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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
obracíme se na vás, coby zaměstnance Krajské zdravotní, a.s., s velkým poděkováním v této nelehké době, která je silně ovlivněna pandemií nemoci COVID-19. Jistě se shodneme, že nikoho z nás by v loňském roce, kdy dění kolem tohoto zákeřného onemocnění začalo
nabírat na obrátkách a kolem nás se začali objevovat první pacienti, nenapadlo, že si ani po roce nebudeme moci říct, že máme vše
zdárně za sebou. Bohužel nemáme, ale všichni věříme, že se blýská na lepší časy, že jsme již v oné pomyslné cílové rovince. To, že tento
mnohdy nerovný boj v Ústeckém kraji zvládáme, to je bez debaty také z velké části vaše zásluha. A za to vám patří opravdu náš velký dík
a respekt. A děkujeme, že nepolevujete ani v poskytování léčebně preventivní péče, byť jsme si vědomi, že s jistými omezeními, které jsou
způsobené právě COVIDEM-19. Všichni ale opravdu věříme v obrat k lepšímu, v návrat do normálního života, a to i v našich zdravotnických
zařízeních.
Zároveň bychom vám touto cestou rádi sdělili, že naším společným cílem je stabilizovat situaci v Krajské zdravotní a také společnost chránit od všech vnějších vlivů, které mohou dovnitř firmy vnášet nejistotu a negativní emoce. Stejně tak je naší snahou zajistit a následně
dohlížet na financování naplánovaných investic, které mají přispět k dalšímu rozvoji společnosti.
V nejbližších týdnech máme v plánu navštívit všechny nemocnice, které jsou součástí Krajské zdravotní. Současně chceme zlepšit přímou
komunikaci se zaměstnanci. Neváhejte se proto na nás obrátit, rádi s vámi povedeme věcnou diskuzi o tom, co vše lze zlepšit, inovovat.
Chceme, aby se z nemocnic Krajské zdravotní, a.s., stala léčebně preventivní zařízení, která rozhodně snesou minimálně srovnání s evropským standardem a obstojí v něm nebo jej dokonce převýší. K naplnění těchto našich ambicí, představ a cílů ale potřebujeme čas a také
součinnost vás všech. Věříme, že i vy chcete pracovat pro moderní a profesionální firmu, která vám bude poskytovat adekvátní zázemí
a příjemné pracovní podmínky.
S úctou
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, předseda představenstva
MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel
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Do očkování v Ústeckém kraji se zapojí i praktici.
Situace v nemocnicích Ústeckého kraje je stále vážná
Očkování v Ústeckém kraji pokračuje, do očkování se zapojí i praktičtí lékaři ve svých ordinacích. Očkovat budou vakcínou od
společnosti AstraZeneca. V nemocnicích Ústeckého kraje zůstává nadále velmi vážná situace, nemocnice jsou na hraně svých
kapacit, situaci zvládají díky profesionální koordinaci péče a také obrovskému nasazení zdravotníků.
Rozšiřuje se počet očkovacích míst. Aktuálně jich je 18 a jedno, konkrétně
v Podbořanech, je ve výstavbě. Očkovací centra najdou občané na interaktivní mapě na webu http://ockovani.kr-ustecky.cz.
K očkování se připojí i praktičtí lékaři ve svých ordinacích. Klíčem k rozdělování vakcín praktikům bude počet jejich zaregistrovaných pacientů.
Distributorem vakcín společnosti AstraZeneca je společnost Alliance Healthcare, která byla k zajištění rozvozu vakcín vybraná státem a přímo do
této společnosti mají praktičtí lékaři adresovat své objednávky. Ta je bude
následně do ordinací rozvážet.
Situace zůstává nadále vážná v nemocnicích v Ústeckém kraji. Aktuálně
je hospitalizovaných celkem 751 pacientů, z nichž 150 je na lůžkách JIP.
Pro zajištění péče je nutné jednotlivé kroky důsledně koordinovat. Všechny nemocnice přijímají své pacienty od ZZS ÚK podle své spádové oblasti.
Vše reguluje dispečink krajského koordinátora intenzivní péče. V případě
plných kapacit je řešený překlad pacienta nejprve v rámci Ústeckého kraje,
pokud jej nelze zrealizovat, řeší se mezikrajský překlad v rámci republiky.
K 14. březnu byly překlady mezi kraji realizované celkem u 22 pacientů.
Je zde i možnost mezistátních překladů, ta zatím nebyla využita. „Jsem si
plně vědom závažnosti současné situace a chtěl bych opravdu poděkovat
lékařům a zdravotníkům v nemocnicích, kteří pracují s neskutečným nasazením a v mimořádně složitých podmínkách,“ vyjádřil své uznání Jan
Schiller, hejtman Ústeckého kraje. Více informací najdete na www.kzcr.eu
nebo na www.kr-ustecky.cz.
Jana Mrákotová, tisková mluvčí

OČKOVACÍ CENTRA ÚSTECKÉHO KRAJE
Očkovací centra nemocnic Krajské zdravotní, a.s.:
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Děčín, Chomutov, Most,
Teplice, Litoměřice (Zahrada Čech)

CELKOVÉ POČTY
NAOČKOVANÝCH DLE VĚKU

Další očkovací centra:
Žatec, Litoměřice, Kadaň, Roudnice nad Labem, Rumburk, Duchcov,
Bílina, Varnsdorf, Louny, Litvínov, Klášterec nad Ohří, Zdravotní ústav
se sídlem v ÚL, Podbořany (v přípravě)

POČTY HOSPITALIZOVANÝCH C19+ K 14. 3.
•
•
•
•
•
•
•
•

celkem – 751
z toho na jednotce intenzivní péče – 150
z toho na umělé plicní ventilaci – 80 (1x ECMO)
obložnost JIP – 93 %
obložnost standardních lůžek – 91 %
rezerva lůžek JIP – 11
rezerva lůžek standard – 63
situace se mění v průběhu každého dne
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Primář KAPIM Josef Škola:
V boji s kovidem se ukazuje, jací jsme
Je primářem největšího anesteziologického pracoviště v Ústeckém kraji. Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z. – tak zní jeho dlouhý, nicméně oficiální název. Od loňského jara, kdy do Česka dorazila první vlna pandemie nového koronaviru, je MUDr. Josef Škola, EDIC, také Krajským koordinátorem intenzivní péče pro Ústecký kraj.

Pane primáři, nedávno uplynul rok od chvíle, kdy jsme se dozvěděli o prvních Češích
nakažených nebezpečnou virovou infekcí.
Události pak nabraly poměrně rychlý spád.
Jak na tu dobu vzpomínáte?
Nikdy jsem si nemyslel, že budu vést oddělení, kde se budou léčit pacienti, kteří vyžadují režim BSL3, což je druhý nejpřísnější
protiepidemický režim. Představovali jsme
si, že se bude provozovat někde v armádní
nemocnici v Těchoníně nebo ve speciálních
boxech v areálu Nemocnice Na Bulovce.
A najednou to bylo tady – najednou jsme
se oblékali do overalů, ve kterých je velmi nekomfortně, nosili jsme respirátory,
v nichž se nedá pořádně dýchat, měli
jsme na obličejích brýle nebo štíty,
přes které není nic vidět. A rukavice
jsme si oblepovali náplastí tak, abychom si neexponovali kůži tomu prostředí.

Co bylo nejtěžší?
Vyrovnat se s úzkostí a strachem,
které zejména na jaře loňského
roku společnost prostoupily.
Nevěděli jsme, co ten kovid je,
co se stane, když se nakazíme
my zdravotníci, jestli bude
ohrožovat nás, naše rodiny,
naše děti. A ta nejistota byla
obrovská. Když se teď podívám, kolik pacientů na
našem pracovišti a v celé
republice nemoc prodělalo…

Máte za sebou šňůru náročných měsíců
a vše zatím nasvědčuje tomu, že několik takových ještě před sebou. Jak se cítíte?
Zažíváme velkou únavu, až apatii. V podstatě jsme si na ni všichni zvykli, všichni
jsou už unavení a připadá mi, že všichni
fungujeme v režimu autopilota, kdy spousta věcí se odsunula bokem, neřeší se a věnujeme se následkům nové nemoci. Což je
jen půl pravdy, protože kromě kovidu tady
pořád je a vždy byla i ostatní péče. Zatímco na jaře se vše zavřelo a kdo měl nemoc
COVID-19, měl stoprocentní přednost a celý
systém se nastavil na – z dnešního pohledu – několik kovidových pacientů, nyní od
podzimu je to vyrovnanější. Tak, jak to má
být. Tedy že nerozlišujeme pacienty, jestli
mají nebo nemají toto virové onemocnění.
Rozhoduje naléhavost jejich stavu. Když
sem někdo přijede s kovidem, má stejnou
prioritu, jako někdo, koho přivezou v těžkém stavu s infarktem. To platilo i jaře. Péči
ale potřebují i lidé s jinými nemocemi, například nádory. Snažíme se poskytovat maximum péče všem, kteří to potřebují. A to
na nás samozřejmě klade obrovskou zátěž.

Co se za ten těžký rok ukázalo?
Ukázala se spousta věcí. Pandemický plán
platný před kovidovou situací předpokládal, že 30 % zdravotníků nepřijde do práce. Na jaře jsme se toho skutečně obávali
a byli jsme strašně překvapení, že k tomu
v podstatě nedošlo. Naše klinika má přibližně 230 zaměstnanců a jen několik lidí
se vyhnulo práci s kovidovými pacienty. To

MUDr. JOSEF ŠKOLA, EDIC
je primářem Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní
medicíny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a krajským
koordinátorem intenzivní péče, členem Krizového štábu Ústeckého kraje. Vystudoval obor Všeobecné lékařství na 2. lékařské
fakultě Univerzity Karlovy a je držitelem „European Diploma in
Intensive Care Medicine“.
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samé se týká i lidí, kteří k nám byli přiděleni na výpomoc. Aktuálně nám tu pomáhá
spousta sester, sanitářů z jiných oddělení.
Ani ti v naprosté většině případů nevzdali.
Měli jsme tady i mediky, kteří se přihlásili
dobrovolně a na jaře nám velmi pomohli.
Měli jsme tady i studenty zdravotnických
škol či vojáky. Měl jsem tedy možnost poznat své kolegy i po této stránce a jsem příjemně překvapen a stále velmi hrdý na to,
že nikdo nevzdal.

byli na některých odděleních tak semknutí,
že i když jim bylo špatně, nechtěli vypadnout a říkali si: Já nechci být první, kdo to
vzdá. Takže jsme některé kolegy z provozu
museli důsledně prosit, aby si odpočinuli…
Síla kolektivů, kdy ti lidé pracovali a nějakou dobu i žili pro své kolegy víc než pro
sebe samé, se ukázala obrovská!

Jak hodně jste své spolupracovníky poznal?

Od loňského jara jste krajským koordinátorem intenzivní péče. Jaká je spolupráce
s ostatními pracovišti v rámci Ústeckého
kraje, jak ji hodnotíte?

Výzva, kterou před nás život postavil, upozadila některé spory a všechno začalo fungovat. Zejména na jaře, kdy se všichni nové
neznámé nemoci báli, šlo často o situace,
kdy jsem musel, jak se říká, smeknout. Například jedné naší lékařce se při její první
službě na kovidovém oddělení udělalo zle
a pozvracela se do respirátoru. Říkal jsem
si: Tak ji budeme muset vyměnit… Ale ona
si dala půl hodiny pauzu a přišla zpátky. A pracuje tam dodnes. V dnešní, jinak
klidné době, je těžké hrdinství projevit nějakým konvenčním, řekneme románovým,
způsobem. Já proto za hrdinství dnešních
dnů pokládám toto. Za ně si takových lidí
ohromně vážím. A také toho, že všichni
vydrželi. Nás - kolektiv, oddělení, kliniku
– to určitým způsobem sblížilo. Ti lidé mají
něco, co společně zažili, společně zvládli.
Dokonce během podzimní vlny pandemie

To má zajímavý vývoj. Jako v každém kraji, i v našem vždy panovala určitá rivalita,
v některých případech i animozita mezi
jednotlivými nemocnicemi. Pramenila
z pocitu historických křivd, že někdo dělá
méně nebo hůře než ten druhý. Pandemie
všechno vymazala. Krajský koordinátor
intenzivní péče má nějakou exekutivní
pravomoc něco nařídit a měl by de facto
řídit, usměrňovat. Říkal jsem si, že tohle je
největší výzva – jak smířit malé nemocnice
s velkými a menší s těmi středními, protože
měly v regionech vždy trochu tendenci spolu bojovat. Velmi příjemným překvapením
bylo, že to celé fungovalo velmi hladce.
Každý pochopil, že v systému, který jsme
nastavili, musí silnější pomáhat slabším,
ale že ti slabší se také musí, v rámci svých
možností, snažit. Systém byl všeobecně
přijat a nemocnice vycházely a dodneška

si vychází vstříc. Spolupráce je velmi dobrá
a já si toho velice vážím.

Jak odpočíváte? Daří se vám to? Co děláte
rád, abyste si u toho odpočinul?
V posledních měsících minimálně. V létě,
když bylo hezky, jsme s kolegy s oblibou
lezli po skalách tady v okolí. Horolezeckou
stěnu nám zavřeli, takže teď je období, kdy
příliš prostoru pro aktivní odpočinek není.
Když se podaří vyrazit na běžky, je to prima
a – koneckonců – dneska už je prima i obyčejná procházka v lese. Cením si času stráveného s dětmi, s rodinou. A vyhlížím jaro.
ptal se Mgr. Ivo Chrástecký
člen redakce Infolistů

KLINIKA ANESTEZIOLOGIE, PERIOPERAČNÍ A INTENZIVNÍ MEDICÍNY
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) Fakulty zdravotnických studií
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o.z. byla založena v roce 2014. Přednostou je prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM.
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny uskutečňuje v posledních letech ambiciózní program rozvoje s cílem přeměny v moderní akademické a klinické pracoviště mezinárodního významu. KAPIM dnes představuje dynamicky se rozvíjející pracoviště, které se kvalitou
a objemem poskytované péče a moderním systémem výuky řadí mezi nejvýznamnější centra v ČR.
Pracoviště se může prezentovat řadou úspěchů a má všechny předpoklady uskutečňovat svůj rozvojový program i v následujících letech. Klinika již dnes v řadě kvalit dosahuje vynikající úrovně
srovnatelné s významnými evropskými pracovišti. Nabízí přátelské a motivující pracovní prostředí
a široké možnosti vzdělávání a odborného uplatnění v klinické i vědecké praxi.
Základní náplní Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny je poskytování péče
pacientům v perioperačním období a pacientům u kterých hrozí nebo došlo k selhání zakladních
životních funkcí – tedy poskytování anesteziologické, intenzivní a resuscitační péče. Každý rok její
lékaři provedou 15000-20000 anestézií pro úplné věkové spektrum pacientů, od předčasné narozených až po geriatrické pacienty. Klinika je významným centrem regionální anestézie, zajištuje
analgetický servis, provozuje anesteziologické ambulance a ambulanci bolesti.
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„Masseteric supercharge bypass“
v primární rekonstrukci lícního nervu
Porucha funkce lícního nervu s sebou přináší kromě funkčních i závažné psychosociální problémy. Kromě poruchy hybnosti mimického svalstva obličeje s typicky ochrnutou polovinou tváře dochází k poruše uzávěru oční štěrbiny s trvale zejícím okem
(lagoftalmem) a ohrožením funkce oka poškozením rohovky v těžkých případech končícím i trvalou ztrátou zraku. Poškození
inervace svaloviny kolem úst vede k poruše příjmu potravy s dominantní poruchou příjmu tekutých pokrmů a všech tekutin s typicky vytékajícím obsahem povislým koutkem úst na straně poruchy. Vedle poruchy vnímání chuti na předních dvou třetinách
jazyka nesmíme ani opomenout poruchu tvorby slz a velmi obtěžující syndrom suchého oka. Kombinace všech těchto poruch
vede k závažným psychosociálním důsledkům, kdy pacienti se straní veřejnosti a propadají v izolaci sekundárnímu depresivnímu
syndromu negativně ovlivňujícímu další terapeutické intervence.
Cílem terapie, na kterou se naše Neurochirurgická 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.
(MNUL), již tradičně specializuje, je dosáhnout co nejoptimálnějších výsledků funkce
lícního nervu, tak jako v přirozeném fyziologickém stavu prostřednictvím reinervačních nebo reanimačních technik. V případě,
že mimického svalstvo trpí denervací déle
než jeden rok, dochází k významně horším
výsledkům primárních reinervačních výkonů pro významný úbytek funkčních nervosvalových plotének. Šance pro částečně
úspěšnou reinervaci je až do dvou roků od
přerušení zásobení mimického svalstva
impulsy z lícního nervu. Riziko neúspěchu
těchto operací se zvyšuje s časovou prodlevou od vzniku poranění a také s věkem
pacienta. V dnešním algoritmu dáváme
v intervalu delším než jeden rok proto většinou přednost již náročnějším výkonům

Výsledky laboratorní práce skupiny kolem prof. Mackinnonové prokazující prorůstání axonů po “end
to side” anastomóze v rámci “supercharge bypassu” na zvířecím modelu tibiálního a peroneálního
nervu (převzato z: Kale SS, Glaus SW, Yee A, Nicoson MC, Hunter DA, Mackinnon SE, Johnson PJ.:
Reverse end-to-side nerve transfer: from animal model to clinical use. J Hand Surg Am. 2011)

reanimačním, kdy využíváme k dynamické
anebo statické rekonstrukci funkce mimického svalstva lokální pasivní nebo aktivní

Operační provedení rekonstrukce lícního nervu (a – n. facialis, b – n. masseter,
c+d – obě nervové anastomózy, e+f – ilustrace rekonstrukce nervu a bypassu)

www.kzcr.eu

závěsy využívající lokální nebo vzdáleně
přenesené vazivové povázky a funkční svaly. Vrcholem těchto rekonstrukcí je transfer
musculus gracilis ze stehna s jeho napojením cévními anastomózami a zkříženou
nervovou anastomózou s kontralaterálním
lícním anebo ipsilaterálním masseterickým
nervem.
Podstatou našeho prvenství je využití idey
tzv. supercharge bypassu, který rozvinula
prof. Mackinnonová v laboratorním prostředí a následně v oblasti reinervace drobných
svalů ruky po poškození ulnárního nervu.
Principem je doplnění vlastní rekonstrukce
postiženého nervu „end to end“ o doplňkovou „end to side“ anastomózu využívající
jiný lokální donor motorických vláken, který zajistí uchování nervosvalových plotének
do doby, než se sval reinervuje původním
poškozeným nervem a zlepší tak výslednou
trofiku svalu. Zjednodušeně ve své podstatě poškozený sval napojíme na baterii, která ho zásobuje energií v podobě impulsů,
aby přežil v co nejlepším stavu, než do něj
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SV Ě TOV É PRV ENST V Í

Klinický stav pacienta před rekonstrukcí (vlevo) a 12 měsíců po rekonstrukci (uprostřed a vpravo)
proroste původní nerv s určitým zpožděním. S touto ideou a technikou jsem se seznámil v Los Angeles na výročním kongresu věnovaném rekonstrukcím nejen lícního
nervu v roce 2017, kde jsme prezentovali
naše výsledky, v diskuzi se samotnou autorkou této techniky. V oblasti lícního nervu jsme diskutovali několik potenciálních
možných donorů, avšak bez jakýchkoliv
klinických zkušeností.
V našem případě se historicky prvním pacientem s tímto typem rekonstrukce stal pacient po komplikované zlomenině spánkové
kosti s kompletní poruchou funkce lícního
nervu po jeho úrazovém přerušení. Pacient se k ošetření do našeho centra dostal
s ročním odstupem a současně jeho pokročilý věk již favorizoval reanimační techniky.
Po informovaném souhlasu jsme zvolili
tuto alternativní metodu tzv. supercharge
bypassu, kdy původní lícní nerv jsme re-

konstruovali přímou anastomózou ve
spánkové kosti v místě vzniklého poranění
rekonstrukcí typu „end to end“ a současně
jsme v oblasti příušní žlázy přes tragem využili jako supercharge donora masseterický
nerv, tedy větvičku z třetí větve trojklaného nervu zásobující stejnojmenný žvýkací
sval. Výhodou tohoto nervu je, že je čistě
motorický s dostatkem vláken a jeho využití nepřináší pacientovi zjevné následky. Dle
lokálních topografických poměrů lze nerv
po mobilizaci našít přímo nebo s vmezeřeným autotransplantátem. V našem případě
jsme použili jako štěp autologní nervus suralis odebraný z lýtka pacienta.
Operační výkon proběhl bez komplikací a pacient, stejně jako ostatní pacienti
s parézou lícního nervu, absolvoval dlouhodobou intenzivní rehabilitační terapii.
Výborný klinický efekt byl patrný již rok od
operace v obou hlavních větvích lícního

nervu. Podíl obou nervů na výsledné reinervaci jsme prokázali také elektrofyziologicky vyšetřením EMG.
Tato metoda se může stát po dalších klinických ověřeních významným příspěvkem
ve spektru rekonstrukčních operací lícního
nervu umožňujících získat dobrou funkci
mimického svalstva včetně obnovení spontánní mimiky i v případech ohrožených neúspěchem při klasické přímé reinervaci. Náš
úspěch byl publikován v prestižním evropském časopise Acta Neurochirurgica.
Vachata P, Brusakova S, Lodin J, Sames M.:
Masseteric nerve supercharge bypass in
primary reconstruction of facial nerve. Acta
Neurochir (Wien). 2019 . IF 1.929
doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA
Neurochirurgická klinika FZS UJEP a MNUL

Elektrofyziologická verifikace zapojení obou nervů do reinervace mimického svalstva (a- zatnutý masseter nahoře a záznam z mimického svalstva dole,
b- relaxovaný masseter nahoře s reinervací mimického svalstva cestou vlastního lícního nervu dole)

www.kzcr.eu

6

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

DOBRÁ ZPRÁVA PRO ZAMĚSTNANCE

Vedení Krajské zdravotní se dohodlo s odbory na
navýšení mezd o deset procent od začátku dubna
Dne 17. 2. 2021 proběhlo kolektivní vyjednávání mezi vedením Krajské zdravotní, a.s. (KZ), a zástupců odborů, jejímž cílem bylo
najít shodu v otázce plošného navýšení mezd všech zaměstnanců KZ. Obě strany se nakonec dohodly na navýšení základních
mezd o 10 % od 1. 4. 2021.
Management Krajské zdravotní uzavření
dohody s odbory těší. Zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců je dlouhodobým cílem vedení společnosti, které si
je vědomo toho, že zaměstnanci odvádí
dlouhodobě práci na vysoké profesionální úrovni. Vedení společnosti kvituje také
odpovědný postoj zástupců odborů k celé
situaci.
„Na jednání jsme šli původně s jinými očekáváními. S ohledem na úhradovou vyhlášku a také na celonárodní dohodu jsme pů-

vodně požadovali plošné navýšení o 10 %,
a to s účinností od ledna 2021. Po předložení argumentů ze strany vedení Krajské
zdravotní jsme ale ustoupili a přistoupili na
navýšení 10 % od dubna 2021,“ přibližuje
postoj odborů Ing. Ivana Břeňková z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče
ČR.
Obě strany se také dohodly, že budou v jednání pokračovat, a to v září letošního roku,
kdy vedení Krajské zdravotní předloží odborům hospodářský výsledek společnosti

a následně se bude jednat o dalších bonusech pro zaměstnance.
Jedním z důvodů, které vedly odboráře ke
změně svého postoje, byla skutečnost, že
zaměstnanci KZ obdrželi v roce 2020 z dotačního programu ministerstva zdravotnictví odměny za rok 2020, které jim byly
zahrnuty do průměru pro mzdové náhrady
podle §134 Zákoníku práce. Tato skutečnost se vztahuje k 1. čtvrtletí roku 2021.
Jana Mrákotová, tisková mluvčí

MUDr. Petr Najman je od 1. 3. 2021 zmocněný k
vykonávání funkce ředitele zdravotní péče Krajské
zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
Funkci zástupce ředitele zdravotní péče Krajské
zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., vykonávají
MUDr. Miroslav Peleška a Ing. Eva Herkommerová,
Ph.D., MBA.

od 1. 3. 2021

MUDr. Petr Najman
je zmocněný k vedení
Nemocnice Most

od 1. 3. 2021

PERSONÁLNÍ ZMĚNY

Bc. Hana Kuchařová
vykonává funkci vrchní sestry Onkologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o.z.

Vlasta Havlátková
vykonává funkci vrchní sestry Oddělení
hrudní chirurgie Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.

V ÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Krajskou zdravotní, a.s., povede MUDr. Petr Malý, MBA
Od pátku 12. 3. pověřilo představenstvo
Krajské zdravotní, a.s. (KZ), vedením
společnosti MUDr. Petra Malého, MBA
coby prozatímního generálního ředitele.
V nejbližších dnech bude na pozici
generálního ředitele společnosti vyhlášeno výběrové řízení.
„Od doktora Malého očekáváme
především stabilizaci atmosféry v Krajské
zdravotní. Stejně tak budeme požadovat,
aby se plně věnoval problematice investic v rámci společnosti a problematice

www.kzcr.eu

Evropských fondů. V neposlední řadě
bude jeho stěžejním úkolem zajistit
profesionální fungování našich nemocnic při stále ještě trvající covidové pandemii, a to včetně očkování,“ sdělil ke
jmenování nového generálního ředitele
předseda představenstva KZ Mgr. et Mgr.
Adam Vojtěch, MHA.
MUDr. Petr Malý je absolventem Lékařské
fakulty Univerzity Karlovy a jeho odbornou specializací je chirurgie. Doposud
vedl Lužickou nemocnici v Rumburku.

V minulosti stál v čele Thomayerovy
nemocnice v Praze, působil také ve vedení Středomoravské nemocniční, a.s.,
byl ředitelem zdravotní pojišťovny Média.
„Budu se snažit naplnit představy a zadání představenstva, zklidnit situaci a
věnovat se plně fungování našich zdravotnických zařízení v této, pro všechny
nelehké, době,“ řekl pověřený generální
ředitel MUDr. Petr Malý.
Jana Mrákotová, tisková mluvčí
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ROZHOVOR

Hlavní sestra Nemocnice Chomutov Lucie Šimková:
Jednou z mých hlavních priorit bude náborová činnost
Nemocnice Chomutov má od poloviny února novou hlavní sestru. Mgr. Bc. Annu-Marii Malou vystřídala Ing. Bc. Lucie Šimková.

Můžete se nám stručně představit, prosím?
Narodila jsem se v Mostě, kde jsem vystudovala SZŠ, poté jsem pracovala v mostecké nemocnici na dětském oddělení a dále
pak jako instrumentářka na centrálních
operačních sálech. Dalších několik let jsem
byla na různých pozicích ve farmaceutických firmách. V této době jsem si také doplnila vysokoškolské vzdělání a založila rodinu. Protože mě práce ve farmaceutických
firmách přestala naplňovat, začala jsem
přemýšlet o návratu do nemocnice. Pro lepší pocit jsem docházela pomáhat do ambulance praktického lékaře a před dvěma
lety jsem se vrátila do nemocnice na pozici
specialisty pro tvorbu veřejných zakázek na
zdravotnický materiál. V době „Covidové“
jsem pak působila navíc jako hlavní zásobovač ochranných pomůcek pro KZ.

práce, ale i pedagogicko-psychologickými
poradnami i základními školami. Dále je
důležitá motivace zdravotníků, jako i jejich podpora k dalšímu vzdělávání. V současné chvíli by bylo vhodné založit i v naší
nemocnici tým zdravotnických interventů.

Nastoupila jste na pozici hlavní sestry
v období pandemie covidu, řeší se v tomto
nelehkém období i jiná problematika?
Do pozice hlavní sestry jsem nastoupila
snad v úplně nejhorší době, nastoupila
jsem do rozjetého vlaku. V současné chvíli se opravdu řeší nejvíce věcí týkající se
pandemie – tedy testování, zajišťování
péče o covidové pacienty, očkování… Jsou
však i další věci, které jsou potřeba, např.
vyhotovení statistik za uplynulá období
nebo řešení provozních problémů.

Ing. Bc. LUCIE ŠIMKOVÁ
se narodila v Mostě, kde také vystudovala střední zdravotnickou školu. Vysokoškolské vzdělání
si doplnila na fakultě sportovních studií MU v Brně a inženýrské studium pak na provozně
ekonomické fakultě ČZU v Praze. V Krajské zdravotní pracuje od roku 2018. V době pandemie
mimo jiného třídila, koordinovala a objednávala veškeré osobní ochranné pomůcky pro celou
společnost. Je vdaná, má dvě děti. Mezi její záliby patří zahradničení, cyklistika, bruslení,
turistika či lyžování.
Ing. Bc. Lucie Šimková

Co vás na vaší nové práci už překvapilo?
V nové pozici jsem poměrně krátce, zatím
se rozkoukávám, doslova „hltám“ veškeré informace a poznávám nové prostředí
a nové kolegy. Přišla jsem z pozice, která
byla velmi časově a organizačně náročná,
tedy jsem zvyklá na vysoké pracovní tempo. Bojím se na tuto otázku odpovědět, že
mě nic nepřekvapilo, ale povíme si příště.

Dala jste si nějaké cíle, co například chcete
změnit nebo vylepšit, ze svojí pozice?
Velmi si uvědomuji nedostatkovosti zdravotnického personálu, proto si myslím,
že jednou z mých hlavních priorit bude
náborová činnost ve spolupráci s našimi
personalisty a zdravotní školou, úřadem

www.kzcr.eu

Je něco, kromě zodpovědnosti a dodržování opatření, co by podle Vás mohla udělat
veřejnost, aby se ulevilo personálu na odděleních s covid pacienty?
Myslím si, že opravdu nejzásadnější je právě dodržování opatření, dále aby se co nejvíce lidí nechalo očkovat a abychom všichni byli trpěliví a ohleduplní vůči ostatním.
Z řad veřejnosti vyzývám zdravotní sestřičky, ošetřovatelky, radiologické i farmaceutické asistenty, které v současné chvíli pracují mimo zdravotnictví, aby zvážily návrat
do nemocnic. A samozřejmě se těšíme na
nově vystudované.

Jak relaxujete aby jste se z toho aktuálního
stavu, jak se říká, nezbláznila?

Jsem šťastná, že mám dobré rodinné zázemí, manžela, který je mi vrbou a dokáže mě
vždy uklidnit a podpořit. Mám dvě zvídavé
a sportovně založené děti, které mě dokáží
okamžitě přivést na jiné myšlenky. Odreagování je s nimi zaručené. Společně rádi
chodíme s pejskem na procházky, na jaře
mě baví zahrádka, v létě jezdíme na kole,
na bruslích, nebo se touláme po horách.
V zimě pak jezdíme na lyže nebo na běžky. Těším se, asi jako většina z nás, až opět
budeme moci do kina na dobrou komedii,
do restaurace anebo se setkávat s přáteli.

ptala se Tereza Komanová,
koordinátorka Infolistů
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První pacientka v Ústeckém kraji dostala bamlanivimab
Zdravotníci Krajské zdravotní, a.s.,
(KZ) začátkem března poprvé v Ústeckém kraji aplikovali pacientce infuzi
s monoklonálními protilátkami, které
mají zabránit přechodu COVID-19 do
závažného stavu. Lék bamlanivimab
dostala pacientka Infekčního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
„Jsem moc rád, že spolupráce s předsedou
vlády přinesla své výsledky a že se nám
podařilo tento lék pro naše obyvatele zajistit,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Jan
Schiller.
„Je skvělé, že je Ústecký kraj mezi prvními,
kde byl tento nový lék zachraňující životy
nemocných s COVID-19 podán. Děláme
všechno pro to, aby co nejméně lidí končilo
na lůžkách intenzivní péče a co nejméně
lidí umíralo,“ doplnil radní pro oblast zdravotnictví Radim Laibl.
„Infuzi s monoklonální protilátkou bamlanivimab jsme podali 51leté pacientce
z Rumburka, která trpí závažným nervosvalovým postižením a dnes se u ní objevily
příznaky COVID-19. Ihned jsme využili této
nové léčebné možnosti, kdy se podané protilátky naváží na povrchové struktury koro-

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (vpravo) a radní pro oblast zdravotnictví Radim Laibl
naviru a blokují jeho množení a vstup do
buněk pacienta. Tím se zásadně sníží riziko
rozvoje těžkého zápalu plic, který by u této
nemocné mohl mít závažné následky,“ vy-

světlil primář Infekčního oddělení ústecké
Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhý.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

P O D Ě KO V Á N Í

Zimní Virtual Charity Run vybral 34 000 korun.
Zdravotníky z KAPIM podpořilo 203 sportovců
Ani doslova arktické podmínky neodradily více než 200 sportovců z celé České republiky, aby od 1. do 14. února vysportovali pro
Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem celkem 34 000 Kč.
Účastníci změřili síly napříč Českem na
běžeckých trasách 5 a 10 km. Kdo nechtěl
běžet, mohl přispět v rámci 5 km procházky nebo jen dobrovolným příspěvkem.
Odměnou k dobrému pocitu z pomoci byly také krásné medaile, certifikáty
s poděkováním nebo losované ceny.
Druhý ročník navázal na loňský dubnový
závod, kdy se organizátorům podařilo vybrat přes 180 000 Kč. ,,Rád bych tímto
poděkoval všem účastníkům letošního
zimního Virtual Charity Run. I přes extrémně
mrazivé počasí, netypické období pro běh

www.kzcr.eu

Chystané akce sportovního
seriálu Milada Tour 2021
14. ročník Cyklozávod Milada
8. 5. 2021
5. ročník Milada Run
5. 6. 2021
Registrace do všech závodů probíhá
na www.miladatour.cz.

a celkově dobu, ve které žijeme, jsme aktivovali více než 200 sportovců. Za dva
týdny se tak podařilo vybrat částku, která
podpoří zdravotníky a je alespoň malým
poděkováním za to, s jakým nasazením aktuálně pracují. Tímto bych také rád pozval
všechny na naše reálné závody. Budeme se
těšit na startu a děkujeme za podporu,“ doplnil ředitel Milada Tour Michal Neustupa.

redakce Infolistů
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„Nemoc nepodceňujte, covid není žádná legrace,“
varuje pacientka vyléčená díky mimotělnímu oběhu
Onemocněním COVID-19 se Lenka Laubrová nakazila pravděpodobně ve škole, v Gymnáziu Rumburk, kde pracuje jako ředitelka.
Na možnost velmi těžkého průběhu onemocnění u ní nic neukazovalo, do rizikové skupiny nepatřila. Covid ale zaútočil bez milosti
a ona tak v nemocnici strávila téměř dva měsíce. Život jí, jak sama říká, zachránil až mimotělní oběh, na který ji napojili lékaři
Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem a Krajské zdravotní, a.s – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Při jakékoli námaze, třeba oblékání, se
zadýchávám. Vyjdu jedno patro, pak se
musím dlouho vydýchávat. Svaly postupně
přichází k sobě, pomalu cvičím a doufám,
že se dostanu do původního stavu. Mám
trochu problém s jemnou motorikou, beru
poměrně hodně léků. Také mě ještě čeká
ablace síní,“ vyjmenovává současné problémy.

„Pozitivitu u mě prokázal antigenenní test,
na který jsem šla v době testování pedagogů, v úterý 8. prosince. Zrovna tu noc jsem
ale už cítila, že mi není dobře, měla jsem
zvýšenou teplotu,“ začíná Lenka Laubrová
své vyprávění.
Celý první týden věřila v mírný průběh, nejdřív měla zvýšenou teplotu, pak horečku,
na kterou ale zabíral běžně dostupný paralen. „Měla jsem kašel, ale jako astmatik
jsem ho nehodnotila nijak vážně. První týden jsem i online učila, normálně fungovala. Situace se začala zhoršovat o víkendu,
kolem 13. prosince. To už ale vím spíš od
rodiny,“ pokračuje Lenka Laubrová.
Teplota poté začala paradoxně klesat, ale
přidaly se potíže se saturací. Ve čtvrtek
17. prosince proto rodina volala zdravotnickou záchrannou službu. „Pamatuji si
toho málo, měla jsem problém vyjít domů
do prvního patra. Kašel byl zhruba pořád
stejný, ale hodně se mi zhoršilo dýchání, byla jsem hodně dušná a podle rodiny
jsem začala mluvit trochu nesmysly. Při
odvozu do nemocnice mi naměřili saturaci
54 procent, což ale už vím jen z prospouštěcí zprávy, protože mé vzpomínky jsou od
17. prosince velmi zamlžené,“ vzpomíná
Lenka Laubrová.
Záchranka pacientku převezla na Infekční
oddělení v ústecké Masarykově nemocnici, odkud byla 21. prosince přeložena
na JIP KAPIM. „V té době se u mě rozvinul
oboustranný zápal plic, nejdříve virový, posléze bakteriální. Byla jsem připojena na
mimotělní oběh a pravděpodobně uvedena do umělého spánku, ze kterého jsem se
začala probírat až 9. ledna. Z té doby vím
jen útržky, vjemy mám velmi nepříjemné,
měla jsem až hororové noční můry, které
bych nikomu nepřála. Ten skoro měsíc života jako by nebyl,“ pokračuje pacientka.
Poté následoval převoz do Nemocnice
Most. „Tam jsem skončila na oddělení
následné intenzivní péče, kde jsem se
14. ledna probudila do plného vědomí.

www.kzcr.eu

Lenka Laubrová

Paní primářka Prusíková říkala, že jsme
měla všechny možné komplikace, které
mohly nastat. Moje plíce byly podle jejích
slov mrtvé. Byla jsem ráda, že jsem to přežila,“ vzpomíná ředitelka rumburského
gymnázia.
V Nemocnici Most byla hospitalizovaná
do 12. února. „Vůbec bych nepředpokládala, že za ten měsíc mi vypověděly službu všechny svaly. Když jsem se probudila,
nebyla jsem schopná ani zvednout ruku,
sestry mi musely pomáhat otočit se na bok,
krmit mě, umývat. To jsou věci, které člověk
nečeká. I když jsem byla při vědomí, tak
až po týdnu jsem byla schopná se trochu
najíst, po dvou týdnech jsme se začala stavět s chodítkem. Je to neuvěřitelně fyzicky
i psychicky náročné. Jedna věc je slyšet
o tom v televizi, jiná věc je to zažívat, což si
uvědomíte, až když se dostanete do takového stavu. V okamžiku, kdy jsem šla domů,
jsem byla schopná chodit bez opory, byla
jsem schopná se najíst, schopná základní
sebeobsluhy. Svaly ještě nejsou v pořádku,
ale je mi lépe,“ těší Lenku Laubrovou.
Situaci jí nyní komplikuje astma. „Největším problémem je teď pro mě dušnost.

V ústecké i mostecké nemocnici si bývalá
pacientka pochvaluje především péči personálu. „Prokázalo se, že péče je v nemocnicích Krajské zdravotní na vysoké úrovni.
Lékaři, sestry i sanitáři byli vysoce profesionální. Bez takto profesionálního zásahu
a veškeré péče bych tu dnes nebyla. To
jsem si uvědomila zpětně. Děkuji primáři
Školovi, primářce Prusíkové a jejich týmům
za vysoce profesionální práci,“ říká Lenka
Laubrová.
A jak vidí současnou situaci? „Lidi, kteří
nemají ve svém okolí někoho, kdo si prošel těžkým průběhem, si vážnost situace
často nepřipouští. Já jsem roušku poctivě
nosila všude, kde měla být nošena. Lidé,
kteří si myslí, že jim se to stát nemůže, se
hluboce pletou. Ti, kteří Covid bagatelizují,
si lžou do kapsy. Covid není žádná legrace. Sama jsem nakazila celou svou rodinu
a nikdo z nich nebyl bezpříznakový, nikdo
neměl lehký průběh. Nebezpečí je říkat si,
že jemu se to nestane. Nikdo nemůže vědět, kdy a kde se může nakazit a pokud si
myslíte, že vám se to nestane a doporučení
nerespektujete, jdete tomu naproti. Když je
někdo bezpříznakový, může se do ohrožení
života dostat někdo z jeho okolí. Covid už
není nemoc starší generace, týká se i třicátníků a mladších, to by si měl každý uvědomit. Musíme zatnout zuby a vydržet, nedá
se nic dělat. Bránění se opatřením lidé berou jako boj proti vládě, to teď ale není na
místě, jde o zdraví každého z nás,“ dodává
Lenka Laubrová, která jedinou cestu z mizerné situace vidí v očkování.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů
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Krajská zdravotní děkuje Zdravotnické záchranné službě
Ústeckého kraje za sanitky pro vakcinační týmy
Krajská zdravotní, a.s. (KZ), děkuje Zdravotnické
záchranné službě Ústeckého kraje (ZZS ÚK) za zapůjčení dvou sanitních vozů pro vakcinační týmy.
Díky vstřícnosti ZZS ÚK tak budou moci vakcinační
týmy KZ využívat k očkování obyvatel Ústeckého
kraje celkem tři sanitní vozy.
„K vakcinaci mobilní tým doposud využíval sanitní
vůz vyčleněný z našeho vozového parku. Nyní, díky
vstřícnosti ředitele Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje MUDr. Ilji Deyla, budou moci k lidem jezdit vakcinační týmy ve třech vozech a my
tak budeme moci očkovat rychleji a efektivněji.
Jeden z nových sanitních vozů bude v Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem, druhý v Nemocnici
Most. Panu řediteli za jeho vstřícný krok upřímně
děkuji,“ uvedla hlavní hygienička Krajské zdravotní, a.s., Mgr. Dana Vaculíková.

Martin Klimeš, redaktor Infolistů

MUDr. Ilja Deyl a Mgr. Dana Vaculíková

PA L I AT I V N Í P É Č E

Nový domácí hospic vzniká na Chomutovsku
Domácí hospicová péče je specializovaná paliativní péče poskytovaná v přirozeném prostředí pacienta, který se nachází v pokročilé nebo konečné fázi nevyléčitelného onemocnění. Tato služba bude poskytována pacientům a jejich rodinám týmem odborníků, kteří jsou v otázkách hospicové péče odborně vzděláni. Filozofii všech hospicových zařízení je úcta k člověku, který je
jedinečný a neopakovatelný. Největší zřetel je brán na bio-psycho-spirituální a sociální potřeby pacienta a jeho rodiny.
Kontaktní místo Domácího hospice sv. Terezie vzniká v objektu polikliniky v Chomutově. Posláním domácí hospicové
péče je všestranná podpora a pomoc nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich rodinám. Nemocný tak může za podpory rodiny prožít své poslední dny mezi svými blízkými tak,
jak si sám přeje. Touto nelehkou situací bude doprovázet
tým domácího hospice všechny zúčastněné dle jejich potřeb.
„Nyní připravujeme vše potřebné k zahájení provozu. Dále
hledáme možnosti finanční podpory této služby. Jsme nyní
v přípravné fázi, ale věřím, že se nám vše podaří i v této těžké.
epidemiologické situaci. Aktuální informace čtenáři najdou
na Facebookových stránkách Domácí hospic sv. Terezie nebo
na webu www. hospicsvterezie.cz,“ řekla ředitelka Domácího
hospice sv. Terezie Bc. Petra Stanislava Meinlschmidtová.
redakce Infolistů

www.kzcr.eu
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Lymfomasáže na kožním oddělení
První zmínky o lymfodrenáži sahají do roku 1936, kdy na Mezinárodní výstavě zdraví a krásy v Paříži vystoupil dánský manželský
pár Onder. Ale až v roce 1963 v Essenu uvedl jejich metodu do praxe Dr. Asdonk. V roce 1967 byla založena Společnost manuální
lymfodrenáže dle Dr. Ondera. V roce 1969 byla v Essenu založena škola lymfodrenáže a od tohoto roku se věnoval lymfologii u nás
MUDr. Miroslav Bechyně, Csc.
V současné době působí u nás Česká lymfologická společnost jejíž předsedou je
doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D.
Dalšími významnými zástupci jsou prof.
MUDr. Oldřich Eliška, DrSc., prof. MUDr.
Karel Benda, DrSc. , MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.

DEFINICE LYMFEDÉMU
Lymfedém je vysokoproteinový otok, vzniklý nahromaděním volné tekutiny a bílkoviny v interstitiu při dysfunkci lymfatického
systému a neadekvátní proteolýze. Vzniká
jako výsledek patologické lymfatické drenáže při normální kapilární filtraci. Postihuje nejčastěji horní a dolní končetiny,
vzácněji genitál či celou dolní polovinu
těla, obličej, hrudník. Jestliže lymfedém
vznikne, ve většině případů je onemocněním celoživotním.
Vývoj lymfedému prochází několika stadii
a to od stupně, kdy otok je skrytý běžnému
pozorování, přes klinicky patrný otok, který
bez léčby vrcholí do těžkého stupně otoku
– elefantiázy.

KLASIFIKACE LYMFEDÉMU
Rozeznáváme lymfedémy primární a sekundární.
Primární lymfedémy jsou vrozené a to buď
dědičné – familiární nebo nedědičné. Dědičné se podle genetických pravidel (abnormalit) přenáší z pokolení na pokolení
nebo může též jednotlivá pokolení přeskakovat. Nedědičné postihují jenom člena
jedné generace – nepřenáší se na potomstvo. Obě formy se mohou manifestovat
hned při porodu nebo v pubertě nebo až
po 35. roku života.
Sekundární lymfedémy vznikají druhotně,
nejčastěji po zákrocích na lymfatickém systému, například po vyndání lymfatických
uzlin pro rakovinu, po ozáření, traumatu
a podobně.
Léčba těchto otoků se provádí na našem
pracovišti pod dohledem paní primářky
MUDr. Radky Neumannové a dvou sester

www.kzcr.eu

s certifikovaným kurzem – lymfoterapeut,
vedoucí sestry Hany Kršiakové a všeobecné
sestry Pavlíny Protivové. Poradna pro otoky
je každý sudý týden na kožním stacionáři
ve 4. podlaží budovy D.
Pacient se k nám dostane na doporučení
praktického lékaře nebo jiného specialisty se žádankou ,,K‘‘. Je nutné objednání.
Objednáváme každý den v čase od 7 do
11 hodin telefonicky nebo osobně. Ještě
před objednáním do lymfoporadny musí
mít pacient vyloučeny otoky jiného původu – trombosa hlubokých žil (negativní
D-dimery, či sono), kardiální otoky (nesmí
kardiálně selhávat ), nesmí mít dekompensované astma bronchiale, renální otoky
(lymfedém z hypoalbunemie), otoky z útlaku v malé pánvi (při otocích DK musí mít
negativní CT malé pánve ev. sonografii
břicha a malé pánve), u onkologických pacientů musí být remise onemocnění (vyloučení generalizace). Neprovádíme masáže
onkologických pacientů krátce po operaci
z důvodu šíření metastáz lymfatiky (terapii
zahajujeme 1,5 – 2 roky od operace u pacientů s negativním přešetřením). Jinak je
objednání k vyšetření v poradně zbytečné
a pacient bude znovu objednán až s výsledky požadovaných vyšetření, které musí
doplnit odesílající lékař (jiný specialista
nebo praktický lékař).

Dle zkušeností také pacienti s otoky po
operacích např. karpálního tunelu, či pacienti po totálních endoprotézách většinou terapii pro bolest netolerují. Nejprve
pacienta prohlédne paní primářka a zváží
indikace a kontraindikace. Samozřejmostí
je edukace (poučení) pacienta, nejprve lékařkou a dále sestrou lymfoterapeutkou,
která je s pacientem v kontaktu po celou
dobu léčby a může snáze vypozorovat, jaké
konkrétní problémy a potřeby pacient má.

INDIKACE LYMFODRENÁŽÍ
Zdravotní:
•

Lymfedém – otok části těla mízního původu – primární či sekundární
např. z onkologické indikace ( po ablaci prsu, resekce uzlin, po radioterapii)

•

Flebedém – otok části těla žilního původu

•

Poúrazové otoky (staršího data)

•

Varikózní komplex dolních končetin

•

Bércové vředy v klidovém stádiu

•

Pocit těžkých nohou po dlouhé zátěži
(zdravotní sestry, kadeřnice, letušky,
prodavačky )

Kosmetické: ty u nás neprovádíme, jedná
se o placený výkon.
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KONTRAINDIKACE
LYMFODRENÁŽÍ
Záleží vždy na posouzení paní primářky,
každý pacient se posuzuje individuálně.
Absolutní kontraindikace: akutní fáze onkologického onemocnění, všechny horečnaté stavy a akutní probíhající onemocnění, dekompenzovaný kardiovaskulární
systém, ICHS, srdeční arytmie, pacienti po
mozkové příhodě, gravidita, glaukom – zelený zákal, akutní zánět žil, poruchy hemokoagulace, renální selhávání, hyperthyeroza, hypersensitivní sinus caroticus.
Relativní kontraindikace: maligní lymfedém (kromě paliativní lymfomasáže k reduci bolesti), vysoký TK, pacienti starší 60 let.

PRŮBĚH LYMFOTERAPIE
A EDUKACE PACIENTA
Vlastní přístrojová lymfodrenáž následuje po předchozím ošetření proximálních
lymfatických uzlin manuální lymfodrenáží.
Předchází se tím komplikaci stagnace lymfy v axile nebo tříslech, při které může dojít
např. k otoku šourku u mužů, otoku lábia
major u žen, otoku podbřišku . Tyto komplikace se velice obtížně léčí.

Velmi důležitá je spolupráce pacienta. Naučíme ho laické ruční mízní drenáži – vyprázdnění spádových mízních uzlin, dále
zevní kompresi, elevace končetin, podpůrná svalová a dechová cvičení, kontrolní
samoměření obvodu končetin a v neposlední řadě sportovní a relaxační aktivity.
Kombinace léčby uleví od velkých bolestí,
které většinu otoků doprovází. Před každou
novou sérií je nutno podepsat Informovaný
souhlas s lymfatickou masáží.

žívají se různé pomůcky, které zvyšují tlak
v oblasti největšího otoku. Molitany, inlaye. Bohužel spoustu pomůcek si pacienti
kupují sami, protože nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Na předpis
kompresivního návleku mají nárok jednou
za půl roku. Když je potřeba návlek atypický, posílá se žádost k reviznímu lékaři. V indikovaných případech je možno předepsat
i domácí lymfomasážní přístroj přes revizního lékaře.

Pacienti si přinesou na masáž ručník a dostatek tekutin. Doporučují se neslazené
čaje, nenasycené minerálky, obyčejná
voda. V případě masáží dolních končetin
je nutné si koupit kalhoty na jedno použití,
které pořídí pacient v prodejně zdravotních
potřeb (pomůcku nehradí pojišťovna). Na
horní končetinu dostanou od nás ochranný
návlek, tento je k dispozici. Před každou
lymfodrenáží pacient musí nahlásit jakoukoli změnu zdravotního stavu.

Snažíme se vyjít všem pacientům vstříc, ale
bohužel objednací doba je u nás dlouhá,
4 měsíce. Počet pacientů se zvyšuje. Nejprve jsme pomáhali onkologicky nemocným
pacientům, poté se přidali pacienti s žilní
nedostatečností a teď už k nám docházejí
i pacienti po různých ortopedických a chirurgických operacích, ale bohužel nemůžeme všem vyjít vstříc, protože se musíme
adekvátně postarat o stávající pacienty.

Po lymfomasáži následuje graduovaná
komprese elastickými obinadly, nejčastěji
krátkotažnými nebo je pacientu nasazen
vlastní přinesený kompresivní návlek. Záleží na velikosti a závažnosti otoku. Pou-

Práce v lymfologii nás baví, a když vidíme,
že jsme pomohli a zkvalitnili život pacientům, je to pro nás ta největší odměna.
Hana Kršiaková, Pavlína Protivová
Kožní oddělení
Nemocnice Chomutov

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Stres a vyčerpání pomáhá řešit iniciativa Na Rovinu
Práce zdravotníků je náročná, obzvlášť v současné vypjaté době, kdy zdravotnický personál je mnohdy doslova na pokraji sil.
Současná nepříznivá pandemická situace představuje dlouhodobě zvýšenou zátěž, stres a vyvolává beznaděj. To vše jsou faktory,
které negativně ovlivňují fyzické i duševní zdraví lékařů, sester a dalších zdravotníků.
Řešení nyní nabízí iniciativa Na Rovinu, jež
vznikla v Národním ústavu duševního zdraví v rámci projektu Destigmatizace. Tento
projekt je součástí Reformy péče o duševní zdraví. Iniciativa Na Rovinu pořádá pro
zdravotníky zdarma sebezkušenostní on-line seminář, který poradí, jak tyto zátěžové
situace lépe zvládat. Tento seminář a nácvik jednotlivých technik mohou sloužit
doslova jako rychlá a účinná první pomoc
při akutní zátěži.
Zhruba tříhodinový on-line seminář na
téma „Jak lépe zvládat zátěž a stres“, vedený psychiatryní MUDr. Mirou Babiakovou je
určený přímo zdravotníkům a zaměřuje se
na to, jak pečovat o vlastní duševní zdraví.
V krátkém teoretickém úvodu semináře se
účastníci dozvědí o vzniku napětí, o důleži-

www.kzcr.eu

Semináře se konají online na platformě Webex v uvedených termínech. Přihlásit se je možné přes
uvedené odkazy.
29.3.2021 v čase 14:00 - 17:00
přihlašovací formulář zde
22.4.2021 v čase 15:00 – 18:00
přihlašovací formulář zde
30.4.2021 v čase 14:00 – 17:00
přihlašovací formulář zde
Bližší informace: Lenka Foltová (723
932 325, Lenka.Foltova@nudz.cz),
Marcela Macháčková (777 301 505,
Marcela.Machackova@nudz.cz)

tosti relaxační odezvy organismu a o mapování varovných příznaků zátěže i zhoršeného psychického stavu.
Hlavním cílem semináře je potom praktický nácvik jednoduchých, praxí ověřených
cviků a postupů (relaxačních technik), které zdravotníkům pomohou zvládat stres
a zmírnit jeho negativní důsledky. Tyto techniky mohou posloužit doslova jako „první
pomoc“ pro snížení napětí, při úzkostech,
nespavosti a dalších symptomech.
Seminář je určen lékařům a sestrám pracujícím na urgentních a intenzivních odděleních, stejně tak jako lékařům a sestrám
v jejich ordinacích a pracovníkům ZZS.

redakce Infolistů
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ROZHOVOR

„Dáváme do své práce maximum, ale někdy to bohužel
nestačí,“ mrzí hasiče pracujícího na covidové JIP
Jiří Masopust je hasič s devatenáctiletou praxí. Běžně slouží na centrální požární stanici Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v Teplicích. Od záčátku března ale směny u hasičů vyměnil za práci na covidové jednotce intenzivní péče v Nemocnici
Teplice.

Jak jste se dostal k práci v teplické nemocnici?
Loni v létě jsem si dodělal vzdělání, zdravotnického záchranáře. V září jsem se pak
přihlásil k práci na jednotce intenzivní péče chirurgického oddělení, kam jsem v říjnu
nastoupil.
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje má ve svých řadách 12 hasičů se zdravotnickým vzděláním. Teď jich osm vyčlenil pro práci v teplické nemocnici na plný úvazek. Jeden z hasičů tak nyní pracuje na covidové gynekologii, já jsem jedním z dalších sedmi,
kteří pracují na covidové jednotce intenzivní péče (JIP).

Jak dlouho na covidové JIP pracujete?
Oddělení jsme začali připravovat v pondělí 1. března, v úterý se pak rozjelo.

Jak vaše práce na JIP vypadá?
Je to hlavně práce sestry. Děláme veškerou práci, které běžně dělají sestry na ARO a JIP.

Je něco, co vás na této práci překvapilo, či zaskočilo?
Na práci na JIP jsem zvyklý. Vše se ale odráží od stavu pacientů. Máme nějaké možnosti,
jak lidem pomoci. Mrzí mě, když vidíme, že pacientovi nemůžeme víc pomoct, to je pro
mě nepříjemné, když jim nemůžeme dát víc. Dáváme maximum a někdy je to málo.

Jak dlouho na covidové JIP zůstanete?
My, jako hasiči, tam zůstaneme pravděpodobně po celou dobu, co bude toto oddělení
otevřené. Nevíme, jestli to bude do konce března, či déle, ale zůstaneme, jak dlouho
bude potřeba.

Jak se díváte na celou pandemii? Jak moc se vás koronavirus dotýká?
Sám jsem nemoc v listopadu prodělal, naštěstí s lehkým průběhem, ale čich se mi pomalu vrací ještě dnes, čtyři měsíce po covidu. Pracovně to změnilo některé naše postupy, ať už při práci hasiče či zdravotníka.

ptal se Martin Klimeš, redaktor Infolistů

UPOZORNĚNÍ

Krajská zdravotní omezila vzhledem k epidemické
situaci návštěvy v porodnici v ústecké nemocnici
Krajská zdravotní, a.s., (KZ) přistoupila
s platností od 2. března 2021 do odvolání k omezení návštěv na Oddělení
šestinedělí a Porodnice nadstandard
Gynekologicko-porodnické kliniky Fakulty zdravotnických studií J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní,
a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o.z., s výjimkou přítomnosti třetí
osoby u porodu.

www.kzcr.eu

K zákazu návštěv na uvedených lůžkových zdravotnických pracovištích KZ
přistoupila z důvodu zhoršující se epidemické situace v šíření nového koronaviru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění
COVID-19 v České republice, Ústecký kraj
nevyjímaje. Ze stejného důvodu až do
odvolání KZ neumožní přítomnost osob
blízkých při ambulantním provádění ultrazvukového vyšetření v těhotenství.

„K tomuto opatření jsme bohužel byli
nuceni přistoupit a rozhodování nebylo jednoduché. Chceme jím přispět
k zamezení dalšího šíření nákazy nebezpečného virového onemocnění, s nímž
naši zdravotníci bojují již více než jeden
rok,“ zdůraznil MUDr. Jiří Laštůvka,
náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.
Mgr. Ivo Chrástecký, člen redakce Infolistů
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MEZINÁRODNÍ DEN

Autismus
Co si představíte ve chvíli, kdy uslyšíte slovo autista? Ptala jsem se jen tak namátkou lidí kolem sebe, odborníků, i lidí bez zkušeností s autisty. Téměř všichni měli předobraz nějakého autisty, kterého někdy viděli,
nebo si alespoň mysleli, že je to autista. Jedna známá mi vyprávěla o chlapci, se kterým každé ráno cestuje
v autobuse. Chlapec sedí na sedačce a monotónně se kývá tam a sem. Uklidňuje se tím v tom autobuse plném lidí, ze kterých je nervózní. Jiný můj známý mi vyprávěl o chlapci, který bez ustání mluvil o mašinkách,
o nových prototypech vlaků, technických parametrech a jejich možnostech i nemožnostech. Vlastně s ním
nebylo možné mluvit o ničem jiném, dokonce, i když ho nikdo neposlouchal, stále dokola vyprávěl o tom,
jak který vlak vypadá a na kterých drahách jezdí.
provokovat. Pravda je úplně jednoduchá.
Susan je dalším z lidí, kteří mají Aspergerův syndrom, jednu z forem autismu, a to že
neumí, nebo spíš neuměla, vystupovat na
veřejnosti, je jedním z průvodních rysů
tohoto postižení.

K d y ž
jsem se ptala, promiňte mi
ten výraz, „starší
generace“, odpověděli hned zprvní: „To
je někdo jako Rain
Man. Ten, co měl ty
úžasné matematické
schopnosti, ale nedokázal přejít silnici
a spát v hotelu.“ Jedna
kolegyně psycholožka autistu popsala jako
někoho, kdo má potíže se sociálním kontaktem. Což vzápětí jedna moje kamarádka
doplnila tím, že jeden autista, kterého zná,
jí chodí objímat v úplně divných situacích.
Další zase vyprávěla o dítěti, které olizovalo a očichávalo všechny nejedlé věci.
Zkrátka jsou to děti, které mají neadekvátní reakce, kterým cizí lidé kolem nich příliš
nebo spíš vůbec nerozumí.
Jedni si autisty představují jako génie, ale
ne každý autista je Albertem Einsteinem,
Amadeem Mozartem, Thomasem Jeffersonem, Isaacem Newtonem nebo Charlesem Darwinem. Ano, u všech těchto výjimečných lidí se přemýšlí o tom, že měli
nějakou z forem autismu. Ale nemusíme
chodit tak daleko do minulosti. Pamatujete si na to, jak Susan Boyle předstoupila
před porotu v soutěži Británie má talent?
Někdo by mohl říct, že svým vystupováním
maskovala nejistotu, jiný by řekl, že chtěla

www.kzcr.eu

Martin Selner, který pracuje již osmým rokem jako
asistent ve stacionáři zaměřeném na lidi s poruchou autistického spektra,
na svém blogu Autismus
a Chardonnay píše: „Všichni si myslí, že když trpíte autismem, musíte mít zákonitě
nějakou zvláštní schopnost –
nějaký dar. Ale nemusíte. Můžete být prostě jen postižení. Máte problémy se sociální
interakcí, komunikací a vymýšlíte si stupidní rituály. Žádná věda v tom není.“
Žádná věda v tom není, ale také to není tak
jednoduché. Co autista to originál. Neexistují dva stejní autisté. Jedni si myslí, že
autisté nemají rádi společnost, nedejbože
vystupování na veřejnosti, ale co takový
Anthony Hopkins? Můžete si přečíst, že autisté jsou motoricky neobratní, ale co takový Lionel Messi? Dočtete se také, že autisté
mají problém s fantazií, ale co takový Hans
Christian Andersen? A v běžném životě
je to ještě složitější. Ne každé dítě, které
si řadí věci do řad a komínků, je autistou.
Jsou autisté, kteří snědí téměř všechno, ale
jsou i tací, kteří jedí jen řízky, jiní pouze suchá jídla, další nic zeleného. Jedni nemají
rádi hluk, druhým nevadí. Jedni nesnášejí
fyzický kontakt, jiní se objímají stále.
Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 10)
o autismu, resp. o pervazivních vývojových
poruchách, kam se autismus řadí, píše jako
o skupině poruch, která je charakterizována porušením reciproční (tedy vzájemné)
sociální interakce na úrovni komunikace
a omezeným, stereotypním a opakujícím
se souborem zájmů a činností. Tyto kvalita-

tivní abnormity jsou pervazivním (všeprostupujícím) rysem chování jedince v každé
situaci. Do této skupiny poruch řadíme Dětský autismus, Atypický autismus, Aspergerův syndrom, Jinou desintegrační poruchu
v dětství, Rettův syndrom, Hyperaktivní poruchu s mentální retardací a stereotypními
pohyby a Jiné pervazivní vývojové poruchy.
Jak vidíte, forem autismu je celá řada.
Ale aby toho nebylo málo, pak ještě máme
různou míru funkčnosti, ta se určuje jednak
výší IQ, jednak i schopností dítěte, potažmo dospělého fungovat v reálném světě.
V těchto případech, kdy člověk funguje
z větší části samostatně, se obecně mluví
o lehčí formě autistického postižení. Není
tedy pravdou, že autista musí být nadprůměrně inteligentní, ani že musí mít ostrůvkovitě vyvinutou nějakou schopnost či
dovednost. Může být svým chováním velmi
nápadný, ale může být také poměrně nenápadný, samotářský, tiše plující společností
označený nálepkou „divný“.
Z toho všeho vidíte, že diagnostikovat autistu je poměrně složité. Však nám to také
zabere řadu hodin. Někdy je nutné si i počkat, zda projevy malého dítěte jsou opravdu projevy autistickými, či zda se jedná
o jinou vývojovou odchylku. Také terapie
a poradenství pro autisty a jejich rodiče nejsou nikdy takzvaně „přes kopírák“. Vždy
před námi stojí originální problém, kdy
hledáme originální řešení, ale také pozorujeme a obdivujeme originalitu jich samých.
Jeden malý autista, Satoši Tadžiri, moc
rád sbíral hmyz. Chtěl, aby všechny děti
poznaly to kouzlo při honbě za hmyzem,
a tak vymyslel pokémony. Jeho jméno moc
lidí nezná, ale pokémony zná téměř každý.
Autisté obohacují náš svět. Nechme se jimi
obohacovat a nebojme se je poznávat. Autismus není strašák. Autista je člověk, který
má své „úchylky“, ale kdo z nás je nemá?
Mgr. Hana Sirotková
klinický psycholog MNUL
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Jana Bednářová, primářka Emergency v ústecké
nemocnici, je v první linii už řadu let
Vede pracoviště největšího urgentního příjmu v Ústeckém kraji, Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Primářka MUDr. Jana Bednářová patří k lékařům, kteří svou práci milují a dávají jí ze svého života velkou porci času. V době, kdy se začalo loni na jaře hovořit
v souvislosti s péči o hospitalizované s nemocní COVID-19 o zdravotnících v první linii, v ní
už řadu let byla. Jak vypadá práce na Emergency, kam nejprve směřují nejtěžší pacienti
v ohrožení života, v „době kovidové“ – právě o tom jsme chtěli s MUDr. Janou Bednářovou
hovořit.

Paní primářko, uplynul rok od chvíle, kdy
život obyvatel České republiky začala měnit virová infekce, s níž jsme se dosud nesetkali. Jak na tu dobu vzpomínáte?
Pro všechny to bylo na jaře loňského roku
úplné novum. Pandemie. Najednou tu byl
průšvih, který musíme řešit a postavit se
mu čelem. Vytvořili jsme Covid Emergency,
abychom oddělili od „normálního“ Emergency, takzvaně „zdravé nemocné“
od těch koronavirových. Na Covid Emergency jsme umísťovali pacienty s podezřením
na toto zcela nové onemocnění. To bylo na jaře.
Všichni si pamatujeme,
že počet nakažených
byl menší, než se provalilo na podzim. Nicméně tím, že to byla
novinka, byli jsme
všichni nervózní.
Učili jsme se používat ochranné
prostředky, neudělat chybu,
jak naložit s
takovým
pacientem. Kdo se
k němu postaví…
Prostě: všichni jsme

se to učili za pochodu, protože s ničím takovým jsme se dosud v praxi nesetkali.

Emergency je specifické zdravotnické pracoviště, jak jste novou situaci, která do vaší
všednodenní činnosti zasáhla, vnímali?
Naší prací je první linie, ať k nám přijde, co
přijde, musíme… Pacienty musíme ošetřit
bez ohledu na to, jestli máme plná lůžka,
jestli jsme unavení, máme či nemáme dostatek personálu. Je to naše práce každou
hodinu. A teď k tomu přibyla pandemie nemoci COVID-19. Od loňského jara pacienti
s podezřením na kovid jsou a měli by být
směřováni na infekční oddělení. Kdo jednoznačně ale rozliší takové pacienty v terénu?
Zdravotnická záchranná služba také nedokáže stoprocentně určit, jestli jde o člověka
potencionálně nakaženého kovidem. Do
toho přicházejí a přijíždějí pacienti sami.
Emergency je urgentní příjem, kam se lidé,
takříkajíc, hrnou stále. A pak vyhledávají
vyšetření s čímkoliv, bez ohledu na kovid.

Po jarní vlně pandemie to vypadalo, že
u nás jsme nakonec vše obstojně zvládli.
Čekali jste, co přišlo na podzim?
Tušili jsme, že ještě není všemu konec. Ale
v tu dobu jsme se všichni těšili, že v létě
bude klid a budou přicházet pořád jen ti
naši pacienti a že budeme zažívat onen
běžný denní nápor. Nastal podzim. S tím,

MUDr. JANA BEDNÁŘOVÁ
je primářkou Emergency Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. V čele oddělení urgentního
příjmu stojí od 1. března 2008. Je specialistkou pro akutní kardiologickou péči a pro vedení kolektivu lékařů v oboru urgentní
medicína. Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Získala Cenu hejtmana Ústeckého
kraje v oblasti zdravotní a sociální za rok 2014.

www.kzcr.eu
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že už jsme se naučili zacházet a nejsme
nervózní z ochranných prostředků, z ošetřování kovidových pacientů. Myslím si, že
umíme s nimi zacházet, umíme se obléknout i z ochranného oděvu se dostat. Umíme si dát pozor, abychom zbytečně nepustili mimo nemocnici nebo na další oddělení
kovidového pacienta. Naučili jsme se velmi
rychle používat rychlotesty, odebírat vzorky
na testy PCR. Myslím si, že jsme se to naučili, ale nervózní jsme z toho všichni všude…
Do běžného provozu nám tedy od loňska
přibyli kovidoví pacienti. Někteří k nám přicházejí i s dalšími obtížemi, což je samozřejmě problém.

Co vnímáte v souvislosti s tím, že před rokem přibyl jakýsi zcela nový druh pacienta,
jako vůbec nejtěžší?
Zatím se pereme s vědomím a představou,
že jde v této době o nikdy nekončící příběh.
Tak nějak se bojíme, ale ne o sebe. Z personálu se minimálně lidí nakazilo v práci.
Jsme většinou proočkovaní a ti, co prodělali nemoc COVID-19, ji zvládli bez následků, vesměs s lehčím průběhem. Největší
problém dnes vidíme, že kvůli potřebě
kovidových lůžek ubývá lůžek pro pacienty
s jinými chorobami. My tu s tím bojujeme
různým způsobem, ačkoliv s nedostatkem
míst se potýkáme mnoho let. Nyní to vyrcholilo. Nelze kvůli kovidovým pacientů neumístit jiné – to znamená s jakoukoliv jinou
chorobou. Je to takový nekonečný boj, co
nevidí jinde: že nám tady leží hodiny a hodiny, kdy nechceme pacientem zatěžovat
jednotku intenzivní péče a snažíme se ho
na Emergency léčit. Například intoxikovaného třeba třicet hodin. Nikdy ovšem nevíme, koho nám sem záchranka přiveze, kdy
se nám lůžka zaplní.

Je pátek odpoledne. Jak vypadá situace na
Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem právě teď?
Zrovna v tuto chvíli máme plno úplně všude, lůžka i ambulance. Lékařů je málo
a v podstatě prožíváte permanentní stres.
Samozřejmě někdy máme také volněji.
Možná někdy chodí pacientů méně, jsou
lidé, kteří se kvůli kovidu bojí přijít do nemocnice. V o to horším stavu ale přijdou
později. A to je další problém dnešní doby.
Doba, kterou nyní žijeme, není normální.
O odpočinku, pěkných dovolených – touto
dobou byli všichni zvyklí trávit volný čas
na horách, být venku – si můžeme zatím
nechat zdát. Doba je stresující úplně pro

www.kzcr.eu

MUDr. Jana Bednářová, primářka Emergency
všechny. Samozřejmě nikdo z nás nechce
udělat chybu a medicínsky nikoho nepoškodit, neposlat domů nikoho, kdo by měl
zůstat v nemocnici. Ovšem leckteré stavy
jsou hraniční. Jelikož takové pacienty není
kam umístit, zaléčí se u nás a pokud je alespoň trochu možné, jdou domů. Ale pokud
jsou polymorbidní, tak se pochopitelně
vracejí.

Mnoho vašich kolegů nerado přiznává, že
bohužel stále není vidět ono pověstné světlo na konci tunelu. Vy je vidíte?
Snažím se o to. Pochopitelně usilujeme
o zvládání současné situace a ke kovidovým pacientům přistupujeme jako ke všem
ostatním. Nikdo z personálu na Emergency
se nikdy nechoval v této souvislosti hystericky: Je tady kovid! Umíme takové pacienty
vyšetřit, ošetřit a snažíme se je nestresovat
v pro ně již tak nepříjemné situaci. Snažíme
se jim vycházet vstříc a celou dobu vnímat
tak, že je sice trochu pekelná, ale že nemůže trvat dlouho. Každý má svůj způsob relaxace, abychom se z toho místy nezbláznili.
Všichni si přejeme, aby se ono světlo tam
někde za lesem objevilo.

Je tím světlem očkování proti COVID-19?
Ze začátku jsem byla – řekněme trochu
– proti vakcíně. Říkala jsem si: prodělám
nějakou virózu. Váhala jsem, očkování
mají svá pro i proti. Pak jsem byla očkovaná hned v únoru, kde jsme vakcínu dostali
s kolegy a kolegyněmi ve službě. Minimálně za sebe mám bezpečnější pocit, vždyť
s kovidovými pacienty jsme několikrát denně ve styku. Mám i jiné povinnosti, nejen
tady v ústecké nemocnici, potřebuji pracovat, fungovat a nechci případně virem nikoho nakazit. Proto očkování všem, kterým to
zdravotní stav dovolí, doporučuji.

Jak primářka exponovaného zdravotnického pracoviště relaxuje, když zrovna není
v práci? Vyšetříte si čas na odpočinek?
Potřebuji se fyzicky vyšťavit, abych všechno
vypustila z hlavy. Sice ráda čtu knížky, ale
při tom se mi pracovní myšlenky stále dokolečka vrací. Baví mě běh, lyžování. Mám
zahradní domek, v něm běžecký pás. Jdu
na pás a poslouchám písničky. Pouštím si,
co mě baví. Teď zrovna Jarka Nohavicu.
ptal se Mgr. Ivo Chrástecký
člen redakce Infolistů
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EMERGENCY

Resuscitace v ústecké Masarykově nemocnici
Resuscitační tým Emergency je součástí oddělení Emergency, který poskytuje na základě tísňové výzvy tzv. „ZÁSTAVA“ rozšířenou
neodkladnou resuscitaci u pacientů s náhlou zástavou oběhu (NZO). Obvyklé složení resuscitačního týmu Emergency tvoří 2 sestry nebo 1 jedna a 1 sanitář a lékař z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM).
V roce 2020 přijalo oddělení Emergency
prostřednictvím tísňové, resuscitační linky
celkem 45 výzev k náhlé zástavě oběhu
u pacientů v rámci lůžkových, ambulantních a dalších prostor MNUL. V porovnání
s předchozím rokem 2019 bylo v roce 2020
o 33 % méně výzev, snížil se i počet potvrzených náhlých zástav oběhu a taktéž primární úspěšnost neboli počet úspěšných
resuscitací (ROSC).
Z 45 aktivací resuscitačního týmu Emergency byla potvrzena ve 28 případech náhlá zástava oběhu, která vyžadovala okamžité zahájení neodkladné resuscitace (tj.
60 %). Ve zbylých 17 případech (tj. 40 %)
se jednalo o zhoršení stavu pacienta, dohled nad pacientem při transportu nebo
špatně vyhodnocená situace.
Detailní pohled ukázal, že v roce 2020
více aktivovali resuscitační tým Emergency interní obory (26 aktivací – 58 %), z
toho potvrzena náhlá zástava oběhu tvořila 61 % přičemž došlo v 30 % k úspěšné
resuscitaci. Chirurgické obory (19 aktivací
– 48 %), byla potvrzena náhlá zástava oběhu v 63 %, přičemž došlo ve 42 % k úspěšné resuscitaci a tím obnovení spontánní
oběhové cirkulace.
V 2020 nás taktéž zasáhla pandemie onemocnění zvané COVID-19, která omezila
elektivní péči a z některých standardních
oddělení se stala izolační oddělení pro
pacienty s potvrzenou nákazou COVID-19.

Resuscitační tým připravený na akci "Zástava"
u pacienta s COVID-19. Na snímku Tomáš Pollach, DiS, a Vojtěch Fišera

www.kzcr.eu

U těchto pacientů resuscitační tým Emergency zasahoval celkem ve 4 případech.
Důvodem, proč je rok 2020 v počtu aktivací nižší než v letech předešlých, může být
způsoben právě pandemií COVID-19, kdy
u těžkých forem tohoto onemocnění je vyslovena rozvaha o nerozšiřování péče a nezahájení neodkladné resuscitace.
Demograficky bylo v rámci výzev resuscitačního týmu Emergency zaznamenáno
více můžu (24) než žen (21). Průměrný věk
byl 72 let – z toho muži v průměru 71 let
a ženy v průměru 73 let. Nejstarší pacient, u kterého zasahoval resuscitační tým
Emergency, byl ve věku 95 let a nejmladší

Rozšířená neodkladná resuscitace. Na snímku:
Tomáš Pollach, Dis, MUDr. Petr Vojtíšek, Vojtěch Fišera a David Ezr

ve věku 47 let. Nejčastější příčinou náhlé
zástavy oběhu byla hypoxie, což je stav
spojený s nízkým parciálním tlakem kyslíku
v arteriální krvi.
Časová dostupnost resuscitačního týmu
Emergency se pohybovala v roce 2020
okolo 10 minut – tedy od aktivace týmu po
příchod na místo události. Průměrný čas na
jedné akci „ZÁSTAVA“ oproti roku 2019 klesl z 37 minut na 25 minut.
Akce „Zástava“ neprobíhá jen v celém areálu Masarykovy nemocnice, ale také pochopitelně na lůžkách samotného Emergency.
Celkem bylo přijato na oddělení Emergency
54 pacientů, kteří podstoupili neodkladnou resuscitaci pro náhlou zástavu oběhu,
z toho 34 pacientů přivezla Zdravotnická
záchranná služba po resuscitaci z terénu. U dalších 20 pacientů přivezených na
akutní lůžka Emergency (včetně jednoho
dětského pacienta) bylo nutno krátce po
přijetí na Emergency zahájit neodkladnou
rozšířenou resuscitaci pro jejich prvotní
problém (akutní koronární syndrom, polytrauma).
Problematikou srdečních zástav v Masarykově nemocnici se aktivně zabývá Vojtěch
Fišera z oddělení Emergency ve spolupráci
s kolegy z KAPIM.
Vojtěch Fišera
Emergency, MNUL
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NEMOCNICE MOST

Stres v zaměstnání umocněný epidemiologickou situací
O pracovním vytížení nejen zdravotnických pracovníků, a nejen v době COVID krize, toho bylo již napsáno a řečeno mnoho. Je
proto náročné napsat něco nového, asi to není ani předmětem tohoto článku. Rád bych se zde spíše zamyslel nad současnou
situací z pohledu pracovníka ve zdravotnictví, ke kterému docházejí lidé, kterých se současná situace s větší či menší intenzitou
dotkla. Rád bych zopakoval některá doporučení, která jsou obecně platná a uvedl i jiná, která dávám svým pacientům. Někdy tato
doporučení mohou jít, bohužel, proti zájmům našich nadřízených, rodiny a blízkých lidí z okolí.

Mezi největší zdroje stresu obecně
řadím, a to se nás v současné době týká
asi nejvíce, pracovní prostředí. Obecně
se mnohde vyžaduje 100% pracovní nasazení, výborné a vyčerpávající pracovní
výkony a výsledky. Je doslova tlak na to
být stále nejlepší. Je třeba si uvědomit,
že toho jako lidé nejme schopni. Lidská
omylnost a nestabilita výkonů se dostala až do lidového rčení „i mistr tesař se
někdy utne“. Působí na nás nejrůznější
vlivy – cirkadiánní, měsíční i roční cykly.
Osobnostní rozpoložení ovlivněné třeba situací v rodině, ale i bezohledným
řidičem po cestě do práce. Dále třeba
aktuální somatická slabost. Ovlivňuje nás fyzická konstituce, inteligence,
osobnostní povaha. Ve světle všech
těchto okolností i predispozic je třeba si
uvědomit, že nejsme schopni podávat
vždy 100% výkon. Že každý někdy, dříve
či později, uděláme chybu. Nejsme schopni ohlídat a vyvarovat se všech proměnných, které mohou vést k nějaké formě
selhání, nejsme schopni se zavděčit
všem. Nemůžeme vše vědět a umět.
A není to chyba. Nikdo není dokonalý.
Čím více budeme po dokonalosti toužit,
tím více budeme zklamáni, frustrováni
a nešťastni.
Připustíme-li vlastní nedokonalost,
můžeme si poté dovolit přiznat si, že

můžeme být unavení a potřebujeme čas
na odpočinek, relaxaci aktivní, ale i pasivní nicnedělání. Můžeme si poté dovolit říct, že ten a ten úkol je nad naše
síly, že danému problému nerozumíme
a potřebujeme čas pro jeho pochopení.
Že potřebujeme být sami se sebou a nikoho nevidět, s nikým nemluvit.
Absence tohoto, přepínání vlastních sil,
neodhadnutí vlastních limitů, může vést
k častějším a závažnějším chybám v lepším případě, v horším případě ke kolapsu organismu.
Myslím, že je za současné situace potřeba více než jindy pěstovat kvalitní vztahy. Trávit čas s kolegy a lidmi obecně,
kteří jsou na stejné vlně, dokáží si udělat
legraci i ze závažných věcí a tím je odlehčit. Lidmi, kteří vás pochválí a které rádi
pochválíte i vy sami. Najít si čas sám pro
sebe, vlastní zájmy, sportovní aktivity,
záliby. Vyhnout se zprávám s katastrofickými scénáři. Myslet na své hranice.
Není sobectví starat se o sebe více než
o druhé. Najít si chvilku času na sebe
i během dne, zastavit se a zamyslet se
nad tím, jak se zrovna cítím, kde jsem
a co dělám. Udělat si radost, třeba
i oblíbeným jídlem a dostatkem času na
jeho pozření. Podívat se na pěkný film.
Trávit čas s rodinou.

Další věc, o které často mluvím se svými
pacienty, a která se často týká frustrace
a stresu, jsou emoce. Senzitivita k jejich
vnímání a způsob jejich prožívání. Byť se
může zdát, že do profesionálního pracovního prostředí emoce nepatří, nejsme
schopni, ani kdybychom chtěli, se jejich
působení na organismus vyhnout. Zvláště ty negativní emoce, pocity smutku,
vzteku, pociťování zlosti a agrese, nás
mohou ovlivnit více, než bychom chtěli připustit. Myslím, že je dobré o svých
pocitech přemýšlet, zkusit si emoci,
kterou právě pociťujeme, pojmenovat
– lépe jí pak porozumíme a můžeme o ní
přemýšlet. Pocity, které se snažíme potlačit, mají tendenci se dostat na povrch
jinou cestou a chtě nechtě naše chování,
ale i jednání, ovlivňují. Nebojme se tedy
přiznat, že nás někdo štve (a dovolme
si agresivní fantazii, kdy mu dáme pár
facek). Nebojme se připustit že je nám
líto nemocného člověka. Dovolme si pláč
i vhodně a přijatelně vyjádřenou zlobu.
Do nového roku přeje psychiatrické oddělení minimum stresu a klidný pracovní
i osobní život.
Mgr. Jan Šebl
Psychiatrické oddělení
Nemocnice Most

NEMOCNICE DĚČÍN

Seriál pro zdraví čtenářů: Vitamín D
Vitamín D je nezbytný pro vstřebávání vápníku z potravy. Má vliv na množství minerálních látek v kostech. Působí jako prevence
při výskytu křivice u novorozenců. Pomáhá
zabránit úbytku kostní hmoty v čelistech.
Také je výborný při léčbě lupénky. V neposlední řadě je dle studií nezbytný k získání
imunity proti onemocnění COVID-19.
Většina potřebného množství vitamínu D
se tvoří v podkoží díky působení slunečního záření.

www.kzcr.eu

Doporučená denní dávka 0,005mg/100g.
Nejlepší zdroje vitamínu D v potravinách:
OLEJ Z TRESČÍCH JATER 0,21mg/100g
SLEĎ 0,019mg/100g
MAKRELA 0,018 mg/100g
SARDINKY 0,011mg/100g
PSTRUH 0,010 mg/100g
LOSOS 0,008mg/100g
MARGARIN 0,007 mg/100g
VEJCE 0,001mg/100g

Příznaky nedostatku způsobují bolesti kostí, svalovou slabost, zácpu, křivici, osteomalácii a kosti ztrácejí schopnost vystavět
a udržet pevnou strukturu.
Jana Klabíková
nutriční terapeutka
Nemocnice Děčín, o.z.
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Aktivní nasazení do boje proti pandemii je pro naše
studenty cennou životní zkušeností
Na začátku října byla opět vládou vyhlášena pracovní povinnost pro řadu studentů a studentek různých oborů zdravotnictví a sociální péče. Naši studenti se tak dostali do nové neočekávané situace, kterou by jinak ani běžně nemohli zažít.
Jejich první dojem při obdržení povolávacího rozkazu od hejtmana byl dosti rozpačitý. Nejen forma znění listu, ale hlavně výhrůžka sankcí 50 000 korun, to bylo něco,
co nedovedou strávit dodnes. I příslib odměny až po půl roce jim důvěru nedodal.
Určitě i proto, že řada z nich už pomáhala
dobrovolně při jarní první vlně. Teď si však
uvědomují, že jsou v maturitním ročníku a dostavil se u nich navíc pocit obavy,
zda takto zvládnou složit jarní zkoušky.
Největší křivdou je tak pro ně pocit, že na
rozdíl od ostatních studijních oborů musejí
skloubit svoji distanční výuku s náročnými
dvanáctihodinovými službami. A po službách opravdu nemají moc sil na doplnění
zameškaných on-line hodin.
Naši studenti oboru zdravotnický asistent
nastoupili do různých oddělení nemocnic po celém kraji. Někteří podle bydliště
i mimo Ústecký kraj, například v českolipské nemocnici. Většinou pracovali na
covidových částech infekčních oddělení
nemocnic nebo na příjmech pacientů v triážových úsecích. Jejich náplní byla sanitární práce, ale i vlastní sesterská. Časem si
dokázali zvyknout i na používání ochranných pracovních obleků. Kromě získávání

pracovních návyků a dovedností – pod
dohledem vstřícných kolegů – studenti
oceňovali i to, že se naučili komunikovat
s pacienty, být jim oporou. Psychicky náročné bylo sledovat, jak z prvotního celkem
bezpříznakového stavu se „jim postupně
ztrácejí před očima“, jak mnozí i umírají.
Realita je tak jiná, než nám tvrdí různí popírači, co tvrdí, že je to jen „chřipečka“. Ti
by si měli zkusit aspoň jeden den pečovat
o nemocné v tak těžkém stavu.
Studenti se tak přestali na svou činnost
dívat jen jako na práci, ale začali ji chápat jako poslání. Nakonec jim bylo i líto,
že jejich pracovní povinnost skončila, že
nechali své nové kolegy „ve štychu“. Proto
někteří nadále docházejí na tato oddělení
pomáhat dobrovolně. A o to jim šlo nejvíce. Ta možnost dobrovolnosti, nemít pocit
přinucení.
Také zhruba třetina letošních maturantů
oboru laboratorní asistent dobrovolně nastoupila do boje s koronavirem v našem
i Libereckém kraji. Někteří v desinfekčních
četách, v administrativní skupině pro zadávání vzorků do PC systému, ale většinou
dělali odbornější činnosti v laboratořích na
oddělení hematologie a mikrobiologie.

Velmi nás potěšilo, jak ochotně nakonec
řada našich studentů k této povinnosti
přistoupila, jak sami chtěli být nápomocní
v boji s pandemií. Nebáli se nastoupit do
prostředí, které přece jenom bylo rizikem
nejen pro jejich vlastní zdraví, ale i ohrožením zdraví svých blízkých. Někteří onemocněli a jejich rodiny musely do karantény,
což často znamenalo i finanční ztrátu.
Vážíme si našich studentů, protože v této
nelehké době aktivně přispívají ke zmírnění důsledků šíření nákazy a jsou tak velkou
pomocí nejen pro dosti vytížené zaměstnance zdravotnických zařízení. Oceňujeme hlavně to, jak si dokázali najít i lidský
přístup ke svým pacientům. Poznání, že
nestačí jen odbornost, kterou se naučili
ve škole, že je nutný osobní zápal pro tuto
činnost, to bylo pro ně jistě tou nejcennější
zkušeností, kterou takto do života získali.
Pochvalné ocenění práce studentek a studentů naší školy je tak nejen jejich vizitkou,
ale i oceněním práce na naší škole.
Mgr. Petr Hrubec
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední
škola zdravotnická, Palachova 35,
Ústí nad Labem

ZEMŘELA IVANA ŠEVICOVÁ
Uběhlo sotva pár dní, co jsme si všichni přáli štěstí, lásku a především zdraví v novém roce.
A přesto v tu chvíli nikdo z nás netušil, jak krutě osud zasáhne naše srdce a duše.
Dne 28. 1. 2021 po krátké a zákeřné nemoci navždy opustila v nedožitých 44 letech naše řady
naše kolegyně, kamarádka Ivana Ševicová, sanitářka Oddělení následné péče Ryjice.
Těžké je hledat slova, věty. Zůstává jen prázdné místo, smutek a vzpomínky na člověka, jež měl
své nezastupitelné místo mezi námi. Vzpomínky na Ivu, která byla vždy plná optimismu a dobré
nálady, jež rozdávala všem, včetně pacientů. Bylo-li třeba, vždy tu byla, aby nezištně pomohla.
Byla živel, kterého bylo všude plno, usměvavá, se srdcem na dlani. Ivča, to byl smích, kterým
dovedla nakazit všechny okolo sebe, kterým dokázala „zbourat“ vážnou přednášku na odborné
konferenci.
Ivuš, byla jsi jednou z nás, v našich srdcích zůstaneš navždy. Vzpomínáme na tebe s láskou
a děkujeme, že jsi tady byla s námi.
S tichou vzpomínkou
Za kolektiv ONP Ryjice Andrea Nievesová

www.kzcr.eu
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Poděkování personálu mostecké nemocnice
Milé sestřičky a „bratři“, milí lékaři, milé lékařky, milé sanitářky a sanitáři, lidé, co se staráte o pořádek a techniku v nemocnici, děkuji
moc!
Jmenuji se Klára, jsem máma od dvou malých dětí a podnikatelka.
Chci vám říct, že jsme tady i my. My, co si uvědomujeme, že situace je vážná, že je to strašně na houby a ani si nedovedeme předtavit, čím
procházíte! Nevíte o nás, protože nechodíme na demonstrace, ale sedíme doma nebo jdeme sami ven. Je nás spoustu. Jsme tady a ač už
jsme otrávení a unavení, pořád víme, že jde o životy!
Bohužel pomoct umíme v současné době jen tak, že nebudeme přidělávat práci. A že na vás budeme myslet!
Milí zdravotníci a milé zdravotnice, děláte sice „jen“ svou práci, ale je to neskutečný zápřah jak fyzický, tak na psychiku. Jste úžasný, obětaví, laskaví a nesmírně schopní. Děkuju Vám za to moc!

Klára Hrušková

Poděkování personálu Dětské pohotovosti v teplické
nemocnici
Dovolte mi, abych se s Vámi touto cestou podělila o mou zkušenost s dětskou pohotovostí Nemocnice Teplice.
Dne 15.2. jsem vystrašená ve večerních hodinách volala na výše zmíněnou pohotovost, kterou sloužil MUDr. Ota Šťastný - byl ochotný,
empatický, nespěchal, zajímal se o zdravotní stav mé dcery a moc mi pomohl. Tímto bych mu chtěla znovu poděkovat a sdělit i Vám, jak
skvělý máte personál.
Poděkování dále směřuji na porodnické oddělení, kde můj porod vedla MUDr. Hana Dvořáková a porodní asistentka Zuzana Králová-Orenčáková, obě byly naprosto úžasné a i jim patří mé poděkování.

S přáním hezkých dní a spoustou spokojených pacientů
Ivana Turková

Poděkování vedení Infekční stanice 3 v ústecké
Masarykově nemocnici
Tímto bych Vám a vedení Infekční stanice 3, mimo jiné MUDr. Vladislavu Kotorovi a jeho blízkým spolupracovníkům Masarykovy nemocnice, chtěl srdečně poděkovat za neúnavnou, zcela profesionální a obětavou práci, kterou jste vynaložili na mé zotavení po nákaze Covid-19
s rozvojem oboustranné pneumonie s respirační insuficiencí v období od 30. 1. 2021 do 8. 2. 2021.
Pokaždé, když jsem musel navštívit Vaši nemocnici, jsem byl maximálně spokojen s přístupem a profesionalitou Vašich zaměstnanců.
S velikou pokorou a úctou k Vaši nelehké práci umocněné nákazou Covidem-19 Vám srdečně přeji plno úspěchů a ještě jednou moc
děkuji.

S pozdravem
Pavel Havlík

Poděkování personálu Neurologického oddělení
Nemocnice Chomutov
V prosinci minulého roku jsem byl hospitalizován na neurologickém oddělení v Chomutově.
Tímto bych chtěl velice poděkovat za vstřícnost, obětavost, profesionální přístup k léčbě a zároveň lidskost.
Velmi si toho vážím.
Přeji Vám do dalšího období jen pevné zdraví a co nejméně starostí v této nelehké době.

Marek Šáda

www.kzcr.eu
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Děkujeme za dary pro zdravotníky i naše pacienty
Univerzitní hokejový tým HC NORTH WINGS spojil se svým partnerem, a to ústeckou restaurací Tyršovka a pomohl tam, kde se
naopak aktuálně nejvíce pomáhá! Konkrétně se vydal za lékaři a sestřičkami.
Hráči UJEP po dobrovolném dárcovství krve
nyní vyjádřili uznání a respekt k práci lékařů a sestřiček v této těžké době tím, že
jako poděkování přivezli zdarma obědy
a občerstvení na dvě velmi vytížená pracoviště, kterými jsou Klinika anestesiologie,
perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM)
Fakulty zdravotnických studií Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z., a druhým místem,
kam se hráči s obědy a občerstvením vydali, bylo odběrové místo Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Tým HC NORTH WINGS reprezentoval kapitán a student Fakulty strojního inženýrství
UJEP Patrik Balcar, obránce Hanuš Petržílka z Pedagogické fakulty a forward Ondřej
Pšenička z Fakulty sociálně ekonomické.
„Jsem rád, že se takové akce pro dobrou
věc můžeme zúčastnit a alespoň tímto způsobem poděkovat zdravotnímu personálu,
kteří to v této nelehké době opravdu nemají
jednoduché," zhodnotil akci kapitán týmu
HC NORTH WINGS Patrik Balcar.
Radost zdravotníkům, kteří v Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem pečují o pacienty s nemocí COVID-19, se rozhodli
udělat také věřící, kteří přinesli bedny
s pomeranči, jablky a švestkomeruňkami,

Hráči HC NORTH WINGS s dary pro KAPIM

Dary pro odběrové centrum

kartony s nealkoholickými nápoji, sladkosti, ale také obrázky či drobné upomínkové
předměty. A navíc s láskou doma upečené
bábovky a buchty. V pondělí 15. března
nemocniční kaplan Bc. Roman Jonczy, DiS,
za pomoci kolegů předal dary například na
Emergency, očkovací místo v pavilonu I,
odběrové centrum v sousedícím pavilonu T,
ale i další pracoviště.

ve Bratrské, z církve Adventistů a z církve
Katolické,“ sdělil kaplan z ústecké Masarykovy nemocnice. „V křesťanství je jednou
z ústředních myšlenek služba bližnímu.
A proto jsme chtěli posloužit těmito dary
těm, jejichž služba nemocným je právě ve
dnech probíhající pandemie velmi obtížná," dodal Roman Jonczy.

„Křesťané z několika ústeckých církví se
dnes připojili praktickou službou k aktivitám na podporu zdravotníků. Zapojili se
celé rodiny, které napekly různé sladké
dezerty, buchty a bábovky pro zdravotníky
Masarykovy nemocnice. Děti pak zdravotníkům poslali obrázky. Pro tuto podporu se
spojili křesťané z církve Evangelické, z círk-

Děkujeme také Hobby klubu Arcus za 50 srdíček naplněných levandulí, které členky
klubu vyrobily pro naše pacienty. „Srdíčka udělala hospitalizovaným pacientům
velkou radost, za dárky moc děkujeme,“
uvedla vrchní sestra Kardiologické kliniky
Květoslava Hlavatá.
redakce Infolistů

Členové kapely The Boom poslali zdravotníkům ústecké
onkologie výtěžek z charitativního koncertu
Výtěžek 50 tisíc Kč z 30. Vánočního koncertu kapely The Boom poslali hudebníci zdravotníkům Centra vysoce specializované
onkologické péče pro dospělé Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Kapela ústeckou onkologii
dlouhodobě finančně podporuje, celkem jí věnovala z vánočních charitativních koncertů 510 800 korun.
„Připravujeme se na revitalizaci radiační
části našeho zdravotnického pracoviště.
Peníze využijeme na zpříjemnění prostor
pro pacienty,“ uvedla primářka Onkologického oddělení Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Martina Chodacká.
„Děkujeme za zaslané příspěvky v celkové
výši 41 833 Kč. Vám všem za vaši přízeň,
našemu milému orchestru za skvělé výkony
a nevšední zážitek na pódiu, celému týmu,
který se podílel na technickém zajištění

www.kzcr.eu

za profi práci a všem partnerům koncertu
za podporu,“ uvedla kapela The Boom na
svých stránkách, jejíž členové nakonec zaokrouhlili odeslanou částku na 50 tisíc Kč.
Získaných padesát tisíc korun doplní sedmdesátitisícový finanční dar od firmy Malfini, a.s., který byl předán 19. prosince 2020
v Hraničáři při on-line přenosu 30. Vánočního koncertu.
Koncert lze zhlédnout zde.

redakce Infolistů
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DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV

Aktuální nAbídkA
1. 1. - 31. 3. 2021

Otrivin Menthol 1mg/ml Strepfen
nosní sprej, roztok 10ml

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.

V nabídce také
Otrivin 1mg/ml nosní sprej, roztok 10ml
117,Otrivin 0,5mg/ml nosní sprej, roztok 10ml
114,-

99,-

109,129,-

99,-

Betaglukan IMU 200mg

60 tobolek

◊ ulevuje od bolesti v krku po dobu
až 6 hodin
◊ zmírňuje otok a zánět
◊ uklidňující efekt po 2 minutách
(daný lékovou formou pastilky)

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují flurbiprofen.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

V nabídce také
Strepfen Sprej, orální sprej, 15ml
229,Strepfen Pomeranč bez cukru, 24 pastilek
228,-

V nabídce také
Betaglukan IMU 200mg 120 tobolek
Betaglukan Forte 250mg 30 tobolek

Kaloba

615,275,-

499,219,-

299,385,-

Doplněk stravy.

V nabídce také
Imunoglukan P4H® 120ml

255-

229,-

◊ ke zmírnění příznaků při onemocnění
dýchacích cest – akutní bronchitidě
◊ již od 1 roku věku

Kaloba 50ml
Kaloba 20mg 21 tablet

www.kzcr.eu

321,207,-

259,179,-

139,160,-

379,435,-

50ml

◊ správná volba proti kašli díky
2 účinným látkám
◊ tiší dráždivý kašel
a napomáhá vykašlávání

◊ rostlinný lék s extraktem z Pelargonium
sidoides

V nabídce také

250ml

◊ obsahuje originální patentovanou látku
Imunoglukan® a vitamin C, který přispívá
k normální funkci imunitního systému
◊ pro děti i dospělé na dlouhodobé užívání
(např. během zimy)
◊ při nástupu do školy/školky
◊ při zvýšené fyzické a psychické zátěži,
rekonvalescenci

Nachlazení? Bolest a škrábání v krku?
Kašel způsobený viry?

Lék k vnitřnímu užití.

228,-

179,-

Stoptussin kapky

20ml

179,-

Imunoglukan P4H®

◊ obsahuje 200mg přírodního betaglukanu, 150mg inulinu a 5µg vitaminu C
◊ vitamin D přispívá k normální funkci
imunitního systému
◊ betaglukan je kvasničného původu
s garancí čistoty min. 80 %
◊ vhodný k dlouhodobému užívání
Doplněk stravy.

179,-

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

115,165,120,-

99,129,99,-

129,165,-
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Swiss NatureVia Ostropestřec Protectum Omega 3
Forte 60 kapslí

◊ napomáhá zachování správné funkce jater a podporuje
detoxikační potenciál jater
◊ podporuje regeneraci jaterních buněk a pomáhá je
chránit před škodlivým působením volných radikálů
◊ podporuje správné trávení, očistu jater i celého těla
◊ pomáhá udržet správnou činnost srdce, přispívá k
udržení normální hladiny cukru v krvi

239,-

Doplněk stravy.

295,-

Valetol

◊ doplněk stravy obsahující různé živiny a zinek, který přispívá k udržení
normálního stavu zraku

Doplněk stravy.

V nabídce také
Protectum Ginkgo Extra 90 kapslí
Protectum Vital 90 kapslí

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Pouze pro krátkodobé použití.

61,-

49,-

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

79,96,-

Teplice Ústí nad Labem

V nabídce také
Quixx nosní sprej 30ml
Quixx soft nosní sprej 30ml

109,109,-

119,160,-

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

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

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

MOST

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

CHOMUTOV

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

◊ široký sortiment léčivých přípravků
a doplňků stravy

X

145,145,-

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

Most

◊ pestrá příprava léčivých přípravků
včetně očních kapek

580,-

ÚSTÍ NAD LABEM

Chomutov

www.kzcr.eu

449,-

nosní sprej 30ml

Zdravotnický prostředek k aplikaci do nosu.

DĚČÍN

Děčín

449,449,-

◊ hypertonický roztok mořské vody, obsahuje
vodu z oceánu, čištěnou vodu a eukalyptovou
silici
◊ účinně pomáhá uvolnit ucpaný nos při nachlazení a chřipce
◊ díky eukalyptové silici přináší ještě lepší pocit
průchodného nosu
◊ pro dospělé a děti od 6 let

◊ lék na bolest hlavy, zad v křížové oblasti,
zubů, při menstruaci

V nabídce také
Valetol 12 tablet

580580,-

Quixx extra

24 tablet

90 kapslí

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

Nabídka platí od 1. 1. do 31. 3. 2021 nebo do vyprodání zásob. Před použitím si vždy 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.

www.kzcr.eu
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OTÁ Z K Y K O Č KO V Á N Í P R OT I CO V I D - 1 9

Přinášíme odpovědi na časté otázky pacientů
k očkování proti onemocnění COVID-19
Používané vakcíny
Na území ČR je možné očkovat pouze řádně registrovanou vakcínou pro území EU. Vakcíny proti COVID-19 jsou léčiva, která brání vzniku
onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 tím, že vyvolávají imunitní odpověď proti tomuto viru. Laicky lze říct, že vakcína tělo naučí, kde je slabina viru a jak vyvolat odpovídající imunitní reakci, aby imunita vir zahubila, než se stihne rozmnožit.
Nyní jsou v EU registrovány tři z existujících vakcín proti COVID-19. První schválenou vakcínou byla ta od Pfizer, po ní jde o vakcíny Moderna a AstraZeneca. Všechny jsou v Česku používané.

Jak vakcíny fungují a jak dlouho účinkují?
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Vakcíny účinkují tak, že připraví imunitní systém dané osoby tak, aby dokázal rozpoznat konkrétního původce infekčního onemocnění a bránit se proti němu. Výzkum vakcín proti COVID-19
se zaměřuje na vyvolání odpovědi na celý protein (bílkovinu, tzv. spike protein neboli protein S)
na povrchu koronaviru. Ten je jedinečný pro virus způsobující nemoc COVID-19, nebo pro jeho
část. Po očkování vakcínou se u dané osoby vyvolá imunitní odpověď. Jestliže se tato osoba
později virem nakazí, imunitní systém virus rozpozná, a protože již bude připraven proti němu
bojovat, danou osobu před onemocněním COVID-19 ochrání.
Zatím neexistují dostatečné poznatky o tom, jak dlouho po očkování se imunita navozená vakcínou zachová, nebo zda bude potřeba pravidelného přeočkování. Údaje ze studií imunogenicity
a účinnosti v dlouhodobém měřítku poslouží jako východisko pro budoucí strategie očkování.

Ochrana při mutaci viru:
Viry obvykle mutují, tedy mění se jejich genetický materiál. Je to jejich běžná vlastnost. U různých virů toto probíhá různě rychle, přičemž mutace nemusejí nezbytně ovlivnit to, jak bude
vakcína proti viru účinkovat. Některé vakcíny proti virovým onemocněním si zachovávají účinnost po mnoho let poté, kdy byly vyvinuty, a poskytují dlouhodobou ochranu. Tak je tomu např.
u vakcíny proti spalničkám nebo příušnicím. Na druhou stranu u takových nemocí, jako je chřipka, se kmeny virů mění tak často a v takovém rozsahu, že složení vakcíny se musí upravovat
každoročně, aby bylo účinné.

Jak vám může být po očkování a případné vedlejší účinky vakcíny:
Po očkování se může objevit bolest hlavy, únava nebo například bolest svalů. Není se čeho
bát, nejedná se o příznaky nemoci. Očkováním se naše tělo a imunitní systém učí, jak bojovat
s nemocí, proti které vakcína chrání. Tohle učení s sebou přináší i výše zmíněné nepříjemnosti.
Přibližně každý desátý člověk má po aplikaci vakcíny reakci jako je zčervenání nebo bolestivost
v místě vpichu, bolest svalů, únavu, zvýšenou teplotu nebo vyrážku. Tyto projevy se nazývají
fyziologické reakce a dávají nám najevo, že náš imunitní systém pracuje tak, jak má. Ve velmi
vzácných případech se může stát, že se objeví vážnější nežádoucí účinky. Hlášeny jsou v případě MMR například febrilní křeče u dětí, otoky příušní žlázy, dlouhotrvající bolesti kloubů, meningitida či velmi vzácné postižení centrální nervové soustavy. Nežádoucí reakce na očkování
jsou také alergické reakce, z toho nejvážnější je anafylaktický šok.
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