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Zdravotníci akutních příjmů Krajské zdravotní v loňském roce
vyšetřili desítky tisíc pacientů

Krajská zdravotní

Personál urgentního příjmu teplické nemocnice v roce 2019 ošetřil nebo vyšetřil
65 374 nemocných. Chirurgické ambulance vyhledalo 38 258 pacientů.

Podle numerologie jde o rok s líbivou číslicí. Rok dvojic je
rokem sounáležitosti a splnění toho, po čem bytostně toužíme. Nasměrování smyslu života, dlouhodobých plánů, ale
i dílčích cílů, které v tomto a dalším roce plánujeme. Je to i rok čtyřkový, což prý
znamená, že nás čekají dobré věci. Přáno bude tvůrčím činnostem a řemeslům,
s větším elánem budeme zvládat změny, zaměříme se na organizační schopnosti.

V MOSTĚ VYHLEDALO POMOC VÍCE NEŽ 26 TISÍC
LIDÍ. DALŠÍ PŘIVEZLA ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Velké změny čekají i naši děčínskou nemocnici, kde je naplánováno mnoho investičních akcí, jejichž realizace velmi zasáhne do chodu jednotlivých pracovišť.
A to nejen v tomto roce, ale především v těch následujících. Věřím, že se všichni
těšíme na zcela nový ráz a fungování nemocnice a společně vše zvládneme, jako
ostatně vždy v historii zdejší nemocnice.

V roce 2019 ambulance centrálního příjmu
mostecké nemocnice vyhledalo 26 314 nemocných. Kromě příchozích pacientů jsou
na tomto zdravotnickém pracovišti ošetřováni a vyšetřováni nemocní transportovaní
do mostecké nemocnice Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje.

Historie nemocnice sahá až do roku 1527. V té době zde fungoval „městský špitál“ U dvanácti apoštolů. První opravdový špitál vznikl v roce 1852 a v srpnu roku
1900 začala fungovat nová nemocnice, která odpovídala zvyšujícímu počtu obyvatel a nárokům na poskytování zdravotní péče. Od roku 2007 pak nemocnice
patří pod Krajskou zdravotní, a. s. Její fungování si dnes pochvalují nejen pacienti, ale i návštěvníci dní otevřených dveří. Děti z mateřských a základních škol se
účastní oblíbených vzdělávacích programů pro děti a mládež.

Emergency v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., tým interní ambulance

Neměla bych opomenout ani letošní 200. výročí narození Florence Nightingalové,
dámy s lucernou, jejíž ošetřovatelský model se stal základem koncepce ošetřovatelství i pro další generace. Nejen o tomto výročí si můžete přečíst na straně 4.

Zdravotníci urgentních příjmů nemocnic Krajské zdravotní, a. s., čelí největšímu náporu
akutních případů ze všech pracovišť. To vyplývá z jejich podstaty. V děčínské, ústecké, teplické, mostecké a chomutovské nemocnici jim ale práci komplikují praktičtí lékaři. Řada
z nich nebo odborných lékařů totiž v době dovolených uzavírá své ordinace. Nejmarkantněji se to projevuje na konci roku. Nejinak tomu bylo v posledních dnech roku loňského,
kdy na urgentních příjmech zaznamenali největší nápor pacientů. Za celý rok jdou statistiky do desetitisíců nemocných. V roce 2019 ošetřil personál celkem 196 102 pacientů.
Nejvytíženějšími zdravotnickými pracovišti byly chirurgické ambulance.

Mgr. Danuše Tomášková
hlavní sestra
Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.
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Urgentní příjmy v Krajské zdravotní, a. s.
– Nemocnici Děčín, o. z., vyhledalo
v loňském roce 39 444 pacientů. Personál chirurgické ambulance ošetřil
15 926 příchozích.

v historii tohoto zdravotnického pracoviště
za posledních deset let,“ uvedla primářka
Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
MUDr. Jana Bednářová.

Urgentní příjmy chomutovské nemocnice
v loňském roce vyhledalo 20 525 pacientů.
Personál chirurgické ambulance ošetřil
10 677 nemocných.
URGENTNÍ PŘÍJMY V NEMOCNICÍCH KRAJSKÉ
ZDRAVOTNÍ FUNGUJÍ NEPŘETRŽITĚ
Urgentní příjmy nemocnic Krajské zdravotní, a. s., v nepřetržitém provozu zajišťují příjem, ošetření a vyšetření příchozích
pacientů s akutními potížemi, zraněných
a nemocných přepravených posádkami
Zdravotnické záchranné služby Ústeckého
kraje. Zajišťují pro Policii České republiky vyšetření zadržených před umístěním
do cely.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů

NEJVĚTŠÍ NÁPOR ZAZNAMENALI ZDRAVOTNÍCI
V ÚSTECKÉ MASARYKOVĚ NEMOCNICI
Nápor pacientů zaznamenali zdravotníci emergency ústecké Masarykovy
nemocnice s počtem 40 891 nemocných. „Chirurgické ambulance vyhledalo
17 266 pacientů. V interních ambulancích
provedl personál 13 739 vyšetření. Nejčastěji lidem s neurologickými, interními
a urologickými potížemi. Kromě pěti ambulancí, zákrokového sálku a sádrovny
má emergency lůžkovou část. Expektační
lůžka, na která jsou ukládáni pacienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje od samého
začátku monitoraci – léčbu, musel využít
personál u 8 037 nemocných. Akutní lůžka zejména pro příjem těžce poraněných
či dalších pacientů ohrožených na životě
byla využita v 1 849 případech. Poslední
prosincový týden ošetřili nebo vyšetřili
více než 880 pacientů. Jde o rekordní číslo

Urgentní příjmy zajišťují příjem, ošetření a vyšetření příchozích pacientů s akutními potížemi,
zraněných a nemocných přepravených posádkami Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje
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Děčínská nemocnice pohledem hlavní sestry Mgr. Tomáškové

PODĚKOVÁNÍ ZA DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ NA ARO NEMOCNICE DĚČÍN, o. z.

Nemocnice Děčín

Ve čtvrtek 9. 1. 2020 se konal den
otevřených dveří oddělení ARO v děčínské nemocnici. Strašně ráda bych
poděkovala všem zaměstnancům
oddělení v čele s primářem MUDr. Michalem Hanauerem, MBA, a vrchní
sestrou Lenkou Křečkovou za senzační odpoledne. Bylo to moc zajímavé,
personál se nám všem maximálně
věnoval. Do takového oddělení je radost se podívat. Smekám před všemi
a přeji celému kolektivu oddělení brzké splnění všeho, co je čeká. Bude to
luxus.

vytrácet. Vztahy na pracovišti jsou přitom
velmi důležité pro fungování oddělení.
Každým svým činem, laskavostí či hrubostí
tvoříme naši společnou budoucnost. Važme si jeden druhého a snažme se získat
do zdravotnictví nové lidi. Ne si neustále
na cokoliv stěžovat, ale svým profesionálním přístupem vrátit našemu povolání onu
zmíněnou prestiž. Naše práce má přeci
velký smysl a význam, je potřebná a krásná. Za dobře odvedenou prací je navrácení
zdraví pacientovi, úsměv na jeho tváři, a to
by nás mělo těšit nejvíce!

Budoucí podoba děčínské nemocnice

V úvodním slově jsem zmínila letošní dvousté výročí narození zakladatelky ošetřovatelství Florence Nightingalové, které si každoročně připomínáme 12. 5. Mezinárodním
dnem sester. Na počest významného výročí dámy s lucernou 30. ledna 2019 Výkonná
rada Světové zdravotnické organizace na svém 144. zasedání označila rok 2020 za Rok
sestry a porodní asistentky.
Sestry s porodními asistentkami tvoří
v mnoha zemích více než polovinu zdravotnických pracovníků. A právě Florence
otevřela v Anglii první zdravotnickou školu
pro zdravotní sestry a porodní asistentky.
Ve viktoriánské době vzdělání sester vedlo
nejen ke zvýšení úrovně zdravotnictví, ale
i ke zlepšení kreditu povolání zdravotní
sestry. Byla bych ráda, kdyby se prestiž tohoto povolání vrátila i v dnešní době.
Ošetřovatelství stejně jako medicína se
neustále rozvíjí. K tomu bude zapotřebí
další vzdělávání, ale také by mělo dojít
i ke zvýšení kompetencí sester. Na to stále
čekáme. Náročnost vzdělávání a profese
samotné, význam práce sester a tím nemyslím jen sestry, ale i ostatní pracovníky
ve zdravotnictví, jako jsou např. laboranti,
fyzioterapeuti, ergoterapeuti, nutriční terapeuti, farmaceuti, ošetřovatelky, sanitáři,
řidiči sanitek a další kategorie zdravotníků, jejich nedostatek, oceňování a systém vzdělávání je v posledních letech
častým tématem. Problém s nedostatkem
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zaměstnanců v nemocnicích je celorepublikový a nelze je lehce a kýmkoliv nahradit.
Bez nich v nemocnicích nebude poskytována adekvátní potřebná péče.
Souhlasím, že systém vzdělávání a snížení
kreditu zdravotnických škol je dlouholetým problémem, s čímž souvisí nedostatek
sester, resp. zdravotnického personálu.
Zákonitě dochází k jeho přetěžování. O to
více mě mrzí, že respektování druhých, kolegialita a vzájemná komunikace se začala

Zájem dětí z mateřských a základních škol
o návštěvu nemocnice je velký

Přesto, že se i naše nemocnice potýká
s nedostatkem personálu, se nám podařilo úspěšně akreditovat. Je to více než rok
a nyní nás čeká příprava na reakreditaci
v příštím roce. Zlepšujeme péči o pacienty absolvováním různých kurzů a aplikací
nových poznatků. V loňském roce jsme
otevřeli poradnu nutričních terapeutek,
rozběhla se mezioborová spolupráce midline týmu (zajištění periferního řečiště pod
ultrazvukem a jeho ošetřování) a skupiny
hojení ran. Vznikl tým pro ošetřování pacientů s dysfagií. Součástí dysfagického
týmu jsou lékaři a sestry především z neurologie a ORL, logopedky, nutriční terapeutky a fyzioterapeuti. Máme za sebou
i taktické cvičení hromadného neštěstí,
úspěšné dny otevřených dveří a další opět
chystáme. Velký ohlas má akce Doktora
se nebojíme v režii praktického bratra Tomáše Škody z dětského oddělení. Zájem
mateřských školek, ale i základních škol je
veliký a je čím dál těžší uspokojit poptávku. Velkou radost nám dělá zpětná vazba
v podobě namalovaných obrázků od dětí a
došlých pochval. Jsem moc ráda, že i v této
nelehké personální situaci se daří rozvíjet
naše činnosti, které nám přináší úspěch.
A není to jen o poskytování péče. V minulých letech se začaly realizovat první investiční akce a spousta nás jich ještě čeká.
Budova I, ve kterém sídlí pavilon interních

Zdravotníkům pak dělá radost zpětná vazba
v podobě namalovaných obrázků a pochval

www.kzcr.eu

Snímek ze dne otevřených dveří na anesteziologicko-resuscitačním oddělení

oborů, se konečně dočkala „nového pláště“. Letos dojde k otevření pavilonu magnetické rezonance a nového interního
příjmu. Finišuje kompletní rekonstrukce
gastroenterologického oddělení, budou se
rozšiřovat prostory lékárny a budovat nové
prostory zákaznického centra. Čeká nás výstavba pavilonu emergency s novými centrálními operačními sály, sterilizací a intenzivními lůžky. A to není vše. Již se připravují
plány na výstavbu pavilonu Matka a dítě,
jehož součástí bude nové pracoviště nefrologicko-dialyzačního oddělení (více čtěte
v odborné příloze Statim). Výčet investicí
tím zajisté nekončí, jelikož se budou v budoucnu upravovat další prostory. Vzhled
naší nemocnice bude úplně jiný. Nová, moderně vybavená pracoviště snad přilákají
další posily, které rozšíří naše řady.
Závěrem bych chtěla moc poděkovat všem
zaměstnancům za odvedenou práci. Uvědomuji si, že je to někdy opravdu namáhavé. Komunikace se zhoršuje všemi směry
a chování některých pacientů je zarážející. Doufám, že v sobě najdeme dostatek
trpělivosti, pochopení a porozumění při
ošetřování nemocných a budeme s láskou
vykonávat svoji práci, na kterou budeme
náležitě pyšní. Nesmím opomenout poděkovat i technickohospodářským úsekům.
Bez údržby, prádelny, úklidu a stravovacího provozu by nemocnice fungovat nemohla. „Kancelářským silám“, které nám
zpracovávají mzdy, kontrolují výkaznictví,
komunikují s pojišťovnami či bdí nad vzděláváním a dalším, které jsou zapotřebí pro
chod nemocnice. Opravdu děkuji všem!
Mgr. Danuše Tomášková
hlavní sestra
Nemocnice Děčín, o. z.

Děkuji.
Hana Schneiderová

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák (vpravo) a generální ředitel
společnosti Ing. Petr Fiala (vlevo) na inspekci stavby nového pavilonu pro magnetickou rezonanci.
Uprostřed ředitel zdravotní péče Nemocnice Děčín, o. z., MUDr. Michal Hanauer, MBA.

PODĚKOVÁNÍ DĚČÍNSKÉ NEMOCNICI ZA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTI
Ráda bych spolu s kolegyní touto cestou vyjádřila pochvalu a zároveň i velké díky panu
„zdravotní sestřičce“ Tomáši Škodovi. Před rokem jsme se jako první školka vůbec
tohoto programu zúčastnili, letos jsme se zúčastnili znovu, ale to jen díky tomu, že si
p. Škoda na nás udělal čas i ve svém volnu a vyšel nám maximálně vstříc, i přesto, že
se zmínil, že je o tento program stále větší zájem.
Program byl krásně připravený, oproti loňsku propracovanější – je vidět, že na sobě
stále pracuje. Kladně hodnotíme nejen celou část o našem těle, o tom, co se děje v nemocnici a že není čeho se tam bát, ale také nově zařazenou protidrogovou prevenci.
Přístup pana Škody k dětem je úžasný – aktivně s nimi komunikuje, zapojuje je do názorných ukázek a je velmi trpělivý – když se 11 dětí rozhodlo, že chtějí změřit tlak,
tak prostě 11 dětem ten tlak změřil :-), dokázal děti rozpovídat, rozhýbat i rozesmát
a na konci programu byl pro ně spíš kamarádem, než „panem sestřičkou“.
Vzhledem k tomu, že se ve své práci v rámci různých projektů setkáváme s velkou
škálou lidí, kteří si často programy vymyslí hlavně za účelem zisku než kvůli dětem,
bylo naší milou povinností mu tímto ještě jednou poděkovat, stejně tak i vedení nemocnice, že nemá problém pustit „stádo“ malých dětí do areálu, a ještě pro ně zdarma
zorganizovat podobnou akci. Určitě se rádi budeme účastnit i v příštích letech.
za MŠ Rudolfova Jana Vrbová a Simona Průšová
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Krajská zdravotní prezentovala další republikové prvenství,
roboticky asistovanou plastiku močovodu

Masarykova nemocnice

laloku zrekonstruovat na jednu či druhou
stranu, nebo na obě. Podle toho, kde je
močovod poškozen,“ vysvětluje MUDr. Jan
Schraml, Ph.D.

Specialisté provedli dvě operace stejného onemocnění v jeden den, což byl i důvod pro uspořádání
workshopu včetně live přenosů z operačního sálu

Unikátní zákrok si připsali 29. ledna 2020 chirurgové, specialisté z Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Roboticky
asistovaná plastika močovodu, tzv. Boariho laloku, byla první takto provedená operace
v České republice.
Šlo dokonce o dvě operace stejného onemocnění provedené v jeden den, což byl
i důvod pro uspořádání workshopu včetně
live přenosů z operačního sálu. Skupina lékařů, kteří do Ústí nad Labem přijeli z celé
České republiky, tak mohla sledovat oba
výkony uskutečněné týmem přednosty kliniky MUDr. Jana Schramla, Ph.D., v přímém
přenosu ve školicím středisku centra robotické chirurgie v ústecké nemocnici. Pracovat s robotem se sem jezdí učit chirurgové
nejen z předních českých zdravotnických
zařízení, ale také lékaři z celé střední a východní Evropy.
„Protože jsme první pracoviště, které
v Česku tento chirurgický zákrok provádí
roboticky, využili jsme možnosti, že jsme
měli připraveny dvě pacientky a uspořádali jsme workshop pro ostatní urologická pracoviště, hlavně pro ty, které již mají
robotický systém. Proto se workshopu zúčastnil také například prof. MUDr. Milan
Hora, Ph.D., MBA, přednosta Urologické
kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Ten se
u nás v Ústí nad Labem dlouhodobě školil a bude se svým týmem takto operovat
– s jejich robotickým systémem – v dubnu letošního roku,“ řekl přednosta kliniky
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
Princip výkonu spočívá v nahrazení poškozené části pánevního močovodu lalokem
z močového měchýře. Je potřeba obnovit
pasáž cesty moče z močovodu do močového měchýře.
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„Tento výkon – Boariho plastika nebo Boariho lalok – se provádí desítky let. Běžně
se dělal tzv. otevřenou cestou. Aby chirurg mohl operaci provést, musel vést řez
o délce 10–20 centimetrů, což v důsledku
znamenalo, že pacientovi po operaci zůstala velká jizva a rekonvalescence trvala
několik týdnů. Pak začala některá pracoviště alternativně provádět výkon laparoskopicky. Bohužel to ale nešlo ve všech
případech, technika laparoskopie možnosti limitovala. Dnešní možnost provádět
operace s asistencí robota nás posouvá
dál, protože výkon probíhá miniinvazivně
– pouze z pěti vstupů, tedy pěti porty, lze
kompletně močové cesty pomocí Boariho

Podle slov přednosty ústecké kliniky urologie a robotické chirurgie se v České republice Boariho plastik nedělá mnoho.
Jde o výkony, které se většinou provádějí
na základě komplikací po jiných chirurgických výkonech, např. po gynekologických
a podobně. „Pacientů s tímto onemocněním máme maximálně deset do roka, což
znamená, že jde o málo frekventované
onemocnění. Díky operaci s robotickou
asistencí se doba jejich rekonvalescence významně zkracuje. Jsou to ženy, které jdou čtvrtý nebo pátý den po zákroku
domů. Po zhruba třech týdnech se u nich,
po vytažení cévky, obnoví normální močení. Již měsíc po výkonu se mohou vrátit
do běžného pracovního života,“ přiblížil
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
„Chci zdůraznit, že roboticky asistované
operace tohoto typu můžeme provádět
i díky vstřícnému přístupu vedení Krajské
zdravotní. Společnost je podporuje, ačkoli je zdravotní pojišťovny nehradí a zaplatí jen výkony provedené laparoskopicky,“
dodal přednosta Schraml.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Možnost provádět operace s asistencí robota posouvá lékaře dál, protože výkon probíhá miniinvazivně

www.kzcr.eu

Systém psychosociální intervenční služby se rozšiřuje
i pro potřeby zdravotnických pracovníků

Nemocnice Most

„Zdravotničtí pracovníci jsou jako běžci na dlouhých tratích. Chceme-li, aby běželi dobře
a nepadli na trati vysílením, musíme se o ně starat.“
V září 2019 Ministerstvo zdravotnictví ČR
vydalo Metodické doporučení pro poskytování psychosociální podpory ve zdravotnictví. Složky integrovaného záchranného
systému – Zdravotnická záchranná služba,
Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR
– mají tuto službu k dispozici již mnoho
let. Konečně se i zdravotníci dočkali jistého
uznání, jak náročné je jejich zaměstnání.

dlouhodobě nemocných nebo s pozůstalými, vážné zranění či smrt kolegy nebo návrat do zaměstnání po ohrožení vlastního
zdraví po napadení pacientem). Díky tomu
se snaží předcházet syndromu profesního vyhoření, závislosti na psychotropních
látkách, posttraumatické stresové poruše,
psychosomatickým onemocněním a snižuje riziko profesního selhání.

Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) se tak rozšiřuje i pro potřeby
zdravotnických pracovníků. Poskytuje
intervenční péči a věnuje se rovněž prevenci, jelikož informuje a provádí edukaci
vhodnými strategiemi při zvládání stresu.
Program pomáhá obnovit duševní rovnováhu po prožití nadlimitní profesní situace
nebo i při dlouhodobé zátěži a přetížení
profesionála (např. smrt dítěte či rodičky,
porod mrtvého plodu, sebevražda pacienta, péče o agresivního nebo dlouhodobě
nemocného pacienta, kontakt s rodinami

Systém psychosociální intervenční služby
nabízí první psychickou podporu, nikoliv
péči psychologickou či psychoterapeutickou, vedenou tzv. peerem. Peer je profesní kolega, který absolvuje speciální
výcvik v systému psychosociální podpory
a v případě potřeby je zde k dispozici pro
ostatní spolupracovníky. Ti ho mohou vyhledat kdykoliv chtějí. Navíc je tato služba
bezplatná. Intervence probíhají jak individuálně (osobně, telefonicky, e-mailem),
tak skupinově. Nutné je zmínit, že peeři jsou rovněž vázáni etickým kodexem

a o obsahu uskutečněného setkání zaměstnavatel ani nadřízený žádnou zprávu
nedostává.
SPIS je organizován pod záštitou a s podporou Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, Odborné společnosti
urgentní medicíny a medicíny katastrof
ČLS JEP. Za celou službu zodpovídají odborní garanti, kliničtí psychologové s praxí
ve zdravotnictví, kteří absolvovali stejný výcvik jako všechny osoby zapojené
v systému.
V Nemocnici Most, o. z., poskytuje služby
Ing. Jaroslava Skoková, DiS., vrchní sestra
centrálního příjmu, která je peerem SPIS
již od roku 2013. V případě potřeby ji neváhejte kontaktovat.
Zdroj: https://spis.cz/
Ing. Jaroslava Skoková, DiS.
vrchní sestra CP
Nemocnice Most, o. z.

Kongres hodnotil historii i budoucnost mozkových bypassů

Masarykova nemocnice

Ve dnech 8.–10. 1. 2020 se ve švýcarském
Curychu v Univerzitní nemocnici (USZ)
konal kongres Bypass 2020 – jubilejní
sympozium. Kongres oslavoval a hodnotil
padesátiletou historii, současnost a budoucnost operací mozkových bypassů.
První operaci bypassu na lidském mozku
provedl profesor Gazi Yasargil právě v této
nemocnici a odtud se tato operace rychle
rozšířila po celém světě. Na tento výjimečný kongres se sjeli odborníci a specialisté
všech kontinentů, kteří přispěli k rozvoji
a aplikaci mozkových bypassů. Musíme
připomenout profesora Piepgrase z Mayo
Clinic v USA, Tullekena z Nizozemí, Charbela z Chicaga. Nejvíce bypassových operací
provádí v současné době profesor Tanikawa z Japonska a profesor Xu z Číny, ten
provedl poslední rok 1 000 bypassových
operací.
Nejčastější indikací pro mozkový bypass
je posílení toku krve při uzávěru karotické
tepny u aterosklerózy nebo při Moyamoya
chorobě, dále u velkých aneuryzmat pro náhradu průtoku postižené cévy. Přednášku

Kongres v Curychu se konal v lednu 2020

z České republiky, která se týkala bypassů
u chronické ischemie mozku při uzávěru
karotické tepny, přednesl prof. Sameš z ústecké neurochirurgie. Kromě přednášek
a diskuzních panelů účastníci kongresu
sdíleli své názory na kontroverzní otázky
pomocí hlasovacího zařízení. Při praktické
demonstraci byl prezentován nový roboticky asistovaný digitální mikroskop. Vrcholem kongresu byla emotivní přednáška
samotného zakladatele bypassů a průkopníka mikrochirurgie G. Yasargila (95 let).
Během společenského večera proběhla
soutěž mladých neurochirurgů o nejlepší

přednášku a významné osobnosti neurochirurgie vzpomínali na G. Yasargila.
Za tímto geniálním neurochirurgem, označeným časopisem Neurosurgery „neurochirurgem 20. století“, se do Curychu přijížděli inspirovat novou revoluční operační
technikou roku 1970 po dobu dvaceti let
stovky mozkových chirurgů. Vysoká odborná kvalita a zorganizování kongresu v místě počátku mikrochirurgie bylo významným
počinem oboru neurochirurgie v globálním
pohledu. Z ústecké neurochirurgie se kongresu zúčastnili dr. Radovnický, dr. Bartoš
a dr. Ingrid Concepcion (Panama), která
absolvuje na ústeckém pracovišti dvouletý
fellowship v oboru cévní neurochirurgie.
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
přednosta
Neurochirurgická klinika MNUL
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KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI

Představitelé vedení Krajské zdravotní si prohlédli stavebně
dokončený nový pavilon v teplické nemocnici

Informace z jednání představenstva společnosti
Členové představenstva Krajské zdravotní, a. s., v čele s předsedou představenstva projednali na svém jednání dne 31. ledna 2020 vedle řady veřejných zakázek také informace o vývoji implementace opatření pro
úspory energií v Nemocnici Děčín, o. z., či informace o připravenosti na provozování Iktového centra NemocIng. Jiří Novák,
nice Most, o. z. Představenstvo projednalo také předložení Komisi pro posuzování nových přístrojových techpředseda
nologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění žádosti o schválení a zařazení nových přístrojů: PET/CT
představenstva KZ
skeneru pro Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Chomutov, o. z.; robotického systému pro Neurochirurgickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.; ultrazvukového přístroje pro Kardiologickou
kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Na programu jednání byly také informace o personální situaci v Krajské
zdravotní, a. s., předběžné výsledky hospodaření společnosti k 31. 12. 2019 či průběžné informace o čerpání investičních prostředků od Ústeckého kraje v rámci dotace SOHZ na rok 2018 a 2019.
redakce Infolistů

Gynekologická poradna primáře MUDr. Michala Zemana, Ph.D.
Nemocnice Chomutov

Na dotazy pacientek odpovídá primář Gynekologicko-porodnického oddělení Krajské
zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Michal Zeman, Ph.D.
Za 2 měsíce mám rodit. Bude to poprvé,
nevím, co mám čekat. A ještě navíc je naše
malé miminko zadečkem napřed. Můj gynekolog říká, že bych měla rodit císařským
řezem. Ale já bych chtěla zažít a prožít porod. Je to možné a smí se to vůbec?
Odpověď je na delší článek, ale pokusím
se být stručný. Předně máte rodit, jak píšete, až za 2 měsíce. Budete tedy zhruba
ve 32. týdnu těhotenství. A to ještě zdaleka
není poloha vašeho dítěte v děloze stálá.
Do doby porodu se ještě pravděpodobně
změní a budete tedy mít dítě hlavičkou napřed, tedy tak, jak je to běžné.
Pokud se tak nestane, je možné okolo
36. týdne provést tzv. obrat plodu. Pod
kontrolou ultrazvuku se dítě v děloze tlakem zvenčí otočí. Má to také svá úskalí,
dnes se ale jedná o jeden z možných doporučovaných postupů.
Ale pokud přesto bude přetrvávat poloha
zadečkem napřed, můžete i tak rodit normálně, tedy vaginálně. Dříve, tedy ještě
do doby před 30–50 lety, a ve většině zemí
i nyní, se rodí děti z tzv. polohy koncem pánevním, tedy zadečkem napřed, běžně vaginálně. Riziko je sice o něco větší, ale to
už tak u této polohy je. Technika porodu je
obdobná jako při císařském řezu, kdy dítě
vybavujeme jen o „patro výš“, uměle vytvořeným otvorem. Ale také zadečkem napřed, jen okolo není kostěná pánev. Principiálně, tedy i v případě polohy zadečkem
napřed můžete prožít běžný porod. Vyberte si porodnici, kde takto rodí a důvěřujte
svému porodníkovi.
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Primář MUDr. Michal Zeman, Ph.D.

Císařský řez by měl být vyhrazen pro
„opravdové“ patologické stavy, kdy jsou
dítě nebo matka ohroženy reálně a ne jen
hypoteticky. Císařský řez je totiž také poměrně velká operace a tím si nese i své
procento komplikací, nejvíce pro matku.
Je nutné mít na paměti, že děloha, do které říznete a vytvoříte umělý otvor, se hojí
jizvou, a ne plnohodnotnou tkání. To je
rizikem pro každé další těhotenství. Provedení každého řezu tedy ovlivňuje i budoucí těhotenství a mělo by být proto plně
odůvodněno.
Poslední asi 3 měsíce se mi „zbláznily“
měsíčky. Krvácím každých 14 dnů, silněji než dříve. Přitom jsem celý život podle
menstruace mohla „řídit hodinky“. Je mi
47 let, žádné návaly nemám a celkově se
cítím velmi dobře. Co s tím? Když nemám
návaly, tak se přece o přechod nejedná.

Musím vás zklamat. Váš stav už pravděpodobně s přechodem souvisí, odpovídá
tomu i váš věk. V ČR je průměrný věk menopauzy 49,5 roku. Přechod (tzv. perimenopauza) je obdobím vyhasínání funkce
pohlavních žláz, nejedná se tedy o jeden
okamžik, ale stav se vyvíjí postupně. Celý
proces začíná ukončením dozrávání vajíček ve vaječníku a tzv. anovulačními cykly,
kdy ve vaječníku nevzniká žluté tělísko.
Přitom estrogenů, tedy hlavních pohlavních hormonů má žena dostatek a žádné
návaly tedy nepociťuje. V tomto období se
pravděpodobně nacházíte i vy.
V každém případě byste ale měla navštívit
svého gynekologa, aby váš stav posoudil.
Výše popsaný hormonální nepoměr s relativním přebytkem estrogenů je totiž pro
ženu potenciálně ohrožující. Pokud trvá
příliš dlouho, může vést k předrakovinným
změnám v děloze, později i k samotnému
nádoru. Proto by nepravidelné a jinak nevysvětlitelné krvácení mělo být histologicky
vyšetřeno. Výkon, který je potřeba provést
je tzv. kyretáž, v dnešní době doplněný
i vyšetřením dělohy pohledem „dovnitř“,
tzv. hysteroskopií. Tady vidíte důvod, proč
většina žen v období perimenopauzy prodělá jednu nebo i více kyretáží. Jiným vyšetřením totiž není možné zjistit, zda jsou
její potíže pouze přechodové anebo se jedná již o nádorové změny.

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE CHOMUTOV, o. z.
Oddělení sídlí v budově D chomutovské nemocnice. Skládá se ze 2 standardních
stanic – oddělení gynekologie a porodnického oddělení; porodního sálu a 7 ambulantních pracovišť. Gynekologie disponuje 27 a porodnické oddělení 18 lůžky.

www.kzcr.eu

Nemocnice Teplice

Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Teplice, o. z.
Prostory nového pavilonu pro centrální
operační sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení si v pátek 7. února 2020 prohlédli členové vedení Krajské zdravotní, a. s. – Ing. Jiří Novák,
předseda představenstva, a Ing. Petr Fiala,
generální ředitel společnosti, které doprovodil MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní
péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Teplice, o. z.
„Budování nového pavilonu bylo zahájeno
v polovině roku 2017 a musím konstatovat, že s výsledkem jsem velmi spokojen.
Lékaři a ostatní personál tří oddělení teplické nemocnice dostanou ke své práci
prostředí odpovídající standardům třetího
tisíciletí a v něm nejmodernější vybavení
a zdravotnickou techniku. Jsem rád, že se
vedení společnosti podařilo tento důležitý
cíl splnit,“ řekl po prohlídce nového teplického pavilonu Ing. Jiří Novák, předseda
představenstva Krajské zdravotní, a. s.
„V nemocnici v Teplicích, stejně jako v dalších čtyřech nemocnicích pod hlavičkou
Krajské zdravotní, probíhá velmi často
najednou hned několik investičních akcí.
Tato, kterou jsme si měli možnost nyní,
již dokončenou, prohlédnout, je velmi

V nových sálech bude realizováno veškeré
současné spektrum operačních výkonů

důležitá a také dosud největší ve dvanáctileté historii společnosti Krajská zdravotní.
Díky významné investiční finanční podpoře
Ústeckého kraje můžeme v rozvoji našich
nemocnic i nadále pokračovat,“ upozornil
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské
zdravotní, a. s.
V nových operačních sálech bude realizováno veškeré současné spektrum operačních výkonů, které jsou v teplické nemocnici prováděny. Operovat zde budou cévy,
klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky. Na základě rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní, a. s., došlo
oproti původnímu záměru k dostavbě ještě

Budování nového pavilonu v areálu teplické
nemocnice bylo zahájeno v polovině roku 2017

jednoho nadzemního podlaží pro umístění
ARO a JIP. Projekt počítal také s výstavbou
25 parkovacích míst pro osobní auta, dvě
z nich budou vyhrazena pro tělesně postižené. S otevřením přístupu do ulice Anglická byla navržena také parkovací plocha
pro zaměstnance s 67 parkovacími místy,
čímž dojde k uvolnění parkovacích míst
pro návštěvníky nemocnice přímo v jejím
areálu. Financování je zajištěno s využitím
prostředků od Ústeckého kraje.
Investice byla podpořena Ústeckým krajem

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Krajská zdravotní uspěla v soudním sporu s Pavlou Vackovou

Krajská zdravotní

Krajský soud v Ústí nad Labem dal koncem minulého roku za pravdu společnosti Krajská
zdravotní (KZ) v dlouhodobém sporu s paní Pavlou Vackovou a uložil jí smazat některé ze
svých příspěvků na internetu, zdržet se nadále takového jednání a omluvit se KZ.
Krajská zdravotní provozující páteřní síť
nemocnic v Ústeckém kraji podala na paní
Vackovou žalobu z důvodu jejích lživých
tvrzení a urážlivých vulgárních útoků vůči
společnosti a jejím zaměstnancům. Paní
Vacková dlouhodobě zveřejňovala nepravdivá tvrzení o poměrech ve společnosti
Krajská zdravotní. V některých případech
dokonce bez jakýchkoliv důkazů obviňovala zaměstnance Krajské zdravotní
z trestné činnosti. Vedle nepravdivých obvinění paní Vacková také vulgárně urážela
řadu zaměstnanců napříč všemi úrovněmi
společnosti.
Jelikož Krajské zdravotní šlo ve sporu
především o princip a ochranu svých

zaměstnanců, byl z její strany žalován
pouze požadavek na odstranění některých
příspěvků ze sociálních sítí, zdržení se takového jednání a zaslání omluvy. Žádná
finanční náhrada nebyla po paní Vackové
požadována. KZ obdržela od paní Vackové
omluvný dopis v následujícím znění (zveřejněno bez gramatických úprav):
„Omlouvám se společnosti Krajská zdravotní, a.s. za to, že jsem řekla, že probíhá
cílená snaha o likvidaci některých oddělení, že Krajská zdravotní, a.s. je tunelovaná,
že vedení Krajské zdravotní, a.s nebo jeho
jednotlivé osoby jsou novodobí sociopaté,
sráči a poplatná zdravotnická a politická
svoloč, manažerská svoloč, nenažraná

svině, protekční lůza, protekční hajzl, poplatné svině, manažerská chátra, politická
mafie, sráči, že jsou prohnilí, že s takovou
péčí, zázemím, podmínkami, chaotičností,
bordelem, neochotou a poplatností mají jít
„do vole prdele, vole“ a že to jsou neempatická hovada, která připravují lidem hnusné podmínky v nemocnici. Pavla Vacková,
„Nebát se a nekrást“ T. G. Masaryk“
Nadto je třeba poznamenat, že státní zástupce spatřuje v jednání paní Vackové
znaky trestného činu pomluvy, na základě
čehož podal obžalobu k Okresnímu soudu
v Děčíně. Hlavní líčení dosud neproběhlo.
Mgr. Lukáš Vítek, vedoucí
Právní oddělení
Krajská zdravotní, a. s.

9

2/20

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI

Pobyt v nemocnici nemusí být jen nepříjemným zážitkem

Masarykova nemocnice

zde je např. pořizování obrazových nebo
zvukových záznamů hospitalizovanými pacienty, nebo podmínky pro návštěvy apod.

Stanice větších dětí prošla v nedávné době významnou rekonstrukcí

Dnes je obecným trendem hospitalizovat děti i dospělé pacienty co možná nejméně a jen
na nezbytnou dobu. Přesto se někdy hospitalizaci nevyhneme, ať už kvůli cukrovce nebo
ze zcela jiných důvodů. Neuškodí si proto zopakovat, jaká má pacient v nemocnici práva.
Práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním zdravotnických služeb včetně pobytu
v nemocnici mají pacienti i zdravotníci. Zaměřme se zde na práva pacientů. Naštěstí
u nás je většina lidí rozumných (na základě
mé téměř 40leté práce v nemocnici odhaduji, že je jich až 95 %), chápe konkrétní
situaci ve zdravotnickém zařízení, žádné
problémy s nimi nenastávají a pro všechny zúčastněné, tj. pacienty, rodiče i zdravotnický personál je hospitalizace sice
nezbytným, ale pozitivním zážitkem. V poslední době se však setkávám i s pacienty
(nebo rodiči hospitalizovaných dětí), kteří
svá práva absolutizují, vyžadují je za každou cenu, i když to situace a provoz zařízení vůbec neumožňuje, a dokonce i tehdy,
když poškozují práva ostatních pacientů.
Současně bohužel zapomínají na své povinnosti. Takové jednání bývá dnes označováno jako „individuální nárokovost“ či
„totalita lidských práv“ a podobně.
1. Pacient má právo na úctu, důstojné
zacházení, ohleduplnost a respektování
soukromí.
2. Má právo zvolit si poskytovatele (zdravotnické zařízení) oprávněného k poskytování zdravotnických služeb, které
odpovídají jeho zdravotním potřebám.
Toto právo ale není bezbřehé. Je omezeno
jinými předpisy, nebo také tím, že je třeba provést neodkladný výkon, nebo když
jsou vyžadovány určité specifické znalosti
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poskytovatele. Zdravotnické zařízení, které
si pacient zvolil, má právo pacienta odmítnout, např. z důvodů kapacitních, personálních nebo také vzhledem k technickému vybavení zdravotnického zařízení.
Přijetím nového pacienta také nesmí dojít
ke snížení kvality a bezpečnosti zdravotnických služeb, které jsou poskytovány
již přijatým pacientům. Existují pochopitelně situace, kdy poskytovatel naopak
nesmí poskytnutí zdravotnických služeb
odmítnout, např. při nebezpečí z prodlení
či nutnosti poskytnout neodkladnou péči.
Situace, kdy stav pacienta vyžaduje hospitalizaci a „není ho kam dát“, takže je nutné
domluvit mu hospitalizaci jinde (kam nechce), je pro všechny velmi stresující a nepříjemná. A ne vždy se jako lékaři setkáváme u pacientů s pochopením.
3. Pacient má právo vyžádat si konzultační služby od jiného zařízení, než které
mu zdravotní služby právě poskytuje. Toto
pravidlo neplatí, pokud jde o neodkladnou
péči.
4. Pacient má právo být seznámen s vnitřním (provozním) řádem zdravotnického
zařízení (i v rámci tzv. jednodenní péče).
Poskytovatel má pak právo zasáhnout
v případě, že pacientem (nebo jeho doprovodem) není vnitřní řád dodržován. Tvorba
vnitřního řádu a jeho dodržování by měly
být dány nejen právními předpisy, ale také
zdravým rozumem. Problematickou oblastí

5. Právo pacienta na přítomnost jiné
osoby (rodiče, zákonného zástupce) respektují pochopitelně lůžková zařízení
pro děti a dorost v maximální možné míře
a vycházejí dle svých možností rodinám
vstříc. Ve většině případů využívají doprovázejících osob jako pomocníků v péči
o jejich dítě. Nezletilý pacient má právo
na nepřetržitou přítomnost zákonného
zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem. Zákon používá jednotné
číslo, tedy přítomnost osoby, nikoliv osob.
Přítomnost jiné osoby včetně rodiče není
možná, pokud to narušuje zdravotní péči
nejen o doprovázeného pacienta, ale také
o ostatní pacienty. Důvody mohou být nejrůznější, počínaje předpisy hygienickými
přes ochranu soukromí ostatních pacientů
až po nepřijatelné chování přítomné osoby. V poslední době roste počet otců, kteří
mají zájem pobývat se svým dítětem co
nejvíce, a tudíž s ním být hospitalizováni.
Jde o jednoznačně žádoucí a prospěšný
trend. Ne vždy ovšem otcové chápou, že jejich přítomnost spolu s matkami ostatních
dětských pacientů může přinášet netušené problémy nejen prostorové (Kam otce
uložit? Mezi ostatní matky?). O rozdělení
péče o dítě mezi zdravotnickými pracovníky a rodiči rozhodují zdravotničtí pracovníci konkrétně v závislosti na stavu dítěte
a provozní situaci. V poslední době si sestry u lůžek často stěžují, že je někteří rodiče
zaměňují za služky. V dřívějších dobách
se s tímto jevem nesetkávaly. Požadavek
na pokrytí skutečných nákladů, které poskytovatel zdravotnických služeb má s přítomností další osoby, je legitimní.
6. Právo přijímat návštěvy, a to s ohledem
na svůj zdravotní stav, souvisí s právem
na přítomnost třetí osoby. Návštěvy ale
musí probíhat v souladu s vnitřním řádem
zařízení a způsobem, který nenarušuje
práva ostatních pacientů. Zdravotničtí
pracovníci dohlížejí na to, aby tomu tak
skutečně bylo. Setkáváme se s případy,
kdy návštěva (i rodič) vyžaduje vstup psa
k lůžkům dětí se slovy „pochopte, je to
přece také člen rodiny“. Brání se tím, že je
možné vodit psa na lůžkové oddělení, když
to provozní řád přímo nezakazuje. Stejně
se bránil i dospívající přítel naší sedmnáctileté pacientky s infekcí močových cest,
kterou v neděli odpoledne přišel navštívit.

www.kzcr.eu

Měl s ní sex na pokoji a sloužící sestra jim
v této aktivitě rázně zabránila. Měl pravdu
v tom, že náš nemocniční řád o sexu mezi
pacienty na půdě lůžkového dětského oddělení nehovoří.
7. Pacient má právo znát minimální identifikační údaje (jméno a příjmení) zdravotnických pracovníků přímo zúčastněných na péči o něj. Zde je možno odkázat
na běžné společenské konvence jednání
lidí navzájem.
8. Pacient má právo být informován
o svém zdravotním stavu, plánovaných výkonech apod. Na základě získaných informací má právo se rozhodnout, zda a jakou

péči podstoupí. V praxi k tomu slouží tzv.
informované souhlasy. Pacient má být informován srozumitelným způsobem, v dostatečném rozsahu a má mít možnost klást
doplňující otázky, které musí být srozumitelně zodpovězeny. V případě dětských
pacientů je optimální podávat informace
oběma rodičům dítěte a dítěti pak podle věku a stupně jeho rozumové a volní
vyspělosti.
9. Pacient má právo souhlasit a nesouhlasit se zdravotními službami, viz informované souhlasy. U dětí dnes stačí souhlas
jen jednoho z rodičů. Dřívější vyžadování
souhlasu obou rodičů bylo často spojeno
s technickými problémy, ne vždy byli oba

rodiče k dispozici atd., proto bylo od této
nutnosti ustoupeno. Zákon nestanoví, že
by souhlas musel být vždy dáván v písemné podobě. Souhlas s hospitalizací však
vždy v písemné podobě být musí. Je-li střet
zájmů mezi osobami (rodiči), které mají
dát za nezletilého zákonný souhlas, nezbývá než obrátit se na soud. Pokud pacient
(zákonný zástupce) odmítá souhlas vyslovit, učiní se o tom písemné prohlášení (tzv.
negativní revers), které obsahuje popis
všech rizik s tímto spojených. Pacientovi
lze bez jeho souhlasu (souhlasu zákonného zástupce) poskytnout pouze neodkladnou péči.

Nejčastější příčiny hospitalizace dítěte s diabetem
VÝZNAMNÁ ZMĚNA VE ZPŮSOBU LÉČBY
CUKROVKY

Jak již bylo v úvodu zmíněno, v dnešní době
se děti hospitalizují co možná nejméně.
Průměrná doba hospitalizace na dětské
klinice v Ústí nad Labem je 4 dny, do čehož jsou započteny i dlouhé hospitalizace
dětí s nejzávažnějšími chorobami a stavy.
Na základě debaty s naší diabetologickou
sestrou jsme dali dohromady nejčastější příčiny, díky kterým se dětští diabetici
do nemocnic dostávají.

Zahájení léčby inzulinovou pumpou je sice
možné i ambulantně, ale většinou je krátká hospitalizace vhodná a celá akce proběhne ve větším klidu. Někdy je vhodné
i ověření fungování stávající léčby nebo
její úpravy během hospitalizace. Na plánovaný pobyt v nemocnici je potřeba vzít
s sebou všechny pomůcky včetně inzulinů
a nový senzor při používání senzorů (je
třeba také vědět, kdy má být kalibrován).
Pomůže i znalost domácích dávek inzulinu, poměru inzulin/sacharidy a citlivosti
inzulinu. Sladkosti, ochucené vody atp. si
do nemocnice neberte.

HYPOGLYKEMIE S PORUCHOU VĚDOMÍ
Tento stav si může vyžádat neodkladnou
hospitalizaci. Je možné jí předcházet pravidelnou kontrolu glykemie, aplikací inzulinu
v přiměřených dávkách, včasným podáním
glukózy či jiného rychle vstřebatelného
cukru, aplikací Glucagenu Hypo Kit, použitím nových technologií, které umožňují
kontinuální monitoraci glykemie a jsou
vybaveny alarmy, popř. dočasným přerušením přívodu inzulinu a v nejasných případech přeměřením glykemie glukometrem.
DIABETICKÁ KETOACIDÓZA
Zejména pokročilá diabetická ketoacidóza
provázená zvracením je velmi zrádný stav,
který vyžaduje okamžité vyšetření. Je nutné
získat informace o vnitřním prostředí pomocí rozboru vzorku krve (popř. moči) v laboratoři, dále nitrožilní podávání tekutin
a inzulinu i časté kontroly celkového stavu a vývoje laboratorních ukazatelů. Vždy
je nutné si uvědomit příčinu ketoacidózy.
Nejčastěji to bývá zásadní porušení režimu
(nepodávání inzulinu), vynechání měření
glykemie a ketolátek v krvi nebo v moči,
technické závady pera nebo vytažení kanyly setu inzulinové pumpy, které uniklo
pozornosti (příp. zalomení kanyly, ucpání
setu aj.). Ketoacidóze lze předcházet dodržováním léčebného režimu, kontrolami
rodiči, kontrolami stavu pomůcek, teoretickými znalostmi tohoto nebezpečného

Použití nových technologií umožňuje
kontinuální monitoraci glykemie

stavu a také je na místě mít v záloze náhradní způsob podání inzulinu při léčbě
pumpou. Při hospitalizaci kvůli diabetické
ketoacidóze je třeba vzít s sebou do nemocnice všechny používané dia pomůcky
a deník diabetika, což včetně „stažení“
dat glukometru a pumpy pomůže odhalit
příčinu ketoacidózy. Při léčbě pumpou nezapomeňte přibalit s sebou náhradní set,
zásobník a při užívání kontinuální monitorace glykemie příslušné pomůcky.
EDUKACE VČETNĚ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ
Při „nevysvětlitelném“ zhoršení kompenzace cukrovky může přinést nápravu, objasnit příčinu a ukázat „že jde“ stav zlepšit
edukace během hospitalizace. Leckdy diabetici tvrdí, že „doma to nejde“ a teprve
v nemocnici se ukáže, „že to jde“. Také
ukázku a nácvik užití nových technologií
někteří rodiče a děti během krátkého pobytu v nemocnici uvítají.

U řady dětí je u některých plánovaných
hospitalizací vhodný doprovod rodičů
v různém rozsahu včetně trvalého pobytu,
pokud to situace v rodině a v nemocnici umožňuje. Nebojte se nemocnice a ať
se vám tam pokud možno líbí (když už to
musí být) a vše dobře dopadne.
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., přednosta
Dětská klinika MNUL

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., je také
vedoucím centra vysoce specializované komplexní péče pro léčbu
dětského diabetu. Statut centra
vysoce specializované péče uvedeného ve Věstníku udělilo Ministerstvo zdravotnictví ČR Krajské zdravotní, a. s., před koncem loňského
roku. Centrum blíže představíme
v některém z dalších vydání časopisu Infolisty.
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Zástupkyně přednosty gynekologicko-porodnické kliniky
ústecké nemocnice se stala docentkou

Masarykova nemocnice

MUDr. Blanka Vavřinková, CSc., lékařka Gynekologicko-porodnické 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., úspěšně splnila podmínky habilitačního
řízení a stala se docentkou.
Tématy habilitační práce doc. MUDr. Blanky Vavřinkové, CSc., byl vliv abusu pervitinu a heroinu na průběh těhotenství, vývoj
a trofiku plodu, změny v placentární cirkulaci, a substituce buprenophinem a metadonem u těhotných závislých na opioidech,
její vliv na průběh těhotenství, poporodní
adaptaci novorozence a sociální adaptaci.
Habilitační přednáška, na jejímž základě
byla lékařka ústecké kliniky 1. prosince
loňského roku jmenována docentkou, se
uskutečnila 1. října 2019.
Atestaci z Perinatologie a fetální medicíny složila doc. MUDr. Blanka Vavřinková, CSc., v roce 2011. Od roku 2013 se
podílí na výuce na Fakultě zdravotnických
studií UJEP v Ústí nad Labem a od roku
2016 na Gynekologicko-porodnické klinice

UK v Hradci Králové. Od roku 2017 pracuje v Masarykově nemocnici jako zástupce
přednosty gynekologicko-porodnické kliniky pro výuku, vědu a výzkum. Od roku
2017 také zastává funkci krajského perinatologa Ústeckého kraje. Kromě výzkumné činnosti se plně zapojila do léčebně
preventivní péče nejprve jako sekundární
lékař, později jako vedoucí lékař lůžkového oddělení. Současně pracovala a pracuje ve specializované poradně pro riziková
těhotenství.
Aktivně přednáší na odborných setkáních
a podílí se na jejich organizaci. Je členkou
odborných společností – ČGPS, Sekce perinatální medicíny ČGPS, ČSL JEP, Sdružení
nemocničních gynekologů a porodníků.

Doc. MUDr. Blanka Vavřinková, CSc., je
zástupkyní přednosty Gynekologickoporodnické kliniky UJEP a MNUL, o. z., pro
výuku, vědu a výzkum

redakce Infolistů

Studentky si pochvalují exkurzi v ústecké nemocnici,
po dobrých zkušenostech se rozhodly požádat o stipendium

Masarykova nemocnice

Studujeme 3. ročník oboru Zdravotnický asistent a chtěly bychom poděkovat
zaměstnancům Krajské zdravotní, a. s. –
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
za milé přijetí a přínosnou exkurzi, které jsme se zúčastnily společně s našimi
spolužáky.

Po ukončení střední školy chceme pracovat
v naší nemocnici a případně kombinovat
zaměstnání s dalším studiem. Stipendijní
program vnímáme jako usnadnění našeho
studentského života.
Naše poděkování patří i našim učitelkám,
které nás na praktické vyučování velmi
dobře připravily a pod jejichž vedením se
nadále zdokonalujeme. Baví nás připravovat si ošetřovatelské plány a potom podle
nich pečovat o pacienty. Ve školní výuce
se v letošním roce naučíme pracovat v nemocničním informačním systému, což vnímáme jako další výhodu, až nastoupíme
do zaměstnání.

Byl nám představen operační robot
da Vinci využívaný zejména k urologickým, gynekologickým a proktologickým
operacím. Měli jsme možnost si robotickou manipulaci vyzkoušet v tréninkovém
programu. Ve školicím středisku nám bylo
představeno pracoviště KAPIM, tedy klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a dále jsme byli seznámeni
s podmínkami Stipendijního programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.
My dvě jsme se rozhodly, že o stipendium
požádáme, protože se nám v Nemocnici
Chomutov velmi líbí. Od září máme praktické vyučování na interním, neurologickém
a chirurgickém oddělení. Všude vládne
přátelská atmosféra a je milé, že nás sestřičky chválí.
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Kristýna Šimková a Natálie Černá
Střední odborná škola energetická
a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola, Chomutov, p.o.

Konziliární paliativní tým v ústecké nemocnici

Masarykova nemocnice

„Paliativní péče je přístup zlepšující kvalitu života pacientů a jejich rodin, kteří čelí
problémům spojeným s život ohrožující nemocí, prostřednictvím předcházení a zmírňování utrpení pomocí včasného zjištění, vyhodnocení a řešení bolesti a dalších fyzických, psychosociálních a duchovních potíží.“ Světová zdravotnická organizace 2002
Pokud chceme pochopit současné paliativní ošetřovatelství, paliativní medicínu a problematiku umírání, je dobré
podívat se do minulosti. Zdá se, že se
jedná o nějaký nový, zatím nepříliš známý obor. Ve skutečnosti je však paliativní
péče nejstarší formou medicíny vůbec.
Po dlouhá staletí bylo mírnění lidského
utrpení a provázení k dobré smrti hlavním posláním lékařů a posléze i ošetřovatelek (a sester). Zcela přirozeně a většinou v domácím prostředí, méně často
ve špitálech se na paliativní péči vedle
„zdravotníků“ a často i bez nich podílela především rodina, přátelé, duchovní.
A tak můžeme již z tohoto důvodu hovořit
o paliativní péči jako o multidisciplinární
péči ověřené dějinami.
Paliativní péče se aktivně věnuje nemocným, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou
v pokročilém nebo terminálním stadiu.
Cílem paliativní péče je zmírnění bolesti,
tělesného i duševního strádání, zachování lidské důstojnosti v poslední etapě
života, podpora blízkých. Neodvrací se
od nevyléčitelně nemocných, ale podává
pomocnou ruku. Neléčí, ale pomáhá zvládat bolest, zmírňovat utrpení člověka.
Paliativní péče je založena na interdisciplinární spolupráci a na celostním pohledu
na nemocného člověka, a integruje proto
v sobě lékařské, psychologické, sociální,
existenciální a spirituální aspekty. Důležitým prvkem péče je respektování individuálních potřeb klienta, jeho důstojnost,
právo na sebeurčení. Při poskytování
paliativní péče je důležitá spolupráce
s rodinou.
Pracovníci paliativní péče respektují důstojnost nemocného, jsou k němu citliví a váží si všech, kteří mu věnují péči.
Pracovníci paliativní péče mají na zřeteli přání a potřeby nemocného. Při péči
pracovníci zjišťují, jak se nemocný cítí,
nezapomínají mírnit jeho bolest, ulevují
od symptomů provázejících umírání. Zajišťují terapie, které pomáhají nemocnému ulevit a zvyšují jeho kvalitu života.
KONZILIÁRNÍ TÝM PALIATIVNÍ PÉČE
Masarykova
nemocnice
disponuje
od 1. 6. 2019 konziliárním týmem paliativní péče (KTPP). Jeho vytvoření

Kristýna Šimková a Natálie Černá

www.kzcr.eu

akcelerovala grantová výzva Ministerstva
zdravotnictví ČR zaměřená na vytvoření
těchto týmů v nemocnicích ČR. Masarykova nemocnice je jednou ze sedmi
nemocnic v České republice, která podmínky pilotního projektu splnila a grantovou podporu získala. KTPP poskytuje své
služby napříč odděleními nemocnice.
Pilotní provoz je hrazen z projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní
péče v nemocnicích akutní a následné
péče“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/
15_039/0007277) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu.

domluven termín konzilia. První návštěvu
provádí většinou lékař a sestra KTPP, dle
zhodnocení aktuálních potřeb pacienta
jsou poté zajištěny intervence dalších
členů týmu. Tým se pravidelně schází 1x
týdně, na schůzkách se kromě provozních
záležitostí řeší zejména postup u komplikovaných pacientů.
Od června do prosince 2019 konziliární
tým pečoval o 241 pacientů včetně dětí.
V lednu byl konziliární paliativní tým
již u 44 pacientů. Paliativní tým pečuje i o dětské pacienty, ale zaměřuje se
také na rodiče a poskytuje jim podporu
v jejich složité situaci. Péče začíná v okamžiku stanovení diagnózy nemoci a pokračuje bez ohledu na to, zda je dítě léčeno, se zaměřením na diagnostikované
onemocnění.

Náš konziliární paliativní tým provádí
Péče konziliárního týmu je zaměřena nei takzvanou časnou paliativní péči. Což
jen na pacienty v terminálních stadiích
znamená poskytnout příležitost parůzných nejen oncientovi a jeho
kologických oneblízkým dobře se
mocnění, ale po„Zatímco
jsem
se
domníval,
že
orientovat v trajekmáhá ošetřujícímu
se
naučím,
jak
žít,
naučil
jsem
torii onemocnění,
personálu a pacise, jak umírat.“
získat podporu pro
entům v důležitých
vyrovnání se s diarozhodovacích
Leonardo da Vinci
momentech, kdy
gnózou, zvýšit kvaje evidentní, že ani
litu rozhodování
jeden způsob léčby
mezi alternativami
nepovede k vyléčení, ale je třeba péči na- postupu tak, aby odpovídaly hodnotám
stavit v souladu s preferencemi pacienta. a preferencím pacienta, dále mít realisticKonziliární tým paliativní péče (KTPP) ká očekávání výsledku léčby.
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy neKonziliární tým paliativní péče spolupramocnice v Ústí nad Labem, o. z., (MNUL)
cuje také s paliativní ambulancí, která
se personálně hodně prolíná s týmem
Mobilního hospice MNUL, čímž je za- byla založena v roce 2013, dále s mobiljištěna bezprostřední návaznost péče. ním hospicem, který byl založen od roku
Koordinátorkami KTPP jsou sestry Vero- 2014 a od října 2019 je nově otevřeno panika Bendásková a Eliška Nekolná, lé- liativní oddělení se šesti lůžky, na kterém
kařsky zajišťují péči MUDr. Jana Dušán- bude vybudován i jeden rodinný pokoj.
ková, MUDr. Irena Moudrá Wünschová, Úzce spolupracujeme s lůžkovým HospiMUDr. Jana Pánková Hrabáková, součástí cem v Mostě a s lůžkovým Hospicem sv.
týmu je psycholožka Mgr. Eva Svobodová, Štěpána v Litoměřicích.
sociální pracovnice Mgr. Eliška DrahotoVeronika Bendásková
vá, kaplan Bc. Roman Jonczy, DiS., nutričkoordinátorka
ní poradkyně Jana Zajanová a klinický farKonziliární tým paliativní péče
maceut PharmDr. Kateřina Langmaierová.
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
Administrativní a projektovou činnost zajišťují pro KTPP Lukáš Ficenc a Mgr. Jitka
Salačová. Žádost o konzilium může ošetřující lékař zadat formou standardního
konziliárního vyšetření ve FONS (v záložce interní obory), poté je dle naléhavosti
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Bazální stimulace

Nemocnice Děčín

Bazální stimulace je koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí, který vyvinul v roce
1975 profesor Andrea Fröhlich při práci s tělesně a mentálně postiženými dětmi. Je určen
všem nemocným, kteří mají narušenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu. Příčinou je
poškození mozkové kůry, kdy člověk vypadá jako bdělý, má otevřené oči, ale pohledem nesleduje, nemluví, reaguje pouze reflexně, po mozkových příhodách, pacienti s Alzheimerovou
chorobou, umírající, zdravotně postižení nebo nedonošené děti.
Navázat komunikaci s někým, kdo neudržuje
oční kontakt je velmi obtížné. Hmat je nejzákladnější smysl, malé dítě vnímá svět pomocí
hmatu a učí se ho poznávat. Skrze hmat si
uvědomujeme sami sebe – vlastní tělo, dochází k sebeuvědomění. Pro navázání kontaktu, abychom vytvořili pocit důvěry a jistoty nemocného k ošetřujícímu personálu, lze
použít iniciální dotek. Jde o dotek, kterým
nemocného informujeme o začátku a ukončení činnosti. Je dobré, aby to bylo jedno
místo na těle pacienta, např. rameno, paže,
hřbet ruky. Je dobré, aby byla u lůžka pacienta informační tabulka s označením místa
iniciálního doteku, popřípadě informace, jak
oslovovat pacienta.
Oslovení je dobré u pacientů s poruchou
vědomí křestním jménem, a to zejména
u žen, protože v průběhu života mají i několik příjmení a my nevíme, v jaké fázi života
se nachází jejich mysl. Ale na druhé straně
by oslovení nemělo být infantilní, zachováváme důstojnost pacienta. Doporučuji o tom
informovat rodinu nemocného, aby s tím
byla obeznámena. Rodinným příslušníkům
dáváme vyplnit tzv. biografickou anamnézu.
Rodina je pro nás velmi důležitým zdrojem
informací. Rodinní příslušníci mohou přinést
nemocnému jeho oblíbené a známé věci jako
oblíbené hygienické potřeby, plyšáky, polštářek, ponožky, MP3 s oblíbenou hudbou, oblíbené pochutiny, fotografie rodiny atd.
Než započneme klienta bazálně stimulovat,
je velmi důležité, aby bylo příjemné teplo. Svaly a šlachy mají rády příjemné teplo,
v chladu se zkracují a stahují, nedochází
k uvolnění. Při chladu se chvějeme, cítíme
se ohroženi chladem. Na počátku má být příjemné teplo, následuje iniciální dotek s oslovením a informací, co se bude s klientem dít,
např. koupel, polohování, aplikace injekce
atd.).
Člověk sám sebou může hýbat, dává mu to
pocit svobody. Po cévní mozkové příhodě
dochází k poruchám hybnosti, vznikají různé
parézy – částečné obrny nebo plegie – úplné
ochrnutí. Klient ztrácí schopnost se hýbat,
ztrácí pocit svobody, může být v depresi. Při
dlouhodobé imobilizaci se mění vnímání
těla nemocného. Již po dvou hodinách dochází k tzv. habituaci – změněnému vnímání
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Iniciální dotek informuje nemocného
o začátku a ukončení činnosti
nedostatkem podnětů zvenčí. Polohování je
jednou z možností, jak habituaci zabránit.
Vhodnou změnou polohy lze těmto změnám
předcházet, nabídnout nemocnému jasnou
informaci o jeho vlastním těle a vymezit mu
tělesné hranice. Nehledě na to, že polohováním nemocného předcházíme proleženinám,
tzv. dekubitům.
Polohování pomocí tzv. hnízda je nejvíce
využíváno v bazální stimulaci. Lze ho použít
pro zklidnění, ve fázi odpočinku. Pro hnízdo
používáme srolované deky, polštáře, speciální perličkové polohovací pomůcky, ručníky. Podle možností srolované deky, ručníku
nebo perličkového válce vyznačíme tělo nemocného. Polohu lze zvolit jakoukoli – boky,
záda i břicho. Klientovi by měla být poloha
příjemná.
Ještě bych se chtěla zmínit o tzv. neurofyziologické koupeli. Je doporučována u pacientů
po cévní mozkové příhodě s hemiplegiemi, kde je jedna strana končetin postižená.
Na postižené straně se často objevuje zvýšené svalové napětí. Cílem neurofyziologické
koupele je, aby si nemocný uvědomil své
tělo v celém rozsahu, i když některá strana
je postižená. Postižená strana je zároveň stimulována a uvolňována. Provádí se tak, že se
postavíme u postižené strany pacienta a ze
zdravé strany vedeme – přetahujeme do postižené. Koupel provádíme oběma rukama
příjemnou měkkou žínkou. Koupel provádí
pouze jeden ošetřující, který se věnuje pouze
jemu, neodbíhá.
Zrak – zrakové vnímání – optická stimulace
Až 90 % toho, co vnímáme je ovlivněno zrakem. K degeneraci zraku dochází i věkem,

proto při ošetřování seniorů je nutné brát
v úvahu, že hůře vidí, potřebu brýlí a jejich
sníženou rozlišovací schopnost a schopnost
orientace v prostoru. V okolí lůžka nemocného je vhodné rozmístit známé předměty, fotografie, jednoduché obrazy. Ale pozor, pozorování stále stejného podnětu může způsobit
halucinace, proto je dobré předměty přemisťovat a měnit. Fotografie rodinných příslušníků, dětí či vnoučat vystavujeme také po určitou dobu, např. 2x denně po 30 minutách.
Olfaktorická stimulace – čich
Vdechované vůně mohou vyvolávat vzpomínky. S vůní máme spojené zážitky z dětství.
Většinou jsou vázány k něčemu konkrétnímu
– lidé, roční období. Bereme v úvahu biografickou anamnézu nemocného. Nepříjemné
pachy mohou vyvolat negativní stimulaci.
Do olfaktorické stimulace řadíme osobní
kosmetické přípravky, parfémy a deodoranty,
vůni oblíbeného jídla.
Auditivní stimulace – sluch
Sluch má pro člověka obrovský význam pro
komunikaci. Říká se, že kdo přijde o zrak, je
izolován od věcí, ten, kdo přijde o sluch, je
izolován od lidí. Sluch se s věkem bohužel
také zhoršuje, musíme brát v úvahu dle biografické anamnézy, jestli pacient nepoužíval
kompenzační pomůcky – sluchadla.
Prostředky pro auditivní stimulaci jsou:
• Řeč – vyprávění, předčítání, reprodukce
řeči ze záznamu – lze nahrát hlasy rodinných
příslušníků.
• Hudba – reprodukovaná z přehrávače či
z televize, nebo produkovaná u klienta –
hrou na hudební nástroj – s hudebními nástroji pracují muzikoterapeuti, živá hudba má
tu výhodu, že vibrace prochází celým tělem
klienta. Bylo by velmi zajímavé pozorovat, jak
to probíhá. Bohužel jsem se s tím ještě nesetkala. Dozvěděla jsem se, že zajímavé účinky
má lyra, plánuji si ji pořídit. Myslím si, že muzikoterapeuti by prospěli i ošetřovatelskému
týmu, zmírnili by pracovní stres.
• Zpěv – zpívat klientovy oblíbené písničky
může také jeho příbuzný nebo klient sám –
rytmizujeme denní činnosti.
Koncept bazální stimulace by měl být samozřejmostí ve všech zdravotnických a sociálních zařízeních. Podporuje naši lidskost,
zlepšuje kvalitu péče. Je to vizitka zdravotnického zařízení, určitě napomáhá v lepší komunikaci mezi klientem, rodinnými příslušníky
a členy ošetřovatelského týmu.
Lenka Havlíčková
všeobecná sestra neurologie JIP
Nemocnice Děčín, o. z.
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Finanční dar od The Boom zpříjemní prostředí onkologie

Masarykova nemocnice

Členové kapely The Boom v sobotu
25. ledna 2020 předali zástupcům Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., šek v hodnotě 50 tisíc korun.
Kapela ústeckou onkologii dlouhodobě
finančně podporuje, celkem jí za deset let
věnovala z vánočních charitativních koncertů 460 800 korun.

oddělení MUDr. Martinu Chodackou. „Získaných padesát tisíc korun doplní sedmdesátitisícový finanční dar od firmy Adler,
který jsme dostali v prosinci loňského roku
na charitativním vánočním koncertu. Plánujeme revitalizovat radiační části našeho
zdravotnického pracoviště. Peníze použijeme zde na zpříjemnění prostředí pro
pacienty,“ uvedla primářka MUDr. Martina
Chodacká.

Šek na afterparty převzala lékařka
MUDr. Eva Čmuchařová, která zastoupila primářku ústeckého onkologického

Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů
Předání šeku na afterparty kapely The Boom

Akce Zapalme svíčku vzpomněla na děti, které tu už nejsou

Masarykova nemocnice

Dne 8. 12. 2019 se po druhé Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem připojila k celosvětovému uctění památky zesnulých
dětí. Akce s názvem Zapalme svíčku se
koná každý rok vždy druhou prosincovou
neděli. Záštitu nad celým setkáním převzal mobilní hospic v čele s MUDr. Janou
Dušánkovou.

V 18.45 se začali scházet nejen rodiče, ale
i široká veřejnost, aby se v 19.00 rozhořely plamínky vzpomínek. Úvodního slova
se ujal nemocniční kaplan p. Bc. Roman
Jonczy. V jeho slovech mohli přítomní najít
nejen tolik potřebnou útěchu, ale i naději.
V atriu nemocnice zazněly písně z českých

muzikálů v podání zpěváků pod vedením
Mgr. Tomáše Svobody z Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Na chvíli jsme tak
měli možnost stát se článkem v řetězu
vzpomínek na děti, které s námi už nejsou.
Ať jejich světlo svítí dál!
Eliška Nekolná
konziliární tým paliativní péče MNUL

Skupina přátel se složila na jídelní židličky pro děti

Nemocnice Teplice

Vedení dětského a dorostového oddělení
v nemocnici v Teplicích si dovoluje touto
cestou poděkovat skupině přátel (Panešovi, Wurzelovi, Maturovi, Pavlasovi, Urbanovi, Jan Vachoušek, Barbora Rillingerová,
Vladimír Grée, Adéla Bachtinová), kteří se
rozhodli za peníze, které v minulosti investovali do společné silvestrovské zábavy,
pořídit jídelní židličky pro děti.
Novými jídelními židličkami byly vybaveny všechny pokoje, na kterých jsou

Divadelníci potěšili malé pacienty
Ráda bych touto cestou informovala o činnosti společnosti BSJ group s.r.o. (dodavatel vybavení nemocnic, rozvodů medicinálních plynů a lůžkových ramp Maya).
Tato společnost zajistila pro dětské lůžkové oddělení v chomutovské nemocnici divadelní představení, pohádku O Koblížkovi, kterou zahráli herci divadelního spolku

na dětském a dorostovém oddělení hospitalizováni rodiče s dětmi.
Nyní dostatečný počet židliček umožňuje
pohodlné krmení batolat dle potřeb rodičů i sester. I díky tomuto daru se daří plnit jeden z hlavních cílů oddělení – zlepšovat podmínky pro pobyt rodičů s dětmi
v nemocnici.
Kamila Tetřevová, vrchní sestra
Dětské a dorostové oddělení
Nemocnice Teplice, o. z.

Nemocnice Chomutov
Kašpar pražského Divadla v Celetné ulici
dne 20. 12. 2019.
Představení malé pacienty velmi potěšilo.
Za pedagogický sbor dětského oddělení
Mgr. Jaroslava Halašová
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Thealoz Duo 10ml
◊ unikátní kombinace pro pacienty
s přetrvávajícím syndromem suchého oka
◊ hydratuje, lubrikuje a regeneruje
povrch oka při léčbě středně závažného a závažného syndromu
suchého oka již od 1 roku věku
◊ bez konzervačních látek a vhodné
pro nositele kontaktních čoček, použití až 3 měsíce po prvním otevření

DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV

Aktuální nAbídkA
bídk

Zdravotnický prostředek.

V nabídce také
Thealoz Duo 5ml
Thealoz Duo Gel 30x0,4g

1. 1. – 31. 3. 2020

Otrivin Menthol 1mg/ml

nosní sprej, roztok 10ml

V nabídce také

Otrivin 1mg/ml nosní sprej, roztok 10ml
Otrivin 0,5mg/ml nosní sprej, roztok 10ml

111,103,-

89,89,-

109,129,-

lék proti bolesti v krku
pastilky s pomerančovou příchutí
má antiseptické a anestetické vlastnosti
tlumí bolest a léčí infekci
působí proti virům i proti bakteriím
a kvasinkám

Orofar obsahuje benzoxonium a lidokain.
Lék k rozpuštění v ústech.

Orofar 2mg/1.5mg/ml sprej, roztok 30ml

197,-

159,-

139,172,-

Levopront kapky 60mg/ml Erdomed 225mg granule

20 sáčků

15ml

V nabídce také
Levopront sirup 6mg/ml 120ml
Levopront 60mg/ml 10 tablet

119,119,-

148,148,-

99,-

20 tablet

V nabídce také
Sinupret Forte 20 tablet
Sinupret 20 tablet
Sinupret kapky 100ml

16

199,199,200,-

169,169,169,-

209,260,-

V nabídce také
Ocuvite LUTEIN Premium 30 tablet
Ocuvite LUTEIN Premium 60 tablet

Physiomer Hypertonic 135ml
◊ přírodní nosní sprej s obsahem 100%
mořské vody
◊ uvolní ucpaný nos při rýmě a nachlazení
◊ urychluje úlevu od symptomů rýmy
◊ bez konzervačních látek, bezpečný pro
každodenní použití

Zdravotnický prostředek.

V nabídce také
Physiomer Gentle&Jet 135ml
Physiomer Kids 115ml
Physiomer Baby 115ml

228,228,228,-

179,179,179,-

179,228,-

www.kzcr.eu

340,570,-

279,469,-

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

419,490,-

Lék s účinnou látkou paracetamolum, guaifenesinum,
coffeinum. Lék k vnitřnímu užití.

V nabídce také
Ataralgin 20 tablet

87,-

Děčín

Lék s účinnou látkou butamiratum a guaifenesinum.
Stoptussin je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

V nabídce také
Stoptussin sirup 100ml
Stoptussin sirup 180ml
Stoptussin 20 tablet

110,150,110,-

89,119,89,-

129,155,-

budova C, suterén
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II
Tel.: 412 705 440 | e-mail: lekarna.dc@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.00 — 15.30
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: 477 112 147 | e-mail: lekarna.ulv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 16.00

ÚSTÍ NAD LABEM

V Podhájí 500/23
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 477 112 135 | e-mail: lekarna.ulv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 15.30

TEPLICE

MOST

◊ široký sortiment léčivých přípravků
a doplňků stravy

X

199,-

ÚSTÍ NAD LABEM

Chomutov

◊ pestrá příprava léčivých přípravků
včetně očních kapek

159,-

◊ díky kombinaci 2 účinných látek tiší
dráždivý kašel a zároveň napomáhá
odkašlávání
◊ k užití u dětí od 6 měsíců

Most

www.kzcr.eu

69,-

Stoptussin kapky 50ml

DĚČÍN

Teplice Ústí nad Labem

225,-

◊ rostlinný přípravek k léčbě akutních,
nekomplikovaných zánětů vedlejších
nosních dutin
u dospělých
◊ charakteristickými příznaky jsou výtok
z nosu, následně ucpaný nos a překrvení
nosní sliznice, vyskytuje se i bolest
tváře nebo hlavy
Sinupret Akut je rostlinný přípravek.

Doplněk stravy.

199,-

Erdomed 225mg granule pro perorální suspenzi
obsahuje erdostein. Lék k vnitřnímu užití.

123,-

Sinupret Akut 160mg

296,-

◊ tlumí bolest hlavy, krční
páteře a zad
◊ snižuje svalové napětí
◊ snižuje emoční a psychické
napětí

◊ optimální zdroj luteinu, zeaxanthinu, vitamínů a zinku, který přispívá
k udržení normálního zraku

◊ lék na kašel, rýmu a zánět dutin
◊ ředí hlen, působí proti bakteriím
◊ včasné nasazení může předejít
užívání antibiotik
◊ pomerančová příchuť
◊ vhodný pro dospělé a dospívající
od 12 let

◊ rychlá úleva od suchého kašle
◊ lék určený pro dospělé a děti od 2 let, vhodný
i pro alergiky
◊ při tlumení kašle působí přímo v dýchacích
cestách bez nežádoucího ovlivnění mozku
◊ netlumí funkce dýchacích cest
◊ kapky s příchutí lesního ovoce
Levopront kapky obsahují levodropropizin.
Lék k vnitřnímu užití.

229,-

60+30 tablet ZDARMA

◊
◊
◊
◊
◊

V nabídce také

159,229,-

Ocuvite LUTEIN forte

Orofar 1mg/1mg 24 pastilek

◊ nosní sprej s chladivou silou mentolu a eukalyptu
◊ pomáhá rychle uvolnit ucpaný nos a při zánětu
dutin
◊ uvolní ucpaný nos do 2 minut a až na 12 hodin
◊ aplikace ráno a večer zajistí úlevu od ucpaného
nosu až na 24 hodin
◊ neobsahuje konzervanty
Otrivin Menthol 1 mg/ml obsahuje xylometazolin.
Lék k podání do nosu.

207,296,-

Ataralgin 50 tablet

CHOMUTOV

budova C, vchod z ulice U Nemocnice
Duchcovská 53, 415 01 Teplice
Tel.: 417 519 679 | e-mail: lekarna.tpv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 17.00
pavilon A, Poliklinika, vstupní hala
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
Tel.: 478 032 540 | e-mail: lekarna.mov@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 17.00
budova vedle VZP, vchod z Edisonovy ulice
Kochova 1185, 430 12 Chomutov
Tel.: 474 447 248 | e-mail: lekarna.cv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 18.00

V našich lékárnách žádnou slevovou kartu nepotřebujete, výhodné ceny platí pro všechny!

Nabídka platí od 1. 1. do 31. 3. 2020 nebo do vyprodání zásob. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Dávkování
léčivých přípravků se řídí informacemi uvedenými v příbalovém letáku a pokyny lékaře, případně lékárníka. Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete příznaky, pro
které jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Cílem tohoto informačního letáku není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků. Nenabádáme
Vás k nevhodnému ani neopodstatněnému užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují různorodou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl a jejich použití se řídí údaji uvedenými
na balení, nepřekračujte doporučenou denní dávku přípravku stanovenou výrobcem. Běžnou cenou se rozumí průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách (může
být vzájemně odlišná), případně cena vyplývající z informací a sdělení distributora. Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
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Naši praktikanti šířili laskavost

Odborné a vzdělávací akce

Nemocnice Chomutov

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.

Čtyřicet žáků – praktikantů, členů Žákovského parlamentu Střední odborné školy
energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, p. o., (dále ESOZ) přišlo pomoci
s generálním úklidem chomutovské nemocnice. Většina z nich jsou budoucí zdravotníci, kteří absolvují praktické vyučování
právě v naší nemocnici. Jsou to mladí lidé,
naši potenciální noví zaměstnanci.

Část skupinky praktikantů přišla ještě
s jedním poselstvím. Žákovský parlament
se rozhodl pro ještě jednu „laskavost“. Navštívili svého handicapovaného kamaráda
Míru, který je nyní hospitalizován v naší
nemocnici a předali mu kromě malých
pozorností také doklad o vkladu 5 323 Kč
do finanční sbírky Konta Bariéry na pořízení elektrického vozíku. Finance žáci

Nemocnice Teplice, přednáškový sál
pavilonu O polikliniky
Vzdělávací institut KZ, a. s
UJEP, zelená aula

Přihlášky na konferenčním webu Krajské zdravotní, a. s., www.kzcr.eu/konference

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.
18. 2., 19. 2., 25. 2., 26. 2.,
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
2. 3., 3. 3., 10. 3., 16. 3. 2020
19. 2. 2020 Prevence škodlivého užívání návykových látek
a léčba závislostí
4. 3. 2020 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře
5. 3. 2020 Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře
25. 2., 10. 3. 2020 Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví
11. 3. 2020 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP
9.–11. 3. 2020 Lékařská první pomoc

Členové žákovského parlamentu přišli na Světový den laskavosti pomoci do nemocnice

získali z výtěžku charitativního bazárku,
který uspořádali koncem října na pracovišti střední zdravotnické školy.
Občas slýcháme – mladá generace se
o nic nezajímá, sedí pouze doma u PC a TV
a mobil je jejich pracovním nástrojem. Jsou
i výjimky!
Vedení KZ, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., děkuje za nasazení, entuziasmus a pozitivní přístup, s jakým přistoupili
zástupci Žákovského parlamentu ESOZ
pod vedením Mgr. Evy Čížkové k dobrovolné pomoci v podzimní úpravě a úklidu
prostředí, třídění odpadu a zkulturnění
prostředí našich pacientů i za to, že byli

schopni uspořádat akci, jejíž finanční výtěžek poskytli handicapovanému kamarádovi. A to má žákovský sbor ve svém předsevzetí pouhou patronaci parčíku.
Doufáme, že z těchto studentů vyroste
náš nový mladý nelékařský personál, který
bude posilou naší nemocnice. Věříme, že
našim praktikantům den šíření laskavosti
přinesl pocit uspokojení a štěstí. Nám jejich pomoc přinesla ony pocity zcela jistě.

místo konání
Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. IV
Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. III
Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – učebna č. IV, V

Přihlášky: Markéta Boráňová, tel.: +420 477 114 123, e-mail: marketa.boranova@kzcr.eu
A5 inzerce - TISK.pdf 1 22.1.2020 15:23:32

Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová, náměstkyně pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.

placená inzerce

Jsou tu, všichni jsou připraveni, patřičné
nářadí a ochranné pomůcky mají zajištěné a čekají na podrobnější informace
k úklidu. Jsou veselí, smějí se, komentují
a pošťuchují se. Nechápou, proč naši pacienti či jejich příbuzní vyhazují plechové
a plastové obaly mimo odpadkové koše, že
kuřáci zahazují nedopalky na trávu. Přišli
sem ve svém volném čase, ve škole je dávno po vyučování a oni se ve svém volnu zasazují o zvelebování a úklid prostředí naší
nemocnice. Dokonce se zajímají i o lípu,
kterou jsme zde společně u příležitosti
100. výročí vzniku samostatného Československa před rokem vysadili. Daří se jí
dobře.

25. 3. 2020 Konference centra pro diagnostiku a léčbu
demyelinizačních onemocnění, 15. výročí vzniku
RS centra v Teplicích
25. 3. 2020 Seminář Kde novorozenec získá infekci?
1.–2. 4. 2020 XI. ročník konference Emergency 2020

místo konání

Mgr. Bc. Anna-Marie Malá
hlavní sestra
Nemocnice Chomutov, o. z.
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

TADY
POSLOUCHÁME SEVER
88.8 FM

K

sever.rozhlas.cz
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Světový den ledvin
čtvrtek 12. března 2020, od 12 do 16 h
Nefrologicko-dialyzační oddělení
Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.
(1. podlaží polikliniky – budova A)

Chraňte své ledviny!
Využijte možnosti Světového
dne ledvin, navštivte naše
pracoviště a nechte se zdarma
otestovat.

MOTTO: „Zdraví ledvin pro všechny – od prevence po detekci a spravedlivý přístup k péči“
Co vás čeká? Změříme vám krevní tlak. Zjistíme hladinu cukru v krvi. Prokážeme přítomnost bílkoviny v moči.
Hosté: fotbalista Pavel Verbíř a hokejista Jiří Šlégr

Konference centra pro diagnostiku a léčbu
demyelinizačních onemocnění
středa 25. března 2020, od 16 h
přednáškový sál pavilonu O Polikliniky Nemocnice Teplice, o.z.
Odborný garant konference: MUDr. Marta Vachová, Neurologické oddělení KZ, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.
Akce probíhá pod záštitou Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva KZ, a.s.
KONTAKT: MS Centrum, Neurologické oddělení Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z., Duchcovská 53, 415 01 Teplice
Tel.: 417 519 625, e-mail: simona.nohejlova@kzcr.eu

www.kzcr.eu/konference/neurologie2020

XI. ročník celostátní konference EMERGENCY 2020
„A zase EMERGENCY“
1.–2. dubna 2020
Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Konference se koná pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, a Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a.s.
Odborný garant: MUDr. Jana Bednářová, Emergency Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: jana.bednarova@kzcr.eu
Účastnické poplatky: přednášející a zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku, lékaři mimo KZ, a.s.: 500 Kč, nelékaři mimo KZ, a.s.: 300 Kč
Přihlášky k pasivní účasti zasílejte on-line do 25. března 2020 na: www.kzcr.eu/konference/emery2020/prihlasky

www.kzcr.eu/konference/emery2020
Pořadatel konferencí: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., Středisko konferenční a marketingové podpory,
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová: e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

PODĚKOVÁNÍ PERSONÁLU INFEKČNÍHO ODDĚLENÍ MASARYKOVY NEMOCNICE A NEUROLOGIE NEMOCNICE CHOMUTOV
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval a vyjádřil obdiv k vysoké úrovni vybavení, perfektní práci doktorů, sester a dalšího
zdravotnického personálu JIP Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a neurologie v Chomutově.
Zdeněk Karásek

Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a. s., k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu. Infolisty
jsou Vaším časopisem! Kontakt: Martin Klimeš, Organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 114 101, e-mail: infolisty@kzcr.eu

