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Vážení čtenáři infolistů,
rok 2020 se pomalu blíží ke svému závěru. Myslím si, že
tento rok budeme mít všichni v paměti ještě dlouhou dobu.
Ano, rok 2020 byl jiný, byl plný změn a výzev. Stejně tak jako
vy, i Krajská zdravotní, a. s., se musela vypořádat s mnoha
překážkami. Plnící se zdravotnická lůžka či zvýšený tlak na
všechny naše zaměstnance. S tím vším se naše zdravotnická
zařízení musela vypořádat. V prvé řadě bych rád ještě jednou poděkoval všem,
kteří se na chodu těchto zařízení podílejí. Za jejich neskutečné pracovní nasazení,
za jejich odvahu a chuť pomáhat druhým.

Krajská zdravotní

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s.,
(KZ) na svém prvním jednání v novém složení v pondělí 23. listopadu 2020 v budově ředitelství společnosti zvolilo předsedu
a místopředsedu statutárního orgánu.
Předsedou představenstva je Mgr. Ing. Jindřich Zetek, místopředsedou MUDr. Leoš
Vysoudil, MBA. Dalšími členy jsou Mgr. et
Mgr. Adam Vojtěch, MHA, MUDr. Ondřej
Štěrba a prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Rada Ústeckého kraje, který je jediným akcionářem KZ, jmenovala členy představenstva KZ s účinností od 17. listopadu 2020.

Tento rok, si však troufám tvrdit, přinesl i něco pozitivního. Vlna pomoci a solidarity, která se během první vlny epidemie koronaviru vznesla, ukázala, že vzájemné
pochopení, ohleduplnost a ochota pomoci se z naší společnosti ještě nevytratily.
Rok 2020 nám tak v jistém slova smyslu pomohl otevřít oči a uvědomit si, na čem
opravdu záleží.
Jak jsem již zmiňoval výše, letošek byl plný změn. Pevně věřím, že změny, které
se v nedávné době uskutečnily v nejvyšším managementu Krajské zdravotní, a.
s., budou změnami pozitivními, které určí nové směřování této společnosti a díky
kterým budeme moci poskytovat kvalitní péči všem, kteří ji budou potřebovat.

Představenstvo KZ, které jednalo až do
podvečerních hodin, odvolalo dosavadního generálního ředitele KZ Ing. Petra
Fialu. Na pozici KZ vyhlásilo výběrové řízení. Z rozhodnutí představenstva funkci
generálního ředitele nyní vykonává jeho
statutární zástupce MUDr. Aleš Chodacki,
ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní,
a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z.

Vážení čtenáři, samým závěrem mého úvodního slova bych vám rád popřál mnoho zdraví, co nejklidnější prožití adventního období, co nejradostnější vánoční
svátky a šťastný vstup do nového roku.
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje
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Představenstvo KZ se seznámilo s aktuální
situací kolem pandemie nemoci COVID-19
v nemocnicích KZ, prozatím rámcově s hospodařením a kondicí společnosti, která je
největším poskytovatelem lůžkové zdravotní péče v České republice a největším
zaměstnavatelem v Ústeckém kraji.
Další jednání Představenstva KZ se uskutečnilo v sídle společnosti v Ústí nad Labem ve čtvrtek 3. 12. 2020. Představenstvo projednalo přípravu finančního plánu
na rok 2021 a stanovilo jako hlavní ukazatel plánu zisk ve výši 100 milionů korun,
který bude využit jako rezerva na investiční
záměry. Představenstvo vzalo na vědomí,
že předpoklad výsledku hospodaření pro
rok 2020 je zisk v řádu statisíců.
Představenstvo se seznámilo s plánem financování strategických investic, s jejich
základními technickými parametry a se
stavem veřejných zakázek vztahujících
se k těmto akcím, a rozhodlo o zrušení
veřejných zakázek na stavby v nemocnicích v Děčíně a Chomutově a o ukončení
příkazní smlouvy na zajištění inženýringu v nemocnicích Ústí nad Labem, Děčín
a Chomutov.
Hlavním důvodem k uvedeným rozhodnutím je nezajištění finančních prostředků na
tyto záměry ve výši nejméně 1,3 miliardy
korun, což představenstvu prokazatelným
způsobem doložilo vedení společnosti.

MUDr. Leoš Vysoudil,
MBA

Mgr. et Mgr. Adam
Vojtěch, MHA

Mgr. Ing. Jindřich Zetek

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

Realizace všech tří staveb v původně navrženém rozsahu a termínech by nejen zcela zastavila jiné investice, které je nutné
provádět s ohledem na udržení rozsahu
a kvality zdravotních služeb, ale ohrozila
by existenčně celou ekonomiku Krajské
zdravotní, a. s.
Dalším důvodem je fakty podložená pochybnost o způsobu zadání veřejných zakázek k těmto akcím. Část strategických
investic je bez vysvětlení zadána jako holé
stavby bez vnitřního vybavení, dodávky
zdravotnických technologií jsou založeny
na využití kompletátora, kvalifikační parametry pro uchazeče jsou formálně detailní.
V součtu mohly tyto skutečnosti ovlivnit
cenu prací a dodávek o stovky milionů korun. K plánovaným investicím nebyly provedeny ani základní úkony investičního
rozhodování a v plánu financování nejsou
zahrnuty vyvolané investiční výdaje. Zakázky byly připraveny externí právní kanceláří, jejíž činnost byla z pokynu představenstva zastavena.

MUDr. Ondřej Štěrba

Představenstvo zajistí důkladnou revizi
problematických investic a po závěrech
revize rozhodne o dalším postupu včetně
přípravy nových veřejných zakázek. Do té
doby je nutné považovat investice v nemocnicích Děčín a Chomutov za odložené.
Ve věci investice v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem byla již podepsána
smlouva s generálním dodavatelem stavby. Představenstvo pověřilo předsedu
představenstva k jednání s dodavatelem
o možné úpravě některých parametrů
tak, aby byla investice pro nemocnici
efektivnější.
Předsedou dozorčí rady Krajské zdravotní, a. s., je Mgr. Karel Krejza, místopředsedou Ing. Jakub Komárek. Členy dozorčí
rady jsou MUDr. Miroslav Ouzký, Mgr. Pavel Janda, prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.,
MUDr. Tomáš Hanek a Vladimír Vaněk.
redakce Infolistů
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Centra specializované péče v ústecké nemocnici:
Centrum rozšířené hematologické péče

Masarykova nemocnice

Hematologie, obor zabývající se krevními nemocemi, se velmi dynamicky rozvíjí převážně v posledních letech. S velkým rozvojem diagnostiky jde ruku v ruce zvyšující se počet
hematoonkologických pacientů a současně přibývají nové léčebné možnosti.

Vzhledem k tomu, že jsme oddělení nelůžkové péče, veškerá léčba zde probíhá ambulantně. Trendem nejen naším, ale i ve
světě medicíny vůbec, je, aby pacient dostal maximální možnou léčbu ambulantně
a mohl odjet domů ke svým blízkým, kteří
jsou mu v jeho nemoci vždy oporou, a aby
nebyl izolován od své rodiny v nemocnici.
Někdy to však nutné je, zejména při komplikacích. Při nutnosti hospitalizace jsme
tedy úspěšně navázali spolupráci s naším
interním oddělením, které je pro nás velkým zázemím. I zde je však problém nedostatku lůžek a kvalifikovaných sester.

Primářka MUDr. Jana Ullrychová

Před 15 lety rozhodla Česká hematologická společnost rozšířit možnosti centrové
léčby, dosud prováděné pouze ve fakultních pracovištích, také na krajská a některá okresní pracoviště. Vznikala tak centra
s tzv. rozšířenou hematoonkologickou
péčí. Vedení Krajské zdravotní, a. s., rozhodlo o zřízení takového pracoviště na Oddělení klinické hematologie v Ústí nad Labem až s nástupem nového primáře v roce
2012. Vznik takového centra provázela
náročná několikaměsíční příprava a v roce
2013 se podařilo úspěšně obhájit status
centra s rozšířenou hematoonkologickou
péčí v Masarykově nemocnici v Ústí nad
Labem. Poté následovalo obtížné a zdlouhavé jednání s pojišťovnami a v roce 2014
jsme i my mohli konečně poprvé začít léčit
své pacienty centrovými léky.

nemocí a mnoha dalších hematoonkologických, ale i neonkologických onemocnění. Po základní terapii např. u mnohočetného myelomu připravujeme nemocné
k autologní transplantaci kostní dřeně,
která je poté realizována na klinice v Praze
nebo Plzni.

stacionář, kde probíhá ambulantní léčba.
Centrum však bylo nutné vybudovat ve
stávajících prostorech oddělení, a je tedy
pochopitelné, že dnes tyto prostory zdaleka nedostačují, protože kromě stávajících
pacientů s neonkologickými diagnózami
přibylo také mnoho hematoonkologických
nemocných.
Máme dnes velké možnosti cílené terapie
chronických leukemií, maligních lymfomů,
mnohočetného myelomu, myelodysplastického syndromu, myeloproliferativních

Na našem oddělení v současnosti pracují
4 atestovaní lékaři (z toho 2 na částečný
úvazek), další 1 lékař je v přípravě na interní kmen, nutný pro hematologickou specializaci. 3 mladé lékařky plní mateřské
povinnosti.
Máme 6 skvělých sester, které pracují
s velkým nasazením a úsměvem na tváři,
a ne vždy to mají lehké.
Nezbytnou součástí hematologického pracoviště je hematologická laboratoř; máme
velmi moderní a výborně vedenou hematologickou laboratoř a kromě genetické

diagnostiky a histologického vyšetření
trepanobiopsie (bioptický vzorek kostní
dřeně vyšetřovaný specializovaným patologem) naše laboratoř dokáže vyšetřit vše,
co k diagnostice našich nemocných potřebujeme, jako je průtoková cytometrie nebo
morfologické a cytochemické zhodnocení
nátěru kostní dřeně. Laboratoř je vybavená
nejmodernějšími přístroji s možností velmi
pečlivé diagnostiky a disponuje velmi zkušeným a odborně zdatným personálem.
Počet nemocných se stále zvyšuje zejména
díky diagnostice a i výskytem v populaci.
Terapii centrovými léky (zpravidla se jedná
o biologickou léčbu) zajišťujeme pro celý
Ústecký kraj, tedy pro více než 800 000
obyvatel. Každým rokem se rozvíjí spektrum biologické léčby a dalších léků. Nemáme však možnost léčit všemi léky jako ve

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE: KONTAKTY
Hematologická ambulance: +420 477 112 484, jana.patockova@kzcr.eu
Hematologická laboratoř – STATIM: +420 477 112 486
Objednávky Syndrom lepivých destiček, Funkce trombocytů agregometricky:
+420 477 112 489
Primář: MUDr. Jana Ullrychová, +420 477 112 480, +420 477 112 484
Zástupce primáře: MUDr. Alena Vašková, +420 477 112 483, alena.vaskova@kzcr.eu
Vedoucí hematologické laboratoře: Ing. Pavla Bradáčová, Manažer kvality
+420 477 112 481, +420 477 112 486, pavla.bradacova@kzcr.eu
Vedoucí laborant: Ivana Kocincová, +420 477 112 482, +420 477 112 486,
ivana.kocincova@kzcr.eu
Lékař: MUDr. Filip Černý, +420 477 112 483, +420 477 112 484, filip.cerny@kzcr.eu
Lékař: MUDr. Tomáš Kohoutek, +420 477 112 483, +420 477 112 484,
tomas.kohoutek@kzcr.eu
Lékař: MUDr. Jana Šandrejová, +420 477 112 483, jana.sandrejova@kzcr.eu
Bioanalytik pro klinickou hematologii a transfuzní službu:
Mgr. Šárka Dycková, +420 477 112 481, sarka.dyckova@kzcr.eu

Centrum se postupně dynamicky rozšiřovalo, a to zejména do počtu lékařů, sester, ale hlavně nemocných. Převzali jsme
postupně do léčby pacienty z pražských
klinik a všechny nově diagnostikované.
Spolupráce s fakultními klinickými pracovišti je i nadále nezbytná, ale pro naše
nemocné je velkou úlevou, že nemusejí za
veškerou léčbou opakovaně složitě dojíždět do Prahy nebo Plzně.

Problémem v Ústeckém kraji je celkově nedostatek odborně vzdělaných lékařů v oboru hematologie, jsme konfrontováni s tím,
že je nedostatečně, nebo dokonce není
vůbec zajištěná péče o hematologické pacienty v některých okresních nemocnicích.
Naše pracoviště tuto péči musí suplovat,
což nám ubírá sil se věnovat hematoonkologickým nemocným v našem centru. Ale
máme naději, školíme další nové lékaře
v oboru, který je velmi zajímavý, kreativní
a dnes i s velkými možnostmi léčby nemocí, jejichž prognóza v minulosti byla často
nepříznivá.

Oddělení klinické hematologie prodělalo mnoho změn, byly vytvořeny 4 ambulance, nová čekárna, nový prostor pro

MUDr. Jana Ullrychová
primářka
Oddělení klinické hematologie
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Vedoucí laborant Ivana Kocincová
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Vedoucí hematologické laboratoře Ing. Pavla Bradáčová

fakultních pracovištích, tam s nimi musíme
spolupracovat. Někdy i za cenu toho, že
nemocní musí za léčbou dojíždět. Toto bychom do budoucna rádi změnili. Záleží na
ekonomické situaci a vůli plátců zdravotní
péče.
Péče o hematoonkologické nemocné je náročná pro pacienta, personál i plátce zdravotní péče. V rámci České republiky jsou
zavedeny registry diagnóz s použitím biologické a ekonomicky náročné léčby a naše
oddělení také vkládá do těchto registrů
potřebná anonymní data. Celorepublikově
pak tato data slouží ke statistickým ukazatelům nemocnosti, efektivitě a úspěšnosti jednotlivých léků i výskytu jednotlivých
nemocí. Lze pak i posuzovat výskyt jednotlivých nemocí v rámci kraje a porovnávat
republikově. Výskyt hematoonkologických
malignit v našem kraji má bohužel narůstající tendenci a to, že naše Centrum rozšířené hematologické péče vzniklo, je pro
nemocné zcela určitě velkým přínosem.

Kolektiv Oddělení klinické hematologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
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Republiková prvenství: První AOTrauma Masters kurz
chirurgie hlezna a nohy v Česku a na Slovensku

Masarykova nemocnice

Realistické skeletální modely, užívané při nácviku operačních technik

Nejen tenisový svět má své masters. Světovou extraligu má i Organizace pro otázky osteosyntézy (AO/ASIF), zaštiťující celosvětově vzdělávání odborníků v oboru muskuloskeletální chirurgie. Organizace byla založena ve Švýcarsku 6. listopadu 1958 a již více
než 60 let působí jako dominující hybatel vývoje a inovací na poli chirurgie kostí, kloubů
a měkkých tkání. V současnosti je činná ve více než 190 zemích světa. Efektivní řízení
a zajištění rozhodovacích procesů stojí na centralizované struktuře volených zástupců
pro jednotlivé kontinenty, zajišťujících chod jednotlivých odborných rad pro vývoj a inovace, vzdělávání, lidské zdroje apod. Tito zástupci jsou zároveň světovými odborníky v
dané oblasti muskuloskeletální chirurgie a do jejich společnosti patří i nemnoho kostních chirurgů z České republiky (a Ústí nad Labem).
Díky nadstandardním vztahům, založeným na vysoké odbornosti a pedagogické
kvalitě našeho týmu, byla evropskou sekcí
společnosti AO přidělena kapacita pro nejvyšší stupeň vzdělávacího kurzu v oblasti
chirurgie hlezna a nohy do České republiky. Výborem české sekce AO byl organizací
kurzu pověřen původní iniciátor vzdělávací myšlenky MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D.,
spolu s kolektivem lékařů Kliniky úrazové
chirurgie MNUL a FZS UJEP (KÚCH). Motivací k pořádání kurzu byla snaha dohnat
pedagogický vývoj, který nastal v německy
mluvících zemích na poli chirurgie hlezna
a nohy a ustavit základní komunitu špičkových českých a slovenských chirurgů v této
oblasti. Z hlediska vybavení, diagnostiky i terapie patologických stavů v oblasti
hlezna a nohy si i díky úsilí kolektivu KÚCH
udržujeme v ČR úroveň srovnatelnou s nejlepšími německými, rakouskými i švýcarskými pracovišti s velkým náskokem před
zbytkem Evropy a rozvinutého světa, na
poli pedagogickém se ale nedařilo předávat poznatky k širokému spektru lékařů na
pracovištích mimo velké kliniky.
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Přípravy zcela nového vzdělávacího formátu zabraly půl roku, vytvořit se muselo pro
naše podmínky od základu vše nově. Částečnou inspirací byly zahraniční kurzy chirurgie nohy, kterých se hlavní organizátor
díky pozici mezinárodního pedagoga (international faculty) organizace AO účastnil, zvláště špičkové kadaverické kurzy
v Německu, Švýcarsku a Rakousku a kurz
v Bulharsku. Při tvorbě náplně jsme měli
volnou ruku, čehož jsme dokázali plně
využít. Do curricula s jasně definovanými
vzdělávacími tématy jsme začlenili zcela
nové výukové formáty, k nimž patřily interaktivní případové studie a akční diskuzní
skupiny, simulující reálné rozhodovací situace s velkorysými možnostmi otevřené
debaty a panelové či moderované diskuze.
Součástí byly samozřejmě i klasické přednášky, menší diskuzní skupiny, pokrývající
jednotlivé vybrané klinické případy a velmi oblíbené hands-on praktické nácviky
technik implantace. Do fakulty bylo povoláno devět předních odborníků z Německa, Čech i Slovenska, a to včetně tří lékařů

Nejmodernější implantáty s variabilním
úhlem zamčení šroubů

Ohlasy na celkovou odbornou úroveň, začlenění nových vzdělávacích prvků i připravenost členů fakulty byly velmi pozitivní,
všichni účastníci proběhlý kurz hodnotili
v superlativech a osobně děkovali za tvůrčí a přátelské prostředí, které se během
něj spontánně ustavilo. Kurz prohloubil
odborné znalosti o chirurgii hlezna a nohy
v českých a slovenských zemích a přispěl
ke zlepšení úrovně odborné péče o naše
pacienty.
Odborná, ekonomická i společenská
úspěšnost kurzu nezůstala bez povšimnutí ani v nejvyšších patrech organizace
AO a náš kolektiv byl následně vyzván ke
spolupráci na přípravě nové bible kostních chirurgů, světového AO Manuálu pro
oblast hlezna a nohy. Práce byly v mezidobí úspěšně dokončeny a AO Manual of
Fracture Management – Foot and Ankle
i se třemi kapitolami z pera týmu KÚCH vyšel na počátku roku 2020. MUDr. Lubomír
Kopp, Ph.D., byl rovněž přizván do užšího
kruhu 12 světových pedagogů, zajišťujících vzdělávání na nejvyšší světové úrovni

Diskuze nad případy z praxe řešenými sofistikovanými chirurgickými postupy

KÚCH. Hlavním zahraničním odborníkem
byl prof. Stefan Rammelt z Univerzitního
centra Drážďany, jeden z kmotrů světové chirurgie nohy a v současnosti hlavní
hybatel vývoje a inovací na poli chirurgie
nohy, světová hvězda číslo jedna.
První český kurz AOTrauma Europe Masters
Foot and Ankle Trauma and Reconstruction
se uskutečnil ve dnech 9. – 12. 4. 2019
v „českém Davosu“, městě Seči na řece
Chrudimce. Vzdělávat se přijel plný plánovaný počet 36 odborníků, ortopedů i traumatologů, se zájmem o chirurgii hlezna
a nohy, a to nejen z Čech, ale i ze Slovenska. Frekventanti kurzu patřili mezi velmi
zkušené odborníky jak z hlediska délky
praxe, tak i počtu provedených operací
a zároveň vykazovali velkou připravenost
k dalšímu vzdělávání a schopnost nové
vědomosti přetavit na svých domovských
pracovištích do praktických postupů, což
je z hlediska výsledku kurzu nejcennější.
Během kurzu měli účastníci možnost cvičit s nejmodernějšími systémy pro stabilizaci zlomenin a řešení deformit, včetně
dlah s variabilním úhlem zamčení šroubů
a anatomicky preformovaných dlah. Nácvik
praktických dovedností probíhal na realistických skeletálních modelech, pro některá
cvičení opatřených i obalem měkkých tkání
s nervově-cévními svazky tak, aby se práce
přiblížila co možná nejvíce realitě. Účastníci měli rovněž poprvé možnost plánovaně
představit své vlastní problémové případy
a řešit je v širokém fóru, což také učinili.

www.kzcr.eu

Kolektiv účastníků a fakulty kurzu AOTrauma Masters Foot and Ankle v Seči včetně univ. prof. Dr. med. Stefana Rammelta, Ph.D.

v kurzech AO Trauma World Masters, pořádaných každoročně v Madridu a Davosu.
Všechny tyto skutečnosti potvrzují vedoucí postavení týmu KÚCH na poli chirurgie
hlezna a nohy v rámci České republiky,
které bylo dosaženo dlouholetým osobním nasazením a úsilím s trvalou a trvající
materiální, odbornou a finanční podporou
vedení Masarykovy nemocnice i Krajské
zdravotní, a. s. Vše nasvědčuje tomu, že
ani současná složitá personální a epidemiologická situace by na tom v dlouhodobém horizontu neměla nic změnit.
MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D.
Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP a MNUL
Jedna z mnoha evaluačních tabulek, konkrétně znázorňující výraznou progresi ve znalostech
účastníků, dosaženou v rámci kurzu
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Děčínská nemocnice má nový přístroj pro počítačovou
tomografii, nahradil starší zdravotnickou techniku

Nemocnice Děčín

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) zprovoznila
v Nemocnici Děčín, o. z., nový přístroj pro
počítačovou tomografii (CT). Nahradil starší zdravotnickou techniku, která sloužila
pacientům od roku 2008. Pořizovací cena
nového počítačového tomografu s příslušenstvím je 15 218 170 Kč včetně DPH. Financování bylo zajištěno z dotačního titulu
31. výzvy IROP – projekt „Zvýšení kvality
návazné péče – Nemocnice Děčín, o. z.“
Stávající počítačový tomograf Siemens
Somatom Emotion 16 byl v děčínské nemocnici v provozu dvanáct let a již neodpovídal požadavkům na současné trendy
v zobrazovacích metodách v radiodiagnostice. V souvislosti s nutností obnovy počítačového tomografu jako jednoho ze
základních vybavení Radiodiagnostického
oddělení a Iktového centra Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., proto
byl 13. listopadu 2020 uveden do klinického provozu nový počítačový tomograf
Aquilion PRIME SP výrobce Canon Medical

Oddělení laboratorního komplementu stanovuje marker
karcinomu prostaty novou metodou a vyšetřuje protilátky
IgM a IgG proti novému koronaviru

Nemocnice Most

Systems Corporation od dodavatele AURA
Medical s. r. o.
„Zdravotníci i pacienti dostávají k radiodiagnostice namísto dosud používaného
kvalitativně zcela nový, moderní přístroj.
Jde o další krok v očekávané modernizaci
děčínské nemocnice,“ řekl k obměně zdravotnické techniky MUDr. Michal Hanauer,
ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní,
a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.

Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.,
začalo stanovovat neinvazivní metodou moderní marker karcinomu prostaty. Jedná se
o tzv. prostate health index (PHI), marker s mnohem vyšší specificitou a diagnostockou
výpovědí hodnotou než běžne používané PSA. Nově toto oddělení také vyšetřuje protilátky IgM a IgG proti koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícímu onemocnění COVID-19. Jde
o jednu z možností využití produkce protilátek proti viru v těle pacienta.

Radiodiagnostické oddělení děčínské nemocnice zajišťuje celotělovou diagnostiku
včetně diagnostických výkonů, intervenčních výkonů, RTG diagnostiku zažívacího
traktu a urotraktu, hrudníku, traumata,
ultrazvuková a CT vyšetření, intervenční
výkony pod CT.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí
Nový přístroj pro počítačovou tomografii

Krajská zdravotní provádí vyšetření na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím antigenních testů
Krajská zdravotní

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky provádí ve svých odběrových centrech v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě
a Chomutově vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů.
Vyšetření je možné u osob, které jsou
účastny veřejného zdravotního pojištění
v České republice, pokud požádají o provedení antigenního testu a prokáží se
průkazem pojištěnce nebo náhradním
dokladem, a to však nejvýše jedenkrát za
5 dní. Vyšetření se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování
izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR
testu s pozitivním výsledkem, a u osob,
kterým byl v posledních 5 dnech proveden
test metodou RT-PCR nebo POC antigenní
test s negativním výsledkem.
Od 4. prosince takto KZ testovala výhradně
pedagogické pracovníky.
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Zájemce odeslaný k odběru na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2
prostřednictvím POC antigenních testů se
musí, stejně jako žadatelé o PCR test a test
na protilátky z kapilární krve, objednat
předem přes elektronický objednávkový
systém na adrese www.kzcr.eu/testcovid.
Po rozkliknutí se uživateli internetu zobrazí odkaz na požadované odběrové centrum, kde si zájemce zvolí nejbližší možný
termín.
Místa odběru vzorků k testování na COVID-19 v KZ jsou zapojena do státem
a zdravotními pojišťovnami garantované
páteřní sítě odběrových center a odběrových center v regionální síti a splňují požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR na
odběrová pracoviště v obou uvedených
sítích. Masarykova nemocnice v Ústí nad

Labem, o. z., je zařazena do celorepublikové sítě center, Nemocnice Děčín, o. z.,
Nemocnice Teplice, o. z., Nemocnice Most,
o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., do regionální sítě.
Nadále odběrová centra KZ v Děčíně, Ústí
nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově
provádí stěr z nosohltanu na PCR zájemcům odeslaným krajskou hygienickou stanicí, praktickým lékařem a samoplátcům.
Zpracování vzorku přijde samoplátce na
1 756 Kč. Test na protilátky, který prováděn z kapilární krve a je plně hrazený žadatelem, stojí 490 Kč. POC antigenní test
pro pedagogy je hrazen ze zdravotního
pojištění.
Podrobné informace k provozu odběrových center pro testování na přítomnost
nákazy způsobující onemocnění COVID-19
najdou zájemci na webu www.kzcr.eu.
redakce Infolistů

www.kzcr.eu

Zdravotní laborantka Romana Rájková, DiS, u nového laboratorního přístroje na zpracování vzorků

„V naší laboratoři je k dispozici stanovení
markeru karcinomu prostaty na analyzátoru Access 2. Jedná se o chemiluminiscenční stanovení využívající paramagnetických
částic pro kvantitativní určení hladin prostatického specifického antigenu – PSA
– volného PSA a hlavně -2 pro PSA, které
slouží pro výpočet multivariačního indexu – PHI. Doba měření zhruba 20 minut,“
uvádí Ing. Eva Herkommerová Ph.D., MBA,
vedoucí Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
Karcinom prostaty patří mezi jedno z nejčastějších zhoubných nádorových onemocnění mužů v České republice a tvoří
asi 4 % všech nádorů. Velmi důležitou roli
při určení hraje laboratorní diagnostika
a prostatický sérový antigen. Pacientům se

odebírá krev před případným vyšetřením
prostaty skrz konečník.

ODDĚLENÍ VYŠETŘUJE PROTILÁTKY
IGM A IGG PROTI KORONAVIRU
ZPŮSOBUJÍCÍMU COVID-19
Od listopadu letošního roku Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., začalo také vyšetřovat protilátky IgM a IgG
proti novému typu koronaviru SARS-CoV-2
způsobujícímu onemocnění COVID-19.
Jde o jednu z možností využití produkce
protilátek proti viru v těle pacienta. „Serologické testování neboli testování protilátek je důležitým nástrojem pro určení,
u koho se vyvinula imunitní odezva na
virus SARS-CoV-2, a proto umožňuje lepší
sledování případů onemocnění COVID-19,

včetně těch, které mohou být asymptomatické nebo u kterých již došlo k zotavení,“
uvádí Ing. Eva Herkommerová Ph.D., MBA,
vedoucí Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
„Protilátky IgM jsou tzv. protilátky akutní
fáze onemocnění, jejich tvorba nastupuje bezprostředně po objevení symptomů
onemocnění, u asymptomatických pacientů po 7 až 14 dnech od infekce, jejich
hladiny rychle dosahují maxima a postupně klesají. Jejich pomocí lze monitorovat
akutní fázi onemocnění, kdy je u člověka
riziko rozvoje těžších forem a zároveň
představuje riziko pro své okolí. Protilátky IgG jsou tzv. anamnestické protilátky.
V séru je lze detekovat přibližně po 14 až
21 dnech od infekce. U pacientů, včetně
asymptomatických, jsou známkou prodělané infekce. Vzhledem k dynamice tvorby
jejich detekce většinou znamená, že pacient již není infekční pro své okolí, a naopak
mu tyto protilátky poskytují určitý stupeň
ochrany před další infekcí. Jejich množství
v séru dosahuje maxima přibližně 4 až 6
týdnů po objevení symptomů a následně
jejich hladina klesá v průběhu přibližně
následujícího půl roku. Pro monitoring je
vždy vhodnější použít stanovení obou typů
protilátek zvlášť, protože kombinovaný
test na stanovení protilátek IgM a IgG nedokáže rozlišit mezi akutní a anamnestickou odpovědí organizmu,“ dodává Ing. Eva
Herkommerová, Ph.D.
COVID-19 je infekční onemocnění způsobované nově objeveným koronavirem
SARS-CoV-2. Podle Centra pro kontrolu
a prevenci nemocí má až 81 % infikovaných
asymptomatický až mírný průběh onemocnění. U starších lidí a lidí se zdravotními
problémy, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, chronická respirační
onemocnění či rakovina, je vyšší pravděpodobnost rozvinutí závažného onemocnění. V této chvíli nejsou pro onemocnění
COVID-19 k dispozici žádné specifické vakcíny ani léky. Zlatým standardem detekce
viru je PCR stanovení, ale vzhledem k jeho
obtížnější dostupnosti, složitému odběru
vzorku a vysoké ceně nabývají na významu
i ostatní formy testování.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů
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Cholesterol a jeho působení na náš organismus
Cholesterol je látka tukové povahy, která je pro tělo nezbytná. Je součástí každé buňky,
základní stavební jednotkou nervů, mozkových buněk a je potřeba pro tvorbu hormonů
a vitamínů D. Zčásti si ho člověk vyrábí sám, zčásti ho přijímá v potravě. Zdravý organismus dokáže udržovat jeho správný poměr v krvi a trávicím systému. Cholesterol pomáhá
tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných membrán. Pokud je ho ale
v těle nadměrné množství, může se usazovat na stěnách cév v podobě aterosklerotického
plátu a způsobovat ztrátu jejich pružnosti nebo dokonce zúžení až ucpání. To je velmi
nebezpečné, protože orgán, který céva vyživuje, odumře.

Člověk by měl omezit uzeniny, tučné maso a tučné mléčné výrobky. Ilustrační foto

PŘÍJEM CHOLESTEROLU A ROZDĚLENÍ
CHOLESTEROLU PODLE HUSTOTY

PŘÍZNAKY VYSOKÉHO
CHOLESTEROLU

Denní doporučený příjem cholesterolu by
měl být okolo 300 mg/den, to odpovídá
jednomu vajíčku za den. V těle je cholesterol přenášen pomocí částeček zvaných
lipoproteiny, které jsou složeny z tuků
a bílkovin. Pokud jsou lipoproteiny převážně tukové – LDL (low density lipoprotein),
putují s cholesterolem do okrajových tkání, kde mohou negativně působit na cévní
stěnu. Cholesterolu přenášenému LDL se
lidově říká „zlý“ a jeho hodnota by měla
být pod 3,4 mmol/l, u dětí pod 2,6 mmol/l.
Pokud jsou lipoproteiny převážně bílkovinné – HDL (high density lipoprotein),
odnášejí přebytečný cholesterol z cév do
jater. Říká se mu také lidově „hodný“ cholesterol. Jeho hladina by měla být nad 1,4
mmol/l a u dětí nad 1 mmol/l. Hladina celkového cholesterolu by měla být 3,9–5,2
mmol/l, nad 6,2 už je vysoké riziko ucpání
cév, u dětí by mě být cholesterol pod 4,4
mmol/l. Jako poslední ukazatel se v krvi
sleduje hladina triglyceridů (necholesterolových tuků). Jejich hladina by měla být
pod 1,7 mmol/l.

Vysoký cholesterol nijak nebolí ani se nijak
neprojevuje, o to je nebezpečnější. Zjistí
ho až lékař z krve. Pacient pocítí příznaky
až když dojde k rozvoji aterosklerózy a je
omezena průchodnost tepny. V důsledku
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Nemocnice Děčín

aterosklerózy pak může dojít k infarktu
myokardu, cévní mozkové příhodě, ucpání
cév dolních končetin.

LÉČBA VYSOKÉHO CHOLESTEROLU
Jako první je velmi důležitá změna životního stylu, ke kterému patří pestrá a vyvážená strava a dostatek pohybu. Při nadváze
je vhodné snížit tělesnou hmotnost, aby
se zabránilo vzniku obezity. Při nízkocholesterolové dietě je potřeba omezit potraviny obsahující velké množství cholesterolu (vnitřnosti, vaječný žloutek, sádlo).
Také je velmi důležité se zaměřit na kvalitní složení tuků ve stravě. Člověk by měl
dávat přednost bílému a libovému masu
a omezit uzeniny, tučné maso a tučné
mléčné výrobky. Strava by měla obsahovat i dostatek vlákniny, především z ovoce,
zeleniny, celozrnného pečiva, celozrnných
těstovin nebo hnědé rýže. Z jídelníčku by
měly zmizet slazené nápoje a limonády,
větší množství černé kávy, silného černého
čaje a alkohol. Zdravý životní styl znamená
také pohyb, který má dobrý vliv nejen na
hladinu cholesterolu, ale celkově na srdce
a cévy, posiluje imunitu a pomáhá odbourávat stres. Tělu je dobré dopřát také dostatek odpočinku a spánku.
Markéta Ouzká, DiS.
nutriční terapeutka
Nemocnice Děčín, o. z.

Studentka střední zdravotnické školy Michaela Gvoždiaková:
Práce na Covidovém oddělení mi dala zkušenosti k nezaplacení
Nemocnice Chomutov

www.kzcr.eu

Pomáhala jsem sestřičkám se vším, co
bylo potřeba. Spoustu věcí jsem se v průběhu naučila, tak jsem byla šťastná, že
jsem mohla pomáhat stále více než na začátku. Určitě mi práce na Covidém oddělení dala spoustu zkušenosti k nezaplacení.
Poznala jsem hodně úžasných sestřiček.
Také jsem poznala věci a výkony, ke kterým se nedostanu na klasickém oddělení,
a pod dohledem sestřiček jsem si je mohla
vyzkoušet. Vůbec nelituji, že jsem šla přímo na Covidové oddělení. Věděla jsem, že
to bude náročné, ale i přes to jsem si to
zkusila a jsem ráda.

Proč jste si vybrala tento obor? Láká vás
práce ve zdravotnictví?
Už od 6. třídy na základní škole jsem věděla, že chci být ve zdravotnictví, tak jsem
si to splnila. Určitě chci ve zdravotnictví
pokračovat dále. Je to krásná a zajímavá
práce, která mě každý den naplňuje.

Proč jste se rozhodla pomáhat v době
pandemie v Nemocnici Chomutov? Jak
dlouho jste tam pracovala?
Hlavní motiv pro mne byla pomoc. Doufala
jsem, že moje pomoc bude potřeba v této
krizi a teď jsem šťastná, že jsem mohla
pracovat každý den po boku úžasných sestřiček. Pracovala jsem tam měsíc a půl
a kdybych mohla, tak s radostí vypomáhám dále.

Vybrala jste si sama, kde chcete
v nemocnici pracovat?

Michaela Gvoždiaková

Sama jsem si nevybrala. Ze začátku jsem
pracovala na klasickém oddělení, kam mě
přidělili, a když přišel návrh, abych pracovala na Covidovém oddělení, tak jsem ho
okamžitě přijala. Nevěděla jsem do čeho
jdu, ale teď jsem ráda, že jsem si to vyzkoušela, a nelituji toho.

Jak náročné bylo skloubit práci
v nemocnici se studiem?
Bylo to velmi náročné. Ze začátku jsem se
bála, že to nezvládnu, ale když člověk chce,
tak se dá zvládnout vše. Aspoň mám do
budoucna zkušenost, jaké to je. Jsem ráda,
že jsem mohla tuto zkušenost poznat.
Ptal se Martin Klimeš, redaktor Infolistů

Nemocnice v Ústeckém kraji převzaly 25 plicních ventilátorů
jako dar od výrobce zdravotnické techniky BTL

Nemocnice Most

Nemocnice v Ústeckém kraji dostaly darem 25 plicních ventilátorů od skupiny BTL.
O vybavení se rozdělí nemocnice v Mostě, Děčíně, Litoměřicích a Teplicích. Celkem
daruje skupina České republice 300 ventilátorů a 100 000 respirátorů, které si rozdělí
ministerstvo zdravotnictví a jednotlivé nemocnice.
„Děkujeme firmě BTL za poskytnutý dar.
Nesmírně si vážíme pracovního nasazení
výzkumného týmu firmy, který dokázal v tak
krátké době vyvinout z dostupných zdrojů
jednoduchý záložní ventilátor a poskytnul
jej nemocnicím. Umožní to v případech
nejvyšší nouze nasadit v omezeném rozsahu tyto ventilátory na pacienty v méně
závažném stavu, vesměs nekovidové etiologie, a vysoce sofistikované a plně vybavené ventilátory, kterými každé oddělení
disponuje, využít pro pacienty v nejtěžších
stavech,“ uvedl MUDr. Miroslav Peleška,
ředitel zdravotní péče a primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Krajské
zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Dobrý vliv na hladinu cholesterolu má i sport. Ilustrační foto: Jana Burešová

Jak vaše práce v nemocnici vypadala? Co
vám to dalo?

Vedení Krajské zdravotní, a. s., děkuje
všem, kteří se zapojili do pomoci v našich
nemocnicích. Jednou z těch, kteří pomohli
v době pandemie koronaviru, je i osmnáctiletá studentka oboru Zdravotnický asistent na Střední zdravotnické škole v Chomutově Michaela Gvoždiaková.

Aktuálně dobíhá distribuce zdravotnické
techniky i materiálů do nemocnic prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví i přímo.
Mezi zařízení, která už pomoc obdržela,
patří právě nemocnice v Mostě, Děčíně, Litoměřicích a Teplicích.
„Hned po vypuknutí pandemie jsme měli
potřebu prakticky pomoci při celosvětovém boji proti pandemii. Našim českým
vývojářům se podařilo v rekordním čase
několika měsíců vyvinout a zahájit výrobu
kvalitních respirátorů. Na základě volné
licence americké firmy jsme pak záhy vyvinuli i vlastní plicní ventilátory,“ popisuje
Tomáš Drbal, ředitel společnosti BTL.

„Ukázalo se, že i české zdravotnictví potřebuje od zhoršení epidemiologické situace
veškeré personální kapacity, stejně jako
dostatek zdravotnické techniky. Rozhodli
jsme se tak Česku pomoci a dostat ventilátory i respirátory co nejrychleji do místních
nemocnic,“ dodal Drbal.
Plicní ventilátory i respirátory třídy FFP2
vyvinuté a vyráběné BTL jsou standardně certifikovány pro použití v EU. Respirátory mají také EUA certifikaci v USA.
Darovací smlouva byla podepsána dne
26. října mezi resortem zdravotnictví a ředitelem společnosti BTL, panem Tomášem
Drbalem.
redakce Infolistů
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Lékaři Krajské zdravotní použili jako první v České republice
plicní ventilátor CoroVent

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

generálního ředitele

Masarykova nemocnice

Kvalifikační a osobní předpoklady uchazečů:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru lékařství, ekonomika nebo právo
minimálně desetiletá praxe na místě vedoucího zaměstnance
praxe v řídící funkci ve zdravotnickém zařízení s akutní lůžkovou péčí minimálně pět let
praxe v řídící funkci s kolektivem větším než 100 zaměstnanců minimálně tři roky
organizační a řídící schopnosti
občanská a morální bezúhonnost
zdravotní způsobilost
schopnost efektivní komunikace
schopnost motivovat podřízené
vysoká úroveň flexibility, rozhodnost, analytické a strategické myšlení
zkušenosti s projektovým řízením
schopnost práce v zátěžových situacích, rezistence na stres
znalost legislativy v oblasti činnosti obchodních společností
znalost systému ekonomiky zdravotní péče
znalost postupů zadavatele při zadávání veřejných zakázek
vítána zkušenost s řízením investičních projektů
vítána základní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (Aj, Nj, Fj)

Rámcová pracovní náplň:
◊
◊
◊
◊

plnění úkolů vedoucího zaměstnance
jednání ve věcech společnosti podle stanov a vnitřních organizačních norem
zodpovědnost za činnost organizace a její rozvoj v rozsahu daném stanovami a vnitřními organizačními normami
spolupráce s představenstvem a dozorčí radou společnosti

Obsah přihlášky:
Tým z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, který ventilátor CoroVent vyvinul, seznamuje zdravotníky z ústecké KAPIM s novým přístrojem

Lékaři Kliniky 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., (KAPIM) jako první v České republice použili přístroj
CoroVent vyvinutý v tuzemsku u pacienta s těžkým selháním plicních funkcí v důsledku
nemoci COVID-19. Ventilátor, který je určen přímo pro pacienty léčící se z tohoto onemocnění, vyvinul tým pod vedením prof. Ing. Karla Roubíka, Ph.D., na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI ČVUT). Na vývoji techniky se podílela také lékařka KAPIM MUDr. Lenka Horáková, DESA.
„Jedná se o nouzový plicní ventilátor určený pro pacienty s onemocněním COVID-19
vyžadující připojení na umělou plicní ventilaci. Ačkoliv je ventilátor CoroVent poměrně jednoduchý přístroj, který se doporučuje používat při nedostatku standardních
plicních ventilátorů při léčbě onemocnění
způsobeného novým typem koronaviru,
poskytuje dostatečně kvalitní ventilaci
podle nejnovějších lékařských doporučení,“ představuje CoroVent MUDr. Lenka Horáková, DESA, lékařka KAPIM, jež pracuje
také jako doktorandka na FBMI ČVUT.
„CoroVent byl zároveň navržen z komponent běžně dostupných na trhu, což umožňuje jeho rychlou výrobu ve velkém počtu
kusů, jelikož není třeba čekat na speciální a na zakázku vyráběné díly,“ doplňuje
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Ing. Václav Ort z FBMI ČVUT, jeden z vynálezců přístroje.
„V polovině března letošního roku vznikl
na FBMI ČVUT malý tým pod vedením prof.
Ing. Karla Roubíka, Ph.D., kdy má úloha při
vývoji CoroVentu spočívala v konzultování
návrhu dle současné úrovně vědeckých
znalostí o této nové nemoci a v optimalizaci designu pro klinické použití. Využila
jsem poznatky a zkušenosti z práce na velké jednotce intenzivní péče zde na KAPIM i
v zahraničí,“ říká o vývoji plicního ventilátoru pro boj s nemocí COVID-19 MUDr. Lenka Horáková, DESA.

v nemocnicích,“ konstatuje Bc. Šimon Walzel, který se v týmu profesora Roubíka podílel na vývoji tohoto ventilátoru.
„Lékaři KAPIM použili nouzový plicní ventilátor CoroVent poprvé na začátku listopadu,“ informuje MUDr. Josef Škola, EDIC,
primář KAPIM. „Cílem bylo získat zkušenosti s jeho použitím. Pacient byl připojen po dobu 24 hodin a vše proběhlo bez
problémů.”
„Bezproblémový přechod z klasického
ventilátoru na CoroVent a zpět prokázal, že
ventilátor byl dobře navržen a umožňuje
plnohodnotnou ventilaci pacientů s respiračním selháním, jakou umožňují standardní ventilátory,” uvádí prof. Roubík.
„Jsme rádi, že jsme mohli přispět ke zvýšení připravenosti našeho zdravotnictví na
současný nepříznivý vývoj pandemie COVID-19 v naší vlasti,” dodává.
redakce Infolistů

„Je to skvělý pocit, když po několika
měsících vývoje a testování CoroVentu
v Kladně může přístroj konečně pomáhat

www.kzcr.eu

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

název pracovního místa a označení společnosti, v níž má být vedoucí pracovní místo vykonáváno
ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
informace o referenčních projektech ve zdravotnictví
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa
datum a vlastnoruční podpis uchazeče
udělení souhlasu společnosti Krajská zdravotní, a.s., aby za účelem výběrového řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa generálního ředitele, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zpracovávala osobní údaje v rozsahu, v jakém je uchazeč poskytne
◊ písemná koncepce organizace řízení a rozvoje zařízení (v rozsahu max. 10 stran formátu A4)

Doplňující informace:
◊ součástí výběrového řízení může být i psychologické testování
◊ předpokládaný nástup do funkce dle vzájemné dohody
◊ platové podmínky se řídí vnitřními organizačními normami společnosti

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
◊ Výběrové řízení bude vedeno formou pohovorů s uchazeči a výběrová komise si vyhrazuje právo zvolit k výběru
nejvhodnějšího uchazeče i jiné, pomocné nástroje výběru, například psychologické testy.
◊ Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými přílohami zašlete nebo předejte osobně v bezpečně zalepené
obálce označené „VŘ-GŘ KZ - NEOTVÍRAT“ nejpozději do 29. 1. 2021 na adresu:

Krajská zdravotní, a.s.
k rukám Ing. Mgr. Bc. Vlasty Kašparové
Sociální péče 3316/12a
401 13 Ústí nad Labem
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Jak správně sedět u počítače
Dnes je doba, kdy mnoho z nás tráví hodiny a hodiny denně v sedě u počítače.
Tato pozice je nepříznivá k fyziologickému
zakřivení páteře. Pro lidi pracující u počítače bývá typická horní svalová dysbalance
- díky držení myši bývá pravé rameno výš.
Častým jevem je i předsunutá hlava, někdy
i mírná rotace, to když nemáme monitor
kolmo před sebou. Toto postavení hlavy
výrazně zatěžuje krční páteř a je častým
důvodem bolestí hlavy. Častým jevem bývá
i protrakce ramen – ramena jsou nadměrně vysunutá dopředu - a také kulatá záda
a přetížené trapézové svaly. To vede k bolesti hrudní páteře a ramen a šíje.
Toto nesprávné držení těla vede k nesprávnému dechovému stereotypu, kdy bránice
nemůže naplno pracovat a stabilizovat
střed těla.
Co dělat, abychom si ulevili? V první řadě
nesedět hodiny v kuse! Je-li to možné,
občas se zvednout, projít, protáhnout,

Názorná ukázka správného sezení u počítače

prodýchat. Pokud to jde, dobře zvolit židli. Ideální je výškově nastavitelná, která
má opěrky pro ruce i hlavu. Pokud není,
snažit se co nejvíc si přizpůsobit prostředí – chodidla by ideálně měla být opřená
celá o zem. Když jsme malí, podložit dolní
končetiny, když jsme velcí, podložit zadek.
Židle by neměla být z tvrdého a chladného
materiálu!
Monitor by měl být kolmo před námi, záda
by měla být opřená o opěradlo, paže jdou

Nemocnice Teplice
podél těla, lokty ohnuty do zhruba 80
stupňů. Hlava je srovnaná, nepředsunutá,
ramena rozložena do široka. Stehna opřená o sedák židle, kolena zhruba v pravém
úhlu, chodila opřená o zem. Sedíme volně,
příjemně. Křečovité držení, byť relativně
správné, je kontraproduktivní. Krátkodobě
(do 30 min) můžeme židli vyměnit za velký
míč, který nás nutí aktivovat hluboký stabilizační systém. Po práci nikdy nezapomínat na protažení celého těla. Celý den jsme
skrčení, tak se snažit vytáhnout se. Nezapomínat na protažení prstů – myš i klávesnice dělají divy!!! A určitě nikdy neuškodí
procházka na čerstvém vzduchu, či nějaká
sportovní aktivita. A i tady platí – veselá
mysl, půl zdraví!
Jitka Macounová
vedoucí fyzioterapeut
Rehabilitační oddělení
Nemocnice Teplice, o. z.

V ústecké Masarykově nemocnici darovali krev příslušníci
a zaměstnanci Vězeňské služby ČR

Masarykova nemocnice

Společné darování krve v rámci celorepublikového projektu uskutečnili 13. listopadu
příslušníci a zaměstnanci Vězeňské služby České republiky na Transfuzním oddělení
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Odběrů se zúčastnily čtyři desítky dárců z Vazebních věznic Litoměřice a Teplice a z věznic Nové Sedlo,
Bělušice a Všehrdy.
„Za takovou akci, jakou zorganizovala Vězeňská služba ČR, jsme velmi rádi. Je to
jisté osvěžení v rámci tradičních odběrů
krve, na které si dárce zveme. Dobrovolné
dárcovství krve se podobnými akcemi více
dostane do povědomí veřejnosti. Předpokládáme také, že ti, co dnes přišli poprvé,
budu darovat krev i nadále,“ řekl primář
transfuzního oddělení ústecké nemocnice
MUDr. Jiří Masopust.
Krajská zdravotní, a. s., (KZ) má dvě transfuzní oddělení. V ústecké Masarykově nemocnici a chomutovské nemocnici. V nemocnicích v Teplicích a Mostě jsou pouze
odběrové prostory, které jsou detašovanými zdravotnickými pracovišti těchto transfuzních oddělení. V děčínské nemocnici
se provádějí odběry krve v samostatném
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odběrovém středisku, odebranou krev
a plazmu zpracovává ústecké transfuzní
oddělení.

Masarykova nemocnice

V Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL),
bylo před dvěma lety otevřeno nové oddělení kardiochirurgie. Rádi se ozýváme se
zprávou o nevšedním výkonu a výborné
spolupráci.
Počtem lůžek a operačních výkonů nová
kardiochirurgie nemůže a nechce konkurovat velkým pražským centrům, úspěšný rozvoj nyní zpomalila i coronavirová
epidemie. Naším cílem je v podmínkách,
které máme, dosáhnout co nejlepší kvality operační a pooperační péče v klidném
prostředí menšího oddělení s individualizovanou péčí. Nicméně i k nám přicházejí
pacienti komplikovaní, vyžadující sofistikovanou mezioborovou léčbu. V nedávné
době jsme provedli operaci srdce u mladého nemocného s hemofilií, což je skutečně
raritní výkon, který se vyskytuje naprosto
ojediněle.
Rádi bychom se v tomto časopise podělili
o naši zkušenost a úspěch.
KAZUISTIKA: MUŽ, 24 LET
Mladý muž je dlouhodobě sledován pro
vrozenou srdeční vadu - bikuspidální aortální chlopeň v poradně pro vrozené vady
v dospělosti. Pět let je známa diagnóza
Hemofilie A, tedy poruchy krevní srážlivosti při nedostatku faktoru VIII. Nemocní jsou ohroženi masivním krvácením při
jakémkoli chirurgickém zásahu, což činí
kardiochirurgickou operaci v mimotělním
oběhu velmi rizikovou, vyžadující dokonalou přípravu.
V minulosti závažněji nestonal, pracuje,
bez omezení výkonnosti.

Transfuzní oddělení jak v ústecké Masarykově nemocnici, tak v chomutovské
nemocnici jsou plnohodnotnými zdravotnickými pracovišti na stejné úrovni. Na
každém z těchto oddělení disponují šesti
odběrovými křesly pro odběr plné krve.

LÉKAŘSKÝ TÝM:

Ústecké transfuzní oddělení eviduje téměř
7700 dárců krve a krevních složek. Jedná
se o dárce z okresů Ústí nad Labem, Teplice a Litoměřice. V chomutovské nemocnici
evidují 6300 dárců krve a krevních destiček. Zde se jedná o dárce z okresů Most
a Chomutov.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Neobvyklý kardiochirurgický výkon v ústecké nemocnici

Foto: Vězeňská služba České republiky

www.kzcr.eu

prim. MUDr. Miroslav Kolesár, prim.
MUDr. Štěpán Ruppert, MUDr. Renata Živná, MUDr. Jana Ullrychová
– primářka hematologie, MUDr. Jiří
Masopust – primář transfuzního
oddělení, MUDr. Eva Sedláčková,
prim. MUDr. Pavel Dlouhý, infekční
oddělení (všichni Masarykova nemocnice), MUDr. Roman Gebauer
– FN Motol, MUDr. Jana Rubáčková
Popelová – Nemocnice Na Homolce
a kolektiv lékařů a sester Masarykovy nemocnice, oddělení KCH, kardiologie, infekční oddělení.

soběstačný, bez bolesti, se zhojenou kožní
jizvou.
ECHO nález ukazuje dobře funkční biologickou aortální chlopeň a výrazně zlepšenou funkci levé komory.

Kardiochirurgická jednotka intenzivní péče

21. 8. 2020 byl přijat do Masarykovy nemocnice pro měsíc trvající intermitentní
teploty, pocení a slabost. ECHO vyšetření
prokazuje nález infekční endokarditidy
na vrozeně anomální aortální chlopni, pro
kterou sledován na kardiologii. Na infekčním oddělení byl léčen 6 týdnů antibiotiky,
mikrobiologický nález prokazuje původceStreptococcus mutant. Poté bylo rozhodnuto o nezbytném a naléhavém operačním
výkonu v mimotělním oběhu, což je v případě hemofilie zcela výjimečná situace,
vyžadující pečlivou odbornou přípravu.

Antibiotická léčba: po přijetí Prostaphilin,
Ampicilin, Gentamicin IV. celkem 8 dní, od
31. 8. pak G-penicilin IV. 6 týdnů, cíleně
dle původce, pokračováno poté dále do
operace a stejně ještě 2 týdny po výkonu,
kdy antibiotická léčba ukončena.
Hematologie: Dle doporučení lékařů hematologů stanoven protokol suplementace F. VIII - preparát ADVATE. Započato bylo
1 hodinu před operací, pokračovali jsme
24hodinovým podáváním dle laboratorních ukazatelů ještě 2 dny a dále již jen
podáváním 3x denně, snižováním dávky
až do propuštění nemocného, tedy 2 týdny
po výkonu.
Nemocný neměl žádnou komplikaci vyvolanou krvácením.

2. 10. byl přeložen před operací z infekčního oddělení na kardiologickou kliniku, s již
těžkou aortální vadou - regurgitací a známkami srdečního selhávání, které se rychle
zhoršovalo. Bylo třeba urychlit operační
výkon, již jednou odložený pro epidemiologickou situaci Covid.

Léčba doma bude trvale antiagregační,
Anopyrin 100 mg/den.

19. 10. byla provedena náhrada aortální chlopně bioprotézou z částečné
sternotomie.

Na péči o pacienta s hemofilií A se podílel
zkušený tým, složený z kardiologa specializovaného na vrozené srdeční vady, hematologa, odborníka transfuzního oddělení, kardiochirurga dospělých nemocných
a kardiochirurga konzultanta pro vrozené
vady v dospělosti, kardioanesteziologů
a intenzivistů KCH oddělení. Bez této mezioborové spolupráce by složitý výkon
nebylo možné provést! Radostí bylo spolupracovat v týmu lékařů, složeném z odborníků jak Masarykovy nemocnice, tak
pražských pracovišť.

PRŮBĚH:
Operace proběhla bez komplikací, byla
nahrazena aortální chlopeň bioprotezou
z tzv. mini sternotomie, kdy je jizva na
hrudníku přibližně poloviční proti standardní ráně. Po ukončení mimotělního
oběhu, při plné substituci faktorem VIII /
preparát Advate/ byl pro trvající krvácení
podán navíc Prothromplex 1000j a Novoseven 3 mg intravenózně. Pak již bez krevních ztrát, kontinuálně podáváno Advate
v doporučené dávce a od 3. pooper. dne
přechod na podání 3krát denně. Jinak průběh nekomplikovaný, brzy rehabilituje a
chodící stabilní pacient je přeložen na intermediální oddělení 3. pooper. den. Zde
dále velmi dobrý průběh, nedošlo k žádnému krvácení, již zcela mobilní s dobře
se hojící jizvou na hrudníku. Antibiotika
byla ukončena 2 týdny po operaci, stejně
tak podávání faktoru VIII. Nemocný byl 3.
11. propuštěn domů, cítil se výborně, zcela

Ambulantně je dále sledován na hematologii a na kardiochirurgii v běžných
intervalech.
ZÁVĚREM:

V dostupných českých publikacích jsme
nenalezli žádné sdělení o podobné operaci na jiných KCH pracovištích.
Věříme, že po skončení epidemie Covid se
náš KCH program opět bude dále rozvíjet,
za laskavé podpory vedení Masarykovy nemocnice i všech kolegů z ostatních oborů,
kteří se na naší práci podílí.
MUDr. Eva Sedláčková
Kardiochirurgické oddělení MNUL
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Předoperační příprava dítěte, premedikace a anestezie

Nemocnice Děčín

VYŠETŘENÍ PŘED VÝKONY V CELKOVÉ ANESTEZII (CA) U DĚTÍ

FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

PO PŘÍJEZDU PACIENTA NA OPERAČNÍ SÁL

INTRAVENÓZNÍ ÚVOD DO ANESTEZIE

Plicní objemy malých dětí, vztažené k tělesnému povrchu, odpovídají objemům
u dospělých, stejně jako jejich funkční
rozdělení. U dětí má mimořádný význam
mrtvý prostor anesteziologických přístrojů a jejich příslušenství, proto v anestezii
dětí musí být použit anesteziologický systém, pokud možno s co nejmenším mrtvým
prostorem.

•

kontrola identifikace

•

zahájení monitorace – EKG, TK, P

•

komunikace s pacientem – důležitá,
přiměřená věku a situaci. Komunikujeme i s malými dětmi, snažíme se
přiměřeným a vhodným způsobem
vysvětlit, co právě provádíme, co bude
následovat

Uvedení pacienta do CA podáním intravenózního (do žíly) anestetika. U menších
dětí může být obtížnější kanylace periferní
žíly, možno využít EMLA krém nebo náplast
před kanylací. Užití farmak obdobné jako
u dospělých s respektováním doporučeného dávkování dle tělesné hmotnosti!

SRDEČNÍ FREKVENCE

INHALAČNÍ ÚVOD DO ANESTEZIE U DĚTÍ

Čím je dítě mladší, tím je vyšší jeho srdeční frekvence. Čím vyšší je srdeční frekvence, tím větší je srdeční výdej. Bradykardie se vyskytuje v souvislosti s vagovou
stimulací (při podání relaxace k zajištění
tracheální intubace).

Požadované hloubky anestezie u pacienta dosahujeme vdechováním inhalačního
anestetika v příslušné koncentraci při zachované spontánní ventilaci přes těsnící
obličejovou masku.

KREVNÍ TLAK
Arteriální krevní tlak se s věkem mění:
čím je dítě mladší, tím nižší je krevní tlak.
Centrální žilní tlak odpovídá hodnotám
u dospělých.
TERMOREGULACE

Cílem premedikace je potlačit obavy a neklid pacienta před celkovou anestezií. Ilustrační foto

Cílem je odkrýt choroby, které mají pro anesteziologický postup nejdůležitější význam
a minimalizovat rizika s podáním CA pro operační výkon. K tomu jsou zapotřebí nutná
vyšetření.

1. PEDIATRICKÉ

3. KONZILIÁRNÍ

Podrobná osobní a rodinná anamnéza,
včetně lékařské zprávy od obvodního pediatra, ne starší 7 dní.

Vycházejí z pediatrického a laboratorního
vyšetření, event. z ordinace operatéra či
anesteziologa.

2. LABORATORNÍ

4. ANESTEZIOLOGICKÁ VIZITA

Potřeba je dána rizikem pacienta, jeho věkem, povahou výkonu. Laboratorní vyšetření se provádí dle indikace lékaře podle
charakteru výkonu a zařazení do skupiny
ASA.

Zhodnocení dostupných vyšetření, event.
indikace dalších vyšetření. Úprava stávající medikace, pitného režimu a předepsání ordinace premedikace před celkovou
anestezií.

Klasifikace

PREMEDIKACE

•

ASA I

•

ASA II
lehké celkové onemocnění bez omezení funkční výkonnosti

•

ASA III
těžké, závažné celkové
onemocnění s omezením funkční
výkonnosti

Cílem je potlačit obavy a neklid pacientka
před CA. Zmírnit nežádoucí účinky v úvodu
do CA (bradykardie, zvýšené slinění, nauzea). Podávají se léky z lékových skupin:
Hypnotika, sedativa, anxiolytika, antihistaminika, parasympatolytika.

•

ASA IV
těžké onemocnění ohrožující život nezávisle na operaci

PŘÍKLAD NEJČASTĚJŠÍ PREMEDIKACE PRO
VÝKON V CA:

•

ASA V
moribundní pacient, smrt
lze čekat do 24 hod. nezávisle na
operaci

Třicet minut před výkonem Atropin + Midazolam. Dávkování je individuální dle ordinace anesteziologa.
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normální zdravý pacient

ANESTEZIE
Mezi dětmi a dospělými jsou rozdíly
anatomické, fyziologické, biochemické
i psychologické.
Děti mladší 6 let prokazují zřetelně vyšší anesteziologické riziko než dospělí.
Nejvíce jsou ohroženy děti v prvním roce
života a děti se závažným základním
onemocněním.

Podstatou rychlých ztrát tepla u malých
dětí je relativně velký povrch těla a nedostatek podkožní tukové tkáně. Na rozdíl od
novorozenců a malých dětí reagují starší
děti na anestezii a operaci vzestupem tělesné teploty. Proto je důležité sledování
TT teplotním čidlem a využití náležitých
opatření k zamezení tepelných ztrát.
ÚVOD DO CA U DĚTÍ
Příprava a přezkoušení anesteziologického vybavení a pomůcek:
•

kontrola funkčnosti anesteziologického přístroje

•

vhodné vybavení k monitoraci

•

příprava pomůcek k zajištění cévního
přístupu

•

ANATOMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ
PODKLADY

příprava pomůcek k zajištění dýchacích cest a ventilaci

•

pomůcky k odsávání

DÝCHACÍ CESTY

•

farmaka – anestetika, infuzní roztoky,
resuscitační léky – dávkovaní u dětí
dle tělesné hmotnosti, pozor na vhodné ředění!

Příčiny úmrtí v souvislosti s anestezií mohou být závažná základní onemocnění,
aspirace do plic, útlum funkce srdce, oběhu a dýchání.

Hlava je relativně velká, krk krátký, jazyk
je velký, takže tracheální intubace je ztížená. Nosní průduchy, hlasová štěrbina
i subglotický prostor jsou úzké a již mírný
otok v této oblasti může vést ke kritické
obstrukci.
Hrtan u dětí je uložen výše než u dospělých, epiglottis je relativně dlouhá a má
tvar písmene U. Nejužší místo je v oblasti prstencové chrupavky = subglotický
prostor.

www.kzcr.eu

Příprava anesteziologického pracoviště a
všech pomůcek je z velké části v kompetenci anesteziologické sestry. Sestra by
měla být informována o plánované anestezii s dostatečným předstihem a měla by
mít co nejkompletnější informace o pacientovi, typu operačního výkonu i o plánovaném anesteziologickém postupu.

Před zahájením inhalačního úvodu do
anestezie je vždy bezpečnější mít zajištěný
žilní vstup.
Čtyři stadia inhalační anestezie dle
Guedela:
1.

stadium amnezie a analgezie

2.

stadium excitace

3.

stadium chirurgické tolerance

4.

stadium intoxikace

U malých dětí lze v čistě inhalační anestezii při její dostatečné hloubce provést zajištění dýchacích cest.
Vstupní branou anestetika do organismu
jsou dýchací cesty – rychlost nástupu účinku, a tím i délka trvání úvodu do anestezie
závisí také na hodnotě minutové ventilace,
cave – dobrá průchodnost horních dýchacích cest, správné držení obličejové masky.

CRASH ÚVOD DO ANESTEZIE
Jsou to stavy se zvýšeným rizikem aspirace
•

akutní výkony, kde není dodržená předepsaná doba lačnění

•

stavy se zvýšeným abdominálním
tlakem

•

ileozní stavy

•

významné krvácení z horních dýchacích cest

Základním postupem při Crash úvodu je
vždy mít připravené pomůcky a vybavení
(odsávačka, pomůcky k intubaci, příslušné
léky). Látky používané ke Crash úvodu by
měly mít co nejrychlejší nástup účinku!
SHRNUTÍ:
Úvod do celkové anestezie u dětí je v některých aspektech odlišný od úvodu do
anestezie u dospělých. Před úvodem do
CA je snaha o získání co nejvíce informací
o pacientovi i typu operačního výkonu.
Důležitá je komunikace anesteziologické
sestry s ostatními členy operačního týmu
i pacientem.
Michaela Zajícová
všeobecná sestra ARO
Nemocnice Děčín, o. z.

Ilustrační foto
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Klimakterium a menopauza

PŘÍČINY MENOPAUZY

Nemocnice Most

KLIMAKTERIUM
Menopauza přichází kolem 50. roku, ale
její první příznaky jsou často viditelné
mnohem dříve. Již od 40. roku, u některých
žen někdy dokonce i dříve, dochází k útlumu činnosti vaječníků a k poklesu hormonální sekrece. Menopauza sebou přináší
ztrátu ženské plodnosti, a je tak opravdu
obávaným a rozhodujícím obdobím v životě ženy.
Ženy mají dojem, že najednou stárnou
a uvadají jako krásná rozkvetlá květina,
která večer usychá v plném rozkvětu. S postupujícím věkem a poklesem produkce
estrogenu se ženské tělo mění a žena má
dojem, že ztrácí svoji vitalitu, šarm a ženskost. Kůže se vysušuje, klouby tuhnou.
Organismus se unaví při sebemenší námaze. Již při prvních příznacích menopauzy
mohou ženy zaregistrovat, že náhle přibývají na váze.
Náhle se objevuje „malé bříško“ padesátnic! Nehty jsou křehčí, vlasy řídnou a začínají padat. Kontrola svalů se zhoršuje a při
smíchu nebo kýchání může dojít k inkontinenci moči. Kosti se v důsledku osteoporózy stávají křehčími. Objevuje se zvýšená
náchylnost k alergiím. Objevují se návaly
horka, bušení srdce doprovázené silným
pocením. Ženě chybí chuť k milování, což
je podporováno i faktem, že období menopauzy doprovází vaginální suchost.
Všechny tyto fyzické projevy mají dopad na
duševní rozpoložení ženy. Objevují se stavy deprese, změny nálad, záchvaty pláče.
Tělo se rychle unaví. Dochází k návalům

Ženy mají dojem, že najednou stárnou a uvadají. Ilustrační foto

vzteku a těmito stavy trpí hlavně okolí.
Snižuje se schopnost koncentrace, slábne
paměť. Spánek je nepravidelný, což má dopad i na celkový zdravotní stav. Ženy trpí
úzkostmi, jsou stále podrážděné a tímto
svým chováním od sebe odhání rodiče,
partnery i přátele.
Toto vede k ještě většímu pocitu izolace
u žen v období menopauzy. Medicína nabízí při různých potížích vyvolaných menopauzou hormonální léčbu menopauzy
(HLM). Tělu jsou dodávány hormony, které
mají nahradit ty, které tělo již neprodukuje, nebo je produkuje v nedostatečné míře.
Tato léčba pod lékařským dozorem má

velké výhody, ale často s sebou nese také
vedlejší účinky.

MENOPAUZA
Dnešní ženy mají mnohem více možností,
jak si poradit s nepříjemnými příznaky přechodu – menopauzy. Klasická medicína
to řeší hlavně tzv. substituční hormonální
terapií, ale některé ženy zjišťují, že také
přírodní léčba menopauzy uleví od potíží,
jakými jsou návaly horka a noční poty.
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KTERÉ DOPLŇKY PŘI MENOPAUZE
Rozhodnete-li se pro přírodní prostředky,
můžete použít léčivky uvedené v textu,
abyste zvládly návaly a ostatní nepříjemné
příznaky. Nejlépe působí užívání určitých
kombinací. Nejprve zkuste ploštičník a drmek. Tyto léčivky pomáhají stabilizovat hladiny hormonů a tím snižovat frekvenci návalů, zmírňovat deprese a suchost pochvy.
Sibiřský ženšen se pokládá za dobré ženské
tonikum a může mít i jiné příznivé účinky.
Lékořice má rostlinné složky (fytoestrogeny), které účinkují podobně jako tělesné
estrogeny. Kromě toho jsou užitečné i další látky, které mohou pomáhat v prevenci aterosklerotického onemocnění srdce

U žen ve věku kolem padesáti let přestanou
vaječníky uvolňovat vajíčka a menstruační
cyklus ustane. Když se menstruace nedostaví šest měsíců, mluvíme o dokončené
menopauze. Menopauza není nemoc, ale
může mít některé velmi nepříjemné příznaky. Asi pět až deset let předtím, než má
žena svou poslední menstruaci, může mít
menstruační nepravidelnosti, návaly horka
a podrážděnosti, po přechodu se může objevit suchost pochvy, úbytek kostní hmoty
a zvýšené riziko onemocnění srdce.

•

návaly horka

•

noční pocení

•

nepravidelná menstruace

•

vysychání poševní sliznice

•

podrážděnost nebo lehká deprese

www.kzcr.eu

a osteoporózy u žen po menopauze. Studie na téma menopauza rovněž ukázala,
že sójové výrobky mohou chránit před
vznikem sklerotických změn na srdci. Rovněž návaly horka a jiné příznaky menopauzy – přechodu. Nesnášíte-li chuť sójových
potravin, zkuste doplňky se sójovými izoflavony - složkou, o níž se předpokládá,
že je odpovědná za ochranné účinky sóji
(vzhledem k časté alergii zkoušejte sóju
opatrně).
Podle některých studií pomáhá vitamin
E v prevenci srdečního onemocnění tím,
že brání LDL (škodlivému) cholesterolu
v přilnavosti k tepenným stěnám. Některé ženy udávají, že vysoké dávky vitaminu
také zmírňují návaly. Vápník a hořčík jsou
nezbytné pro udržení silných kostí, a působí tedy preventivně proti osteoporóze.
Kombinujte je s vitaminem D, aby se dobře vstřebávaly. Vitamin E, vápník, hořčík
a vitamin D můžete užívat i při hormonální
substituční léčbě.
MENOPAUZA - CO JEŠTĚ MŮŽETE DĚLAT?
•

Vyhýbejte se alkoholu, čokoládě,
kávě, kořeněné stravě – to vše může
vyvolávat návaly

•

Pravidelně cvičte – může to snížit počet návalů a pomáhat v prevenci onemocnění srdce. Cvičení s mírnou zátěží také může prospět v ochraně kostí

•

Každé ráno si dopřejte dvacetiminutovou vlažnou koupel; některé ženy uvádějí, že je to dobrá prevence návalů

Podle studie o účinku sóji na průvodní jevy
přechodu bylo zjištěno, že ženy, které denně jedí sóju, mají méně silné návaly horka
a nočního pocení. Navíc vykazovaly o 10 %
pokles cholesterolu a pokles diastolického
tlaku o 6 dílků. Účastnice testu si po dobu
6 měsíců denně přidávaly k potravě 2 lžíce
sójových bílkovin v prášku.
Podle nedávné studie není rozdíl v hodnotě hustoty kostní tkáně, začne-li žena
se substituční hormonální léčbou v menopauze ihned, nebo až krátce po dosažení 60 let. Je to dobrá zpráva pro ty, kdo
jsou v dobrém zdravotním stavu a chtějí
k odstranění příznaků menopauzy zkusit
přírodní prostředky. Pokud chcete, můžete zkusit substituční hormonální léčbu ke
snížení rizika osteoporózy později.
Vitamin C a flavonoidy mohou snížit těžké
menstruační krvácení, ke kterému někdy
před blížící se menopauzou dochází. Posilují vlásečnice, které se před menstruací
a při ní zeslabují. Flavonoidy také mohou
zvládat návaly a kolísání nálady. Někteří
léčitelé doporučují užívat 500 mg vitaminu C spolu s 250 mg flavonoidů dvakrát
denně.
Miroslava Berezňáková, Lenka Kotrčová
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Most, o. z.

Specialisté Krajské zdravotní si připomněli v Ústí a Mostě
Světový den chronické obstrukční plicní nemoci

Masarykova nemocnice a Nemocnice Most

CO TO JE MENOPAUZA?

PŘÍZNAKY MENOPAUZY:

Vitamin E, vápník, hořčík a vitamin D můžete užívat i při hormonální substituční léčbě

Jakmile vaječníky přestanou vyrábět hormony estrogen a progesteron, narůstají
příznaky přechodu (menopauza) – riziko
osteoporózy a sklerotických změn na srdci. Proto se některé ženy rozhodnou pro
substituční hormonální terapii, ale obavy
ze spojení dlouhodobé hormonální léčby s možností rakoviny prsu nebo prostě
přesvědčení, že příroda má jít svou vlastní cestou, motivuje jiné ženy k tomu, aby
zkusily přírodní prostředky. Přírodní léčba
působí příznivě také u žen, které mají příznaky menopauzy, i když ještě menstruují
(tento stav se nazývá perimenopauza).
V tomto období se většina odborníků staví
proti substituční hormonální léčbě.

Specialisté na onemocnění dýchacích cest Krajské zdravotní, a. s., si stejně jako v předchozích letech i letos na svých zdravotnických pracovištích v ústecké Masarykově nemocnici a v mostecké nemocnici připomněli Světový den CHOPN (chronické obstrukční plicní
nemoci). Letos byl celosvětově den CHOPN stanoven na 18. listopadu.
„Chronická obstrukční plicní nemoc se vyznačuje postupným omezováním průtoku
vzduchu v průduškách. Kvůli změnám v dýchacím ústrojí proudí dovnitř a ven z plic
méně vzduchu. Dochází tak k omezení jejich funkce, kterou je výměna plynů mezi
vnějším prostředím a krví,“ upozornila
primářka Oddělení funkčního vyšetřování
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jarmila Fišerová.
„Mezi nejčastější příznaky patří vlhký
kašel a vykašlávání hlenů, ztížené dýchání, námahová dušnost, pískání na hrudi
při dýchání a další,“ doplnila primářka
Plicního oddělení Krajské zdravotní, a. s.

Zdravotní sestra Andrea Šťástková na snímku
ze Světového dne CHOPN 2019

– Nemocnice Most, o. z., MUDr. Hana
Mrázková.
Důvodem pravidelného zapojování plicních zdravotnických pracovišť Krajské
zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem a Mostě
do Světového dne CHOPN je vyhledávání
pacientů s chronickou obstrukční plicní
nemocí. V minulých letech personál obou
oddělení pořádal bezplatně vyšetření plicních funkcí, kdy byla zájemcům prováděna
spirometrie. Letos z důvodu epidemiologické situace související s šířením viru způsobujícího onemocnění COVID-19 v České
republice akce neproběhla. Zatímco klesá
úmrtnost na srdeční a cévní onemocnění,
úmrtnost na CHOPN stoupá. Přitom fatálním následkům se dá vyhnout včasnou
diagnózou, zahájením léčby a změnou životních návyků, především přestat kouřit,
protože CHOPN onemocní z 80 % kuřáci.
Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů
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Děkujeme za dary pro naše zdravotníky

Vedení Krajské zdravotní děkuje všem, kteří se na zástupce společnosti stále obracejí
s nabídkou darů a pomoci.

Společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., obdarovala zaměstnance našich pěti nemocnic
nápoji značky Birell.

Děkujeme společnosti Lakovna Lemfeld za
1 000 kusů respirátorů FFP2 a FFP3.

Hostinci Pod Kaštany děkujeme za občerstvení pro personál infekčního oddělení.

Národní divadlo ve spolupráci se svými
sponzory věnovalo ovoce našim zdravotníkům v Masarykově nemocnici. Do Nemocnice Děčín přišel zdravotníky podpořit
herec David Matásek.
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V průběhu měsíce listopadu jednotlivá oddělení chomutovské nemocnice obdržela
pro radost a povzbuzení krásné pohlednice
od dětí a učitelek z MŠ Mašinka v Jirkově.

Krajská zdravotní

Autorem tohoto projektu je pan Radovan
Smokoň.

oddělení následné péče malované obrázky
s podzimní tématikou k výzdobě stanic.

Základní škola Heyrovského, žáci 6. C společně s paní učitelkou Ivanou Polákovou
a asistentkou paní Ilonou Marešovou připravili občerstvení a další dobroty pro zaměstnance Covid jednotek.

Děkujeme firmě TRAVEL FREE, která pod
vedením pana Jiřího Zborníka věnovala pro
doplnění sil personálu RDG oddělení Nemocnice Teplice velkou zásilku nejrůznějších dobrot. Moc si toho vážíme, děkujeme
za váš přístup a osobní předání.

Střední zdravotnická škola v Chomutově,
zastoupená paní Mgr. Evou Čížkovou a zástupci žákovského parlamentu, darovali

www.kzcr.eu

Děkujeme také za občerstvení, které do Nemocnice Děčín dodala firma

J plus S, s. r. o., ve spolupráci s regionálními
výrobci, např. Výrobnou Centra, Kávou Caffé 08, firmou Grešík, za finanční podpory
projektu Pivovarská restaurace CPD s.r.o.
Poděkování patří také dětem a učitelkám
MŠ Májová, Boletice nad Labem, za výtvory
pro zdravotníky, které moc potěšily.
Rádi bychom poděkovali i za 50 kusů štítů,
které dodali zástupci Pirátské strany Děčín,
a to Mgr. Jan Šmíd Jan a Jan Maixner Jan.

Děkujeme i za občerstvení z čerpací stanice Shell Děčín. Občerstvení pro naše zaměstnance dodala také společnost Albert.
Krajská zdravotní děkuje i těm, kteří své
jméno v tomto seznamu dárců nenašli,
ať už proto, že dary věnovali bez sdělení
svého jména, nebo proto, že jejich dary
nebylo možné do uzávěrky tohoto vydání
zaevidovat.
redakce Infolistů
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Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a. s., k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu. O čem
chcete v Infolistech číst, o čem chcete diskutovat, eventuálně tip na osobnost, pracoviště nebo diagnostickou a léčebnou metodu. Rádi
se budeme Vašimi náměty zabývat! Neváhejte a napište nám. Infolisty jsou Vaším časopisem!
Kontakt: Martin Klimeš a Tereza Komanová, Organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 114 101, e-mail: infolisty@kzcr.eu

Deky navodí nedonošencům pocit maminčina lůna

Masarykova nemocnice

Patchworkové deky ušité členkami Klubu tradičního patchworku Praha získala na novorozeneckou jednotku intenzivní péče a jednotku intermediární péče Neonatologická
klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Ručně šité přikrývky,
které zdravotníci používají jako přehoz přes inkubátory, zajišťují nedonošeným dětem
pocit maminčina lůna.

placená inzerce

A5 inzerce - TISK.pdf 1 22.1.2020 15:23:32

„V inkubátoru je umístěný nezralý, předčasně narozený novorozenec. Zakrytím
inkubátoru u takových dětí vytváříme ticho, klid, přítmí a pocit bezpečí. Nejen
personál, ale i rodiče si je při návštěvách
stanic chválí,“ řekla Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra ústecké Masarykovy
nemocnice.
Slova Mgr. Markéty Svobodové potvrdil při
předání personál ústecké Neonatologické
kliniky. „Patchworkové deky nesklouzávají
z inkubátorů, dobře se s nimi manipuluje,
dají se prát. Navíc tím, že jsou vzorované,
zpříjemňují nemocniční prostředí jednotky, kdy ho přibližují domácímu,“ poděkovala Lenka Nováková, vrchní sestra neonatologické kliniky ústecké Masarykovy
Nemocnice.
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Petr Sochůrek, člen redakce Infolistů
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Vchrní sestra Neonatologické kliniky FZS UJEP a MNUL Lenka Nováková
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V Mostě zahájili provoz babyboxu nové generace

Nemocnice Most

V pořadí druhý babybox nové generace
v rámci nemocnic Krajské zdravotní, a. s.
(KZ), je v areálu Nemocnice Most, o. z.
Slavnostního zahájení provozu modernizovaného zařízení v mostecké nemocnici
se 6. prosince 2020 zúčastnili iniciátor babyboxů v ČR a předseda zapsaného spolku
Babybox pro odložené děti – Statim Ludvík
Hess, zástupci KZ, donátoři a příznivci
babyboxů. První zařízení nové generace
zprovoznila předtím Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 24. listopadu
2017.

TADY
POSLOUCHÁME SEVER
88.8 FM

sever.rozhlas.cz
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V současnosti je v celé ČR rozmístěno celkem 78 babyboxů, do nichž bylo během
15 let jejich existence odloženo 212 dětí.
KZ má babyboxy ve všech svých nemocnicích. V Mostě do něho byla odložena čtyři
děvčátka a jeden chlapec, v Děčíně jeden
hoch a jedna dívka, v Ústí nad Labem byl
počet odložených dětí obou pohlaví stejný
– tři, v Teplicích byli odloženi dva chlapci a
v Chomutově jeden chlapec.
Původní babybox v mostecké nemocnici
byl uveden do provozu před deseti lety –
5. prosince 2010.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

Babybox nové generace v areálu mostecké nemocnice
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Poděkování personálu našich nemocnic
PODĚKOVÁNÍ PERSONÁLU CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE TEPLICE
Dne 2. 9. nastoupil můj syn Honza na chirurgii 6 lůžka v Teplicích k plánované operaci tříselné kýly 3. 9. 2020. Touto cestou bych
chtěla všem moc poděkovat za profesionální přístup na celém oddělení teplické chirurgie 6. Ochota veškerého personálu, obětavost, zájem, velmi přátelský a milý přístup sestřiček a lékařů k mému synovi, který šel samozřejmě do nemocnice s obavami
a nejistotou, nás přesvědčil o tom, že je v Teplicích chirurgie na vysoké úrovni.
Předoperační péče bez výhrad, čistý, světlý, zrekonstruovaný útulný pokoj s WC a sprchou. Operace proběhla na jedničku, bez
komplikací, bez zbytečného stresu, pan operatér, primář MUDr. Pavel Valoušek, odvedl super práci. Po operaci se cítil Honza
také dobře, zvládal narkózu bez větších problémů, a v pátek 4. 9. byl proto propuštěn do domácí péče, vše probíhalo rychle, jak
bylo předem domluveno.
Takže velký dík a jen tak dále... Teplickou chirurgii 6 lůžka doporučuji.
Lucie Říhová, Teplice

PODĚKOVÁNÍ ODBĚROVÉMU CENTRU V ÚSTECKÉ NEMOCNICI
Chtěla bych touto cestou poděkovat personálu v Covid odběrovém centru v ústecké nemocnici za jejich ochotu a přijemný
přístup.
Vůbec si netroufám představovat nebo odhadovat náročnost Vaší práce jako takové, a navíc jsem měla možnost zjistit, že ne
vždy různé instituce a „covidové“ autority Vám tuto práci ulehčují, ba naopak, spíše jsem nabyla dojmu, že jste asi tak trochu
"obětí" nesjednocených postupů, občas hraničících s alibismem. Ale tento email nepíši, abych někoho kritizovala na základě
mé soukromé zkušenosti, jen chci vyjádřit, že o to víc si vážím Vašeho milého přístupu.
Má zkušenost je, že po několika telefonátech (a po mnoha neúspěšných snahách o telefonáty) s hygienickými stanicemi, doktory apod., kdy jsem při každém hovoru dostala více či méně rozdílné informace, pokyny a nařízení, jsem se spíše náhodou
dostala k hovoru s paní, jejíž jméno si bohužel nepamatuji, ale byla z oddělení hygieny ústecké nemocnice. A tento hovor mi
doslova zlepšil den, protože tato paní byla neskutečně milá, vstřícná a ochotně mi zodpověděla veškeré mé otázky, na něž mi
do té doby nikdo nedokázal nebo nechtěl odpovědět, a udělala pro nás určitě více, než musela, což mě po té mírné frustraci
z předchozích telefonátů upřímně dojalo.
Velké díky patří i personálu vykonávajícímu testy. Přestože jsme dorazili na testování mých dvou synů mimo objednávkový
systém (jak mi bylo doporučeno oficiální cestou a jak teď už vím, není správné), nikdo se na nás neobořil, naopak ochotně
a zřejmě díky dětem i přednostně jsme byli otestováni (za předběhnutí fronty se doteď cítím provinile) a test proběhl šetrně
a v tak poklidné atmosféře, že obě děti ho zvládly s úsměvem.
Ještě jednou mnohokrát děkuji a přeji hlavně zdraví a hodně sil.
Monika Slabá

PODĚKOVÁNÍ PERSONÁLU CHOMUTOVSKÉ ONKOLOGIE
Rád bych poděkoval personálu Onkologického oddělení Nemocnice Chomutov a Oddělení nukleární medicíny za profesionální
péči a především za lidský přístup na tomto oddělení.
Zvláště oceňuji práci paní doktorky MUDr. Gabriely Žatecké. Všem těmto pracovníkům Onkologického oddělení bych ještě jednou rád
a veřejně poděkoval.
S pozdravem
Vratislav

PODĚKOVÁNÍ PERSONÁLU GYNEKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE TEPLICE
Dovolte mi touto cestou poděkovat sestřičkám a lékařům na Gynekologickém oddělení v teplické nemocnici, kde jsem ležela
po operaci endometriózy. Všechny sestřičky byly milé a veselé, a to v těžkých chvílích hodně pomáhá. Nesetkala jsem se nikdy
s takovým lidským přístupem. Moc děkuji za vše. Přeji vám, ať i pacienti jsou jako vy.
S pozdravem
Monika Walterová

PODĚKOVÁNÍ VEŠKERÉMU PERSONÁLU KARDIOCHIRURGIE MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM
V době od 21. 9. do 1. 10. 2020, jsem byla hospitalizovaná na Oddělení kardiochirurgie – JIP, po náhlé operaci disekce vzestupné aorty.
Můj velký dík patří primáři MUDr. Miroslavu Kolesárovi, který mě operoval, a jeho týmu. Zachránili mi život. Děkuji za přívětivý přístup
všech sestřiček, za jejich pracovitost a zodpovědnost. Mají můj obdiv, jak jsou „sehrané“, a to při dvanáctihodinových službách.
Ještě jednou všem velmi děkuji.
Věra Bauerová

