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Milí čtenáři Infolistů,
v době krátce před prázdninami jsem Vás informoval o začátku procesu nejvýznamnější změny řízení naší Krajské zdravotní, a.s. od jejího faktického
vzniku dne 1. září 2007.
K první (a mediálně velmi sledované) změně došlo
k 1. 7. 2010, kdy byla odstraněna celá jedna vrstva
řídící struktury – ředitelé jednotlivých nemocnic neboli odštěpných závodů Krajské zdravotní v terminologii obchodního zákoníku. Mimo přímé úspory
významných finančních prostředků umožní přímější
a jednodušší organizační struktura lepší a rychlejší
reakce na veškeré vnější změny ovlivňující činnost společnosti. Současně je také nutným předpokladem pro centralizaci všech obslužných činností v rámci přechodu na
procesní řízení.
Samozřejmě, že jako s každou změnou přišly problémy zejména organizačního a logistického rázu vyplývající zřejmě z nedostatečné informovanosti všech zaměstnanců KZ. Proto si na tomto místě dovolím zopakovat základní princip – problematiku
týkající se zdravotní péče v nemocnicích řeší stávající náměstkové pro zdravotní péči
(později hlavní lékaři), veškerou ostatní problematiku (HTS) řeší příslušní náměstkové Krajské zdravotní přímo s tím, že kompetentní styčnou osobou každé nemocnice je
sekretářka, která je součástí sekretariátu kanceláře ředitele Krajské zdravotní.
Velkou rychlostí se zhoršující finanční situace zdravotních pojišťoven potvrzuje, že
celá změna řízení Krajské zdravotní je nutným opatřením ve stále se zhoršujícím finančním a personálním prostředí českého zdravotnictví.
Ing. Eduard Reichelt
ředitel Krajské zdravotní, a.s.
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Před třemi lety, v září roku 2007, zahájil svoji činnost významný poskytovatel zdravotní péče v ČR – akciová společnost Krajská zdravotní.
Společnost sdružuje pět nemocnic na území Ústeckého kraje, má bezmála 6 300 zaměstnanců a řadí se tak k největším zaměstnavatelům nejen na severu Čech (počtem
zaměstnanců je například větší, než pražský Motol). Od samotného začátku mám tu
čest stát v čele výkonné složky tohoto projektu, v jehož životnost mnoho lidí zpočátku nevěřilo.
Září roku 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo přechod pěti nemocnic v Děčíně,
Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově pod jednu akciovou společnost
s názvem Krajská zdravotní (KZ). Ústecký kraj se tak stal jediným akcionářem,
předsedou představenstva nově vzniklé
společnosti se stal René Budjač (ODS).
Prioritou bylo úspěšné začlenění všech
subjektů a stabilizace hospodaření nemocnic, které vykazovaly značné ztráty
ve svém hospodaření. Současně začal
úspěšný dialog vedení nově vzniklé společnosti s 11 zdravotnickými odborovými
organizacemi.

péče, tak při zvyšování komfortu pro své
klienty i zaměstnance. Pacienti zdravotnických zařízení KZ získali od Ústeckého
kraje dar v podobě hrazení zdravotnických poplatků, dále se dařilo získávat
dotace z evropských fondů, které se bohužel staly předmětem mediálních spekulací. Žádná z vynucených kontrol ale
neprokázala pochybení při správě dotací. Robotické centrum dosáhlo 100 provedených operací (za nejkratší dobu od
svého vzniku v Evropě), v Masarykově
nemocnici vzniklo vzdělávací centrum robotické chirurgie. Společnost byla nadále, přes dopady hospodářské a finanční
krize, zisková.

Rok 2008
Tento rok byl prvním uceleným rokem,
který KZ uzavřela jako jeden zdravotnický subjekt. Pokračovalo směřování
k vizi kvalitní a dostupné zdravotní péče
pro obyvatele Ústeckého kraje. Došlo ke
zlepšení komfortu pro pacienty i zaměstnance společnosti, podařilo se získat
úctyhodný objem dotačních prostředků
z evropských zdrojů. Ty posloužily k nákupu potřebných technologií a přístrojů pro
pět nemocnic. V rámci kolektivní smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci
došlo k navýšení mzdových prostředků
o více než 4,5 % ročně (1 % mezd přitom
činí 23 miliony korun). Nemocnice začaly
být vybavovány přístroji z evropských dotací, do provozu bylo uvedeno nejmodernější robotické centrum v ČR. Společnost
poprvé dosáhla zisku v hospodaření.

První pololetí 2010
Krajská zdravotní, a.s. zahájila po vyhodnocení výsledků příslušných auditů
proces změny organizační struktury s cílem optimalizace řízení celé společnosti
(včetně přechodu na procesní řízení), snížení nákladů všech obslužných procesů
a zvýšení jejich kvality dokončením centralizace v této oblasti. Tímto způsobem
chce zajistit dlouhodobou dostupnost
kvality služeb pro obyvatele Ústeckého
kraje. Hlavní motivací pro tyto změny je
riziko, vyplývající z redukce úhrad zdravotních pojišťoven za poskytovanou péči.
Objem plateb relativně klesá, zatímco
objem péče se neustále reálně zvětšuje.
Také v 1. pololetí roku 2010 vykazovala
KZ zisk v hospodaření.
Krajská zdravotní, a.s. tak přestála unikátní transformaci v rámci ČR, podstatně
vylepšila úroveň zdravotní péče ve svých
zařízeních, z nichž mnohá dosahují parametrů fakultních nemocnic, zvýšila platy
zaměstnancům a je dlouhodobě v „černých číslech“.
Ing. Eduard Reichelt
ředitel Krajské zdravotní, a.s.

Rok 2009
Po krajských volbách do zastupitelstva Ústeckého kraje došlo ke změnám
v představenstvu a dozorčí radě KZ, a.s.
Předsedou představenstva se stal Petr
Benda (ČSSD). Pod jeho vedením společnost pokračovala v uskutečňování své
strategie jak na poli zlepšování zdravotní

Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.

Nemocnice Chomutov, o.z.

Nemocnice Teplice, o.z.

Nemocnice Děčín, o.z.

Nemocnice Most, o.z.
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ROBOT pracuje úspěšně již dva roky
Krajská zdravotní, a.s. slavila druhého
září již dvouleté výročí fungování Centra robotické chirurgie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.
V Centru výchovy a dalšího vzdělávání Masarykovy nemocnice o.z. vedoucí
CRCH prim. MUDr. Jan Schraml seznámil
přítomné hosty s dvouletou prací robotické operativy a s potěšením se pochlubil
vynikajícími výsledky, kterých jeho týmy
za dva roky dosáhly.
„V počtu provedených operací se naše
Centrum robotické chirurgie, zejména
v oblasti urologických operací, dostává
na přední místo v republice. I operativa
v chirurgii nebo ORL má za sebou své pozitivní výsledky. Gynekologie zatím ještě
plně nevyužívá svých možností“, komentoval robotickou chirurgii MUDr. Jan
Schraml.
V programu oslav nechybělo ani předání
symbolických dárků v podobě již použitých operačních nástrojů robota přítomným hostům.
redakce Infolistů

Gynekologická operativa v rámci Centra robotické chirurgie KZ, a.s.

Masarykova nemocnice

Gynekologický tým ve složení MUDr. Marcel Vančo a prim. MUDr. Ivo Blšťák, spolu s instrumentářkami, byli proškoleni v robotické operativě ve Štrasburku v červnu
2008.
První gynekologickou pacientku jsme poranění hrozí větší krevní ztráta. Při
operovali 11. 9. 2008. Do 2. září 2010 robotickém přístupu si operatér zajišťuje
jsme provedli 28 robotických operací. díky 3D zobrazení výbornou přehlednost
Pět hysterektomií z celkového počtu bylo operačního pole i v hloubce malé pánve.
indikováno pro těžké dysplazie děložní- Sofistikované robotické nástroje s velho čípku nebo pro myomatozní dělohu. kým rozsahem pohybu umožňují šetrné
Ostatní pacientky byly operovány pro preparování v blízkosti velkých cév, jsou
histologicky ověřenou malignitu v oblasti dobře viditelné i nepatrné cévní spojky.
děložního čípku nebo endometria. Pro Krevní ztráta je minimální. Rychlá rekontuto diagnózu jsme provedli radikální valescence pacientek po výkonu zkracuje
hysterektomie (TRH nebo RAVH) s lym- délku hospitalizace přibližně o polovinu.

Symbolické dárky obdrželi MUDr. Jiří Madar, Ing. Eduard Reichelt,
prim. MUDr. Jan Schraml a Ing. Petr Fiala

Tradiční snídaně s novináři

Sledování projekce, diskuze a hodnocení vývoje společnosti KZ, a.s.
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Druhého září, v den konání oslav tříletého výročí vzniku společnosti Krajská
zdravotní, a.s., se konalo již poněkolikáté tradiční setkání vedení společnosti
s novináři regionálních a národních médií „Snídaně s novináři“.
V zasedací místnosti ředitelství byli naši
novinářští kolegové přijati v příjemné atmosféře nejen s připravenou snídaní, ale
i s materiály o společnosti a jejím vývoji
za uplynulá tři léta. Předseda představenstva KZ, a.s. Ing. Petr Benda, stejně tak
jako ředitel společnosti Ing. Eduard Reichelt, hovořili na téma úspěchů i bolestí
Krajské zdravotní. V průběhu projekce
všech technických parametrů, splněných
projektů a hodnocení vývoje společnosti
odpovídal na otázky i přítomný náměstek
pro zdravotní péči KZ, a.s. MUDr. Jiří Madar.
redakce Infolistů

Primář ženského oddělení MUDr. Ivo Blšťák
fadenektomií. Jedenkrát jsme byli nuceni konvertovat výkon a dokončit operaci
klasicky, jednalo se o operaci značně
obézní pacientky.
Výhody robotického přístupu jsou v gynekologii zřejmé zejména při operaci zhoubných nádorů. Součástí těchto
komplikovaných zákroků je kromě odstranění postiženého orgánu, v tomto
případě dělohy a adnex, také provedení
pánevní, případně paraaortální lymfadenektomie. Výkon obvykle ztěžuje velká
hloubka operačního pole často v souvislosti s nadváhou pacientky a operování v blízkosti velkých cév, při jejichž

Na základě celosvětových zkušeností
se robotická operativa gynekologických
malignit rychle rozvíjí a výsledky těchto operačních zákroků jsou srovnatelné
s výsledky při klasické či laparoskopické
operativě.
John F. Boggess, průkopník robotického
operování z onkogynekologické divize
Univerzity v Severní Karolíně, publikoval
letos v časopise Gynecologic Oncology
3leté zkušenosti z radikálními robotickými výkony prováděnými pro karcinom
děložního čípku. Z jeho práce vyplývá, že
radikální robotické hysterektomie jsou
bezpečnou a šetrnou alternativou ke

Preparace
klasickým operacím, mají srovnatelné výsledky, co se týká přežití pacientek a splňují všechny požadavky na minimálně
invazivní přístup.
Výsledky robotických operací pro karcinom endometria z našeho centra jsme
prezentovali na mezinárodním sjezdu
gynekologické onkologie v Bělehradě
v roce 2009. V září 2010 jsme se aktivně zúčastnili endoskopického kongresu
v Poděbradech. Přestože v počtu provedených výkonů nemůžeme konkurovat
primáři Schramlovi a jeho urologickému
týmu, o naše zkušenosti se zajímali kolegové z jiných nemocnic. V roce 2009 byl
v ústeckém školicím centru proškolen gynekologický tým z nemocnic ve Vyškově
a v Brně.
Většímu rozšíření robotických výkonů
na našem oddělení zatím brání problematické proplácení této péče zdravotními pojišťovnami. Bohužel nefunguje
referování pacientek z ústeckého kraje
s gynekologickou malignitou do onkogynekologického centra v Masarykově
nemocnici. Pacientky jsou operovány
v rozporu s koncepcí oboru v okresních
nemocnicích nebo jsou odesílány na
mimokrajská pracoviště. Po personální
stabilizaci našeho oddělení plánujeme
další navýšení počtu robotických výkonů,
v letošním roce jsme už dosáhli stejného
počtu operací jako na konci roku 2009.
prim. MUDr. Ivo Blšťák
ženské oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o.z.
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Semináře, Sympózia, Kongresy
Děčínské chirurgické dny

Primář MUDr. Jan Rejholec
18. 8. 1900 byla do provozu uvedena Nemocnice Franze Josefa v Děčíně, nynější
součást Krajské zdravotní, a.s.
Chirurgické oddělení této nemocnice uspořádalo k tomuto výročí odborné sympozium
s výstavou zdravotnické techniky. Záštitu
nad touto akcí, která byla uspořádána ve
spolupráci s Českou lékařskou komorou,
převzali hejtmanka Ústeckého kraje paní
Jana Vaňhová a primátor města Děčína pan
Ing. Vladislav Raška. Akce se konala ve
dnech 16. a 17. září v nádherných prostorách děčínského zámku.
Společenskou předehrou byla ranní golfová procházka v areálu golfového hřiště Janov, kde zájemci z řad účastníků poměřili
své golfové umění na 9 jamkách. Následovala odborná část programu, která začala v 15.00 hodin odpoledne slavnostním
zahájením. Po krátkém uvítání primářem
Rejholcem promluvil krátce primátor města Děčína, který ocenil úlohu nemocnice
v chodu života města a popřál zdar odbornému jednání sympozia. Krátce taktéž
uvítala účastníky náměstkyně léčebně preventivní péče odštěpného závodu Děčín
MUDr. Anna Briestenská.
Odborná část lékařské sekce byla věnována
zejména traumatologii, kde byly ke slyšení
excelentní přednášky kolegů z traumacentra, chirurgie mostecké nemocnice a výborná sentence MUDr. Krále z hrudní chirurgie
Masarykovy nemocnice. V dalším bloku
byly presentovány cévní zkušenosti kolegů
chirurgické kliniky Masarykovy nemocnice
a dále zkušenosti s prs záchovnými výkony
v kombinaci s identifikací sentinelové uzli-
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Nemocnice Děčín

ny a komplexní přednáška o mamoonkologii z téhož pracoviště. V posledním odpoledním lékařském bloku byly prezentovány
zkušenosti kolegů chirurgické kliniky z problematiky infektů cévních protéz a zajímavé zkušenosti s metodou V.A.C v podání
kolegů z teplické chirurgie a elévky ústecké
chirurgické kliniky. Poslední přednáškou
bylo sdělení o řešení ploché nohy technikou digiMed autorky z děčínské protetiky.
Úvodní část sesterské sekce byla v režii děčínské chirurgie, kdy v prvním sdělení byl
presentován vývoj dokumentace v průběhu
století, který byl získán z archivu nemocnice i města Děčína. Další přednášky se
zabývaly endoskopickým řešením renální
koliky, řešením zlomenin stehenní kosti
v seniorském věku a byla presentována
problematika cévního ileu. V dalším bloku
byly probírány ve dvou přednáškách aspekty stomických pacientů z hlediska psychohygieny a ve spojitosti s robotickou chirurgií v podání sester Masarykovy nemocnice.
V poslední přednášce tohoto bloku byly
sděleny sesterské zkušenosti s metodou
SILS z děčínského operačního sálu.
Po absolvování čtvrteční odborné části programu čekala účastníky prohlídka zámku
s uvedením historie rodu Thunů. Po prohlídce se v centrální části zámku konal bohatý raut a ve věžní místnosti byla připravena ochutnávka žernoseckých a bílovických
vín. Do kuloárních diskusí, které zde probíhaly, se prolínala starosvětská hudba
v podání kytarového tria. Po ukončení této
části, kolem 23 hodiny večerní se účastníci
rozešli do okolních hotelů ke spánku nebo
pokračování diskusí…
Páteční program pokračoval od 9.00 v obou
sekcích, jak lékařské tak sesterské. V lékařské části byly k slyšení nejprve traumatologické kasuistiky kolegů děčínské chirurgie,
zajímavé sdělení z oboru stomatochirurgie
a pro osvěžení paměti poznámky z prevence hluboké žilní trombózy z lůna děčínské
hematologie. Tato část byla lehce poznamenána problémy s technikou, ale tyto se
podařilo bez zásadních problémů vyřešit.
Prostřední sekce byla věnována diagnostice karcinomu rekta z pera ústecké gastroenterologie. Na toto sdělení navazovala
přednáška o robotické chirurgii karcinomu
rekta v podání děčínského zástupce Centra robotické chirurgie KZ, a.s. Následovalo
excelentní sdělení o N.O.T.E.S. cholecystek-

tomii prováděné transvaginálně na chirurgickém oddělení Nemocnice Mělník. Poté
byly uvedeny prvotní zkušenosti děčínské
chirurgie v řešení morbidní obesity metodou sleeve gastrektomie. Poslední blok
přednášek byl věnován částečným kontroversím – použití vícevrstevného systému
UHS pro klasickou beznapěťovou plastiku
tříselné herniace z dílny ústecké chirurgické kliniky. Následovalo téma o potřebnosti
či nepotřebnosti fixace síťky při laparoskopických plastikách tříselních kýl, výborně
zdokumentované kolegy z roudnické nemocnice a zamyšlení nad způsobem uložení, velikosti a tvaru síťky pro tuto operaci
z provenience děčínské laparoskopie. Taktéž představení SILS techniky cholecystectomie bylo z dílny pořádající chirurgie.
V sesterské sekci byly v pátek na pořadu
dva bloky, přičemž v prvním byly sděleny
zkušenosti s vyšetřením D-dimerů, následně zkušenosti sester děčínského JIPu
s péčí o pacienty po střevních operacích
a poté následovala dvě sdělení z robotické
chirurgie – TORS – tedy robotika v ORL a robotická chirurgie, zejména tlustého střeva,
presentována zástupkyněmi Centra robotické chirurgie. V druhém bloku pak byly
presentovány zkušenosti sester dětské
chirurgie v problematice fimóz dětského
věku, řešení zlomenin stehenní kosti dětí
a problematiky týraného dítěte v nemocnici. Poslední sdělení bylo věnováno historii
a současnosti sterilizace v podání děčínských strážkyň sterilizace.
Doufám, že akce splnila svůj cíl – sejít se
s kolegy a kolegyněmi zejména chirurgických oborů z tohoto regionu, probrat témata, která nás, doufám, společně zajímají
a zejména se poznat, což pak jistě přispěje
k lepší komunikaci při řešení problémů našich pacientů. Děkuji všem, kteří se zúčastnili, zejména aktivním účastníkům, děkuji
firmám, které vystavily své výrobky, a tím
podpořily možnost tuto akci uspořádat.
Rozhodně však děkuji městu Děčínu, panu
primátorovi a ředitelce děčínského zámku
za možnost umístit konání této akce do dominanty města – překrásného zámku.
S přáním, aby se podobné akce v našem regionu pořádaly pravidelně vás zdraví

prim. MUDr. Jan Rejholec
chirurgické oddělení
Nemocnice Děčín, o.z.

Významný den pro ústecké oddělení ORL KZ, a.s.

Masarykova nemocnice

Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. ve spolupráci
s Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole Praha, Klinikou UNK
FN Hradec Králové a ředitelstvím Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pořádalo XII. mezinárodní výukový seminář pod
záštitou primátora města Ústí nad Labem
Mgr. Jana Kubaty a předsedy představenstva KZ, a.s. Ing. Petra Bendy.
„Nové technologie v ORL včetně roboticky
asistované chirurgie“.
Akce proběhla nejen ve smyslu odborných
přednášek v sále ústeckého zámečku Větruše, ale byla také druhý den rozšířena
o odborný seminář, doprovázený přímým
přenosem operace kořene jazyka s robotickou asistencí, kterou se ústecké Centrum
robotické chirurgie hlavy a krku pyšní.
Pomocí robota da Vinci je možné operovat
šetrně skrze dutinu ústní bez použití ze-

vních přístupů na krku, které jsou náročnější na hojení a délku hospitalizace.
Robotické operace nádorů kořene jazyka,
ale také operace prostého zbytnění kořene
jazyka, které jeho nositeli způsobuje nepříjemné chrápání či polykání, jsou středem
pozornosti právě ústecké ORL robotické
chirurgie.
V rámci semináře vystoupil s přednáškou o využití robota při OSAS (Obstrukční
Sleep Apnea Syndrom) jeden z význačných
představitelů robotické chirurgie v Evropě
– prof. Claudio Vicini z Ospedale Morgagni Pierantoni ve Forli v Itálii. Osobně se
zúčastnil i operace přenášené v přímém
přenosu.
Profesor Vicini ocenil brilantní práci operatéra, kterým byl MUDr. Karel Sláma junior,
při asistenci MUDr. Romana Neubauera
a předpověděl mu skvělou budoucnost
v této oblasti.
Mgr. Josef Rajchert
redakce Infolistů

Operatérem byl MUDr. Karel Sláma jr.

Z programu odborných
přednášek semináře
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

BAHA – principy a indikace
Harmonický skalpel v ORL
Shaver v ORL
Laser v ORL operativě
Navigace v ORL chirurgii
Navigace v oblasti baze lební
Poznámky k výhodám
a nevýhodám různých typů
navigací v endonasální
endoskopické chirurgii
Využití MRI navigace při řešení
abscesů baze lební u dětí
(kazuistika)
Moderní metody v odvykání
kouření
Monitorace spánku v ORL
Roboticky asistovaná chirurgie
v ORL
Možnosti monitorace hlavových
nervů při chirurgických
zákrocích v oblasti hlavy a krku

Robotická operace kořene jazyka

Prof. Claudio Vicini

Účastníci semináře
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Semináře, Sympózia, Kongresy
Multioborový seminář neurochirurgie a unikátní operace lebky

Masarykova nemocnice

Bublinky

Nemocnice Teplice
SonoVue. Také odpadá např. radiační
zátěž jako u podobných vyšetření na CT.
Jako nejčastější vedlejší účinky udávají pacienti pouze bolesti hlavy, nauzeu
a bolest v místě vpichu. Přípravek by neměl být podáván u pacientů s přecitlivělostí na účinnou látku, s plicní hypertenzí, s vysokým krevním tlakem, s nedávno
prodělaným koronárním syndromem.
Také u pacientů mladších 18 let, těhotných a kojících se SonoVue nepodává.
A práce radiologického asistenta při
tomto vyšetření? Dostatečně informuje
pacienta o průběhu vyšetření a nechá

měnili lékaři starou nevyhovující ploténku za MEDPOR® 3D zakázkový implantát.
Poprvé zde také byly prezentovány zkušenosti s použitím aloplastických materiálů v očním lékařství, plastické, čelistní
chirurgii a především dětské neurochirurgii, čímž se čeští lékaři opět řadí mezi
světovou špičku v této oblasti.

Vkládání zakázkového implantátu
Neurochirurgická klinika Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., ve
spolupráci s Videris, s.r.o., uspořádala
druhý ročník akce s názvem Live surgery s doprovodným multioborovým seminářem na téma „Možnosti využití aloplastických materiálů v chirurgii hlavy“.
Součástí akce byly celkem tři operace
pacientů v přímém přenosu, s prezentací
využití aloplastických materiálů.
Multioborový seminář navázal na úspěch
loňské Live surgery, které se rovněž zúčastnilo přes 30 špičkových chirurgů
z celé České republiky a fórum posloužilo k výměně cenných zkušeností v nových
chirurgických metodách.
Lékaři Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice operovali 36letého pacienta, který před deseti lety utrpěl těžký úraz hlavy. Tehdy mu byla provedena
dekompresivní kranioektomie, následně
byla vlastní kostní ploténka replantována a s odstupem vyjmuta pro infekt.
Poté byla provedena nová kranioplastika
polymethylmethakrylátem, která je nevyhovující velikostí, tvarem i uchycením.
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Doc. MUDr. Jiří Kozák, CSc., přední
osobnost oboru plastické chirurgie
a zakladatel chirurgie baze lební v ČR
s doc. MUDr. M. Samešem, CSc.
Ploténka balotuje a pacient trpí bolestmi
hlavy. Aby se pacient mohl opět zařadit
do plnohodnotného života jak po pracovní, tak i osobní stránce, pro dosažení
optimálního kosmetického efektu a odstranění invalidizujících bolestí hlavy, vy-

Další informace
Současná rekonstrukční chirurgie nabízí
až neuvěřitelné možnosti řešení obličejových a kraniálních defektů, ať již po úrazech, nádorech nebo vrozených vadách.
V případě velkého defektu bývá problém
s přípravou implantátu a jeho tvarováním. Dříve se používaly kostní štěpy,
které se pak musely složitě upravovat
a navzájem spojit titanovými dlahami
a šrouby. Spongioplastické kostní štěpy
přímo z těla pacienta (nejčastěji ze žebra
nebo pánve) zvyšují zátěž pro pacienta,
znamenají více jizev a delší rekonvalescenci po operaci. Uměle vyrobené aloplastické implantáty jsou pro pacienta
přijatelnější.
Implantáty MEDPOR® jsou vyrobeny
z biokompatibilního porézního vysokohustotního polyetylénu, který pacienti
velmi dobře snáší, čímž se minimalizuje
možnost imunologické reakce. Poréznost
materiálu umožní následné prorůstání
tkání a implantát se tak stane součástí
pacientova těla.
Zakázkové implantáty MEDPOR® jsou vyráběny unikátní metodou pacientovi přímo „na míru“ a řeší tak vhodně konkrétní
defekt. Prvním krokem při výrobě implantátu je provedení skenu CT (počítačová
tomografie), pomocí kterého je vytvořen
přesný počítačový 3D model pacientovy
lebky. Data chirurgové odešlou ke zpracování do centra přípravy zakázkových
implantátů v USA, kde odborníci navrhnou vhodný tvar implantátu a umožní pomocí internetu a 3D zobrazovacích metod
náhled budoucího implantátu. V dalším
kroku potvrdí operatér vhodnost řešení
implantátu.
prim. doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.
neurochirurgické oddělení
Masarykova nemocnice, o.z.

Aplikace mikrobublinkové suspenze
Pustit si bublinky žilou…, tak by se dalo
jednoduše popsat vyšetření, které se provádí na rentgenovém oddělení v teplické
nemocnici. Toto sono vyšetření s kontrastní látkou SonoVue je indikováno
pouze tehdy, jestliže klasické ultrazvukové vyšetření není dost průkazné. Kontrastní látka SonoVue zvyšuje echogenitu
krve a tak pomáhá lépe zviditelnit strukturu orgánů, které vyšetřujeme. Přípravek
je používán pouze k diagnostickým účelům a je netoxický.
Účinnou látkou je sulfuris hexafluoridum
a to ve formě plynu, který se nerozpouští
v krvi. Souprava pro přípravu kontrastní
látky obsahuje lahvičku s práškem, který
se smíchá s 5 ml rozpouštědla. Třesením
ampulky po dobu jedné minuty vznikne suspenze s mikrobublinami, která
se aplikuje pacientovi do žíly. Dávka se
může rozdělit nebo i opakovat. To záleží
na typu vyšetření a na přání zkušeného

lékaře, který diagnostický zákrok vede.
SonoVue se využívá při vyšetřování srdce (kdy se získá jasnější obraz srdečních
dutin) u pacientů s ischemickým onemocněním myokardu, nebo při vyšetřování velkých cév hlavy či portálních cév.
Dobré výsledky jsou i při diagnostice lézí
prsu. Na našem oddělení se specializujeme na vyšetření lézí jater, ledvin nebo
pankreatu. Lékař při tomto dopplerovském vyšetření zjišťuje průtok krve v jaterních cévách (makrovaskulatura) nebo
v lézích jater (mikrovaskularizace). Po
aplikaci suspenze kolují mikrobublinky
v krevním řečišti pacienta, kde odrážejí
ultrazvukové vlny lépe než okolní tkáně
a tím zpřesňují výsledky vyšetření. Celý
průběh ultrazvukového obrazu se zaznamenává na video. Plyn se z těla vyloučí
plícemi. Výhodou tohoto zákroku je jeho
rychlost při určování diagnózy a nízké riziko vedlejších účinků po podání

Kontrastní látka SonoVue
podepsat jeho souhlas s podáním kontrastní látky. Uloží pacienta na vyšetřovací lůžko a zavede nitrožilní kanylu, do
které pak na vyzvání lékaře aplikuje SonoVue. Po celou dobu vyšetření sleduje
pacienta a jeho případnou reakci na kontrastní látku. Po skončení výkonu vyjme
ze žíly flexilu a vydá nález pacientovi.
Ivana Límanová
oddělení RDG
Nemocnice Teplice, o.z.

Naše redakce se tímto omlouvá za šotka, který přiřadil našemu usměvavému
MUDr. Josefu Smetanovi v minulém čísle nové jméno Jiří.
redakce Infolistů
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Bechtěrevova nemoc – ankylozující spondylartritida

Nemocnice Most

Bechtěrevova choroba je chronické, celoživotní onemocnění, jehož příznaky se postupně vyvíjejí a nejsou v každé fázi nemoci stejné. Onemocnění bylo pojmenováno
po slavném ruském neurologovi Vladimiru Bechtěrevovi.
Bechtěrevova nemoc postihuje ve větší
míře muže než ženy. Nejčastěji začíná
mezi 15.–30. rokem života. Vzhledem
k pomalu se rozvíjejícím příznakům bývá
ale častokrát diagnostikována mnohem
později.
Bechtěrevova nemoc je chronické zánětlivé kloubní onemocnění, které se projevuje tuhnutím kloubů. Postihuje především klouby páteře, kyčlí, dále může
postihovat ramena, kolena i klouby prstů. V kloubech dochází k nahrazování
měkkých a pružných tkání (vazivo, chrupavka) tkání tuhou (kostní).
Etiologie není zcela známa. Prokázalo se,
že mezi rizikové faktory patří dědičnost
ve spojení s vnějšími faktory (pravděpodobně s infekcí). V předchorobí bývá často u pacientů bolest pat, bolest kloubů,
svalů, otok kloubů – nejčastěji kolen.
K rozpoznání Bechtěrevovy nemoci pomohou krevní revmatické testy a rentgen. Přesto žádnou laboratorní krevní
zkoušku nelze pokládat za specifickou
pro chorobu. Podle pokročilosti, hlavně
podle RTG kriterií, rozlišujeme celkem 5
stadií choroby.
Příznaky a komplikace
Prvním subjektivním příznakem nemoci bývá bolest v oblasti sakroiliakálních
kloubů. Pacient pociťuje bolestivou ztuhlost v této oblasti, kterou zpočátku obvykle rozcvičí. Stupňující se bolestivé příznaky bývají v horizontu týdnů až měsíců
vystřídány úlevou, ale jen dočasnou. Střídání bolestivých a nebolestivých období
také přispívá k tomu, že lékaře pacient
s potížemi navštíví až dlouho po jejich
prvním objevení. Bolest postupně může
zachvátit celou páteř a další klouby. Poté
následuje postupné tuhnutí.
Bolest – je normální reakce organismu
na škodlivý podnět např. úraz, zánět
apod. Je nepříjemným smyslovým vjemem a za normálních okolností funguje
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jako signál, který nás má upozornit na
hrozící nebo již vzniklé nebezpečí. Každý
člověk jistě už bolest někdy v životě zažil.
Stává se totiž příčinou utrpení nemocného. Je to čistě subjektivní příznak, který
nemůže nikdo vyvrátit ani potvrdit. Může
být akutní – trvající krátkou dobu, nebo
chronická, trvající déle, dlouho, někdy
dokonce celý život. U Bechtěrevovy choroby se jedná o bolest chronickou.

Ilustrační foto
Bechtěrevova nemoc je zánětlivé onemocnění, proto se projevuje i celkovými
projevy zánětu, mezi které patří například únava, zvýšená teplota, nechutenství a pokles hmotnosti.
Prvním objektivním znakem choroby je
omezování hybnosti a tuhnutí páteře. To
vede většinou k jejímu ohnutí a pacient
pak chodí shrben a předkloněn, neudělá
dostatečný úklon, nedokáže dát bradu
na sternum, má zmenšenou rotaci hlavy (chce-li se ohlédnout, musí se otočit
celý), vleže mu zůstává hlava ve vzduchu
(nedokáže se rovně položit).

Nový parkovací systém v chomutovské nemocnici spuštěn

Nemocnice Chomutov

citu 44 parkovacích míst, z toho 3 místa
jsou vyhrazena pro majitele průkazu ZTP.
Využití parkoviště je zpoplatněno.
Vjezdy do areálu nemocnice jsou osazeny třemi bránami, jejichž prostor je sledován kamerovým systémem. Na celý
provoz systému dohlíží dispečink, jehož
obsluha má možnost v případě naléhavé potřeby (požár apod.) otevřít jedním
tlačítkem všechny brány a umožnit tak
co nejrychlejší opuštění prostoru areálu
nemocnice všem vozidlům.

Bechtěrevova nemoc může mít také různé komplikace, např. rozšíření zánětu
do dalších orgánů, záněty oční duhovky,
dále je přidružené zánětlivé postižení
srdce, plic, ledvin, šlach. Častou komplikací jsou vedlejší účinky léků na bolest,
které pacient užívá (tyto léky mohou narušovat sliznici trávicího traktu, což vede
ke vzniku žaludečního či dvanáctníkového vředu).
Léčba
V současné době není choroba zcela
léčitelná a změny, které jsou nemocí
způsobeny, jako např. ztuhnutí a deformity páteře, jsou nevratné. Ale další
degenerativní změny je možné zpomalit,
dokonce jim lze i zabránit pravidelným
rehabilitačním cvičením. Správné cvičení pacienty naučí fyzioterapeuté a je
zaměřeno zejména na posílení zádových
a břišních svalů a rozvíjení pohyblivosti
páteře. Toto – aktivní – cvičení je nejdůležitější a pacient ho může provádět několikrát denně sám. Dále se také praktikuje cvičení s dopomocí fyzioterapeuta,
cvičení ve vodě, cvičení s náčiním, např.
s tyčkou a prospěšné jsou rovněž i masáže. Velký význam má lázeňská léčba, kde
se nemocný může intenzivně věnovat
rehabilitaci pod odborným dohledem.
K léčbě také patří dlouhodobé užívání
léků protizánětlivých a tlumících bolest.
Z moderní léčby se na Bechtěrevovu nemoc aplikuje tzv. biologická léčba, která
cíleně ovlivňuje imunitní odpověď organismu. Působí většinou rychle a účinek
je prokázaný. Biologická léčba potlačuje
projevy a postup onemocnění, vrací pacienta do normálního pracovního i společenského života bez bolesti a zároveň
má minimum nežádoucích účinků. Nevýhodou je omezená dostupnost léčby.
Prognóza závisí na průběhu choroby
a především také na svědomitosti a cílevědomosti pacienta při léčbě.
Monika Broskovicsová
Martina Rosenkranzová
ortopedické oddělení
Nemocnice Most, o.z.

leného tlačítka na terminálu. Pro případ
poruchy je terminál vybaven také dorozumívacím zařízením, propojeným s vrátnicí. Při ztrátě parkovacího lístku je nutné
uhradit poplatek ve výši 300 Kč.
Výjezd všech vozidel je realizován přes
bránu č. 3, ústící do ul. Beethovenova
(zadní brána u hřbitova). Brána je také vybavena automatickou závorou s platebním terminálem, čtečkou ID karet a nouzovým platebním systémem pro případ
poruchy platebního terminálu. Součástí

Čelní pohled na terminál
Od 1. září dochází v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Chomutov, o.z. k zahájení řádného provozu parkovacího systému, včetně zpoplatnění parkovného.
Úprava systému parkování a vybudování nových parkovacích ploch v areálu
chomutovské nemocnice umožňuje parkování na 360 místech, což představuje
navýšení o více jak 200 parkovacích míst
oproti předchozímu stavu. Nové parkovací plochy zvýšily počet parkovacích míst
pro návštěvníky i pro zaměstnance nemocnice.
Novému systému parkování předcházely
rozsáhlé přípravy, které spočívaly v zajištění technického zázemí, ale také v rozšíření parkovacích míst na současných 360
vyznačených stání. Několik měsíců byl
systém podroben zkušebnímu provozu,
kdy nebyl zpoplatněn. S novým systémem
způsobu vjezdu a výjezdu z nemocnice
došlo ke zlepšení dopravy a parkovacího
režimu jak pro pacienty, návštěvy a zaměstnance, tak i pro posádky sanitních
vozidel a vozidel záchranného systému,
které získaly samostatný přístup.
Jako první byl od srpna minulého roku
zahájen provoz na parkovišti před hlavní
vrátnicí polikliniky. Jedná se o parkoviště
určené hlavně pro návštěvníky polikliniky a lékárny, v jejichž blízkosti se toto
parkoviště nachází. Parkoviště má kapa-

Automatická závora se světelnou signalizací a terminálem
V celém areálu je pohyb vozidel upraven
dopravním značením. Cílem je umožnění
vjezdu většího počtu vozidel pacientů,
zaměstnanců a návštěvníků nemocnice,
se zohledněním přístupu ke všem oddělením. Realizace systému parkování je
dalším krokem ke zkvalitnění služeb, poskytovaných chomutovskou nemocnicí.
Podrobnější údaje k parkování
v chomutovské nemocnici
Vjezd všech vozidel pacientů, návštěv
i zaměstnanců do areálu nemocnice je
realizován branou č. 1., umístěnou mezi
budovou polikliniky a dialýzy (Edisonova
ulice). Tato brána je vybavena automatickou závorou se světelnou signalizací
(semaforem) a automatem (terminálem)
pro výdej parkovacích lístků a čtečkou ID
karet. Vjezd je umožněn po stisknutí ze-

zařízení je také monitorovací kamerový
systém a dorozumívací zařízení.
Vozidla záchranného systému podléhají samostatnému režimu a pro vjezd
i výjezd používají hlavní bránu č. 2, která nebude sloužit pro vjezd ani výjezd
běžných vozidel. Tato brána je vyčleněna
výhradně pro sanitní vozidla (ZZS a DZS).
Otevření brány je možné pouze dálkovým
ovladačem.
Parkování je zpoplatněno. Výjimku tvoří
dárci krve v době odběru, osoby vlastnící osvědčení ZTP a ZTP/P, popř. osoby
s udělenou výjimkou. Samostatně je řešeno parkování zaměstnanců. První půlhodina parkování v areálu nemocnice je
zdarma, za každou další započatou půlhodinu je účtováno 10 Kč.
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
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Celoživotní vzdělávání sester a jejich odborný rozvoj
Vzdělávání, plánování profesního rozvoje a odborného růstu je nedílnou součástí
činnosti sester. Každá sestra by měla vědět, kam směřuje, kde chce být po profesionální stránce za rok, tři… deset let. Jestliže se vzdělává chaoticky, pak jednoho dne
zjistí, že uvízla ve vyjetých kolejích a promarnila drahocenný čas.
Jak tedy začít s plánováním
osobního rozvoje?
Nejprve je nutno si uvědomit stávající
situaci, dále zvážit osobní spokojenost
se současným stavem. Po analýze stávající situace je možno přemýšlet, kam
se chce sestra v různých časových horizontech posunout, co by chtěla dokázat.
Potom přijde na řadu zjištění všeho, co
sestře k plánované pozici pomůže, je
nutno zvážit vlastní možnosti, pomoc zaměstnavatele, institucí, rodiny… Je třeba
prodiskutovat různé varianty a usměrnit
směřování sestry. Nápomocny mohou být
i profesní organizace. Lze využít i andragogického poradenství, kde odborník –
andragog může sestře pomoci v orientaci
na vzdělávacím trhu, pomůže odhalit její
specifické vzdělávací potřeby a případné
problémy, může být nápomocen sestře
v jejím rozhodnutí, co a jak studovat.
Z andragogického hlediska se do diskuse o celoživotním vzdělávání všeobecných sester promítají tyto náměty:
1. Posílení vnější i vnitřní motivace sester k dalšímu zdokonalování a vzdělávání. Sestry by neměly k celoživotnímu vzdělávání přistupovat jako
k nutnému zlu stanovenému nějakým zákonem. Mělo by jim přinášet
uspokojení z profesního růstu, duševní růst, sebevědomí, širší pohled
na život apod.
2. Věnování většího prostoru kvalitě
a hodnocení efektivnosti vzdělávacích akcí v rámci systému. V tomto
směru lze učinit mnohé: od kvalitnější přípravy programu školení, přípravy školitelů, studijní podpory kurzů
po měření spokojenosti účastníků.
Vzdělávání sester v Krajské
zdravotní, a.s.
Jak se tedy všeobecné sestry vzdělávají,
které formy celoživotního vzdělávání preferují… chtějí se sestry vzdělávat… jaké
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problémy se při celoživotním vzdělávání
vyskytují? Na tyto a další otázky se snažil
odpovědět průzkum, který byl proveden
na konci roku 2009 v rámci diplomové
práce autorky.
Předvýzkum proběhl na koronární jednotce Kardiologické kliniky Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Dotazníkové šetření se uskutečnilo v Centru výchovy a dalšího vzdělávání Krajské
zdravotní, a.s. v Ústí nad Labem. Skupinu
respondentek tvořily sestry přicházející
se vzdělávat do tohoto centra. Centrum
vzdělává zdravotnický personál nejen ze
sdružených nemocnic Krajské zdravotní, a.s, ale je otevřeno i pro zdravotníky
celého Ústeckého kraje, potažmo celé
ČR. Dotazníky byly distribuovány všeobecným sestrám před začátkem jejich
kurzu, semináře, školení. Vzorek tvořilo
100 sester ochotných dotazník vyplnit.
Cílem empirické části bylo průzkumným
šetřením zjistit a zhodnotit subjektivní
názory sester na celoživotní vzdělávání,
jejich motivaci, ochotu se dále vzdělávat
a poukázat na možné problémy spojené
s celoživotním vzděláváním.
Odpovědi na obecné otázky průzkumu:
1. Chtějí se sestry vzdělávat?
2. Jak se sestry vzdělávají?
3. Jaké problémy se při celoživotním
vzdělávání vyskytují?
Na první otázku průzkumu, zda se chtějí sestry vzdělávat, průzkum odpověděl
jednoznačně kladně. Potřebu dále se
vzdělávat udávalo 98 % sester.
Na druhou otázku průzkumu, jak se
sestry vzdělávají, z průzkumu vyplynulo,
že sestry nejčastěji absolvují semináře
a odborné konference, ty absolvuje 61%
sester.
Na třetí otázku průzkumu, jaké problémy
se při celoživotním vzdělávání vyskytují,
je možno odpovědět, že sestry vnímají

nedostatek vzdělávacích aktivit v jiných
oblastech než u odborných sesterských
činností. Ne vždy je vzdělávací aktivita pro sestry přínosem, některé sestry
(14 %) si vybírají vzdělávací akci podle
přidělovaného počtu kreditů.
Odpovědi na specifické otázky
průzkumu
1. Je přínos pro práci sestry hlavní prioritou při výběru vzdělávací aktivity?
2. Chtějí se sestry vzdělávat i v jiných
oblastech, než v odborných sesterských činnostech?
3. Představuje celoživotní vzdělávání
pro sestry časovou a finanční zátěž?
4. Přispívá sestrám zaměstnavatel nějakým způsobem na jejich vzdělávání?
Výsledky průzkumu ukazují, že v oblasti dalšího vzdělávání je přínos pro práci
sester hlavní prioritou při výběru vzdělávací akce pro 87 % sester. Tento výsledek
je jistě potěšitelný a ukazuje také motivaci sester být ve svém oboru na výši.
Sestry se chtějí vzdělávat i v jiných oblastech, než v odborných sesterských činnostech. Preferovaly by zejména oblasti
mezilidské i cizojazyčné komunikace
a informační technologie.
Další vzdělávání představuje pro většinu
sester časovou i finanční zátěž. Časovou
náročnost dalšího vzdělávání vnímá negativně 98 % sester. Finanční náročnost
dalšího vzdělávání vnímá 63 % sester.
Zaměstnavatel dotazovaných sester přispíval sestrám na jejich další vzdělávání v 95 % (pozn. většina sester pracuje
v Krajské zdravotní, a.s.). Ať už se jednalo
o vzdělávací akce zaměstnavatelem organizované, či jinou formu příspěvku na
vzdělávání (viz graf a tabulka č. 1).
Mezi nejvíce využívané způsoby celoživotního vzdělávání sester byly zařazeny
akce pořádané zaměstnavatelem (51 %),
dále pak akce pořádané odbornými společnostmi (30 %) a třetím nejvyužívanějším způsobem bylo samostudium odborné literatury (19 %). Žádná ze sester
nezařadila metodu e-learningu a ani jiný

Masarykova nemocnice
způsob vzdělávání mezi nejvíce využívané (viz. graf a tabulka č. 2).
Na tuto otázku bylo možné označit více odpovědí, podle
preferencí dané sestry, proto je základní soubor zvětšen na
celkový počet odpovědí (130 odpovědí = 100 %).
Výsledky ukazují, že nejvíce preferovanou formou vzdělávání je pro sestry účast na seminářích a konferencích (61%).
Tato forma vzdělávání umožňuje také neformální setkávání
s vyměňováním zkušeností zúčastněných sester. Za druhou
nejčastěji uváděnou formu sestry uvedly inovační a odborné kurzy (28 %). Dalších 9 % sester preferuje další studium,
ať již studium specializační (PSS), nebo studium vysokoškolské (Bc., Mgr.). Pouhá 2 % sester preferují odbornou
stáž na jiném pracovišti. Žádná ze sester nezvolila vědeckou ani publikační činnost. Nebyla rovněž sestrami zvolena
ani žádná jiná forma vzdělávání.
Shrnutí výsledků průzkumu
Průzkumu se zúčastnily sestry v drtivé většině registrované,
se středním vzděláním a mající rodinu s dětmi. Pracovištěm sester byla většinou nemocnice. Z hlediska délky praxe
ve zdravotnictví převládaly sestry s delší praxí.
Sestry cítí potřebu se dále vzdělávat. Informace o dalším
vzdělávání získávají sestry především z odborných časopisů a od kolegů. Sestry se chtějí vzdělávat i v jiných oblastech, nejen v sesterských odborných činnostech. Mezi
preferované oblasti vzdělávání sestry zařadily oblast mezilidské i cizojazyčné komunikace a informační technologie.
Sestry nejsou většinou spokojeny s nabídkou vzdělávání
v oblasti, která je zajímá. Většina sester preferuje účast
na seminářích a konferencích. Žádná sestra nepreferuje
e-learning ani publikační a vědeckou činnost.
Sestry se vzdělávají v naprosté většině proto, aby si udržely
odbornou úroveň. Při výběru vzdělávací akce dávají sestry
přednost aktivitě, která jim pomůže udržet si odborný přehled. Jen malá část sester preferuje pouze akce, které jim
přinesou větší kreditní body.
Další vzdělávání je pro sestry více časově než finančně náročné. Sestry jsou ochotny do svého vzdělávání vložit nejčastěji 1000–1500 Kč za kalendářní rok.
Zaměstnavatel většiny sester organizuje vzdělávací aktivity
a přispívá sestrám na jejich vzdělávání. Nejčastěji na vzdělávání, které sám organizuje. Sestry by se nejraději o financování dalšího vzdělávání dělily se zaměstnavatelem.
(Výsledky celého průzkumu jsou k dispozici u autorky).
Mgr. Helena Tichá
koronární jednotka
Kardiologické kliniky
Masarykova nemocnice v UL, o.z.

Tabulka + graf č. 1
Celkový počet respondentů je roven 86 (100 %)
Tab. č. 1
Nejvíce využívaný způsob vzdělávání
Způsob vzdělávání
Samostudium odb. literatury
Akce organizované zaměstnavatelem
Akce organizované odbornými společnostmi
E-learning
Jiné

Počet odpovědí
16/19 %
44/51 %
26/30 %
0
0

Graf č. 1
Nejvíce využívaný způsob vzdělávání

0%
0%
19 %

30 %

51 %
Tabulka + graf č. 2
Celkový počet odpovědí je roven 130 (100 %)
(bylo možno označit více možností)
Tab. č. 2
Nejvíce využívané formy vzdělávání
Formy vzdělávání
Další studium – specializační, VŠ
Inovační, odborné kurzy
Odborná stáž
Semináře, konference
Publikační, vědecká činnost
Jiné

Počet odpovědí
12/9 %
36/28 %
2/2 %
80/61 %
0
0

Graf č. 2
Nejvíce využívané formy vzdělávání

0%
0%
9%
28 %
61 %

2%
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„Jedna dvě, klíště jde, klíště si jde pro tebe“ – I.
Oddělení ORL a chirurgie

Klíště obecné • Predikce aktivity klíšťat • Prevence proti přisátí klíštěte • Vyšetření klíštěte • Očkování • Nemoci přenášené
klíšťaty (klíšťový zánět mozku, lymská borrelióza, ehrlichióza, bartonellóza)
Predikce aktivity
Predikce aktivity klíšťat vychází
z předpovědi počasí.
Předpověď aktivity pro jednotlivé lokality
je v současnosti zveřejňována
na internetových stránkách SZÚ a MZ.
Prognóza určuje 5 stupňů rizika.
Klíště obecné – IXODES RICINUS
• klíště je cizopasník
• patří mezi roztoče
• známe na 650 druhů
Stavba těla:
–– ústní ústrojí tvoří dvě čelistní
makadla, kterými klíště proniká do
kůže a nasává krev
–– trávicí soustava klíštěte je
uzpůsobena jako zásobárna krve
–– zároveň vylučuje směs látek, které
tiší bolest a brání srážení krve
–– látky působí rozšíření cév
–– látky oslabují imunitní schopnost
těla
–– teprve, když je klíště pevně
zakousnuté, začne rána svědit
–– sameček nasává pouze malé
množství krve, ten pouze na hostiteli
hledá samičku
–– samička se nasátím krve může
zvětšit až 300x
Stadia klíštěte:
–– larva
–– nymfa
–– dospělý
Výskyt:
–– velké louky, pastviny, křoviny
–– do nadmořské výšky 800 m n. m.
–– klíšťata jsou citlivá na vlhkost
prostředí
–– klíšťata nalezneme do 1 metru nad
povrchem
–– klíšťata nepadají ze stromů
–– klíšťata se začínají objevovat při
prohřátí půdy na 5–7 °C
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Pro praktické využití jsou stupně
doplněny pokyny.
Stupeň 0 = žádné riziko
stupeň 1 = malé riziko
Doporučení:
–– oblečení z hladké, světlé látky
–– večer a ráno prohlídka těla
stupeň 2 = mírné riziko
Doporučení:
––
––
––
––

oblečení z hladké, světlé látky
použití repelentu
nesedat a nelehat v porostech
večer a ráno prohlídka těla

stupeň 3 = středně velké riziko
Doporučení:
––
––
––
––

oblečení z hladké, světlé látky
použití repelentu
nesedat a nelehat v porostech
nevstupovat do křovin a bylinné
vegetace
–– večer a ráno prohlídka těla
stupeň 4 = velké riziko
Doporučení:
––
––
––
––

oblečení z hladké, světlé látky
použití repelentu
nesedat a nelehat v porostech
nevstupovat do křovin a bylinné
vegetace, zejména na okraji lesa,
listnatého mlází
–– večer a ráno prohlídka těla

hlavy a krku,

stupeň 5 = nejvyšší riziko
Doporučení:
–– oblečení z hladké, světlé látky
–– použití repelentu
–– nevstupovat volně do listnatých
a smíšených lesů, pohyb pouze po
zpevněných cestách
–– večer a ráno prohlídka těla
Prevence proti přisátí klíštěte
–– při pohybu v přírodě vhodné
oblečení – vhodné je použití
speciálních ponožek proti klíšťatům
–– pevné boty
–– dlouhé, světlé kalhoty
–– nohavice do bot nebo ponožek
–– repelenty – obsahují PERMETHRIN
–– aplikovat pouze na oblečení
–– nepoužíváme na pokožku
–– oblečení necháme oschnout
–– spec. repelenty na pokožku je nutno
používat opakovaně (rychle vysychají)
–– zabránit napadení domácích zvířat
přípravky pro zvířata
–– ošetřit pelechy domácích zvířat
vhodným repelentem
–– omezit pobyt v travnatých či
křovinatých porostech
–– nesedat a nelehat do vysoké trávy
–– svrchní oblečení před vstupem do
domu svléknout a vyklepat
–– po návratu domů důkladná
prohlídka celého těla
–– po návratu domů domácí zvíře
vyčesat
Místa nejčastějšího přisátí klíšťat:
–– podkolenní jamka
–– třísla, podpaží
–– za ušima
–– na hlavě (mezi vlasy)
–– intimní místa
Pokračování v dalším čísle.
Lenka Popovská
zdravotní sestra
Nemocnice Teplice, o.z.

Kardiologická klinika,
Lékařský odborový klub
Vás zvou na

Tenisový turnaj ve čtyřhrách
v sobotu 9. 10. 2010 od 9 hodin
na tenisových dvorcích TK Spartak Ústí nad Labem
Přihlášky: jiri.kalhous@mnul.cz
Pravidla: alespoň jeden z dvojice musí být zdravotník, hrací systém bude upřesněn podle počtu
přihlášených, míče Wilson US Open, výtěžek ze startovného bude věnován nadaci Člověk v tísni.

Firemní školka pro zaměstnance III.

Masarykova nemocnice

V minulých číslech našeho časopisu jsme seznámili naše čtenáře s připravovaným projektem
mateřské školky. I v tomto vydání
přinášíme obrazové zpravodajství, jak se skutečnost přibližuje
plánům rekonstrukce. V součinnosti s vedením společnosti nabízíme i kontakty pro předběžné
přihlášky vašich dětí:

Herna

marketa.svobodova@mnul.cz
nebo pavel.filip@mnul.cz
V příštích týdnech, kdy se začne
pracovat i na vnějších úpravách
zahrady a hřiště, budeme u toho
a přineseme další informace.
redakce Infolistů
a Mgr. Markéta Svobodová
hlavní sestra
Masarykova nemocnice v UL, o.z.

Koupelna

Koupelna
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Význam kandid v klinické praxi

Eva Slavíková
Na našem oddělení v Mostě se touto problematikou zabýváme již přes 30 let.
Kandidóza se projevuje především jako
onemocnění kožní, onemocnění dýchacího systému, zažívacího a urogenitálního
systému. Může se generalizovat a napadnout kterýkoli orgán. Kandidózy plic
a bronchů jsou časté, rovněž tak v dutině
ústní a mykózy vaginální.
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Nemocnice Most

Úzkou souvislost zde mají také antibiotika, ale i léčba kortikoidy. Nevhodné
podávání antibiotik způsobí, že se vyhubí všechny bakterie – i nepatogenní, naruší se rovnováha mezi mikroorganismy
a to vyvolá rozmožení kandid a následně
i vzestup jejich virulence, což může mít
za následek například u kojenců a nedonošenců i smrtelná onemocnění.
Rozvojem intenzívní protinádorové léčby,
transplantačních programů, dlouhodobě
udržovanými nitrožilními katétry, kombinací širokospektrých antibiotik – společná je porucha imunitního mechanismu.
Nejen tyto skutečnosti ovlivňují vzestup
nemocí vyvolaných houbami, ale i řada
vlivů zevního prostředí a také virová onemocnění, jako například AIDS.
Při diagnostice a identifikaci kandid není
možné se opírat o žádné laboratorní přístroje, ale výhradně o poznatky klasické
botanické mykologie.
V naší laboratoři provádíme určení kandid na povrchu Sabouraudova agaru.
Takto čistá kultura se používá k dalším
zkouškám. Jsou to především dusíkové
auxanogramy, cukrové určení a vyšetření
Auxacolorem.
Všechny kandidy očkujeme na žlučový agar. Jde-li o C. albicanc, typické
chlamydospory můžeme prokázat již po
18–20 hodinách. Rovněž je možné určení z negativního lidského séra.
V dnešní době je rozlišení kandid
z mnoha důvodů nesnadné. Mnoho
druhů je vázáno na určité geografické oblasti a životní prostředí.
K léčbě kandidóz se používají antimykotika, proto u každého v laboratoři zpracovávaného vzorku
se tato testují. Na výsledek kultivace i citlivost má nezanedbatelný vliv inkubační teplota. Počet
izolovaných druhů při 37 °C byl
v porovnání s kultivací těch samých
vzorků při 25 °C daleko nižší.
Onemocnět kandidózou může každý.
Rizikové faktory pro systémovou nebo

povrchovou formu onemocnění z člověka
na člověka se přenáší výjimečněji v období přítomnosti lézí.
Většina infekcí má původ ve vlastní floře
na sliznicích. Cizorodá kandidová flora
se přenáší kontaktem. V nemocnici je
nejčastější endogenní infekce, avšak
i nozokomiální epidemie může hrát svou
roli. Kvasinky je nutno považovat za podmíněné patogeny.

Darujte své nepotřebné brýle
Vaše brýle pomohou v Africe někomu ulehčit život.
Na uvedených sběrných místech
je můžete věnovat do sbírky potřebným.
Sbírka probíhá od 1. 10.–30. 11. 2010.
Sběrná místa:

BRÝLE PRO AFRIKU

Nemocnice Děčín, o.z.
• dobrovolnická kancelář
(budova dialýzy)
• pokladna nemocnice
• podatelna Magistrátu města Děčín,
Mírové náměstí, Děčín 4
• podatelna Magistrátu města Děčín,
28. října, Děčín 1

VEŘEJNÁ SBÍRKA POUŽIT

ÝCH BRÝLÍ PRO AFRIKU

pořádaná dobrovolnickým
i kancelářemi Krajské zdra
Nemocnice Děčín, o.z.,
votní, a.s.
Nemocnice Chomutov,
o.z., Nemocnice Most, o.z.,
Nemocnice Teplice, o.z.

Nemocnice Chomutov, o.z.
• poliklinika 5. patro
• sekretariát nemocnice
– sl. Sukovaty Jana, tel. 474 447 226
Nemocnice Most, o.z.
• vstupní haly nemocnice
• jednotlivá oddělení nemocnice
– u zdravotnického personálu

Nemocnice Chomutov,

Nemocnice Teplice, o.z.
• vrátnice nemocnice
• pokladna nemocnice
• Magistrát města Teplice,
Nám. Svobody 2, Teplice
• OPTIKA Šimůnková Teplice s. r. o.,
Benešovo nám. 3

Orgánové postižení může začít povrchovou infekcí, podmínkou je snížení imunity, jak už bylo zmíněno, většinou se
rozvíjí u pacientů s onemocněním vyžadujícím hospitalizaci a po rozsáhlých chirurgických a transplantačních výkonech.
Ve statistikách u různých autorů se četnost výskytu jednotlivých druhů kvasinek
jako patogenních agens mírně liší, ale
všichni zásadně uvádějí kandidózy jako
absolutně nejčastější a nejvýznamnější
oportunní infekce.
Eva Slavíková
zdrav. laborantka spec.
mikrobiologické oddělení
Nemocnice Most, o.z.

SBĚRNÁ MÍSTA

Nemocnice Děčín, o.z.

Nemocnice Most, o.z.
Nemocnice Teplice, o.z.

o.z.

- dobrovolnická kancelář
(budova dialýzy)
- pokladna nemocnice
- podatelna Magistrátu
města Děčín – Mírové námě
- podatelna Magistrátu
stí, Děčín 4
města Děčín – 28. října,
Děčín 1
- poliklinika 5. patro
- sekretariát nemocnice
, sl. Sukovaty Jana, tel.
474 447 226
- vstupní haly nemocnice
- jednotlivá oddělení nemo
cnice – u zdravotnického
personálu
- vrátnice nemocnice
- pokladna nemocnice
- Magistrát města Teplic
e, Nám. Svobody 2, Teplic
- OPTIKA Šimůnková Teplic
e
e s. r. o., Benešovo nám.
3

SBĚR BRÝLÍ OD 1. 10. 20

10 DO 30. 11. 2010

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
vyhlašuje výběrová řízení na obsazení funkce

vrchní sestra gynekologicko porodnického oddělení,
s nástupem od 1.1.2011
Požadavky: SŠ nebo VOŠ v oboru porodní asistentka a PSS příslušného směru, praxe v oboru min. 10 let, organizační
a řídící schopnosti, zdravotní způsobilost a bezúhonnost.
Přihlášky se stručným životopisem s dosavadní praxí, kopie dokladů o vzdělání a výpis z rejstříku trestů ne starší 90 dnů
zašlete nejpozději do 20. 10. 2010 na adresu:
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., personální a mzdové odd., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
– obálku označte VŘ.
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6
Dlouhá 6
Teplice

vitaminy
a výživa
ortopedické
pomùcky
prostøedky
pro diabetiky

30Kè
stomické
pomùcky

ZA JEDNOTLIVOU POLOŽKU

NA RECEPTU

II. blok – 15 m2
3.000 Kč/měsíčně + poplatky
III. blok – 30 m2 (9+8+3 WC)
5.500 Kč/měsíčně + poplatky

širok
ý sortiment
pr o k a
ždého

BONUS

I. blok – 46 m2 (6+6+21+13)
8.000 Kč/měsíčně + poplatky
místnost 6 m2 je vybavená pro koloskopii

Při pronájmu všech 3 bloků

sleva

774 990 591 – JUDr. Kurmakaeva, CSc.
777 090 591 – JUDr. Kurmakaev

Na Vaši
návštìvu se
tìší kolektivy
lékáren
KZ, a.s.
každý pracovní
den.

Poděkování

inzerce A5.ai 20.10.2009 23:42:25

kurmakaev@seznam.cz

Pronajmu ordinace v centru Teplic v lázeňské
zóně (v těsné blízkosti Zámeckého náměstí),
ul. Dlouhá 66 – přímo naproti Finančnímu
úřadu. Ordinace se nacházejí v přízemí, mají
bezbariérový vstup, okna jsou orientována
do tichého zeleného dvora, bezproblémové
parkování, vysokorychlostní internet, plynové topení, elektroinstalace, WC a umyvadla,
na podlaze je dlažba, na stěnách obklad
a plastová okna. Všechny místnosti jsou zkolaudované jako ordinace v roce 2002.

placená inzerce

ZÍSKEJTE

Na požádání pošleme
všechny plány
a fotografie e-mailem.

placená inzerce

PRONÁJEM
PROSTOR

Lékárny Krajské zdravotní, a.s.

C

M

1. 9. 2010 došlo ke změně na vedoucí pozici neurologického oddělení Nemocnice
Chomutov. Po 11 letech v souvislosti s dovršením důchodového věku skončil ve funkci primáře MUDr. Milan Hošek.

Loučící se primář MUDr. Milan Hošek
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www.kzcr.eu

Do chomutovské nemocnice na neurologické oddělení nastoupil v roce 1975
a kromě několikaleté přestávky zde působí nepřetržitě, od 1. 4. 1999 pak ve
funkci primáře. Navázal na činnost svého
předchůdce a dále vedl oddělení k rozvoji. Pod jeho vedením došlo k obnově
a rozšíření přístrojové techniky oddělení,
k rozšíření spektra diagnostických a terapeutických výkonů, k dlouhodobé personální stabilizaci oddělení. Prozíravě
udržoval a rozšiřoval počet lékařů a sester, vychoval řadu nových kolegů, vše
v příjemné a přátelské atmosféře. Díky
tomu je v současné době neurologické

oddělení jedno z nejlépe personálně obsazených oddělení v nemocnici.
Pracovní úsilí primáře MUDr. Milana Hoška bylo završeno získáním akreditace
II. stupně pro neurologii a získáním statutu iktového centra.

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MUDr. Milan Hošek po odstoupení
z funkce dále pracuje na neurologickém
oddělení.
„Milane, děkujeme a těšíme se na další
spolupráci.“
kolektiv neurologického oddělení
Nemocnice Chomutov, o.z.
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Odborné, vzdělávací a společenské akce
Krajské zdravotní, a.s.
datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.s.
6. 9.–15. 11. 2010 Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“
5. 10. 2010 Konference „Ošetřování nemocných v domácím prostředí“
5. 10. 2010 Školicí akce „Periferní žilní vstupy“ – akce již naplněna
6. 10. 2010 Konference „Intervenční endoskopie“
7. 10. 2010 Celostátní konference „Emergency – nemocniční křižovatka“
12. 10. 2010 Seminář „Mezilidské vztahy“
13. 10. 2010 Konference „Péče o matku a dítě“
15. 10. 2010 Den stomiků – určeno pro pacienty
18. 10.– 22. 11. 2010 Certifikovaný kurz „Perioperační péče v robotické chirurgii“
20. 10.– 16. 2. 2011 Akreditovaný kvalifikační kurz
„Řidič dopravy nemocných a raněných“
20. 10. 2010 Konference „Transplantační program“ – akce již naplněna
21. 10. 2010 Konference pro lékaře a všeobecné sestry
„Ošetřovatelská péče v urologii“
21. 10. 2010 Seminář „Zdravotnická dokumentace“
25. 10. 2010 Konference „Možnosti hormonální a nehormonální antikoncepce
u žen. Podvaz chámovodů – mužský příspěvek k antikoncepci“
27. 10. 2010 Konference „Oborová konference Interních oborů II.“
1. 11. 2010 Konference „Hygiena zdravotnických zařízení“
2. 11. 2010 9. sympozium „Bezkrevní medicína v klinické praxi“
4. 11. 2010 Seminář „Pitný režim“
9. 11.– 10. 11. 2010 Endoskopický workshop
9. 11. 2010 Seminář „Problematické situace v péči o seniory“
9. 11. 2010 Odborný kurz „Centrální žilní vstupy“ – akce již naplněna
11. 11. 2010 Seminář „Parenterální výživa“
11. 11. 2010 Konference sester Nemocnice Děčín
18. 11. 2010
18. 11. 2010
23. 11. 2010
23. 11. 2010
24. 11. 2010
25. 11. 2010
25. 11. 2010
27. 11. 2010

Seminář „Enterální výživa“
Onkologická konference
Konference „Ošetřovatelská péče v psychiatrii“
Seminář „Bezpečné podání i.v. léčiva“
Regionální odborná konference
„Laboratorní metody ve zdravotnictví VIII.“
Konference „Péče o pacienta se stomií“
Seminář „Hygiena dutiny ústní“
Seminář „Co nového v očkování v roce 2010“

30. 11. 2010
30. 11. 2010
30. 11. 2010

Konference chirurgických sester
Odborný kurz „Umělá plicní ventilace“
Seminář „Syndrom vyhoření“

místo konání
KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – učebna
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., pavilon O,
poliklinika
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
kontakt: p. Rybínová – 477 114 104
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
Městské divadlo v Děčíně
kontakt: hl. sestra B. Mudrová – 412 705 221
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebny
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebny
kontakt: p. Rybínová – 477 114 104
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
kontakt: p. Rybínová – 477 114 104
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.

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

Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a.s. k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu.
O čem chcete v Infolistech číst, o čem chcete diskutovat, eventuálně tip na osobnost, pracoviště nebo diagnostickou a léčebnou
metodu. Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat! Neváhejte a napište nám! Infolisty jsou Vaším časopisem!
Kontakt: Mgr. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a.s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

