho regionu.

vorozenecké úmrtnosti dětí s porodní
hmotností pod 1 000 g mezi 12 perinatologickými centry v České republice stírají. Novorozenecké oddělení Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem dosahuje
po 2 roky historicky nejnižší úmrtnosti
u dětí s porodní hmotností pod 1 000 g,
a to 13%. Tyto výsledky jsou srovnatelné
s předními centry v České republice.
Konference byla ohodnocena kreditními body České asociace sester a České
lékařské komory. Účast se pohybovala
okolo 90 lékařů a sester z celého severočeského regionu.
Za organizační zajištění děkuji Evě Urbanové a Jiřině Suché z tiskového a organizačního oddělení a za technický servis
Michalu Vodákovi a oddělení multimediálních služeb Krajské zdravotní, a. s.

Obě perinatologická centra v Ústí nad Labem rok od roku snižují novorozeneckou
úmrtnost. Trendem je, že se rozdíly v no-

MUDr. Petr Janec
primář novorozeneckého oddělení
Masarykovy nemocnice v UL, o. z.

Hotel Ostrov v Ostrově u Tisé
V roce 2011 se v České republice narodilo
109 665 novorozenců, tj. o 7 845 méně
než v roce 2010. V Ústeckém kraji se
v roce 2011 narodilo 8 080 novorozenců,
tj. pokles o 7,1 %. Podle vývoje porodnosti za prvních 5 měsíců se dá předpokládat, že porodnost bude dále klesat.
Počet novorozenců v jednotlivých
porodnicích Ústeckého kraje:
Ústí nad Labem
1802

Účastníci konference
s. Baxová a s. Vávrová, sestra Millerová
a s. Vymyslická ve své přednášce upozorňovaly na zvláštnosti diet u onemocnění
M. Crohn a u pacientů, kteří užívají antikoagulancia. Mgr. Rejhonová věnovala
přednášku o poruchách polykání, ve které poukázala mimo jiné na různé typy
screeningů a vyšetření u těchto pacientů.
Hostem v sesterské sekci byla s. Marková
z Ordinace pro choroby srdce, která přispěla tématem o nejnovějších trendech
v diabetické dietě.
Konferenci uzavírala „odlehčená“ přednáška s názvem „Existuje zaručeně
hubnoucí dieta?“ od s. Markové, která
zvláště před nadcházejícím létem poučila přítomné o tom, že neexistuje, ale vše

tersurgical, s.r.o. (Praha), Pfizer, spol
s.r.o. (Praha), Nestlé Health Science
(Praha), HARTMANN – RICO a.s. (Veverská Bítýška), Novo Nordisk, s.r.o. (Praha), Unomeddd, s.r.o. (Praha), Serviér,
s.r.o. (Praha), Dahlhausen CZ, s.r.o. (Kuřim), Zentiva, a. s. (Praha), Promedika
Group, a. s. (Praha), Berlin-Chemie (Praha), PharmaSwiss, s.r.o. (Praha).
Rovněž touto cestou děkujeme všem,
kteří se na konferenci podíleli ať už jako
přednášející, organizátoři, sponzoři a samozřejmě i Vám – účastníkům za Váš zájem.
Mgr. Jana Rejhonová
vrchní sestra int. odd.
Nemocnice Chomutov, o. z.

Most

1139

Teplice

836
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640

Litoměřice

832

Účastníci konference
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Závislost – známá neznámá!
Omamné látky jsou velmi starého původu. Jejich užívání je popsáno již ve starověkém Egyptě. Zde se spíše jednalo o rituální či lékařské použití, a proto nemůžeme
jednoznačně hovořit o drogové závislosti.
K velkému využívání drog dochází až
v 19. století, kdy už je farmaceutický průmysl v Americe a Evropě schopen izolovat z přírodních látek čistou drogu. Drogy
byly v 19. století velice rozšířené, ale ještě pořád nemůžeme hovořit o závislosti,
jednalo se spíše o rekreační používání
slabých drog.

Přelomem v užívání drog byl vynález injekční jehly v roce 1853. Po tomto objevu
již bylo možno aplikovat drogy nitrožilně,
čímž se znásobil jejich účinek.
Na přelomu 20. století již začaly vyvstávat první problémy se závislostmi
a dalšími jevy provázejícími závislost
na drogách. Rovněž se drogy začaly dělit
na legální (alkohol, nikotin, v některých
zemích i marihuana) a nelegální (kokain,
heroin, konopí).
Závislostí jako nemocí se začali vědci zabývat až ve 20. století.
Lidé vždy hledali způsoby, jak si zpříjemnit život. Jenže, každé pro má i své proti.
Je-li něco příjemné, snadno si na to zvykneme. Vzdát se toho je někdy velmi těžké, a tak postupně vzniká závislost…
Jaké jsou nejčastější druhy závislostí?
Každého jistě nejdřív napadne alkohol,
cigarety, drogy. Ale člověk nemusí být
závislý jen na látkách, které si nějakým
způsobem vpravuje do těla. Závislost
může být například na hracích automa-
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tech, na počítačích nebo mobilních telefonech.
Jak je to možné, že někdo pije, a alkoholik se z něj nestane, zatímco jiný pije
stejně, a skončí jako lidská troska? Pro
rozvoj některého z druhů závislosti jsou
třeba určité předpoklady. Rozhodující
jsou asi čtyři faktory. Osobnost člověka,
vlastnosti dané látky,
vlivy prostředí a podnět.
Nezralý, nezdrženlivý
člověk je mnohem náchylnější ke vzniku závislosti. Látky způsobující závislost se mohou
výrazně lišit v rychlosti
působení. Návyk na alkohol vzniká během
několika let, na tvrdé
drogy již po několika
dávkách.
Prostředí,
ve kterém žijeme, nás ovlivňuje velmi
výrazně. Lidé z neúplných rodin, úplných
disharmonických rodin s častými konflikty nebo lidé se snadným přístupem
k droze jsou ohroženi.
Podnětem k užívání návykové látky může
být nabídka od kamaráda, v partě, na bujaré oslavě, nebo naopak při velké stresové zátěži, při nemoci, při bolestech.
O závislosti hovoříme v okamžiku, kdy se
nemůžeme obejít bez nějaké látky nebo
činnosti. Při stanovení této diagnózy se
posuzují následující příznaky, přičemž
musí být splněny alespoň tři.
Prvním příznakem je puzení nebo touha (craving) po dané činnosti. Dalším je
ztráta kontroly nad užíváním látky nebo
provozováním aktivity. Je třeba stále vyšší dávky k uspokojení. Pokud je činnost
nebo látka odepřena, dostavují se nepříjemné pocity. Jsou omezeny jakékoliv
jiné zájmy. V požívání je pokračováno
i přesto, že jsou přítomny zjevné důkazy
o poškozování vlastního organismu.

Stadia rozvoje závislosti:
1. stadium experimentální – občasné
užití drogy, při kterém nejsou patrné
nežádoucí účinky.
2. stadium příležitostného užívání – jedinec zjišťuje, že mu droga v určitých
situacích pomáhá, víkendové a rekreační užívání.
3. stadium pravidelného užívání – jedinec drogu užívá stále častěji, přestává se zajímat o všechno, co se netýká drogy, přestává se zajímat o svou
práci/školu, rodinu a přátele, zvyšuje se tolerance, bere i přes důsledky na zdraví (asi polovina uživatelů
s drogou za pomoci odborníků končí
v tomto stadiu).
4. stadium návyku a závislosti – jediné, co dotyčného zajímá je samotná
droga, důsledky užívání jsou vidět
na všech oblastech života, dochází
k poškození zdraví.
Nejrozšířenějšími drogami jsou alkohol
a nikotin. Z legálně dostupných látek je
patrně vůbec nejčastější drogou kofein,
látka obsažená v kávě a čaji. Je ovšem
pravda, že skutečná závislost na kofeinu
je vzácná. Dále sem patří různé léky proti bolestem (analgetika) a léky na spaní
(hypnotika). Nelze opomenout velmi
nebezpečné čichání ředidel a rozpouštědel, které je naštěstí v poslední době
na ústupu.
Z nelegálních látek jsou známé marihuana, hašiš, kokain, amfetamin, LSD, morfin, heroin, extáze a řada dalších.
Jak je uvedeno v úvodu, závislost může
vzniknout i na některých druzích činnosti, jako jsou hazardní nebo počítačové
hry. V poslední době hovoří někteří odborníci i o závislosti na internetu a mobilních telefonech.
Postup rozvoje závislosti si můžeme
ukázat na příkladu alkoholismu. V prvním stadiu člověk pije kvůli příjemným
Pro závislého je důležitá
podpora jeho blízkých. Závislý
člověk totiž nemá na svůj
problém žádný náhled.

účinkům, které alkohol na organismus
má. V následující fázi se zvyšuje potřeba alkoholu, čas od času se objevují výpadky paměti. Třetí fázi charakterizuje
ztráta kontroly nad pitím, alkoholik pije
až do opilosti, přestává chodit do práce.
V posledním stadiu selhává tolerance,
opilost se dostavuje i po malém množství alkoholu, osobnost se rozpadá, je
přítomen těžký abstinenční syndrom.
To, co si lidé často neuvědomují, je skutečnost, že závislý člověk neužívá svou
drogu proto, aby si přivodil příjemné pocity, ale proto, aby mu nebylo špatně.
Léčba závislostí je obtížná a dlouhodobá. Ideálním stavem by bylo opětovné
dosažení kontroly nad požíváním dotyč-

né látky. To je však nemožné. Jediným
možným řešením je proto navození doživotní abstinence. Vyléčený člověk již
nikdy nesmí znovu začít brát drogu.
Při léčbě není možné zkoušet drogu postupně vysazovat. Člověk musí pochopit,
poznat a přijmout, že je závislý. Léčba
probíhá na specializovaných psychiatrických odděleních a ve specializovaných
léčebnách. V terapii je využívána skupinová i individuální psychoterapie. Závislým osobám je třeba ukázat jinou náplň
jejich dalšího života.
Pro závislého je důležitá podpora jeho
blízkých. Ti ho také většinou o nutnosti léčby přesvědčí. Závislý člověk totiž
nemá na svůj problém žádný náhled. Je

si jist, že má vše pod kontrolou, že kdyby
chtěl, mohl by kdykoliv přestat. Vymyslí
si desítky logických důvodů, proč drogu
užívá.
Neléčená závislost končí většinou tragicky. Postižený je své droze ochoten obětovat všechno. Nic jiného pro něj nemá
smysl. Utratí za ni všechny peníze, mnohdy se dává na cestu zločinu, aby drogu
získal. Ztrácí veškerou důstojnost, jeho
tělo chátrá, podléhá nemocem. Sám si již
nedokáže pomoci. Léčba je proto nezbytná a nikdy na ni není pozdě. Čím dříve se
ale začne, tím je naděje na úspěch větší.
Marcela Šárová
hlavní sestra
Nemocnice Most, o. z.

Appendix
Jinak zvaný červovitý výběžek slepého střeva (appendix vermiformis) je ve své podstatě dlouhý tenký výběžek s volným koncem, obvykle 6–10 cm dlouhý a asi 7 mm
široký, který vychází ze slepého střeva. Slepé střevo a jeho appendix se nacházejí
na pravé straně lidského těla.

Co se vlastně děje? Příznaky začínají bolestí břicha, která se rozšiřuje postupně
na celou břišní oblast. Postižený hledá
úlevu zejména v polohování těla tak, aby
se mu ulevilo. Má napjatou břišní stěnu
a tak volí polohu, která jí uvolní. Průvodní jev může být doprovázen lehkým průjmem, zvracením a celkovou nevolností.
Důležitým varovným signálem, že by
mohlo jít o zánět slepého střeva, je bodavé píchnutí při tlaku a rychlém uvolnění
na spodní pravé straně břicha v oblasti

největších bolestí. To může
jasně signalizovat rozšířený zánět břišní stěny a je
nutno vyhledat lékařskou
pomoc. V tomto okamžiku
je lepší vyburcovat planý
poplach, než přijet „s křížkem po funuse“, kdy je životu nebezpečný zánět již
rozjet a ohrožuje pacienta
na životě.
Pokud po přijetí na nemocniční oddělení bolesti
břicha ustoupí, zpravidla
se ještě dále vyčkává. Často není operace nutná. Bolesti mohou ustoupit, ať už
proto, že zánět pominul, nebo proto, že
bolesti měly jinou příčinu.
Jestliže je operace z lékařského posouzení nevyhnutelná, budete seznámeni
s jejím postupem a i případnými riziky. Operace probíhá v celkové narkóze.
V dnešní době bývá zpravidla provedena
laparoskopicky, kdy je do těla zavedena
malá kamera a tenké operační nástroje.
Po nich zůstanou jen malé povrchové jiz-

vičky. Po operaci se probudíte s náplastí
na pravém podbřišku. V případě komplikací nebo problému většího rozsahu (zánět i jiných tkání v oblasti poblíž slepého
střeva) se probudíte s ošetřenou ránou
svisle pod pupkem nebo vedle pupku.
Může nastat i situace, kdy apendix před
operací již praskl (popisovaný nebezpečný stav), a tak jsou do břicha zavedeny
drény pro odvod nečistot. Ty jsou zpravidla odstraněny do tří dnů.
Po uvedeném chirurgickém zákroku pacient pocítí celkovou výraznou úlevu
a rychle se zotavuje. Postupem času již
může přijímat i vydatnější stravu a regeneruje. Uvedená operace umožňuje
odchod z nemocnice zhruba do jednoho
týdne po provedeném zákroku. Celkové
zhojení pak trvá přibližně čtyři týdny.
Do pracovního režimu pacient nastupuje
do dvou týdnů po operaci, ale závisí to
na jeho oboru činnosti. Pracovní výkon
zatěžující břišní svaly a fyzický fond celkově nástup do zaměstnání oddaluje.
Sportovat se doporučuje, v případě dobrého fyzického stavu, až po šesti týdnech
od operace.
Mgr. Josef Rajchert
redakce Infolistů
zdroj internet, foto: WebMD, LLC
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Digitalizace RDG oddělení
Ve svém článku bych vám chtěla přiblížit loňskou a předloňskou modernizaci našeho RDG oddělení, kterou byl přechod z klasického snímkování na digitální provoz.
Jak to u nás chodí…
Již při vstupu na oddělení si povšimnete
druhého okénka a nově vybavené kanceláře. Tato změna je první, kterou klient
postřehne. Systém příjmu klienta se příliš nezměnil. Klient, přicházející na RDG
oddělení je vždy „vybaven“ žádankou
od ošetřujícího lékaře. Po jeho příchodu
k nám na oddělení proběhne odbavení
u jednoho z přijímacích okének.
Pokud přicházíte od lékařů z naší nemocnice, najdu si vaši žádanku v NIS
(Nemocniční Informační Systém) a podle
typu požadovaného vyšetření ji doplním
a rovnou odešlu na určenou snímkovnu
a vás pak nasměruji do požadované části
chodby, která je zároveň čekárnou. Zde
budete vyvoláni rtg asistentem(kou), která vás osnímkuje a poté se s naším oddělením rozloučíte. Snímky jsou mezitím
uloženy v nemocniční datové síti (PACS,
xVision). Ošetřující lékař našeho klienta
si je odtud načte, odpadá tak zpoždění způsobené vyvoláváním klasických
snímků, jejich zapůjčováním a zpětným
vracením.

Zrekonstruovaná popisovna lékařů
s novou výpočetní technikou
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V případě, že jste k nám
odeslán od lékařů, kteří
přístup do NISu nemají,
pak musíme papírovou
žádanku do NISu přepsat
u nás. Po ověření pojišťovny a zapsání je postup
vyšetření obdobný, pouze
s jedním rozdílem – navštívíte nás opět následující den po 13. hod., kdy si
přijdete pro nález či pro
snímky na CD (tato jsou
zpoplatněna). I když ani
toto nemusí být vždy pravidlem, protože někteří lékaři mají nasmlouván přístup
do PACSu a jejich klienti
jsou tak od poplatku za CD
ušetřeni.

Provizorní pracoviště na chodbě nemocnice
Rekonstrukce…
Zde se rozepíši o nutných změnách, které do místnosti bývalého ultrazvuku a bou nás proběhly. Počátkem roku 2010 jsme hužel je tam dodnes. Tak začaly naše
začali kompletní rekonstrukcí kanceláře, první zkušenosti s nepřímou digitalizací
kdy ke stávajícímu okénku přibylo ještě a my si mohli vyzkoušet kouzla digitálníjedno. Nebyl to žádný ho provozu. Na rozdíl od „klasiky“ si nyní
náš rozmar, s digitali- může rtg asistent se snímkem „pohrát“
zací se zvýšila „čekací a pokud je třeba, tak jej patřičně upravit,
doba“ u okénka z dů- aby byl pro lékaře-rentgenologa dobvodu častého přepi- ře čitelný. Čili se dá dost věcí na čtečce
su papírových žáda- upravit, zeslabit, ztmavit, obraz otáčet či
nek do elektronické do snímku vpisovat.
formy. Když nastalo Současně se čtečkou byl zprovozněn
malování, zařizová- PACS a do digitalizovaného systému byl
ní kanceláře novým zapojen i přístroj Axiom, který byl dosud
nábytkem a výpo- využit jen pro skiaskopii. Plně digitálčetní technikou, byli ní přístroj Swissray, pořízený již v roce
jsme na několik dní 2009, byl nyní připojen a konečně došel
dokonce „vysunuti“ svého využití. Na zbylých snímkovnách
na chodbu.
zůstaly původní přístroje. Tím nastalo
Dalším krokem bylo mezidobí snímkování na film i digitálně.
pořízení naší první Pro ambulance, které ještě nebyly dovyčtečky v létě 2010. baveny počítači a přístupem přes xVisiByl to jednoslotový on a PACS jsme snímkovali na film a pro
model, který byl pro- ostatní jsme již snímkovali digitálně, buď
vizorně nainstalován přes čtečky či na přístrojích Axiom a Swi-

ssray. V říjnu 2010 byla namontována
druhá čtyřslotová čtečka, která umožňuje načíst čtyři kazety současně (jednoho
klienta) opět do provizorních prostor ultrazvuku. Na tyto časy však nevzpomínáme rádi, museli jsme běhat po chodbě
a přenášet kvanta osnímkovaných kazet
do čteček a zpět a těšili se na rekonstrukci komory. Ta začala v lednu 2011
demontáží vyvolávacích automatů, a tím
skončilo kombinované digitálně-filmové
mezidobí. Temná komora byla v létě 2011
zrekonstruována na popisovnu lékařů
s novou výpočetní technikou, byla sem
konečně natrvalo umístěna čtyřslotová
čtečka a nám se tak ulevilo od takřka ročního běhání.
Tímto nám také skončilo hektické dvouleté období rekonstrukcí, stěhování, stavebních úprav, různých provizorií a omezení provozu.

Nemocnice Teplice

Trocha teorie nikoho nezabije…
Pro laiky krátce vysvětlím účel čtečky:
jsou dva typy digitalizace provozu. Jeden typ je digitalizace přímá, což obnáší
výměnu všech rtg přístrojů za digitální,
včetně pojízdných rentgenů. To není reálné, proto se u těchto případů používá
nepřímá digitalizace, která umožňuje použití stávajících přístrojů. Nesnímkuje se
však již na klasický film, ale na zvláštní
kazetu s paměťovou fólií. A v oné, výše
uvedené čtečce, se stane ten zázrak,
kdy se k worklistu klienta (zde je uvedeno číslo žádanky, požadovaný snímek,
osobní údaje…) přiřadí zdigitalizovaný
snímek (či snímky). Kazeta se ve čtečce
vymaže a je připravena pro nového klienta. Rtg asistent zkontroluje, upraví potřebné údaje a výsledek své práce odešle
do PACSu, odkud si jej lékař „vyzvedne“
prakticky kdekoli v rámci Krajské zdra-

votní a. s. A nejen on – kdokoliv, kdo má
nasmlouván přístup do systému PACS,
třeba i lékař ve vzdálené Praze.
Pokud máme pracoviště vybavené rtg
přístrojem, jenž má místo kazety snímač,
který snímek rovnou zdigitalizuje, pak
se jedná o přímou digitalizaci. U ní není
třeba pobíhat s kazetami do čtečky, ale
přímo na monitoru přístroje vybereme
klientův worklist, zvolíme expozice, osnímkujeme, upravíme a odešleme do PACSu. To nám umožňují přístroje Axiom
a Swissray.
Velkou výhodou digitálního provozu je
eliminace rizika ztráty zapůjčených snímků, možnost jejich okamžitého sdílení
s jinými nemocnicemi a ordinacemi, nehledě na časovou úsporu.
Štěpánka Tauchmanová
radiologický asistent
Nemocnice Teplice, o. z.

Již po třetí „Když se chceš opalovat, musíš se chránit“

Nemocnice Chomutov

Dne 18. 6. 2012 se uskutečnila preventivní akce KZ, a. s., kterou pořádalo kožní oddělení nemocnice Chomutov, tentokrát s námi spolupracovaly i Střední zdravotnická
škola Chomutov a Gymnázium Chomutov. Mladí lidé se učili, jak chránit kůži před
sluncem, jak vypadají kožní zhoubné nádory.
Návštěvníci Kamencového jezera mohli
zdarma využít možnosti prohlídky kožními lékaři, měli také možnost vidět, jak
vypadají kožní nádory. Firmy, které vyvíjí krémy s UV filtry, poradily, jaké krémy
jsou dostačující ochranou pro jejich fototyp kožní. Spolupracovaly i jiné firmy,
kterým není lhostejná prevence.
Vyšetření využilo 141 zájemců, u 6 z nich
bylo podezření na zhoubné kožní onemocnění. Výsledky histologického vyšetření, které potvrdí typ nádoru, budou
v brzké době.
Akce upozorňuje na vzrůstající výskyt
maligního melanomu i jiných typů kožních karcinomů.
Navazovala na Evropský den melanomu,
do kterého se naše pracoviště zapojilo

14. 5. 2012, vyšetřili jsme nejvíce pacientů ze všech zapojených kožních ordinací
v České republice, přišlo 291 zájemců,
u 4 z nich jsme histologicky potvrdili
zhoubný melanom, u dalších 15 lidí byl
odhalen jiný typ karcinomu.
Důležitá je prevence, přijít včas, dříve
než zhoubné buňky opustí kůži a vycestují dále do těla. Při odstranění nádoru
na počátku vzniku je pacient vyléčen.
Kožní nádory jsou barevné, viditelné.
Bohužel nebolí. Bodem zájmu musí být
i projevy, které mají 5mm průměr.
Uspořádat takovouto akci je vždy týmová
práce, děkuji lékařům, sestřičkám našeho oddělení, všem, kteří s námi spolupracovali, za jejich boj v prevenci kožních
nádorů.
prim. MUDr. Radka Neumannová
kožní oddělení
Nemocnice Chomutov , o. z.
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Dobrovolníci v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.

Světový týden kojení 2012

Masarykova nemocnice

„Spřízněná duše“
MARIE
K dobrovolnictví mě přivedl inzerát v novinách. Možnost pomáhat nemocným lidem v nemocnici mě ohromně povzbudila, pustila jsem se do toho s velkou chutí.
Zlepšovat a zpříjemňovat lidem pobyt

Vladimír Holub a Karla Pabiánová
v nemocnici, to je přece krásné poslání.
Především na oddělení ošetřovatelských
lůžek, kde jsou pacienti hospitalizováni
dlouhodobě. Z vlastní zkušenosti vím, co
takový člověk prožívá. Nejenom fyzickou
zátěž po náročných operacích, ale i psychické problémy, protože bolest, hlavně ta dlouhodobá, dokáže i statečného
a silného člověka srazit na kolena a udě-

lat z něj slabou, vystrašenou, depresi
a sebelítosti podléhající bytost.
A tak si s nimi povídám. A pokud to někomu připadá málo, neví, o čem mluví. Pro
nemocného člověka je radost moci se bez
zábran a klidně projevit, popovídat, svěřit se. Bavíme se o různých
věcech, třeba o vnoučatech.
Těmi se každá babička strašně ráda pochlubí. Nejhezčí
je, když se mi povede přimět
je k vyprávění o životě, co zažily, kde pracovaly, jaké byly
dřív a jaké jsou dnes. Některé
pacienty, kteří mohou chodit,
doprovázím po chodbě při
procházce. Na pokoji, pokud
je potřeba, dělám některé
drobné služby, třeba naklepu polštář a peřinu nebo doleju čaj. Jsem ráda, že můžu
přispět k tomu, aby se cítili lépe, a těší
mě, že i moje návštěva jim může dodat
novou chuť do života. Doufám a věřím, že
dobrovolnictví bude podporováno nejen
v nemocnicích, ale i ve společnosti, protože pozitivní podnět a impuls možná
budeme jednou potřebovat my všichni…
Psychická podpora, spřízněná duše, vě-

Výstava "Veřejné zdraví začíná kojením"
Unikátní soubor snímků fotografů Davida a Miroslava Švejnohových na téma
kojení napříč kontinenty připravila firma Bayer ve spolupráci s Laktační ligou
v ČR. Tento projekt reaguje na varovně
klesající počty výlučně kojených dětí
do šesti měsíců věku dítěte v ČR.
„Potřebu rozšiřování většího povědomí o významu kojení pro veřejné zdraví si vzala za svůj cíl firma Bayer v ČR
a začlenila tuto iniciativu do oblasti své společenské
odpovědnosti. Již druhým rokem tato firma, zaměřená
na inovace v oblasti péče o zdraví, péče o rostliny a vývoj
nových materiálů, organizuje informační a komunikační
aktivity a výstavy na podporu kojení.
Putovní výstava „Veřejné zdraví začíná kojením“ firmy
Bayer a Laktační ligy bude v průběhu července instalována v Atriu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
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domí, že na vás někomu záleží, to je přece strašně, strašně důležité.
Jsem nesmírně poctěna, že právě takovým dobrovolníkem mohu být. A není
pravda, že je to práce zdarma, protože
odměna přece nemusí být vyjádřena jen
penězi. Já se cítím po každé návštěvě
obohacena. Naučila jsem se zapomenout na svoje problémy a starosti, protože není důležité myslet jen na sebe,
je důležité pomáhat a podávat pomocnou ruku, přinášet potěšení. Určitě bych
od dobrovolníků neodešla kvůli nějakému špatnému zážitku z těžké nemoci či
psychické nepohody pacienta. Naopak,
taková zkušenost je neocenitelná, protože člověk už potom ví, jak reagovat a jak
se chovat, když se bude tato situace opakovat v nemocnici, ale třeba i mezi jeho
nejbližšími.
A když se na vás podívá nemocný starý
pán, usměje se a řekne, že když vás vidí,
přestává ho bolet rána a je mu dobře
na duši, máte pocit, že to všechno má
svrchovaný smysl.
"Kdo chce pohnout světem,
ať hne nejdřív sám sebou."
Sokrates

Ve dnech 1. - 7. srpna letošního roku se koná již 20. ročník Světového týdne kojení
(WBW). Tématem letošního roku je připomenutí toho, co se v posledních 20 letech
v oblasti výživy kojenců a malých dětí stalo.
Před 20 lety zahájila Světová aliance
na podporu kojení první ročník Světového týdne kojení, který svou kampaň
zaměřoval na téma: „Baby-Friendly Hospital Initiative“. Jde o iniciativu, která
se snaží celosvětově podporovat kojení
a zaměřuje se na informovanost zdravotnického personálu v otázkách kojení.
Iniciativa uděluje nemocnicím, splňujícím kritéria, titul Baby-Friendly Hospital.
Naše nemocnice tento titul získala v roce
2002. Před 10 lety Světová zdravotnická
organizace (WHO) a Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF) společně vyvinuly a spustily Globální Strategii
pro výživu kojenců a malých dětí. Ta
dává jasně najevo, že je nutné najít optimální postup ve výživě dětí pro snížení
podvýživy na jedné straně a na straně
druhé obezity. Dále poskytuje doporučení, jak chránit, prosazovat a podporovat
výlučné kojení po dobu prvních šesti
měsíců a v kojení pokračovat do dvou let
věku dítěte spolu s dostatečnou, vhodnou domácí doplňkovou stravou od šesti
měsíců věku dítěte.
Na našem oddělení se snažíme dodržovat tzv. Deset kroků k úspěšnému kojení
(viz. obrázek). Péče o kojení však začíná již v době těhotenství, informováním
těhotné o výhodách a technice kojení
(buď na předporodních kurzech, anebo
cestou obvodních gynekologů). Další
část podpory kojení leží na zdravotnících
porodnických oddělení, kteří by měli kojení podporovat, a to přiložením dítěte
v kontaktu kůže ke kůži do jedné hodiny
od porodu, umožnit matce být po celou
dobu spolu s dítětem, s výjimkou lékařsky indikovaných případů a podat matce
pomocnou ruku v otázkách kojení a odstříkáváni mléka. Propuštěním matky
z našeho oddělení péče o kojení nekončí. Štafetu dále přebírají v otázce dítěte
praktičtí lékaři pro děti a dorost a v otázce matky obvodní gynekologové.

Pokud mají matky po propuštění domů
problémy s kojením, mohou se obrátit
buď na naše oddělení, nebo na laktační poradce, jejichž seznam naleznou
na www.kojeni.cz.
Podle posledních závěrů UNICEF (Studie o stavu dětí ve světě z roku 2011) se

v celém světě loni narodilo 136,7 milionu
dětí, ale pouze 32,6 % z nich bylo výlučně kojeno po dobu prvních šesti měsíců.
Snahou mezinárodních organizací je, aby
90 % dětí zahájilo kojení do jedné hodiny od porodu a 70 % dětí bylo výlučně
kojeno po dobu prvních šesti měsíců.
MUDr. Jana Pánková Hrabáková
novorozenecké oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

13

Ústecká kardiologická klinika modernizuje přístrojové vybavení

Masarykova nemocnice

Ústecká Masarykova nemocnice modernizuje své přístrojové vybavení prostřednictvím projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního
centra KZ – MN v Ústí nad Labem, registrační číslo CZ.1.06/3.2.01/05.06570“, který
podala Krajská zdravotní, a. s. v rámci 5. výzvy Ministerstva zdravotnictví České republiky pro oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Integrovaného
operačního programu. Projekt byl hodnotící komisí IOP doporučen k financování a je
podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Realizace projektu významným způsobem ovlivní vybavenost a tím i rozsah poskytované diagnostické a léčebné péče na kardiologické klinice, proto jsme o pár slov
požádali jejího přednostu doc. MUDr. Pavla Červinku Ph.D., FESC, FSCAI.
Můžete nám stručně představit vaší kliniku?
Struktura pracoviště je obdobná jako
ve většině fakultních nebo velkých krajských nemocnicích. Kliniku tvoří pracoviště invazivní kardiologie, koronární
jednotky, pracoviště elektrofyziologie
a kardiostimulace, pracoviště neinvazivní kardiologie, arytmologická jednotka,
standardní oddělení a ambulantní trakt.
Ministerstvem zdravotnictví jsme byli zařazeni do národní sítě kardiovaskulární
péče ve stupni Kardiovaskulární centrum
a poskytujeme tak vysoce specializovanou péči pacientům Ústeckého kraje.
Aktivní jsme také v publikační či přednáškové činnosti, pravidelně prezentujeme naši práci nejen na tuzemských, ale
také na zahraničních kongresech. Klinika

Kardiologická klinika v datech:
2003 založení kardiologické kliniky v ústecké nemocnici s cílem
poskytovat diagnostickou a léčebnou péči obyvatelům
Ústeckého kraje.
2004 zahájení provozu elektrofyziologické laboratoře, kde jsou
vyšetřováni a léčeni nemocní se srdečními arytmiemi. Běžně se
provádí radiofrekvenční ablace či programovaná stimulace
komor.
2005 získání licence pro implantace kardiovertrů-defibrilátorů
a přístrojů pro resynchronizační terapii.
2006 získání akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR pro
kardiologii, zařazení pracoviště mezi 14 prestižních
kardiologických pracovišť v ČR, což umožňuje školit lékaře
v oboru kardiologie.
2009 zařazení do sítě kardiovaskulární péče ve stupni
Kardiovaskulární centrum.

Nemocnice Chomutov

Vyšetření počítačovou tomografií (CT) se již stalo pro nejrůznější medicínské obory
standardní součástí rtg diagnostiky. S rozvojem vědy se nejen tyto přístroje stále
více zdokonalují a jejich technická úroveň je, kromě jiného, posuzovaná počtem řad
čidel, které snímají rtg záření a převádějí je do digitální podoby. Výsledkem je digitální obraz struktur, kterými rtg záření prošlo. To má přímý vliv na výsledek vyšetření
a umožňuje kvalitnější diagnostiku.
V závěru minulého roku byl Krajskou
zdravotní, a. s. po dlouhých a náročných jednáních zakoupen a nainstalován
64řadý počítačový tomograf Somatom
Definition AS – 64, firmy SIEMENS, který
poskytuje širokou škálu vyšetření nejen
pro všechna oddělení chomutovské nemocnice, ale i pro mnoho ambulantních
subjektů.

pravidelně pořádá seminář „Ústecké kardiologické dny“ s účastí předních odborníků z oboru kardiologie z celé ČR.
Jak byste popsal činnost a vybavenost
kliniky před realizací projektu?
Klinika jako Kardiovaskulární centrum
je koordinátorem kardiovaskulární péče
v regionu, garantem a poskytovatelem
specializované péče a v neposlední řadě
se aktivně podílí na výzkumu, vzdělávání a aplikaci nových metod a poznatků
do praxe. V rámci zařazení do sítě center
kardiovaskulární péče však bylo třeba
splnit řadu požadavků, mimo jiné i na přístrojové vybavení. V rámci projektu tak
nejen obnovujeme stávající přístroje, ale
doplňujeme na standardizované vybavení kardiovaskulárních center.

Vyšetření počítačovou tomografií (CT)

Doc. MUDr. Pavel Červinka Ph.D., FESC, FSCAI

Co přinese nové přístrojové vybavení
vám a pacientům?
V současné době jsou našimi pacienty
především lidé s akutní či chronickou
formou ICHS a nemocní s vrozenými i získanými srdečními vadami. Modernizace
stávajícího vybavení a pořízení nových
přístrojů nám umožní zlepšení přežívání
pacientů a povede k rozšíření diagnostiky a léčby např. komplexních srdečních
arytmií.
Které přístroje budou pro vás největším
přínosem?
Nedá se říci, že by byl některý méně potřebný, neboť jako celek významným způsobem zvýší úroveň vybavenosti kliniky.
Pokud bych však měl přeci jen vybrat
třeba dva přístroje, tak by jedním z nich
byla angiografická linka, která bude druhou na našem pracovišti a umožní nám
vyšetřit větší množství pacientů než dosud. Za velice významnou považuji instalaci kardiologického informačního systému, který nám umožní správu, sdílení
a archivaci dat v křivkové podobě z EKG
přístrojů, EKG záznamů a zpráv z holterů,
zátěžových EKG, defibrilátorů apod.

váme potřeby zejména iktového centra
neurologického oddělení. Dalším častým
výkonem je angiografie při podezření
na plicní embolii a končetinové angiogra-

Na začátku tohoto roku jsme zahájili
nejprve zkušební provoz, protože práce
s tímto technicky podstatně vyspělejším
zařízením, oproti starému jednořadému
CT, je mnohem náročnější. Klade větší nároky jak na radiologické asistenty,
tak i na lékaře. Proto nám, a zejména
lékařům, pomáhali nejprve zástupci dodavatelské firmy, pak, trochu později,
i kolegové lékaři z ústecké a mostecké
nemocnice.
Přibližně po jednom měsíci zkušebního
provozu jsme začali rozšiřovat nabídku vyšetření a v současné době kromě
standardních nativních i kontrastních
výkonů provádíme angiografie karotických a mozkových tepen, čímž pokrý-

SIEMENS počítačový tomograf Somatom Definition AS – 64
fie pro potřeby cévní chirurgie. I pro potřeby ARO oddělení můžeme nabídnout
komfortnější
služby
a servis. A s postupem
času chceme nabídku
vyšetření ještě rozšiřovat.

Pracoviště s novým počítačovým tomografem
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zkrátila objednávací doba přibližně na 3
týdny i doba čekání na samotný výkon
a provoz je plynulejší. Také se pomalu
zvyšuje počet vyšetření prováděných během pohotovostních služeb.
Po třech měsících práce na novém počítačovém tomografu již můžeme začít
porovnávat. V loňském roce jsme za stejné období na starém CT provedli 1 054
výkonů, převážně jen standardní nativní

Nejen pro nás je nový
CT velkou změnou. I pacienti, kteří k nám přicházejí se zkušenostmi
z minulého pracoviště,
jsou jistě příjemně překvapeni. Doba potřebná k vyšetření bývá
podstatně kratší, u některých výkonů jen několik minut. Takže se

a kontrastní vyšetření, přičemž objednací doba byla až 6 týdnů. Za tři měsíce letošního roku jsme provedli 1 418 výkonů
a novinkou v naší práci jsou angiografie
mozkových, plicních a končetinových
cév. Při hodnocení a stanovení diagnózy
lékařům velmi pomáhají 3D rekonstrukce.
Je zřejmé, že instalací kvalitního počítačového tomografu v chomutovské
nemocnici došlo k výraznému zlepšení
služeb a diagnostiky pro pacienty nejen
nemocnice a města, ale i větší spádové
oblasti.
Alena Jílková
vedoucí radiologická asistentka
RDG oddělení
Nemocnice Chomutov, o. z.
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V poslední době se stále častěji objevují zprávy o připravovaných omezeních lázeňské péče
hrazené ze zdravotního pojištění. Řada z nich dokonce tvrdí, že tzv. lázně na křížek úplně
zaniknou. V záplavě často protichůdných vyjádření je pro pacienta i jeho lékaře těžké se
v nich orientovat. Jak se tedy věc má doopravdy?

placená inzerce

Konec lázní hrazených pojišťovnou?
Kdepak, i po novele vyhlášky komplexní
lázeňská péče zůstává!

Ministerstvo zdravotnictví připravilo změnu vyhlášky
o lázeňské péči. Navrhuje:
–– omezit počet opakování léčby,
–– některým diagnózám hradit pouze léčení (tzv. příspěvková lázeňská péče),
–– a několik málo diagnóz z nároku na lázně vyřazuje.
Žádný konec lázní od pojišťovny se tedy nekoná, jen pravidla se upraví podle závažnosti
onemocnění. Zatím vše platí stejně jako v předchozích letech, tento návrh na změnu vyhlášky musí totiž ještě projít tzv. připomínkovým řízením a začne platit nejdříve v polovině
letošního roku. V prvních měsících roku 2012 se tedy v lázeňské léčbě, hrazené zdravotními pojišťovnami, nic nemění. A do budoucna rozhodně platí, že komplexní lázeňská péče
i po novele indikačního seznamu zůstane zachována!

Co tedy dělat pro pobyt v lázních?
–– Informujte se u svého lékaře a následně ve vaší zdravotní pojišťovně,
–– nebo oslovte přímo lázně, jsou k dispozici programy, které si můžete dopřát jako samoplátce bez závislosti na pojišťovně za zvýhodněných podmínek.
V Ústeckém kraji to jsou Lázně Teplice v Čechách, které připravily nový léčebný program
Vitalita. Pobyt Vitalita představuje časově i finančně dostupnou lázeňskou péči, kterou může
využít každý, jehož indikace bude nějak dotčena novou vyhláškou. Podmínkou cenového
zvýhodnění pro pojištěnce tuzemských zdravotních pojišťoven je čerpání pobytu v délce
minimálně dvou týdnů, které jsou z hlediska léčebných výsledků nutností. Bližší informace
vám sdělí na tel.: 417 977 444.

od 15. 6. 2012

Ing. Yveta Slišková
členka představenstva Svazu léčebných lázní ČR

Personální změny v KZ, a. s.
Nemocnice Most, o. z.
MUDr. Stanislav Slavík
se stal primářem neurologického oddělení.
Bc. Lenka Benešová
vedoucí odboru personalistiky a mezd 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

