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V rámci zdravotnického úseku je mimo jiné realizováno prostřednictvím oddělení
obslužných klinických činností pořizování zdravotnické techniky do všech pěti
nemocnic KZ. Přístrojová technika je pořizována z vlastních prostředků s důsledným
využíváním dotačních titulů a s investiční finanční podporou Ústeckého kraje.
Jedním ze strategických cílů společnosti bylo zahájení kardiochirurgické operativy s pořízením přístrojového vybavení
v celkové hodnotě 29 mil. Kč vč. DPH. Tím byl učiněn důležitý krok k získání statutu centra komplexní kardiovaskulární
péče od Ministerstva zdravotnictví ČR.
Pro urodynamické pracoviště byla pořízena špičková urodynamická sestava za 3 miliony korun včetně DPH
a radiodiagnostický skiaskopický přístroj s C-ramenem za 1,7 mil. Kč vč. DPH.
Součástí rekonstrukce a modernizace Oddělení nukleární medicíny v Chomutově je přístroj SPECT GE DISCOVERY
v ceně 12 mil. Kč vč. DPH.

Krajská zdravotní dokončila rekonstrukci plicního pavilonu
v mostecké nemocnici
Nemocnice Most
Krajská zdravotní, a. s., (KZ) ve čtvrtek 21. června 2018 v Nemocnici Most, o. z.,
slavnostně otevřela plicní pavilon E, jenž prošel revitalizací. Rekonstrukce spočívala ve výměně oken, zateplení objektu včetně nové střechy, instalaci nového zábradlí
před budovou a v malování interiérů. Jde o další krok v plánované dlouhodobé revitalizaci mostecké nemocnice, která začala – stejně jako v dalších čtyřech krajských
nemocnicích – s příchodem nového představenstva společnosti v roce 2014. A to jen
tři týdny poté, co KZ otevřela v Mostě novou veřejnou část nemocniční lékárny, kterou
přestěhovala do zrekonstruovaných prostor v prvním nadzemním podlaží pavilonu A.

„Jakou proměnou prošel mostecký pavilon E, dokazují fotografie před rekonstrukcí a ty současné. Nejde jen o krásu,
protože tato investice přináší i provozní
úspory a jistý typ komfortu. Pokud se
vymění okna a zateplí objekt, je to významná změna k lepšímu. Děkuji současnému představenstvu, které myslí

Krajské zdravotní má pracoviště, které je
takovou výkladní skříní, kterou se může
chlubit. Byl bych rád, kdyby to v mostecké nemocnici bylo právě plicní oddělení.
Děkuji všem, kteří se na jeho kvalitním
fungování podílejí, paní primářce, zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům, a přeji vám do budoucna vše
dobré,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda
představenstva KZ.

na investiční podporu nutnou pro další
rozvoj nejen zdejší nemocnice, ale všech
nemocnic pod hlavičkou Krajské zdravotní,“ dodal Ing. Petr Fiala, generální
ředitel KZ.

Z projektu „Zvýšení kvality návazné péče – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“ bylo pořízeno přístrojové
vybavení v hodnotě 78,5 mil. Kč.
Již od poloviny loňského roku vyšetřujeme v ústecké nemocnici pacienty na novém radiodiagnostickém přístroji
v hodnotě 9 mil. Kč vč. DPH, který byl financován Ústeckým krajem.
Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR, tzv.
přístrojová komise, vydala souhlasné stanovisko pro děčínskou nemocnici k zakoupení a provozování magnetické
rezonance. To je velmi dobrá zpráva pro všechny pacienty z Děčínska. Souhlasné stanovisko s umístěním přístroje
magnetické rezonance do Nemocnice Most jsme získali na podzim roku 2017. Po nemocnici v krajském městě
a nemocnici v Teplicích se tedy magnetické rezonance dočkala i nemocnice v Chomutově, následovat budou
Nemocnice Děčín a Nemocnice Most. Vedení společnosti tak plní slib, že magnetická rezonance bude ve všech jejích
pěti nemocnicích.
Připravujeme technické specifikace pro veřejnou zakázku na obnovu skiaskopicko-skiagrafického kompletu pro
Gastroenterologické oddělení Masarykovy nemocnice. Předpokládaná pořizovací cena je stanovena na 15 mil. Kč vč. DPH.
Dále byly zahájeny přípravné práce na obnově angiografie pro Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Most.
Předpokládaná pořizovací cena je stanovena na 15 mil. Kč vč. DPH.
Podáme žádost přístrojové komisi na obnovu druhého skiagrafického radiodiagnostického kompletu pro Radiologickou
kliniku Masarykovy nemocnice. Předpokládaná pořizovací hodnota je stanovena na 9 mil. Kč vč. DPH. Připravujeme
i obnovu dvou skiagrafických radiodiagnostických kompletů pro Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Most
v celkové předpokládané pořizovací ceně 12 mil. Kč vč. DPH.
Z dalších významných zdravotnických technologií bude realizována obnova kardio-angiografického kompletu pro
kardiologickou kliniku ústecké nemocnice v předpokládané pořizovací ceně 18 mil. Kč vč. DPH a obnova sterilizační
techniky pro operační sály a centrální sterilizaci Nemocnice Most v předpokládané ceně obnovy 5, mil. Kč vč. DPH.
V rámci projektu „Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii Masarykova nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z.“ je již zveřejněna od 25. 6. 2018 veřejná zakázka s termínem podání nabídek do 30. 7. 2018.
Nedílnou součástí procesu pořizování zdravotnické techniky je vždy její financování. Díky předsedovi představenstva
společnosti Ing. Jiřímu Novákovi se daří úspěšně čerpat finanční podporu od Ústeckého kraje.
Nejmodernější vybavení diagnostických pracovišť, zahájení provozu kardiochirurgického pracoviště, průběžná
modernizace centra robotické chirurgie a celá řada dalších investic nejen přispívá k zajišťování nejmodernější péče
o pacienty Ústeckého kraje, ale současně by měla zvýšit zájem absolventů lékařských fakult pracovat v nemocnicích
KZ.
Vážení čtenáři, těší mne intenzivní tempo výstavby a nákupů zdravotnické techniky ve všech nemocnicích Krajské
zdravotní, a. s., jíž jsme všichni součástí. Přeji Vám osobně příjemné prožití letních měsíců k načerpání sil do dalších
úkolů, které nás čekají.
MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.
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Akce se zúčastnili Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ,
Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ,
MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní
péče Nemocnice Most, o. z., hlavní sestra mostecké nemocnice Mgr. Šárka Gregušová, MUDr. Hana Mrázková, primářka
Plicního oddělení Nemocnice Most, o. z.,
a další zaměstnanci společnosti. Kromě
plicního pavilonu se na místě seznámili s realizací dalších investičních akcí
v mostecké nemocnici, například „Zřízení ambulantní části a administrativního
zázemí dětského a dorostového oddělení“, „Nové komunikační řešení vstupu na dětskou pohotovost a nové venkovní schodiště mezi budovami A a B“
a „Zřízení pracoviště nové magnetické
rezonance“.

„Děkuji za podporu vedení společnosti
a děkuji pracovníkům oddělení hlavně
za trpělivost, s jakou snášeli stavbu, protože probíhala za provozu. Jsme rádi, že

„Chvíle jako jsou tyto, kdy předáváme
dokončenou investiční akci a můžeme
pokračovat dál, jsou pro mě šťastné. Je
pravda, že než k takovému okamžiku
může dojít, znamená to pro mě a generálního ředitele absolvovat celou řadu
náročných jednání. Jsem rád, že se rekonstrukce pavilonu plicního oddělení
tady v Mostě podařila. Každá nemocnice
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Plicního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., a Bc. Naděžda Dohnalová,
vrchní sestra oddělení.
Konečná cena díla dle veřejné zakázky „Revitalizace pavilonu E – plicní oddělení“ je
13 802 371,89 Kč včetně DPH. Zhotovitelem
byla společnost Raeder & Falge s.r.o. Kolaudační
souhlas byl vystaven dne 24. 5. 2018. Investice
byla podpořena Ústeckým krajem. Související
je zakázka na instalaci zábradlí před budovou
E s cenou 142 780 Kč včetně DPH, kterou zhotovitel, firma A–P.S.K. TECHNOLOGY s.r.o., provedl ve dnech 18. a 19. 6. 2018.

se to povedlo a doufáme, že představenstvo bude nad mosteckou nemocnicí dál
držet ochrannou ruku a podaří se i další
věci,“ řekl MUDr. Petr Najman, ředitel
zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. –
Nemocnice Most, o. z.

1. Nové komunikační řešení vstupu na dětskou pohotovost

2. Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí dětské-

Předmětem této akce byla demolice vstupních lávek do budovy polikliniky (budova A) a výstavba ocelového schodiště a výtahu. Důvodem byl
havarijní stav těchto lávek.

Předmětem tohoto záměru bylo provedení stavebních prací za účelem vybudování nových ambulantních prostor včetně zřízení administrativního zázemí pro dětské a dorostové oddělení.

a nové venkovní schodiště mezi budovami „A“ a „B“

ho a dorostového oddělení

» Cena dle veřejné zakázky je
3 810 764,88 Kč vč. DPH.
» Staveniště bylo předáno
dne 20. 3. 2018.
» Dílo dokončeno a převzato
dne 13. 6. 2018.
» Aktuálně probíhá
kolaudační řízení.

Aktuálně došlo k pozastavení stavby
z důvodu realizace výměny svislého
potrubí ZTI, tzv. stoupaček v objektu.
»
»
»
»

Pohled na dokončený výtah
a přístupové schodiště do budovy A

Cena dle veřejné zakázky je
4 718 359,74 Kč vč. DPH.
Staveniště bylo předáno
dne 11. 1. 2018.
Dílo dokončeno a převzato
dne 7. 6. 2018.
Dne 4. 7. 2018 byl obdržen
kolaudační souhlas.

Pohled na čekárnu nových ambulancí
dětského a dorostového oddělení

PŘIPRAVOVANÉ INVESTIČNÍ STAVEBNÍ ZAKÁZKY V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEMOCNICI MOST, o. z.

1. Zřízení nového oddělení lůžkové rehabilitace v areálu

5. Rekonstrukce a sloučení stanic oddělení ortopedie

V rámci uvedené zakázky celkově přibude 30 lůžek oddělení rehabilitace. Dále vznikne ambulance rehabilitace, lékařské pokoje, tělocvična
a nová ergoterapie.

Jedná se o rekonstrukci stávajících prostor oddělení neurologie pro sloučení
stanic oddělení ortopedie v 9. NP. Celkově je navrženo 16 dvoulůžkových pokojů a 3 jednolůžkové nadstandardní pokoje s celkovou kapacitou 35 lůžek.
Dále bude realizováno zázemí pro personál, sklady a WC.

Oddělení následné péče (Most – Zahražany)

»

»

Na základě veřejné zakázky byl vybrán zhotovitel stavby METALL QUATRO spol. s r.o. s nabídkovou cenou 20 437 000 Kč
včetně DPH.
Termín předání staveniště a zahájení prací byl dne 25. 6. 2018.

»

Doba realizace dle smlouvy o dílo je 20 týdnů.

2. Zřízení pracoviště nové magnetické rezonance

Chodba dětského a dorostového oddělení září novotou

MUDr. Marie Váchová, pověřená jeho vedením. Celková cena dle veřejné zakázky činila
5 310 019,50 Kč včetně DPH.

Zleva: MUDr. Hana Mrázková, MUDr. Jiří Mrázek, MHA, MBA, Ing. Petr Fiala,
Ing. Jiří Novák

Dokončení dalších z celé řady zakázek, které
KZ ve své druhé největší nemocnici realizuje,
jen dokládá fakt, že KZ pokračuje v revitalizaci
areálu Nemocnice Most, o. z., s níž začala s příchodem nového představenstva společnosti
v roce 2014. Zásadní investiční akcí, kterou
společnost realizovala v letech 2014–2015,
byla „Rekonstrukce pavilónů KZ, a. s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních
prostor“. Realizace projektu byla rozsáhlá
a hodnota veřejné zakázky vzešlá z otevřeného
výběrového řízení byla na úrovni 150 milionů
korun včetně DPH.
Mgr. Ivo Chrástecký
tiskový mluvčí

INVESTICE BYLA PODPOŘENA ÚSTECKÝM KRAJEM
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AKTUÁLNĚ DOKONČENÉ INVESTIČNÍ STAVEBNÍ ZAKÁZKY V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEMOCNICI MOST, o. z.

V mostecké nemocnici byla dokončena i další investiční akce, kterou podpořil Ústecký
kraj – „Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí dětského a dorostového
oddělení“. Oddělením provedla přítomné

Slavnostní otevření revitalizovaného pavilonu E

„Rády bychom touto cestou poděkovaly představenstvu a celému vedení
společnosti za podporu a zajištění zdařilé rekonstrukce pavilonu E v areálu
mostecké nemocnice. Došlo tak k výraznému zlepšení komfortu pro pacienty během jejich pobytu v nemocnici.
Pevně věříme, že tato investice povede k navýšení spokojenosti nejen naší
klientely, ale i stávajícího personálu,“
uvedly MUDr. Hana Mrázková, primářka

INVESTIČNÍ AKCE V NEMOCNICI MOST

»
»

Projektová dokumentace na sloučení oddělení ortopedie je dokončena.
Předpokládané náklady stavby činí 9 600 000 Kč vč. DPH.

6. Přemístění oddělení neurologie

V souvislosti se sloučením ortopedie dojde k rekonstrukci stávajících nevyužívaných prostor v 8. NP, do kterých bude nově umístěn neurologický komplement, čímž budou uvolněny prostory pro sloučení stanic oddělení ortopedie.

V současné době je zpracována studie pro zřízení nového pracoviště
MR v prostorách 1. PP pavilonu A (v prostoru bývalé veřejné lékárny)
a dále probíhá veřejná zakázka na zpracování realizační (prováděcí)
projektové dokumentace.

V současné době dále probíhá příprava komplexního řešení výměny svislého
potrubí ZTI.

»

»

»

Aktuálně je vysoutěžen zhotovitel projektové dokumentace, který
je vyzván k podpisu smlouvy o dílo.
Termín realizace projektové dokumentace (DPS) je 14 týdnů
od podpisu smlouvy.

3. Zřízení nových parkovacích ploch mezi objekty „F“ a „C“
Předmětem tohoto záměru je vybudování parkoviště s 32 parkovacími
stáními pro osobní automobily včetně odpovídajícího počtu parkovacích stání pro ZTP, umístěnými mezi budovu F a C. Řešena zde bude
i příjezdová komunikace, zpevnění ploch a veřejné osvětlení.
V současné době probíhá veřejná zakázka na realizaci parkoviště mezi
objekty F a C. Zakázka je připravena ve formě Design–Build, tzn., že
zhotovitel provede návrh, projekt včetně realizace stavebních prací.

»

Projektová dokumentace byla dokončena dne 19. 5. 2018. Aktuálně
probíhá kontrola a interní schvalování PD a inženýrská činnost.
Předpokládané náklady stavby činí 7 200 000 Kč vč. DPH.

7. Rekonstrukce JIP chirurgického oddělení

Předmětem je rekonstrukce stávající JIP chirurgického oddělení v budově B
ve 3. NP.
»
»
»

Probíhá III. kolo veřejné zakázky na zhotovitele projektové
dokumentace.
Termín pro podání nabídek byl 3. 7. 2018
Předpokládané náklady stavby činí 17 600 000 Kč vč. DPH.

8. Rekonstrukce chirurgických ambulancí v budově „A“
Předmětem jsou úpravy části 3. NP pavilonu A v Krajské zdravotní, a. s.
– Nemocnici Most, o. z. – oddělení chirurgie.

4. Modernizace a reorganizace dětského a dorostového

Proběhnou opravy omítek, nová výmalba celého podlaží, nové nášlapné vrstvy, umělé osvětlení, rozvody ZTI, osazení nových zařizovacích předmětů, nové
podhledy a rozvody slaboproudu.

Předmětem této zakázky je komplexní modernizace a reorganizace dětského a dorostového oddělení zejména ve 3., 5. a 7. NP, a to včetně rekonstrukce topné soustavy pavilonu C a souvisejících požadavků PBŘ.

9. Kompletní rekonstrukce nájezdových mostů na Centrální

oddělení v pavilonu „C“

»

V současné době je dokončena studie záměru.
» Je vyhlášena veřejná zakázka na zpracovatele projektové
dokumentace.
» Předpokládané náklady rekonstrukce činí 50 mil. Kč vč. DPH.

příjem a k budově „C“

Záměrem je kompletní rekonstrukce nájezdových mostů na Centrální příjem
a k budově C v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Most, o. z.
Probíhá revize projektové dokumentace zpracované z roku 2010, zejména
uvedení do souladu s aktuálním technickým stavem a legislativními požadavky.

INVESTICE BYLY PODPOŘENY ÚSTECKÝM KRAJEM

www.kzcr.eu
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Kliniky v Krajské zdravotní – Dětská klinika

a poruchami hemostázy, zejména v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce a s nadváhou.
5. Centrum pro děti s hemofilií (zvýšeným
sklonem ke krvácení na podkladě vrozeného nedostatku faktorů krevního
srážení) pečuje o 20 dětí. Registr Hemis.
Velmi významnou pomocí v péči o nemocné děti na dětské klinice je práce dvou klinických psycholožek.

Masarykova nemocnice
Dětská klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je
jediným pracovištěm dětského lékařství v Ústeckém kraji se statutem kliniky. Vznikla
v roce 2014 z původní dětské kliniky IPVZ (ILF), která fungovala od konce 80. let.
Jejím přednostou byl jmenován MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

» Přednosta kliniky prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., je členem Vědecké
rady 2. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Praze, členem vědecké rady
Krajské zdravotní, a. s., členem Akreditační komise pro dětskou endokrinologii a diabetologii MZ ČR a členem redakčních rad 2 odborných
časopisů.
» MUDr. Jan Pajerek je členem Vědecké
rady České lékařské komory a členem
redakční rady Pediatrie pro praxi.

Potřeba klinických psychologů poslední dobou v dětském lékařství výrazně stoupá.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů
Hematoonkologický stacionář, MUDr. Daniela Procházková

Na dětské klinice dále roste počet léčených pacientů v centru pro biologickou
léčbu dětí s nespecifickými střevními
záněty. Na JIRP byly prohlubovány zkušenosti s léčbou poškození mozku pomocí řízené hypotermie a respiračních
problémů pomocí „kašlacího asistenta“. V roce 2017 začala užší spolupráce s KAPIM v ústecké nemocnici.

» Ve studiu Ph.D. pokračuje MUDr. Kateřina Kobrová, která úspěšně složila specializační zkoušku z dětské
revmatologie.
» Na dětské klinice probíhalo v roce
2017 6 klinických studií.

Sálek pro endoskopie trávicího a respiračního traktu, všeobecná sestra Gabriela
Stehlíková, MUDr. Jitka Skálová a MUDr. Lubomír Zahradníček

V lednu 2016 začal provoz nově vybudované stanice ambulantní pediatrické péče s osmi lůžky, která je otevřena
od 6 do 18 hodin a poskytuje diagnostickou i terapeutickou péči dětem,

Klinika má regionální a v řadě subspecializací i nadregionální působnost. Poskytuje resuscitační, intenzivní a standardní diagnostickou a léčebnou péči
pro novorozence, děti a dorost. Akutní
stavy celého spektra problematiky dětského lékařství, provázené hrozícím
nebo již rozvinutým selháním životních
funkcí, jsou řešeny na jednotce intenzivní a resuscitační péče, ostatní pak v rámci standardního lůžkového fondu (stanice intermediární péče, oddělení kojenců
a batolat, oddělení větších dětí). Dětská
klinika hospitalizuje i dětské pacienty
se závažnými polytraumatickými stavy
v rámci dětského traumacentra pro severní Čechy.
Dětská klinika úzce a všestranně spolupracuje s perinatologickým centrem,
které zajišťuje regionální i nadregionální péči o patologické stavy novorozenců
především nízké a extrémně nízké porodní hmotnosti. Specialisté dětské kliniky se podílejí i na superkonziliárních
prenatálních vyšetřeních lidského plodu
s cílem včasného odhalení vrozených
vad ve fetálním období.
Klinika má celkem 22 lékařů. V lékařském týmu kliniky je 1 lékař nositelem
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Jednodenní stacionář, dětská sestra
Dana Hadravová

CENTRA DĚTSKÉ KLINIKY
Základem dětské kliniky je JIRP (jednotka intenzivní a resuscitační péče
pro děti a dorost).

JIRP pro děti a dorost, MUDr. Vojtěch Balatka, MUDr. Jana Laubová a dětská sestra Eva
Kučerová

vědecké hodnosti, 60 % lékařů kliniky
jsou specialisté se dvěma či více atestacemi. Zúčastňují se i činností Výboru
České pediatrické společnosti, Vědecké
rady České lékařské komory a pracovních skupin jednotlivých subspecializací
dětského lékařství. Dětská klinika má významnou úlohu v pregraduálním a postgraduálním vzdělávání lékařů a sester
v oboru pediatrie.

jejichž stav nevyžaduje hospitalizaci
a není možné se o ně postarat „čistě“
ambulantně. V roce 2017 měla tato stanice velkou obložnost a plně se zapojila
do systému péče o děti v regionu.
V roce 2017 uspořádala dětská klinika
23. ročník Ústeckého pediatrického dne.
V loňském roce byla zahájena rekonstrukce stanice větších dětí.

www.kzcr.eu

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

JIRP zajišťuje péči o pacienty ve věku
od narození do 19 let s ohrožením
a selháním životních funkcí. Úzce spolupracuje s traumatologickým centrem
pro děti a dorost. Na JIRP dětské kliniky bylo v roce 2017 přijato celkem
260 pacientů, z toho bylo 28 % ústeckých, zbytek z jiných okresů. Přitom
30 % dětí mělo chirurgickou problematiku – z dětské chirurgie, neurochirurgie, stomatochirurgie, ORL a hrudní
chirurgie. Zemřelo 11 dětí.
Celková doba umělé plicní ventilace
uměle ventilovaných dětí byla 410 dní,
průměrná doba ventilace11 dní.

NA DĚTSKÉ KLINICE FUNGUJE DALŠÍCH
5 SPECIALIZOVANÝCH CENTER:
1. Diabetologické centrum pro děti
a dorost zajišťuje komplexní diagnostickou, léčebnou a edukační
péči o diabetiky z regionu včetně
léčby inzulínovými pumpami a rekondičních pobytů. V péči má celkem 210 diabetiků.
2. Centrum léčby růstovým hormonem zajišťuje ve spolupráci s komplementem nemocnice, a zejména
s oddělením lékařské genetiky diagnostiku poruch růstu. Je centrem
pro indikaci a léčbu růstovým hormonem, kterým se zde léčí 182 dětí
z regionů Ústí nad Labem a Liberec.
3. Centrum hematologické onkologie
pro děti a dorost je regionálním
centrem pro léčbu vybraných typů
leukémie. V průměru se zde léčí
5 nových případů leukémie u dětí
za rok.
4. Centrum pro trombózu a hemostázu zajišťuje ve spolupráci s příslušnými odděleními nemocnice
péči o děti. V posledních letech
narůstá počet dětí s trombózami

*1955
» v roce 1980 po ukončení studia
na 2. lékařské fakultě UK v Praze
nastoupil na Dětskou kliniku
Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, kde pracuje dosud, nyní
jako přednosta
» věnuje se všeobecné pediatrii,
vede také ordinaci endokrinologie
a diabetologie pro děti a dorost
» v roce 1984 získal atestaci
z pediatrie I. stupně
» v roce 1987 získal atestaci
z pediatrie II. stupně
» v roce 1991 získal specializaci
v endokrinologii
» v roce 1995 získal specializaci
v diabetologii
» v roce 2009 získal specializaci
v intenzivní medicíně
» v roce 1993 obhájil kandidátskou
práci v oboru pediatrie
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Rozhovor s primářem kardiochirurgického oddělení
MUDr. Miroslavem Kolesárem
Masarykova nemocnice
Vedení Krajské zdravotní, a. s., nedávno splnilo jeden ze svých důležitých
cílů na cestě k získání statutu centra komplexní kardiovaskulární péče
(CKKP) od Ministerstva zdravotnictví
České republiky. Vedle kardiologické kliniky vzniklo 1. ledna letošního
roku Kardiochirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Jeho
úspěšná činnost je předpokladem
pro získání statutu CKKP. Vznik zdejšího kardiochirurgického pracoviště
podpořil během květnového výjezdu
kabinetu do Ústeckého kraje předseda vlády České republiky Ing. Andrej Babiš. Minulý měsíc uskutečnil historicky
první zdařilé kardiochirurgické operace v regionu severozápadních Čech tým
MUDr. Miroslava Kolesára, který byl od 1. června 2018 jmenován primářem
kardiochirurgického oddělení.
Kolik pacientů plánujete odoperovat do konce letošního roku?
Do konce července máme vyčleněný jeden operační den týdně, od září to budou
dva. Do budoucna je předpoklad, že se podaří upravit provoz tak, aby vznikl
prostor pro navýšení počtu kardiochirurgických výkonů. Do konce roku bychom
tak měli stihnout odoperovat několik desítek pacientů. Nadále budeme zařazovat do operačního programu i pacienty akutní a spektrum operačních zákroků
se posune směrem od jednodušších k výkonům kombinovaným.
Můžete tedy upřesnit, jaké další typy operací bude kardiochirurgický tým v ústecké Masarykově nemocnici provádět?
V iniciální fázi šlo vesměs o pacienty s ischemickou chorobou srdeční, kterým
jsme voperovali aortokoronární bypass. Již nyní zařazujeme do operačního programu kromě elektivních i akutní výkony, tyto výkony jsou zatíženy vyšším operačním rizikem. V další etapě to budou implantace srdečních chlopní, chlopenní
plastiky, eventuálně kombinované výkony jako bypass s výkonem na mitrální
nebo aortální chlopni. Předpokládám, že chlopenní chirurgie přijde na pořad
dne v září.
Jak dosavadní výsledky operativy hodnotíte?
Zpočátku samozřejmě byly počty výkonů nižší, primárně byla nejdůležitější
bezpečnost pacienta. Všechny operace i rekonvalescence v průběhu hospitalizace proběhly bez komplikací. A to i díky zkušeným lékařům a nelékařskému
personálu s letitými zkušenostmi z jiných kardiochirurgických pracovišť. Velkou
zásluhu na tom má i vrchní sestra Mgr. Regina Gavlasová se svým týmem a také
kolegyně a kolegové ze všech oddělení, kteří se podílí na péči o naše pacienty.
Poděkování za podporu kardiochirurgie patří představenstvu i managementu
společnosti.
ptal se Mgr. Ivo Chrástecký
tiskový mluvčí

V příštím čísle Infolistů se budeme v rámci tématu kardiochirurgie
věnovat kardioanesteziologii rozhovorem
s prof. MUDr. Vladimírem Černým, Ph.D., FCCM, a MUDr. Josefem Školou.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji operatérovi a primáři kardiochirurgického oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem doktoru Miroslavu Kolesárovi za moji úspěšnou
operaci. Poděkování patří také ostatním lékařům celého týmu na operačním
i pooperačním sále, JIP i lůžkovém oddělení.
Hana Tondrová
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MUDr. Miroslav Kolesár

primář Kardiochirurgického oddělení
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
VZDĚLÁNÍ
1984–1991– 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
» 1991–1995 – chirurg – Chirurgické
oddělení Česká Kamenice, Nemocnice
s poliklinikou Děčín
» od 1996 do současnosti –
kardiochirurg – Kardiochirurgická
klinika Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady
» 1997 – odborná praxe – Dept. of
Cardiac Surgery, Ospedale Clinicizzato
San Donato Milanese, Milano, Itálie
» 1999 – odborná praxe – Dětské
kardiocentrum 2. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní
nemocnice v Motole
» od 1. 1. 2018 – Kardiochirurgické
oddělení Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z.
» od 1. 6. 2018 – primář
– Kardiochirurgické oddělení Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
ATESTACE
» 1994 – Atestace v oboru
chirurgie I. stupně
» 2002 – Atestace v oboru
kardiochirurgie
ČLENSTVÍ
» od 1998 – Česká společnost
kardiovaskulární chirurgie
» od 1998 – Česká lékařská společnost
J. E. Purkyně
» od 2008 – The European Association
For Cardio-Thoracic Surgery
LICENCE
» od 2003 – Licence pro výkon
funkce vedoucího lékaře a primáře
ve zdravotnickém zařízení v oboru
kardiochirurgie

www.kzcr.eu

Krajská zdravotní má v ústecké Masarykově nemocnici
pneumoonkochirurgické centrum
Masarykova nemocnice
Statut centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče (POCH) od Ministerstva zdravotnictví České republiky získala Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., s předpokládanou spádovostí 1 250 000 obyvatel na jedno centrum POCH. Ústecké pracoviště bude jedním z osmi ustavených
v České republice. Stává se tak spádovým nejen pro Ústecký kraj, ale také pro sousedící Karlovarský a Liberecký kraj.
„Ministerstvo zdravotnictví ustavováním
center POCH deklaruje snahu, aby se
co nejvíce hrudně-chirurgických výkonů
koncentrovalo do těchto pracovišť. Jednou z podmínek pro přiznání statutu je
odpovídající množství výkonů. Například tzv. anatomických plicních resekcí
má být ročně provedeno minimálně 65,
přičemž v Masarykově nemocnici jich děláme dvakrát tolik, 120 až 130 do roka.
Požadavek je na provedení nejméně
250 výkonů ročně celkem. Ty nejsou jen
onkologické, ale celkově pneumochirurgické. Takový počet výkonů, respektive
tolik pacientů, může získat pouze pracoviště, které úzce spolupracuje s dalšími.
Většina pacientů tak přichází z plicních
středisek našeho a okolních krajů, z plicních lůžkových oddělení, především pak
z plicního oddělení naší nemocnice,
které díky svojí vysoké specializaci tvoří spolu s oddělením hrudní chirurgie
centrum vysoce specializované odborné
péče v rámci definovaného POCH centra.
Další nepodkročitelnou podmínkou pro
přiznání statutu POCH centra je existence komplexního onkologického centra,
což je v případě Masarykovy nemocnice
též splněno,“ vysvětlil MUDr. Ivan Staněk, MBA, primář Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Podle MUDr. Daniela Doležala, pověřeného vedením Plicního oddělení Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je POCH
centrum projekt primárně zaměřený
na komplexní chirurgicko-onkologickou
péči o pacienty s chirurgicky řešitelnými stadii plicní rakoviny. Plicní oddělení
je nedílnou složkou této péče, a to jak
v období operaci předcházejícím, tak
i pooperačním.
„Předoperačně provádíme diagnostiku
a určení stadia plicních nádorů, k čemuž
máme k dispozici odpovídající bronchologické vybavení včetně možnosti
RTG navigované bronchoskopie a endobronchiálního ultrazvuku. Provádíme

také předoperační stanovení únosnosti
rizika operačního výkonu ve spolupráci
s dobře vybaveným oddělením funkčního vyšetřování. V pooperačním období
spolupracujeme na řešení případných
pooperačních komplikací, poskytujeme
24hodinovou bronchologickou příslužbu, přičemž nejčastěji provádíme na JIP
zprůchodnění průdušek odstraněním
hlenových zátek či koagul u odoperovaných pacientů. V neposlední řadě také
indikujeme a podáváme pooperační, tzv.
adjuvantní onkologickou léčbu. Pacienty
po resekčních výkonech pro onkologická
onemocnění pravidelně kontrolujeme
v naší pneumoonkologické ambulanci.
Na péči o tyto pacienty spolupracujeme i s Komplexním onkologickým centrem Masarykovy nemocnice,“ popsal
MUDr. Daniel Doležal.
„Získání každého ocenění zvyšuje kredit Krajské zdravotní a jejích nemocnic.
Přiznání statutu tohoto centra pro ústeckou Masarykovu nemocnici takovým
oceněním jednoznačně je. Kritéria pro
tak vysoce specializované zdravotnické
pracoviště není jednoduché naplnit, proto jsem rád, že jsme centrum pro obyvatele Ústeckého kraje získali,“ zdůraznil
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva
Krajské zdravotní, a. s.
Generální ředitel společnosti Ing. Petr
Fiala vnímá přiznání statutu centra
POCH ministerstvem zdravotnictví jako
potvrzení dosavadní vynikající práce lékařských specialistů, kteří nyní budou
spolupracovat v ústecké Masarykově
nemocnici v rámci centra. „Statut centra
vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče je přidělován na dobu
pěti let. Jsem přesvědčen, že vzhledem
k dosavadním výsledkům participujících
oddělení největší krajská nemocnice
ani v budoucnu nebude mít problém jej
obhájit. Týmům těchto oddělení přeji co
nejvíce spokojených pacientů,“ uvedl
Ing. Petr Fiala.

Primář oddělení hrudní chirurgie
MUDr. Ivan Staněk, MBA

„Přidělení statutu pneumoonkochirurgického centra Masarykově nemocnici je
důsledkem vynikajících výsledků a komplexní péče o pacienty s nádory dýchacího traktu oddělení hrudní chirurgie,
plicního oddělení a oddělení funkčního
vyšetřování. Všechna jmenovaná oddělení mají v naší nemocnici velkou tradici.
Všem lékařům z těchto pracovišť je potřeba poblahopřát a poděkovat za jejich
vynikající náročnou práci. Statut nás
však také zavazuje neustrnout a všechna tato oddělení dále rozvíjet ku prospěchu našich pacientů,“ řekl MUDr. Josef
Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
Důvodem vzniku center POCH je podle
ministerstva zdravotnictví fakt, že zvyšující se náročnost a individualizace požadavků na vedení specializované léčebné
péče v onkologii klade zvýšené požadavky na vytvoření a rozvoj potřebné
erudice všech členů multidisciplinárních
týmů se zaměřením na problematiku
orgánů, které jsou nádorovými chorobami postižené. Prevalence nejčastějšího nitrohrudního nádoru – karcinomu
plic – vzrůstá a u tohoto onemocnění je
snížení mortality možné jedině tehdy,
když budou tyto činnosti spolu s ekonomicky náročnou individualizovanou léčbou vedeny multidisciplinárním týmem
odborníků.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
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Rozhovor s primářem radiodiagnostického oddělení
MUDr. Milanem Krasnovským
Nemocnice Děčín

Auditní týmy vyrazily do nemocnice

Přístrojová komise vydala souhlas s tím, že Krajská zdravotní může pro děčínskou nemocnici zakoupit magnetickou rezonanci. To je
velmi dobrá zpráva pro obyvatele regionu a také pro všechny pacienty z Děčínska. Ti totiž zatím musejí dojíždět za tímto vysoce specializovaným vyšetřením do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Pořízení přístroje již schválilo i představenstvo společnosti, které
tak plní jeden ze slibů, že magnetická rezonance bude ve všech pěti nemocnicích, které společnost spravuje.

Stejně jako v ostatních nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., také v Nemocnici Teplice, o. z., se intenzivně připravujeme na akreditaci kvality a bezpečí u Spojené akreditační komise.

Při té příležitosti jsme vyzpovídali primáře Radiodiagnostického oddělení Krajské
zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.,
MUDr. Milana Krasnovského.
Jak dlouho pracujete na RDG oddělení děčínské
nemocnice a kde jste působil předtím?
V Děčíně pracuji na RDG oddělení
od 1. 1. 2017, ale v minulosti jsem tady
několikrát vypomáhal se službami. Předtím jsem od 1. 1. 2004 pracoval jako lékař
na RDG oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem ve velmi přátelském
a vzájemně si pomáhajícím kolektivu, pod
mentorským, ale i lidským vedením primáře MUDr. Milouše Dernera.
Těm všem, a zejména MUDr. Vladimírovi
Pavlovi a primáři MUDr. Miloušovi Dernerovi patří moje velké poděkování za to, že
mě vedli, dá se říct obrazně, za ruku nejen
bludištěm radiodiagnostiky, ale i cestou života svým otcovským přístupem, „děkuji“!
Jak funguje děčínské RDG oddělení v porovnání
s jinými pracovišti a kolik pacientů ročně oddělením projde?
Oddělení poskytuje podobně jako ostatní
nemocnice podobného typu, navíc i se statutem iktového centra, diagnostiku hospitalizovaným i ambulantním pacientům.
Provádí se zde diagnostická vyšetření dle
požadavku klinických oddělení i ambulantních lékařů za pomoci různých zobrazovacích metod.
Provádíme běžná RTG vyšetření skeletu,
hrudníku i břicha a dále skiaskopická vyšetření gastrointestinálního a uropoetického systému, za uplynulý rok v celkovém počtu 21 000. Sonografie zahrnuje vyšetření

orgánů dutiny břišní, močového ústrojí,
cév, štítné žlázy a měkkých tkání, celkově
za rok 7 000.
CT přístroj nabízí celou škálu vyšetření
– hlavy, krku, hrudníku, břicha, ledvin,
malé pánve, páteře a skeletu, dále pak
angiografická vyšetření, enterografii, kolonografii či virtuální kolonoskopii. Pod CT
kontrolou provádíme cílené i necílené biopsie parenchymatózních orgánů, drenáže
a periradikulární terapii. Celkově je to kolem 6 000 CT vyšetření za rok.
Co vaše oddělení v současné době nejvíce trápí?
Trápí nás to, co většinu nemocnic i oddělení, a to nedostatek personálu – jak doktorů, tak i radiologických asistentů, kteří se
stávají téměř „ohroženým druhem“, mladí
nejsou a starší postupně přirozeně odcházejí. V druhé řadě je to přístrojové vybavení, ale na rozdíl od personálu to se postupně obnovuje a rozšiřuje. V roce 2017 to byl
nový UZ přístroj, na přelomu let 2018/2019
to bude nová modalita – přístroj magnetické rezonance, a to, co nejvíce očekáváme
je přislíbená obnova nového CT přístroje
do poloviny roku 2019, který umožní další
zkvalitnění a rozšíření diagnostiky pro pacienty v našem regionu a okolí.
Čím se naopak můžete pochlubit?
Dalo by se tím i pochlubit, ale spíše chci
poděkovat kolektivu RDG oddělení, že
i přes personální nedostatek se dokázal
stmelit v dobrý kolektiv a s vypětím sil
i s částečnou podporou tzv. externistů se
nám podařilo udržet chod oddělení pro potřeby klinických oddělení i ambulantních
lékařů, a to 24 hodin denně. Zvlášť chci
poděkovat předchozí primářce oddělení
MUDr. Jaroslavě Linhartové, že i vzhledem

k svému letošnímu hezkému životnímu
jubileu je pořád s námi v plném nasazení
a s elánem překonává tohle, doufám pro
nás jen přechodné, personálně krizové
období.
Jak uvítáte umístění magnetické rezonance
v děčínské nemocnici?
Nemocnice má statut iktového centra
a plní všechny ukazatele statutu centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem. Modalita MR bude tudíž optimálním
přínosem pro region zejména pro akutní
i chronická neurologická onemocnění, ale
i k detekci a stagingu různých onkologických onemocnění. Dále pak k efektivnější
diagnostice postižení muskuloskeletálního systému, parenchymatózních orgánů
břicha, pánve, mediastina a krku.
Nejbližší MR přístroje jsou cca 30 km
od Děčína v Ústí nad Labem, ale čekací
doby jsou i tři měsíce, a problematické je
někdy i objednání akutních pacientů z děčínského okresu, který má 130 000 obyvatel. Možná dostupnost je i pro obyvatele
sousedních okresů Ústí nad Labem, Litoměřice a Česká Lípa.
Na čem je v současné době potřeba nejvíce
zapracovat a jaké jsou vaše pracovní plány
do budoucna?
Největším plánem je bezpochyby udržet
a rozšířit personálně oddělení. Od toho se
vše odvíjí, i to, jak se v nejbližší době co
nejlépe připravíme na příchod nové modality magnetické rezonance, která povýší
naše oddělení na standardní moderní RDG
pracoviště, a aby byla k prospěchu pro pacienty nejen z našeho regionu.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Interní oddělení uspořádalo přednášku
Nemocnice Chomutov
Dne 14. června uspořádalo Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., přednášku s dvěma tématy. Prvním bylo ERCP (endoskopická retrográdní
cholangiopankreatografie) dříve a dnes, druhým pak Divertikulární nemoc střev. Obou
témat se ujal přední český gastroenterolog prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., přednosta
Kliniky hepatogastroenterologie IKEM.
Obě přednášky zaujaly plně obsazený sál
zejména praktickým charakterem sdělení.
Pro spoustu zkušených lékařů byl zajímavý pohled na změnu filozofie k přístupu

10

indikace k ERCP zejména ve srovnání
před 20 roky a nyní. Stejně tak informace
o dalších diagnostických metodách v této
oblasti, které jsou pro nás v současné

době obtížněji dostupné (endosono), ne-li
přímo sci-fi (MRCP). Téma divertikulitidy
rovněž vyvolalo diskuzi. A to jak k prevenci (dietě), tak k diagnostice, ale i k léčbě
(zejména ATB Normix). Za organizaci přednášky je třeba poděkovat MUDr. Radce
Burešové.
primář MUDr. Miroslav Šofr
Interní oddělení
Nemocnice Chomutov, o. z.

www.kzcr.eu

Nemocnice Teplice

Jedním z viditelných důkazů, které zaznamenají také naši pacienti, jsou
mnohem častější návštěvy různých auditních (kontrolních) týmů napříč odděleními a ambulancemi celé nemocnice.
Audity jsou zaměřeny na různé oblasti,
které jsou předmětem akreditace, jako
je například manipulace s léčivy, zdravotnické prostředky, správnost různých
postupů, vedení zdravotnické dokumentace, ale také ošetřovatelský proces čili
správnost a úplnost péče o pacienty, a to
nejen ležící, ale i chodící.

jednotná kritéria pro všechna oddělení.
Výsledky a odpovědi na některá kritéria
vyčteme z různých druhů dokumentace, některé odpovědi na otázky zjistíme
dotazem na personál, jiné pozorováním
a některé také rozhovory s pacienty. Bezprostředně po ukončení auditu dáváme
personálu nebo vedoucím pracovníkům
zpětnou vazbu o tom, co je třeba dělat
jinak, nebo kde byla zjištěna chyba, ale
také (a to děláme opravdu velmi rády)
chválíme, když jsou věci v pořádku a tak,
jak mají být.

Každá skupinka auditorek je složena
převážně z vrchních sester nebo jiných
odborných pracovníků a má přidělené
konkrétní téma, na které je zpracován
jednotný kontrolní list, aby byla zaručena

Cílem těchto kontrol není pouze hledat
chyby, které když jste v daném provozu
už ani nevidíte, ale hlavně na ně upozorňovat a vysvětlovat, proč je důležité dělat věci jinak než dosud.

Proto, pokud vás osloví sestřičky, které
jste na oddělení ještě neviděli, a budou
se vás vyptávat na různé věci, nelekejte
se a nebojte se odpovídat podle pravdy,
protože to je cesta ke zvyšování kvality a bezpečí péče poskytované v naší
nemocnici.
A naše zaměstnance prosíme o spolupráci a také o to, aby se nebáli, protože naše kontroly nejsou zaměřeny proti
nim, ale pro nápravu, a tak není třeba se
jich/nás bát.
za auditní týmy
Mgr. Kateřina Vágnerová
hlavní sestra
Nemocnice Teplice, o. z.

Rozhovor s primářkou Emergency MUDr. Janou Bednářovou
Masarykova nemocnice
Nemocnice se často potýkají s nedostatkem lékařů i jejich neochotou sloužit pohotovosti. V Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., není
problém obsadit pohotovostní služby u dětských lékařů, pohotovost pro dospělé
ale funguje jenom proto, že za praktické lékaře ve velké míře tuto činnost vykonávají
lékaři naší nemocnice. Primářky Emergency MUDr. Jany Bednářové jsme se proto
ptali, jak funguje urgentní příjem.

Kolik pacientů na urgentním příjmu ročně ošetříte? Přibývá pacientů?
Náš urgentní příjem ošetří přibližně
40 000 pacientů za rok. Do roku 2016
během předchozích pěti let docházelo
k vzestupu každý rok přibližně o 1 500
pacientů. Roky 2016 a 2017 byly již co
do počtu ošetřených srovnatelné. Vzhledem k množství personálu a také prostoru urgentního příjmu si myslím, že další
nárůst je již velmi špatně zvladatelný.

Jak zvládá urgentní příjem a pohotovost
nápor pacientů? Zvládáte odbavovat pacienty bez potíží, či je příjem přetížen?
Nápor pacientů se pochopitelně snažíme zvládat. Ovšem často je to za cenu
nejen fyzického, ale také duševního vyčerpání personálu, především lékařů.
Stále více k nám přicházejí pacienti z jiných měst, pacienti s problémy, které

jsou dlouhodobé, nebo které skutečně
patří praktickým lékařům anebo nikam
(puchýř na noze od špatných bot, štípance od komára, rýma). Dále přibývá
těch, kteří chodí večer a v noci s naprostými nehoráznostmi (potíže po alkoholu,
po přejedení, po drogách), nebo proto,
aby se vyhnuli pracovní době praktických lékařů. Velkým problémem je narůstající agresivita pacientů.

Co je podle vašeho názoru příčinou přeplněnosti urgentního příjmu?
Problém je v ordinačních hodinách praktických lékařů, část jich má krátkou ordinační dobu a nepracují často ve dnech
mezi svátky. Vzájemně se pak velmi často také nezastupují. Problémem je i přetíženost odborných ambulancí. Pacienti
s žádankou na odborné vyšetření přicházejí k nám, protože objednací doba je
dlouhá a oni odmítají čekat. Leckdy pak

Prim. MUDr. Jana Bednářová

i svoje neduhy (občas letité) nadhodnocují, aby se domohli vyšetření.
Veliký problém je také stárnoucí populace. Věk se prodlužuje, ale ne kvalita
života. Narůstá množství pacientů, kterým náleží naprosto jiná péče než péče
urgentního příjmu.
ptal se Martin Klimeš, redaktor Infolistů
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V Krajské zdravotní měl premiéru dvoudenní Kurz chirurgie
periferních nervů
Masarykova nemocnice

Krajská zdravotní je mezi stovkou nejstabilnějších firem
v Česku
Krajská zdravotní, a. s.

Kurz chirurgie periferních nervů uspořádala ve dnech 14. a 15. června 2018 Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pod
záštitou České neurochirurgické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP), České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP a Ing. Petra Fialy, generálního
ředitele Krajské zdravotní, a. s. (KZ). Dvoudenní akce se uskutečnila v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu KZ a sjeli se na ní odborníci věnující se chirurgii periferních nervů z nejrůznějších koutů České republiky.

Krajská zdravotní, a. s., patří mezi sto nejstabilnějších firem v České
republice. Společnost Bisnode zveřejnila jejich přehled v rámci samostatné kategorie žebříčku CZECH TOP 100. V TOP 100 nejstabilnějších firem v ČR za rok 2018 dle CZECH Stability Rating figuruje Krajská
zdravotní, a. s., jako jeden ze tří oceněných poskytovatelů zdravotní
péče.

Všechny přítomné v úvodu konference
pozdravil generální ředitel KZ Ing. Petr
Fiala. „Je mi opravdu velkou ctí, že mohu
zahájit akci, která je v České republice v tomto formátu ojedinělá. Krajská
zdravotní má nyní již 11 klinik a jednou
z prvních dvou, které byly současně
ustaveny, byla neurochirurgická klinika.
Je to pracoviště, které provádí vysoce
specializovanou diagnostiku, léčbu, ale
i výzkum chorob nervového systému.
Krátce bych se zastavil u slova výzkum:
Krajská zdravotní má svou vědeckou
radu, které předsedá prof. MUDr. Martin
Sameš, CSc., přednosta neurochirurgické kliniky. Máme systém grantové podpory, poslední tři roky na úrovni 15 milionů z vlastních zdrojů nebo za přispění
našeho jediného akcionáře Ústeckého
kraje, což je – mimo fakultní nemocnice – suma nevídaná. Ústeckému kraji
se sluší poděkovat za podporu této akce
i některých dalších, které ze svého programu podporuje, i za podporu vědecké
a výzkumné práce. Neurochirurgická klinika prezentuje své výsledky pravidelně
na evropských a světových kongresech,
její specialisté ročně publikují šest až
osm článků v odborných časopisech,“

12

upozornil na úspěchy pořádající kliniky
Ing. Petr Fiala.
„Chirurgie periferních nervů je, s přihlédnutím ke spektru výkonů, oblast
poměrně široká a stává se problematikou, kterou je nutné řešit interdisciplinárně, multioborově. Kromě neurochirurga na ní participuje jistě neurolog,
elektrofyziolog, ale také plastický chirurg, chirurg ruky, ortoped, traumatolog,
ke správné grafické diagnostice přispívají rentgenologové. Klíčovou roli sehrávají rehabilitační lékaři, fyzioterapeuti
a ergoterapeuti. Nejlepší péče se dostane pacientovi, pokud tyto odbornosti
navzájem spolupracují. Jedině tak je
možné dosáhnout pro pacienty největšího benefitu. Že jde o téma aktuální, dokládá velký počet kurzů a kongresů zaměřených na chirurgii periferních nervů
pořádaných po Evropě a po celém světě.
Protože problematika chirurgie periferních nervů má v ústecké nemocnici dlouholetou tradici a zdejší neurochirurgická
klinika koncentruje pacienty nejen ze
svého regionu, ale i z nejrůznějších míst

naší republiky, rozhodli jsme se uspořádat dvoudenní kurz zaměřený na tuto
problematiku na půdě Masarykovy nemocnice,“ vysvětlil odborný garant akce
MUDr. Ivan Humhej z Neurochirurgické
kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
„Periferní nervy jsou velice důležitá součást neurochirurgie. Toto setkání považuji za výborný nápad, protože téma si
zaslouží samostatný kurz. Děkuji všem
přednášejícím, kteří přijali pozvání
a s kurzem nám pomohou,“ řekl na úvod
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z. Dále přítomné posluchače seznámil s historií chirurgie periferních nervů v Masarykově nemocnici
a se současným postavením neurochirurgické kliniky mezi ostatními neurochirurgickými pracovišti v ČR. Mezi odborníky, kteří na kurzu vystoupili, byli např.
prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA
z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, MUDr. Radek
Kaiser, Ph.D., z Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. lékařské fakulty
a Ústřední vojenské nemocnice v Praze,
prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D., z Ústavu anatomie 2. lékařské fakulty v Praze či prim. MUDr. Alena Schmoranzová
z Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. Zastoupení
měly i Neurochirurgická klinika Fakultní
nemocnice Hradec Králové, Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň,
Rehabilitace ruky a fyzioterapie Praha,
Neurochirurgické oddělení Nemocnice
Na Homolce v Praze a Neurochirurgická
klinika Fakultní nemocnice Brno.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

www.kzcr.eu

„Velmi nás těší, že Krajská zdravotní je ve společnosti nejlépe hodnocených firem v Česku. Od roku 2014 se představenstvu daří naplňovat
cíle, mezi něž patří celková stabilizace ekonomiky firmy, systematický
rozvoj všech jejích nemocnic a postupná modernizace zdravotnické
techniky – vše s důsledným využíváním dotačních titulů a za významné investiční finanční podpory akcionáře, kterým je Ústecký kraj. To
by ale nešlo bez zaměstnanců, proto klademe zvláštní důraz na progresivní politiku v oblasti jejich odměňování v závislosti na hospodářském výsledku a na sociální dialog. I proto se Krajské zdravotní
v posledních letech daří. Na druhou stranu to bereme jako jistý závazek a vnímáme za další směřování společnosti velkou odpovědnost,“
uvedl v reakci na zveřejněné výsledky Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
Výsledky vycházejí z metodiky skóringového modelu Bisnode, který
měří stabilitu jednotlivých společností. Model zároveň poskytuje nezávislý pohled na současný stav firem, jejich finanční situaci, a to včetně predikce rizika úpadku firmy v následujících dvanácti měsících, což
zákazníkům Bisnode pomáhá omezovat rizika v podnikání.
Krajská zdravotní, a. s., se navíc umístila na 11. místě v žebříčku Czech
Top 100 největších zaměstnavatelů.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

NEJVĚTŠÍ ZAMĚSTNAVATELÉ V ŽEBŘÍČKU
CZECH TOP 100:

Zdroj: Bisnode

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Firma
Počet zaměstnanců
Agrofert
32 770
Škoda Auto
31 626
Česká pošta
30 807
ČEZ
28 366
České dráhy
14 800
Energetický a průmyslový holding
10 237
Siemens
10 000
Bosch Group ČR
8 650
ČD Cargo
6 953
Veolia ČR
6 936
Krajská zdravotní
6 565
Globus ČR
6 000
AGC Flat Glass Czech
4 904
Veolia Voda ČR
4 703
Unipetrol RPA
4 590
Fakultní nemocnice Plzeň
4 520
O2 CR
4 286
Škoda Transportation
4 268
Adient CR
4 073
Bosch Diesel
4 007

Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., (KZ) projednalo dne 22. 6. 2018 předloženou zprávu o aktuálním stavu připravenosti všech odštěpných závodů
Krajské zdravotní, a. s., k akreditaci Spojenou akreditační komisí, o.p.s. (SAK).
Zpráva se týká projektu Implementace národních akreditačních standardů dle
Spojené akreditační komise s cílem získat akreditaci ve všech svých nemocnicích, který byl zahájen již v roce 2015.
Tento projekt postupně naplňuje
strategický cíl kontinuálně zvyšovat
kvalitu a bezpečí poskytované zdravotní péče pacientům Krajské zdravotní, a. s., tento dlouhodobý strategický
cíl je součástí schválené Strategie
rozvoje a obnovy KZ na období 2016–
2020. Dalším důvodem implementace tohoto systému standardů bylo připravit se i na případné zvýšení úhrad
zdravotní péče ze strany zdravotních
pojišťoven.
Jako ideální systém byly vybrány právě akreditační standardy Spojené
akreditační komise, o.p.s., z důvodu dobrého jména, dlouhé historie,

nejpropracovanějšího systému hodnoticích kritérií a také z důvodu nejlepších referencí. Krajská zdravotní
má sice zaveden integrovaný systém
řízení, kdy naplňuje nebo implementuje požadavky dalších systémů řízení kvality, jako je například ISO 9001,
ISO 15189, HACCP, ISO 270001, avšak
akreditační standardy jsou přímo změřeny na poskytování zdravotní péče.
V minulosti bylo již akreditováno Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z., se sídlem
v Ryjicích. Zavedení akreditačních
standardů ve všech pěti nemocnicích

KZ je však mnohem náročnějším úkolem. Přestože naplnění akreditačních
standardů celkem ve všech nemocnicích společnosti odpovídá průměrnému výsledku 86 procent dle metodiky hodnocení SAK, je potřeba ještě
dořešit několik významných klíčových
oblastí tak, abychom mohli úspěšně
podstoupit akreditační šetření. V tuto
chvíli je projekt prioritně zaměřen
na Nemocnici Děčín, o. z., a Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
V dalším termínu dle získaných zkušeností bude dokončena implementace
požadavků i v Nemocnici Teplice, o. z.,
Nemocnici Most, o. z., a v Nemocnici
Chomutov, o. z.
První akreditační šetření se chystají dle dokončení úkolů a dle kapacit
Spojené akreditační komise do konce
roku 2018, další v roce 2019.
Martin Klimeš, redaktor Infolistů
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Česká televize natáčela v Krajské zdravotní seriál Rapl 2
Masarykova nemocnice
V ústecké Masarykově nemocnici v měsíci červnu natáčel filmový štáb České televize
scény do krimiseriálu Rapl 2, jehož děj se odehrává v Ústeckém kraji.

Den s Porsche potěšil onkologické pacienty ústecké
Masarykovy nemocnice a jejich blízké
Masarykova nemocnice
Pro onkologicky nemocné děti a jejich blízké uspořádala Dětská klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci se spolkem Můj nový
život tradiční akci s názvem „Den s Porsche“. Návštěvníci si užili malování, pohádku a nechyběly tradiční projížďky v exkluzivních autech.
Setkání, které se uskutečnilo 21. června na výletním zámečku Větruše
v Ústí nad Labem, se celkem zúčastnilo čtrnáct malých pacientů, kteří
jsou v současné době v tzv. udržovací léčbě v péči zdravotníků ústecké
dětské kliniky. Centrum vysoce specializované hematoonkologické péče
pro děti je regionálním centrem pro léčbu vybraných typů leukémie. V průměru je léčeno na lůžkové stanici centra osm malých pacientů s leukémií.
Na akci zavítala i Michaela Moravcová ze Šluknovska se svou osmiletou dcerou. „Setkání tohoto typu se účastníme pravidelně. Potkáme se
na nich s dětmi a jejich rodinami, se kterými jsme trávily při léčbě čas
v nemocnici,“ řekla maminka Michaela Moravcová.

Hlavní scény vznikaly především na lůžkové stanici ústeckého gastroenterologického oddělení a v prostorách Emergency. Poděkování patří hlavně všem
zdravotníkům, kteří během natáčení
poskytli filmovému štábu potřebné zázemí. Rovněž se sluší poděkovat oddělení správy údržby nemovitostí ústecké
Masarykovy nemocnice, které se podílelo na technickém zajištění. Právní

„Hlavním cílem Dne s Porsche je každoročně odpoutat děti a jejich blízké
od starostí, které jim nemoc přináší. My zdravotníci máme zase zpětnou
vazbu, jak se našim malým pacientům daří,“ uvedla dětská zdravotní
sestra Dana Sokolová, která spolku Můj nový život s pořádáním akce
pomáhá.

oddělení Krajské zdravotní, a. s., zase
spolupracovalo na smlouvě s Českou televizí, kdy šlo o první smlouvu s filmaři
za působení naší společnosti. Výsledkem společné práce všech je skutečnost,
že několik našich zdravotních sester si
zahrálo v komparzu po boku známých
herců, jakými jsou například Jan Révai,
Hynek Čermák, Alexej Pyško či Lukáš
Příkazký. Místo pražských sanitek, které

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

Světový den dárců krve připomněli v mostecké nemocnici
strážníci
Nemocnice Most
Světový den dárců krve, který připadá na 14. června, oslovil strážníky Městské policie Most. Přijali výzvu a ve spolupráci s mosteckým
pracovištěm Hematologicko-transfuzního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., jako dobrovolní dárci krev darovali hromadně. Cílem jejich společné návštěvy mostecké nemocnice bylo dát příklad ostatním a svým činem vyzvat ty, kteří jsou zdraví
a krev dosud nedarovali, aby se dárci krve stali.

„Iniciativa, s jakou přišla mostecká městská policie, je
velmi potřebná a chvályhodná. Mostečtí strážníci mohou také inspirovat další dárce, jednotlivce i organizace.
Lidé často o dárcovství uvažují, jen jim chybí ten potřebný impulz. A tím by mohla být právě tato akce městské
policie. Všem, kdo přišli darovat krev, patří velké poděkování,“ řekla primářka hematologicko-transfuzního oddělení MUDr. Vladimíra Kašková.

mívají filmaři zapůjčené k natáčení, se
v záběrech objeví i reálné bílé sanitky
Krajské zdravotní, a. s.
Tvůrci seriálu si spolupráci s Krajskou
zdravotní, a. s., natolik pochvalovali, že
se rozhodli využít dalších prostor ústecké Masarykovy nemocnice. V měsíci srpnu zde hodlají natočit scénu, kdy leží
popálená dívka na jednotce intenzivní
péče. Prostor proskleného atria zase
poslouží k dokreslení děje, který se odehrává v letištní hale.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů
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„V řadách strážníků máme 25 pravidelných dárců krve.
K nim se přidalo dalších 10 strážníků – prvodárců, tedy
lidí, kteří sebrali odvahu a rozhodli se stát pravidelnými
dárci krve. Strážníci jsou ideálními dárci, protože jsou
v dobré fyzické kondici a bývají zdraví,“ uvedla Veronika Loucká, manažerka prevence kriminality statutárního
města Most.

V roce 2017 bylo v registrech transfuzních oddělení nemocnic Krajské zdravotní evidováno 13 495 dárců krve.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů
MĚSTSKÁ
POLICIE
MOST

www.kzcr.eu
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Krajská zdravotní uspořádala odbornou konferenci
16. Perinatologické dny Ústeckého kraje

Ošetřovatelský proces u pacienta s akutní a chronickou
pankreatitidou
Nemocnice Děčín

Masarykova nemocnice
Gynekologicko-porodnická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., uspořádala odbornou konferenci 16. Perinatologické dny Ústeckého kraje.
Akce proběhla 21.–22. června 2018 v hotelu Ostrov u Tisé na Ústecku.
Záštitu nad konferencí převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, kterého
zastoupil náměstek hejtmana pro zdravotnictví RSDr. Stanislav Rybák. „Dovolte mi
nejprve poděkovat vám za vaši práci, kterou vykonáváte a které si velmi vážím nejen
já, ale i celé vedení Ústeckého kraje. Chci
také poděkovat doc. MUDr. Tomáši Binderovi, CSc., a jeho kolektivu za přípravu letošních perinatologických dnů, které mají vždy
velmi vysokou úroveň a které vám určitě
přinesou nové poznatky a zkušenosti,“ uvedl RSDr. Stanislav Rybák.
Všechny přítomné v úvodu pozdravila primátorka statutárního města Ústí nad Labem Ing. Věra Nechybová, která také převzala nad akcí záštitu. „Na vaší konferenci
vždy zazní mnoho zajímavého a přínosného. Nejen jako primátorka, ale hlavně jako
žena a matka si velmi vážím práce lékařů
a sestřiček a jsem moc ráda, že nemocnice
v Ústí nad Labem poskytuje služby na špičkové úrovni. Jsem na to velmi pyšná,“ řekla
Ing. Věra Nechybová.
Mezi návštěvníky konference zavítal také ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. „Jsem rád, že
se opět po roce scházíme v tomto krásném
prostředí, abychom se pochlubili skvělými
výsledky našeho perinatologického centra a vyměnili si zkušenosti. Toto centrum
patří mezi dvanáct center v České republice a skládá se z největší porodnice v kraji
a z neonatologické kliniky. Děkuji všem
pracovníkům centra za jejich každodenní
nasazení v boji o zdraví a životy našich nejmenších. Jsem rád, že v krátké době začne
realizace perinatologického programu, kdy

Odborný garant akce – přednosta
gynekologicko-porodnické kliniky
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
pořídíme pro centrum nové vybavení v řádu
70 milionů Kč,“ uvedl MUDr. Josef Liehne.
Přednášky byly po oba dny rozděleny do jednotlivých bloků napříč zdravotnickými obory, se kterými se lze v perinatologii setkat.
Odborným garantem byl přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FZS UJEP v Ústí
nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. „Konference
se jako každý rok zabývala hodnocením
výsledků perinatologické péče v regionu
za uplynulý rok 2017. Celkově lze dosažené
výsledky hodnotit jako velmi dobré, došlo
k mírnému zlepšení ve srovnání s rokem
2016. Přetrvává ve srovnání s celorepublikovými ukazateli zatížení perinatologických

center regionu vysokým procentem předčasných porodů. Dále se konference jako
každoročně zabývala nejakutnějšími problémy oboru. Program obsahoval tři stěžejní témata. První bylo věnováno kritickému
rozboru indikací k císařskému řezu, jeho
potenciálním rizikům pro další život ženy
a koordinované spolupráci ambulantních
gynekologů a nemocničních lékařů. U druhého z témat se jednalo o doporučení k přístupu k rodičkám, které přicházejí s alternativními požadavky pro vlastní porod. Kdy je
možné jim vyhovět, kdy to již není možné
a jak se chránit. Třetím probraným tématem bylo očkování v průběhu těhotenství,“
zhodnotil šestnácté perinatologické dny
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
Neonatologie patří k oborům, v nichž Česká republika dosahuje jedny z nejlepších
výsledků na světě. Lékařští specialisté jsou
schopni zachraňovat děti s porodní hmotností 500 gramů a z nejkritičtější nejnižší
věkové skupiny a hmotnosti pod 1 000 gramů přes 50 % úspěšně vrátit, vesměs bez
většího hendikepu, do života. V České
republice je poskytována péče celkem
ve 12 perinatologických centrech, z nichž
dvě fungují pod Krajskou zdravotní, a to v
nemocnicích v Ústí nad Labem a v Mostě.
Jde o centra vysoce specializované péče,
prostřednictvím kterých zdravotníci poskytují komplexní péči o nejzávažnější stavy
během těhotenství, porodu a šestinedělí,
vyskytující se u matky, plodu či novorozence. Ústecké centrum má přesah do Libereckého kraje, mostecké na Lounsko a do Karlovarského kraje.
Petr Sochůrek
člen redakce Infolistů

Město Ústí nad Labem

CHARAKTERISTIKA
Akutní pankreatitida je zánět slinivky břišní, charakterizovaný edémem a zánětlivými změnami, provázený náhle vzniklou
krutou břišní bolestí. Pro pokročilé těžké
onemocnění je navíc typická nekróza parenchymu s hemoragiemi a dále s nekrózami peripankreatické tukové tkáně. Patří
mezi náhlé příhody břišní (NPB).

»

ikterus – z obstrukce žlučových cest
konkrementem nebo edematózní hlavou pankreatu

»

horečka, šok

»

dezorientace – v důsledku zaplavení
krve jedy z rozpadlé slinivky

Chronická pankreatitida je onemocnění,
při kterém dochází k náhradě funkční tkáně slinivky vazivem. Příčinou je chronický
alkoholismus (alkohol přímo poškozuje
tkáň slinivky), genetická dispozice či hypercalcemie v krvi. Vyznačuje se dyspeptickými potížemi, bolestí břicha, tukovou
stolicí, hubnutím, průjmem.

»

anamnéza

»

laboratorní vyšetření – zvýšené amylázy, lipázy, glykémie, leukocyty, CRP

»

RTG nativní snímek hrudníku a břicha

»

CT

»

ultrasonografie

Biliární pankreatitida – primární příčina
pankreatitis je ve žlučových cestách (nejčastěji žlučový konkrement). Pankreatické
enzymy (lipázy) a žluč proto přestanou
odtékat do duodena a ve slinivce se pak
zvýší koncentrace lipáz, které tkáň natráví.
Navíc do slinivky pronikne žluč, která je
pro ni toxická. Následkem vznikne edém
až nekróza a zánět.

»

ERCP

DALŠÍ TYPY
1. iatrogenní – vzniká po vyšetření, např.
biopsii nebo ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie)

Masarykova nemocnice
Lékaři Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.,
získali cenu České společnosti intenzivní medicíny za nejlepší publikaci v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína za rok 2017.
Ocenění se dočkala publikace Epidemiologie mimonemocniční náhlé zástavy oběhu v České republice – národní výsledky studie
EURECA ONE (Anesteziologie a intenzivní medicína, 28, 2017, č. 3, strana 176–182). Mezi autory publikace jsou MUDr. Roman Škulec, Ph.D., a MUDr. Eva Smržová z Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Gratulujeme.
Martin Klimeš
redaktor Infolistů
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DIAGNOSTIKA

OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY
»

akutní bolest v důsledku dietní chyby
a základního onemocnění

»

riziko rozvoje šokového stavu v důsledku rozvíjející se NPB

»

alterace kognitivních funkcí v důsledku
hromadění toxických látek v krevním
oběhu a jejich působení na CNS

»

změny objemu tělesných tekutin v důsledku poruchy rovnováhy vnitřního
prostředí, zvracení, odsávání žaludečního obsahu

2. pooperační – po operaci v dutině břišní
3. poléková – je poměrně vzácná, jako
nežádoucí účinek, má mírný průběh
a rychle ustupuje po vysazení léčiva,
které ji vyvolalo

»

poruchy energetického příjmu v důsledku nedostatečné funkce GIT

»

poruchy soběstačnosti v základních
lidských činnostech v důsledku bolesti,
imobilizace, vyčerpání

»

strach, úzkost a pocit bezmocnosti
v důsledku velkých bolestí

4. traumatická – úraz, náraz na volant,
5. infekční pankreatitis

Ocenění za nejlepší příspěvek v časopise
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Pankreas je žláza s vnější i vnitřní sekrecí uložená napříč pod žaludkem a přirostlá k zadní stěně břišní. Je podlouhlá (asi 28 cm). Dělí se na hlavu, tělo a ocas. Vývody slinivky
jsou spojeny s vývody žlučovými a ústí společně u Vaterské papily ve dvanáctníku. Žlázové buňky lalůčků produkují trypsinový komplex, pankreatické lipázy a amylázy. Vnitřně
sekreční část pankreatu je tvořena Langerhansovými ostrůvky produkujícími inzulín, který snižuje hladinu krevního cukru a umožňuje průnik cukru do buněk a tkání.

PŘÍZNAKY
» bolest – tzv. pankreatogenní, v epigastriu (v nadbřišku) nebo mezogastriu
(v okolí pupku), krutá, šokující, objevuje se 12 až 48 hodin po alkoholovém
excesu a zvyšuje se ve vzpřímené poloze, úlevová poloha je na všech čtyřech,
pásový charakter, vyzařuje do zad
»

nauzea a zvracení – bez úlevy, vzedmutí břicha, napětí až stažení břišní stěny
(meteorismus, ileus)

OŠETŘOVATELSKÝ PLÁN A JEHO REALIZACE
Klienti s akutní pankreatitidou jsou většinou přijímáni na standardní ošetřovací
jednotku chirurgického oddělení. Klienti
v těžkém stavu s projevy septikémie, rozvratu vnitřního prostředí, šokového stavu,
s projevy poruchy hemokoagulace a renálního selhávání jsou přijímáni na JIP nebo
ARO.

Poloha, pohybový režim – malý pokoj,
poblíž sester, signalizace. Poloha úlevová. Zajistit bezpečnost klienta při poruše
vědomí.
Monitorace – FF, vědomí, chování, bolesti,
invazivních vstupů, odpadů ze žaludeční
sondy, laboratorních výsledků, bilance tekutin a účinky léků.
Výživa – nic per os do zvládnutí akutního
stavu, potom postupné zatěžování GIT (čaj,
pankreatická dieta s přechodem na 4S –
dieta s přísným omezením tuků).
Hygienická péče – v akutní fázi zajištěná
na lůžku. Péče o žaludeční sondu – denně přelepit, prevence otlaku nosního chřípí, zajistit průchodnost nosní dírky pro
dýchání.
Vyprazdňování – zpočátku na lůžku (zajištění intimity). Sledování množství, frekvence a příměsi ve vyprazdňování moče
a stolice.
Odpočinek a spánek – zajistit klidný spánek a odpočinek (klid, snížení bolestí).
Respektovat polohu – pozor na invazivní
vstupy. Zajistit bezpečnost – postranice
u lůžka, signalizace, pravidelná kontrola
(suicidní úmysl).
Psychosociální potřeby – klient je vystaven velké bolesti (podrážděnost, agresivita, vulgárnost, bezradnost, strach ze smrti,
neschopnost bolesti snášet). Klidný a empatický přístup, projevit zájem o klienta,
zajistit dostatek informací, v případě potřeby zajistit psychologické (psychiatrické)
konzilium.
Domácí péče – dodržování životosprávy
(nejíst tučné a smažené pokrmy, nepít alkohol, černou kávu, nekouřit), pravidelné
užívání léků, eliminace stresu.
Irena Vašková
Interní oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.
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Činnost traumatýmu ústecké nemocnice v roce 2018
Masarykova nemocnice
V návaznosti na prohloubení spolupráce mezi Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem (MNUL) a složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) Ústeckého kraje, který byl loni korunován úspěšným cvičením hromadného neštěstí, se letos odehrálo
několik významných událostí, které si zaslouží být veřejně představeny.
MUDr. Liehne osobně poděkovali prim.
MUDr. Bednářové.

Rozvinutá dekontaminační linka, tým Emergency je připraven převzít pacienta

HROMADNÉ NEŠTĚSTÍ Z 16. 4. 2018
Masarykova nemocnice se podílela
na zvládání následků hromadného neštěstí v areálu Chemotexu Děčín, kde
došlo k zasažení 17 pacientů životu nebezpečným fenolem. Vedoucí zásahu
v Masarykově nemocnici MUDr. Nedvěd
bezprostředně po nahlášení události aktivoval traumaplán a ve spolupráci s kolegy z KAPIM (prim. MUDr. Školou) došlo
k uvolňování monitorovaných a ventilovaných lůžek. Díky velkému nasazení
všech zúčastněných lékařů oddělení
Emergency (prim. MUDr. Bednářová),
interny, kliniky úrazové chirurgie, kliniky
anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) a vstřícnosti chirurgických (oddělení hrudní chirurgie) i interních oborů jsme bleskurychle ošetřili
a umístili všech 8 přivezených pacientů
na monitorovaná i standardní lůžka.
Díky spolupráci Hasičského záchranného sboru (HZS) byla na území Masarykovy nemocnice provedena vstupní
dekontaminace od jedovaté chemikálie,
a tím bylo sníženo riziko otravy zasahujícího personálu při ošetřování pacientů
na minimum. Přes veškerou péči jeden
z pacientů ještě v den události v naší
nemocnici zemřel, další pacient zemřel
po několika dnech v Nemocnici Děčín.
Všichni ostatní pacienti byli postupně
propuštěni do domácího ošetřování.
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Je třeba ocenit bezproblémovou spolupráci mezi jednotlivými účastníky zásahu, rychlost ošetření pacientů a rychlost rozvinutí dekontaminační linky.
Drobné rezervy ještě jsou v komunikaci
s operačním střediskem IZS a HZS. Problémem byl hyenismus přihlížejících
návštěvníků Masarykovy nemocnice,
kteří si pro vlastní pobavení pacienty
ošetřované hasiči natáčeli na mobilní telefony. Je rovněž třeba připomenout, že
v důsledku aktivace traumaplánu může
dojít k přechodnému zastavení provádění elektivních operačních výkonů na centrálních sálech, a to z důvodu uvolnění
kapacity pro případné ošetření poraněných, případně k uvolnění ventilovaných
lůžek. Všichni lékaři chirurgických oborů
bez výjimky musí toto rozhodnutí velitele zásahu či vedoucího lékaře KAPIM respektovat. V době aktivace traumaplánu
je vedoucí lékař KAPIM rovněž oprávněn
rozhodnout o překladu pacienta v rámci
MNUL, cílem je taktéž uvolnění intenzivních lůžek na JIP.
Průběh zásahu na území Masarykovy
nemocnice pozitivně ocenilo vedení
KZ a MNUL, předseda představenstva
Ing. Novák, generální ředitel Ing. Fiala a ředitel zdravotní péče MNUL

SETKÁNÍ TRAUMATÝMU MNUL SE ZÁSTUPCI
IZS K VYHODNOCENÍ HROMADNÉHO
NEŠTĚSTÍ
Do 14 dnů po hromadném neštěstí,
po shromáždění zpětnovazebných podkladů, jsme iniciovali setkání všech
zúčastněných na půdě Zdravotnické záchranné služby. V rámci této přátelské
schůzky došlo k rozboru situací v rámci
hromadného neštěstí, vytipování problémových činností a návrhu úprav standardů komunikace a zapojení jednotlivých
účastníků zásahu. Schůze se za HZS
zúčastnil i ředitel plk. Ing. Vyskočil s náměstky a specialisty na protichemickou ochranu, za ZZS ředitel MUDr. Deyl
s náměstky a za TC MNUL MUDr. Kopp
a prim. MUDr. Škola.
Pro budoucí neštěstí se zasažením občanů chemikáliemi bude třeba užší spolupráce HZS a ZZS na místě zásahu i při
provádění vstupní dekontaminace v místě neštěstí tak, aby pacient při transportu nebo konečném ošetření neohrožoval personál ZZS a nemocnice. HZS má
know-how i vybavení na diagnostiku
chemických nox, způsob vstupního ošetření zasažených pacientů i management
na místě zásahu (vytyčení ochranné
zóny, transport pacientů mimo zasaženou oblast) a poskytne cenné údaje dalším složkám IZS a traumacentru.
SCHŮZE TRAUMATÝMU MASARYKOVY
NEMOCNICE
Dne 28. 5. 2018 proběhla v návaznosti
na předchozí setkání a jednání schůze
Traumatýmu Masarykovy nemocnice.
Zúčastnili se jí vedoucí lékaři a zaměstnanci KÚCH, KAPIM, odd. Emergency
a ZZS včetně jejího ředitele. O průběhu
a výsledcích schůze byl informován i ředitel zdravotní péče MNUL MUDr. Liehne. V rámci setkání byly na základě
zkušeností s hromadným neštěstím
z 16. 4. 2018 vypracovány návrhy na doplnění Traumaplánu MNUL.
Jedná se především o dovybavení oddělení Emergency, kliniky úrazové chirurgie

www.kzcr.eu

a KAPIM o osobní ochranné pomůcky
pro ošetřování pacientů zasažených chemikálií. Tyto zvýší bezpečnost ošetřujícího personálu a sníží riziko druhotné
kontaminace. Dále bude nutné vytipovat vhodné místo k eventuálnímu rozvinutí dekontaminační linky HZS, pozice
na hlavní křižovatce MNUL snižuje propustnost areálu pro vozidla ZZS a ostatní, a může vést k projevům hyenismu
mezi přihlížejícími návštěvníky. Dalším
úkolem bude vstoupit do jednání se zástupci Policie ČR o pomoci při zvládání
situace během aktivovaného traumaplánu. Je zapotřebí omezit kontakt nezúčastněných návštěvníků s poraněnými
pacienty, usnadnit transport a pohyb vozidel HZS a ZZS v areálu MNUL a usměrňovat osoby i činnosti, které přímo nesouvisejí se zvládáním hromadného
neštěstí mimo prostory Emergency.
Hala hromadného neštěstí na Emergency, ošetřování pacientů v ochranných pomůckách

Masarykovy nemocnice včetně akutního
příjmu, neboť nesmí dojít k omezení dostupnosti zdravotní péče. K účasti na cvičení budou opět přizváni kolegové ze zahraničních traumacenter.
ŽÁDOST O EVROPSKÝ GRANT NA PROPOJENÍ
SÍTĚ TRAUMACENTER SASKO–ČESKO

MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D.

PŘÍPRAVA PODZIMNÍHO CVIČENÍ S TÉMATEM
HAVÁRIE V CHEMIČCE
K ověření změn v traumaplánu a připravenosti Traumacentra MNUL ke zvládání
chemického hromadného neštěstí pracuje Traumatým MNUL v úzké spolupráci
se složkami IZS na přípravě podzimního
cvičení. V plánu bude otestovat rozvinutí dekontaminační linky v areálu MNUL,
transport pacientů do linky a po dekontaminaci na Emergency, ošetřování
v ochranných pomůckách, uvolňování
intenzivních lůžek a kapacit centrálních
sálů. Prověří se rovněž rychlost průchodu přes Emergency a možnost umístění
pacientů na monitorovaná i standardní lůžka. Testována bude komunikace
s operačními středisky ZZS a HZS včetně získávání informací o formě kontaminace. A to vše za plného provozu

Díky zcela mimořádným vztahům mezi
představiteli nejbližších německých
traumaceter a Traumacentrem Masarykovy nemocnice, které již v minulosti
vedly k přiřazení Masarykovy nemocnice, jako jediné ze zemí střední Evropy,
do německé sítě traumaceter, došlo
po mnohaměsíčních přípravách v květnu
2018 k vytvoření projektu na užší integraci traumacenter na české a německé
straně hranice. Cílem by mělo být doplnění přístrojového vybavení o sdělovací a komunikační techniku umožňující
on-line kontakt přes hranici, sdílení informací a postupů při zvládání hromadných neštěstí, plánování a provádění
společných cvičení, setkání a školení,
dovybavení oddělení akutního příjmu
a hlubší zapojení složek IZS na obou
stranách hranice.
Příprava žádosti o grant znamenala zpracování více než 300 stran textu, 25 dokumentů a mnohé koordinační návštěvy
pověřenců z obou stran hranice. Díky
podpoře vedení MNUL a KZ, a. s., jmenovitě Ing. Fialy a MUDr. Liehneho, práci
Centra evropských projektů KZ a neutuchajícímu elánu týmu kliniky úrazové

chirurgie se podařilo podat žádost na financování v celkovém objemu zhruba
55 milionů korun, kde na Masarykovu
nemocnici připadá cca 11 milionů s nutným spolufinancováním ve výši 15 %.
Dalšími zúčastněnými jsou Centrum pro
ortopedii a úrazovou chirurgii Univerzitní nemocnice Drážďany a Klinika pro
úrazovou a rekonstrukční chirurgii Městské nemocnice Drážďany, které představují srdce superspecializovaných
traumacenter východního Saska. Šance
na schválení projektu je dle vyjádření
zúčastněných velmi vysoká.
Traumatým Masarykovy nemocnice
stále profesionálněji koordinuje činnosti v rámci nemocnice i navenek vůči
zástupcům IZS, zvyšuje připravenost
poskytovatele zdravotní péče na zvládání hromadného neštěstí a aktivně
spolupracuje se zahraničními odborníky
na přípravě propojení sítě traumacenter
přes hranice sousedních zemí. Vždyť
nejbližšími traumacentry pro Ústí nad
Labem není Praha či Liberec, ale právě
Drážďany.
MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D.
zástupce přednosty
Kliniky úrazové chirurgie MNUL a UJEP
a koordinátor traumatýmu pro IZS
foto poskytl
prim. MUDr. Josef Škola, KAPIM
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Kojení s podporou

AO Trauma základní kurz pro sestry operačních sálů
Nemocnice Děčín

Kojení je přirozený způsob výživy kojenců a malých dětí. Výlučné kojení po dobu prvních
6 měsíců zajišťuje dítěti optimální růst, vývoj a zdraví. Světová zdravotnická organizace
(WHO) nadále doporučuje výlučné kojení do konce 6. měsíce, zavádění nemléčných příkrmů
ke kojení až po ukončení 6. měsíce a pokračování v kojení 2 roky i déle.

ilustrační foto

jednom kojení. Správně kojené dítě pije zpočátku rychle a krátce, pak následují pomalé
a hluboké tahy, lze slyšet a vidět polykání.
Problémům s kojením, jako jsou např. bolavé
bradavky a bolestivé nalití prsou, lze předejít
správnou technikou a krmením dle poptávky
dítěte. Vyškolení zdravotníci denně provádějí
posouzení kojení (přikládání, vzájemná poloha, sání a pití dítěte). Zhodnocení kojení by
mělo být prováděno minimálně 2x denně. Pokud se vyskytne problém s kojením, je třeba
vytvořit plán a postup pro následující kojení,
aby kojení bylo úspěšné a bezproblémové.

PODPORA KOJENÍ PO PROPUŠTĚNÍ
Z PORODNICE
ZDRAVOTNÍ VÝHODY KOJENÍ
Kojené děti mají nižší riziko onemocnění,
např. zažívacího traktu, potravinových alergií,
intolerancí, respiračních onemocnění, diabetu, obezity, poruchy metabolismu lipidů.
Zdravotní výhody pro ženy jsou např. nižší
riziko vzniku karcinomu prsu před menopauzou, karcinomu ovarií, karcinomu děložního
čípku a osteoporózy. Z psychologického hlediska přináší kojení snadnější přijetí mateřské role a budování sebedůvěry ženy. Kojení
buduje vztah mezi matkou a dítětem.

SLOŽENÍ MATEŘSKÉHO MLÉKA
Mateřské mléko přesně odpovídá měnícím
se nárokům a potřebám novorozence. Mění
se v průběhu prvních dní (kolostrum – přechodné – zralé), v průběhu jednoho dne
i v průběhu jednoho kojení. Obsahuje 10 %
bílkovin, které jsou relativně stálou složkou.
Tento nízký obsah bílkovin zaručuje optimální růst kojených dětí do 6 měsíců a nízkou
zátěž pro nezralé ledviny. Nejvíce měnící se
složkou mateřského mléka je tuk. „Zadní
mléko“ obsahuje 4–5x více tuku než „mléko
přední“, produkované na začátku pití. Obsah
tuku je 50 % a cukru 40 %. Dále mateřské
mléko obsahuje vitamíny, minerály, stopové
prvky, hormony, enzymy, růstové faktory.

CESTA K ÚSPĚŠNÉMU KOJENÍ
Aby kojení probíhalo bez problémů, je důležité zajistit pomoc a podporu kojícím maminkám před porodem, po porodu, ale i po propuštění z porodnice.
Kurzy předporodní přípravy zajišťují budoucím maminkám informace o kojení. Kurzy vedou vyškolené certifikované laktační poradkyně. Maminky se zde dozvídají o fyziologii
laktace, technikách kojení včetně správného
přiložení dítěte. Dále jaké jsou první projevy
připravenosti novorozence ke kojení, známky
účinného sání, o různorodosti frekvence a trvání jednotlivých kojení. Dostávají informace
o prevenci a řešení problémů při kojení, jak
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odstříkávat a uchovávat mateřské mléko. Seznamují se s alternativními způsoby krmení
a informují se o nevhodném používání lahví a dudlíku, který může mít negativní vliv
na kojení.
Kojení po narození dítěte probíhá v porodnici
s pomocí a podporou kvalifikovaného zdravotnického personálu (dětské sestry, porodní asistentky, laktační poradkyně). Aby kojení
bezprostředně po narození probíhalo účinně,
je důležité již při porodu a po něm minimalizovat podávání léků matce, neboť by mohly
ovlivnit bdělost novorozence a jeho chování
při kojení. První kojení by mělo být provedeno nejpozději do 1 hodiny po porodu,
nejlépe co nejdříve. Novorozenec by měl být
po porodu osušen a položen matce na břicho či hrudník (kontakt skin to skin) a překryt
teplou plenou či přikrývkou. Měření, vážení,
koupání, profylaxe vitamínu K a oční profylaxe by měly probíhat až po prvním kojení.
Bdělý a zdravý novorozenec je schopen se
přisát bez pomoci běhen první hodiny po porodu (tzv. samopřisátí). První kojení by mělo
trvat tak dlouho, dokud dítě nepřestane sát
a nepustí samo prs. Velmi významný prvek
v kojení je tzv. bonding (nepřerušovaný kontakt matky a dítěte), který by měl probíhat co
nejdéle.

KOJENÍ V PRVNÍCH DNECH A EDUKACE MATKY
Je důležité, aby maminka s miminkem
od sebe nebyly oddělovány, pokud to není
nutné, neboť by mohlo dojít k negativnímu
vlivu na účinné kojení. Proto je vhodný neustálý kontakt matky a dítěte (rooming in). Maminky jsou již v den narození miminka edukovány o kojení. Maminky by se měly naučit
známky připravenosti k sání, jak správně dítě
přiložit k prsu a rozpoznat, zda saje a pije.
Neměly by omezovat délku ani frekvenci kojení, protože každé dítě pije jinak. Měly by vědět, že časté kojení třeba i po hodině je normální. Je nutné jim vysvětlit, co je nutritivní
a nenutritivní sání novorozence. Novorozenci
by měli být kojeni zpočátku z obou prsou při

Pomoc s kojením po návratu maminky do domácího prostředí zajišťují převážně laktační
poradkyně (laktační poradenství). Maminky
na ně dostávají kontakt v porodnici nebo při
návštěvě předporodního kurzu. Poradenství
probíhá telefonicky, emailem nebo nejlépe
osobní konzultací.

HLAVNÍ ZÁSADY LAKTAČNÍHO PORADENSTVÍ
Účinně se maminky ptát a naslouchat. Dát jí
dostatek času na odpověď. Být plně a kladně
soustředěn na matku a její problém. Vyslechnout ji, neskákat jí do řeči, mluvit jednoduše
a pomalu. Hledat východisko ze situace spolu s matkou. Akceptovat a respektovat přání
matky při řešení situace. Budovat sebedůvěru matky a pomáhat jí. Dát matce najevo
plnou emoční podporu.

JAK KOMUNIKOVAT PŘI PODPOŘE A BUDOVAT
SEBEDŮVĚRU MATKY
Velmi účinná je neverbální komunikace,
např. dodržovat stejnou výšku hlavy jako
matka, udržovat oční kontakt, dát najevo,
že máme čas, používat přiměřený dotyk. Při
rozhovoru klademe otevřené otázky (co, jak,
kde, kdy, proč?). Maminka se více rozpovídá a my získáme více důležitých informací.
Projevujeme zájem – dáváme tím najevo, že
posloucháme. Projevujeme empatii – ukazujeme tím matce, že ji chápeme. Vyhýbáme se
hodnoticím negativním slovům – problém,
málo, nedostatek. Přijímáme matčiny představy a názory – přijetí odpovědi neznamená
souhlas ani nesouhlas (nesouhlas snižuje
sebedůvěru matky). Poskytujeme praktickou
pomoc při odstraňování problému. Informace dáváme potřebné a podstatné. Nepoužíváme odborné výrazy. Dáváme rady, doporučení a návrhy (ne rozkazy).
A na závěr je velmi důležité zjistit, co dělá
matka dobře a pochválit ji za to. Protože i ta
nejmenší pochvala buduje sebedůvěru matky v kojení.
Bc. Ivana Vaitová
Novorozenecké oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.

www.kzcr.eu

Nemocnice Most
Od 18. 4. do 20. 4. 2018 jsem měla možnost zúčastnit se AO Trauma kurzu na Seči. Cílem tohoto kurzu bylo pochopení základní operační léčby
podle principů AO a možnosti využití v praxi. Kurz se skládal z přednášky na dané téma, následně byla v malých skupinách vedena diskuze
a pak probíhalo praktické cvičení na modelech kostí.
PRINCIPY AO KLASIFIKACE
(JEDNÁ SE O ČTYŘMÍSTNÝ KÓD)
První číslice určuje lokalizaci zlomeniny:
1. paže
2. předloktí
3. stehno
4. bérec

Praktické cvičení (zevní fixace zlomeniny
diafýzy tibie)
PRINCIPY AO OŠETŘENÍ ZLOMENIN
» repozice zlomeniny a fixace v anatomickém postavení
» absolutní stabilita (zlomeniny vyžadující anatomické postavení – především
nitrokloubní zlomeniny), nebo relativní
stabilita (tato fixace toleruje určitý pohyb
mezi fragmenty a možnost hojit se svalkem, jedná se o zlomeniny v oblasti diafýzy a metafýzy)
» zachování cévního zásobení měkkých
tkání a kosti šetrným ošetřením
» co nejvčasnější rehabilitace

A mimokloubní zlomenina
B částečně intraartikulární zlomenina
C plně artikulární zlomenina
Čtvrtá číslice určuje závažnost zlomeniny
1–3.
PORANĚNÍ V OBLASTI KYČELNÍHO KLOUBU
» luxace v kyčelním kloubu
» zlomeniny hlavice stehenní kosti
» zlomenina krčku stehenní kosti
» pertrochanterické zlomeniny
» subtrochanterické zlomeniny

hlavice

velký chocholík

krček
malý chocholík

tělo (diafýza)
kosti
stehenní

Druhá číslice určuje poraněný segment kosti:
1. proximální konec kosti
2. diafýza
3. distální konec
Třetí část tvoří písmeno určující povahu
zlomeniny:

krček

chocholíková jáma

vnější
epikondyl

hrbolek
vnitřní
epikondyl
plocha čéšková

Ortopedická traumatologie,
Karel Koudela a kol.
DĚLENÍ ZLOMENIN DLE AO KLASIFIKACE
» Typ A: pertrochanterická,
subtrochanterická zlomenina
» Typ B: zlomeniny krčku
» Typ C: zlomeniny hlavice

Vybrat a popsat nejzajímavější přednášku z AO kurzu nelze. Všechny přednášky byly obsahově tak rozpracované a výborně odpřednášené, že z mého pohledu nezajímavá přednáška se rázem stala zajímavou a pro praxi důležitou. Z pohledu instrumentování, přípravy
a postupu operace jsou mi blízké zlomeniny v oblasti kyčelního kloubu. Ráda bych vám ukázala práci našich lékařů u pacienta se zlomeninou v této oblasti.
KAZUISTIKA:
Muž ve věku 64 let. Při odchodu z restaurace v ebrietě upadl a poranil se v oblasti
kyčelního kloubu. Ve večerních hodinách byl přivezen RZS. Provedeno RTG
vyšetření a stanovena diagnóza 31A.1
– pertrochanterická zlomenina stehenní
kosti. Byla provedena osteosyntéza pertrochanterické zlomeniny pomocí hřebu.
1. PŘÍPRAVA INSTRUMENTÁRIA:
Operatér si jako operační techniku
zvolil rekonstrukční krátký hřeb od firmy Medin.
2. OŠETŘENÍ ZLOMENINY PODLE
PRINCIPU AO
» repozice pomocí hřebu:
PFN (proximal.femoral. nail)
» relativní stabilita
» miniinvazivní přístup
» rehabilitace v den operace, nejpozději druhý den po operaci dle druhu
anestezie (celkové nebo svodné)

Operatér si jako operační techniku zvolil
rekonstrukční krátký hřeb od firmy Medin

Principy dle AO ošetření zlomenin byly
dodrženy. Teď záleží nejen na ošetřovatelském týmu, ale také na samotném pacientovi, jak se co nejdříve navrátí do úplného,
běžného života. Možná někomu přijde,
že není důležité pacienta ihned operovat,
že postačí klid a zlomenina sroste. Ale
skutečnost je jiná… Stačí jeden příklad.
Z historických pramenů je známo, že v roce
1378 zemřel Karel IV. a to na zápal plic. Dle
ostatků kostí bylo zjištěno, že na lůžko ho
upoutala právě zlomenina krčku stehenní
kosti a zápal plic byla komplikace, které
panovník podlehl.
Na závěr bych ráda poděkovala traumatologům MUDr. F. Rybářovi a MUDr. J. Spudichovi za cenné rady, které mi dávají v tak
krásném oboru jako je traumatologie.

RTG snímek po dotažení šroubu

Bc. Veronika Rybářová
Centrální operační sály
Nemocnice Most, o. z.
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Poděkování zdravotníkům

Odborné a vzdělávací akce
Nemocnice Děčín

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.
Středisko konferenční a marketingové podpory

Chtěla bych touto cestou vyjádřit upřímné poděkování za veškerou péči při mé hospitalizaci na oddělení šestinedělí. Byla jsem
hospitalizovaná před samotným porodem z důvodu podezření na preeklampsii. Měla jsem tu čest poznat celý kolektiv. Opravdu
jim patří velké „díky“ za jejich péči, porozumění a korektnost. A chtěla bych ocenit i jejich profesionální přístup k pacientkám.
Ve většině případů jsem měla jako ošetřující lékařku paní doktorku Nikol Dvořákovou, její přístup byl milý a laskavý, vše mi vždy
vysvětlila a byla trpělivá.

17. 9. 2018 Workshop Point-of-Care ultrasonografie
pro zaměstnance Krajské zdravotní, a. s.
5. 10. 2018 Slámovy ORL dny
11. 10. 2018 Výroční vědecká konference KZ, a. s.
12. 10. 2018 29. Ústecký oftalmologický den
18. 10. 2018 6. Děčínský den komplexní interní péče
říjen–listopad 4. ročník praktického kurzu extrakčních
vaginálních operací
1. 11. 2018 Onkologická konference
1. 11. 2018 Den Kardiocentra
13. 11. 2018 VII. Internistický den v Ústí nad Labem
16. 11. 2018 Ošetřovatelská péče v geriatrii
23. 11. 2018 Mikrobiologický seminář
30. 11. 2018 Krajský traumatologický seminář
6. 12. 2018 58. Otologický den
6. 12. 2018 Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem v roce 2018
7. 12. 2018 10. Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční
– MOSt 2018

Dále bych chtěla poděkovat i porodním asistentkám, které mi pomohly k narození syna dne 7. 4. 2018 v 19.23 hodin. Bez nich
bych to opravdu nezvládla. A velké „díky“ samozřejmě i paní doktorce Rodzenakové.
Musím poděkovat i novorozeneckému oddělení, kde mi všichni při jakékoliv nejistotě pomohli. Byla jsem nadšená z jejich přístupu – informovanost o všech úkonech. Laktační poradkyně mi zodpověděla veškeré otázky, které jsem měla.
Omlouvám se, ale opravdu jsem to musela takto napsat.
První dítě jsem rodila v Motole a po srovnání s vaší porodnicí je právě děčínská porodnice opravdu na úrovni a musím říci, že
jsem nadmíru spokojená. Mluvila jsem s několika maminkami a zatím nebyl nikdo, kdo by si stěžoval.
Lucie Čermáková

Nemocnice Chomutov
Velice si vážím práce všeho personálu oddělení následné péče. Zvlášť přívětivá byla paní doktorka Tomíková, která se mi věnovala, díky i primáři Štikovi.
Marie Bittnerová

vykonává funkci primáře
plicního oddělení.

od 1. 7. 2018

od 1. 7. 2018

MUDr. Daniel Doležal

Nemocnice Děčín, o. z.
MUDr. Ivan Náhlík

Lázně

vykonává funkci primáře
oddělení centrálních
operačních sálů a sterilizace.

Teplice
Č e c h á c h

KRUŠNÉ HORY

Lenka Štěpánková

vykonává funkci vedoucího
fyzioterapeuta
protetického oddělení.

od 1. 7. 2018

od 1. 7. 2018

TEPLICE

Nemocnice Děčín, o. z.
Mgr. Martina Švingrová

vykonává funkci vrchní
sestry oddělení centrálních
operačních sálů a sterilizace.

JAK VZNIKAJÍ LÉČIVÉ PRAMENY?
M

Y

CM

NEŽ PŘÍRODA VTISKNE DO VODNÍHO ŽIVLU NATOLIK
38°C

DOBŘE VYVÁŽENOU SÍLU, TRVÁ TO 18000 LET.
JEDINEČNÝ PRAMEN PRAVŘÍDLO PLNÍ TERMÁLNÍ

MY

CY

vykonává funkci
vrchní sestry
kardiochirurgického oddělení.

od 1. 7. 2018

od 1. 7. 2018

K

Mgr. Regína Gavlasová, DiS.,

KOUPELE A DOKAZUJE SVOU SÍLU VŠEM HOSTŮM
411°C
4
°C

Nemocnice Teplice, o. z.

TEPLICKÝ
RYOLIT

LÁZNÍ TEPLICE V ČECHÁCH.

VYHLÁŠENÁ TEPLICKÁ LÉČBA SE ZAMĚŘUJE NA

Dita Freibergová

POHYBOVÝ APARÁT A CÍLÍ TAK NA PEVNÉ ZDRAVÍ

vykonává funkci vrchní sestry
urgentního příjmu.

45.7
45
.7°C
7°C
C

DÉŠŤ Z HOR PRONIKÁ DO RYOLITOVÉHO MASIVU POD TEPLICEMI, KDE ZÍSKÁVÁ JEDINEČNOU MINERALIZACI A TEPLOTU OD ZEMSKÉHO JÁDRA.

Ing. Vojtěch Krump, náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.
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ZE ZEMĚ
DO VANY

C

CMY

Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
UJEP Kampus – červená aula
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
Obecní sál Ryjice
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II–IV
Hotel Větruše, Ústí nad Labem
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III
Most

Ing. Vojtěch Krump, náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.

230x152.ai 1 14.2.2017 22:45:14

v

Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

Hotel Větruše, Ústí nad Labem
Hotel Větruše, Ústí nad Labem
Krajský úřad ÚK – kongresový sál
Zámek Děčín
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. II, III

PŘIHLÁŠKY: na konferenčním webu Krajské zdravotní, a. s. – www.kzcr.eu/konference/

PERSONÁLNÍ ZMĚNY
Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebny č. I–IV

placená inzerce

Máte tady velmi těžkou práci, díky všem za péči a obětavost.

místo konání

www.kzcr.eu

PRO ZÁDA, SVALY, KLOUBY.

WWW.LAZNETEPLICE.CZ

LÉČIVOU SÍLU NABÍRÁ 18000 LET.
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Chcete jistotu a perspektivu?
Pracujte pro Krajskou zdravotní, a. s., v nemocnicích v Děčíně,
Pracujte pro Krajskou zdravotní, a. s., v nemocnicích v Děčíně,
Ústí
Ústí nad
nad Labem,
Labem, Teplicích,
Teplicích, Mostě
Mostě nebo
nebo vv Chomutově
Chomutově

Přijmeme
řijmeme sestry
sestry,
ošetřovatelky
ošetřovatelky, sanitáře
sanitáře

ii další
další zdravotnické
zdravotnické zaměstnance
zaměstnance
Nabízíme:
Nabízíme:
◊◊
◊◊

Nadstandardní
Nadstandardní platové
platové ohodnocení
ohodnocení
Volné
Volné pozice
pozice ve
ve třísměnném
třísměnném
ii jednosměnném
jednosměnném provozu
provozu

◊◊
◊◊

Úvazek
Úvazek vv rozsahu
rozsahu 1.0
1.0 nebo
nebo dle
dle dohody
dohody
Bezplatné
Bezplatné specializační
specializační vzdělávání
vzdělávání

◊◊
◊◊

Zaměstnanecké
Zaměstnanecké benefity
benefity
Individuální
Individuální přístup
přístup

Pojďte za lepším
do nemocnic Krajské zdravotní, a. s.
Bližší
Bližší informace
informace Vám
Vám rádi
rádi sdělíme
sdělíme prostřednictvím
prostřednictvím emailu:
emailu: prace@kzcr.eu
prace@kzcr.eu
nebo
telefonicky
na
číslech:
nebo telefonicky na číslech:
Nemocnice
Nemocnice Děčín,
Děčín, o.
o. z.,
z., tel.:
tel.: 412
412 705
705 204
204
Masarykova
nemocnice
v
Ústí
nad
Labem,
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.
o. z.,
z., tel.:
tel.: 477
477 117
117 969
969
Nemocnice
Teplice,
o.
z.,
tel.:
417
519
493
Nemocnice Teplice, o. z., tel.: 417 519 493
Nemocnice
Nemocnice Most,
Most, o.
o. z.,
z., tel.:
tel.: 478
478 032
032 548
548
Nemocnice
Chomutov,
o.
z.,
tel.:
474
Nemocnice Chomutov, o. z., tel.: 474 447
447 566
566
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: Martin Klimeš a Jiřina Suchá, Organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 114 101, e-mail: infolisty@kzcr.eu

