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Hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček

»» Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem

V úvodní přednášce se účast
níci dozvěděli o historii kardiologie,
potažmo celé nemocnice v Ústí nad
Labem. Zjistili tak, že první nemoc
nice v Ústí nad Labem byla otevřena
7. října 1894. „Od konce 19. století
do roku 1930 měli lékaři k dispozici
jen klinický obraz a léčba spočívala
hlavně v několikatýdenním klidovém

257 sester
1 061 sester

»» Nemocnice Teplice

398 sester

»» Nemocnice Most

512 sester

»» Nemocnice Chomutov

384 sester

www.kzcr.eu

Zajímavé pak bylo období v letech
1930 až 1950, 1. března 1930 byla
ukončena první etapa výstavby nové
nemocnice – jednalo se o jednu z nej
modernějších nemocnic v Českoslo
vensku. První zmínky o kardiologii
v Ústí nad Labem jsou z poválečného
období.

Bc. Romana Heringová z kardiologické
kliniky ústecké nemocnice
roku 1946 vznikla první ošetřovatel
ská škola v Ústí nad Labem. Ještě v le
tech 1950 až 1970 měla práce sestry
ošetřovatelský ráz. Dnes už to vypadá
docela jinak, v Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykově nemocnici v Ústí nad
Labem, o. z., pracuje v současné době
1 061 sester.

2.

3.

Ing. Petr Fiala, generální ředitel
Krajské zdravotní, a. s.

režimu na lůžku. Jediným lékem byl
digitalis,“ nastínila začátky Bc. Roma
na Heringová z Kardiologické kliniky
FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemoc
nice v Ústí nad Labem, o. z.

Ošetřovatelskou péči tehdy zajišťova
ly řádové sestry, v roce 1937 založil
spolek Charitas dvouletou ošetřova
telskou školu. V roce 1940 pracovalo
v ústecké nemocnici 50 ošetřovatelek,

Bc. Ivana Vaitová – Dětské a dorostové
oddělení Nemocnice Děčín

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s., MÁ CELKEM 2 612 SESTER
»» Nemocnice Děčín

1.

Mgr. Markéta Svobodová všem popřá
la, aby si konferenci užili jako poděko
vání za vykonávanou práci. „Mottem
akce je: Jsme jedné krve, a proto jsem
sestavovala program tak, abychom
se dozvěděli o práci jiných lidí a pro
fesích, které s námi úzce souvisejí,“
uvedla Mgr. Markéta Svobodová.

„V nemocnicích máme kvalitní lékaře,
odborníky, které nám závidí i ostatní
nemocnice v republice. Ale já říkám,
že sebelepší lékař se neobejde bez
zdravotní sestry. Nikdy to nemůže dě
lat sám, vždy k tomu potřebuje ostatní
zdravotnický personál. A já bych vám
chtěl za vaši práci moc poděkovat,
protože, když se spojí lékař, zdravotní
sestra a další zdravotnický personál,
pak jsou i ty výsledky, které naše Kraj
ská zdravotní má,“ uvedl hejtman Old
řich Bubeníček.
Generální ředitel Krajské zdravot
ní, a. s., Ing. Petr Fiala vyřídil přítom
ným pozdravy od předsedy předsta
venstva společnosti Ing. Jiřího Nováka

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

ÚČASTNÍCI V. KRAJSKÉ KONFERENCE SESTER SI VYSLECHLI
CELKEM DVANÁCT ZAJÍMAVÝCH PŘEDNÁŠEK

Pátá Krajská konference sester, tentokrát s mottem: Jsme jedné krve, se uskutečnila ve středu 25. dubna v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu
Krajské zdravotní, a. s. Záštitu nad akcí převzali hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a generální ředitel Krajské zdravotní Ing. Petr Fiala.

Kontakty:
tel.:
477 111 111
fax:
472 774 286
e-mail: infolisty@kzcr.eu

Motto: „Jsme jedné krve“

Studenti Vyšší odborné školy
zdravotnické a Střední školy zdravot
nické v Ústí nad Labem pak pohovo
řili především o očekáváních a realitě
z pohledů studentů. Shodli se pře
devším v tom, že rozdíl mezi školou
a praxí je obrovský. Připomněli také,
že každý z nás by se měl chovat k pa
cientům tak, jak bychom chtěli, aby se
chovali oni k nám. „Přijde mi špatné,
že člověk, který před dvěma lety stu
doval, je najednou necitlivý, i když
bych to chápala u někoho, kdo to dělá
řadu let. Chválím ale přístup všech,
kteří nám pomáhali, vše vysvětlova
li a snažili se nám ukázat co nejvíc,
abychom získali i praktické zkušenos
ti,“ hodnotila jedna z přítomných stu
dentek. Studenti prý v nemocnici také
často válčí s vybavením, především
s vozíky.

Další přednášky s názvem Kojení s podporou se ujala Bc. Ivana Vaitová
z Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Dě
čín, o. z. Účastníci se dozvěděli něco o složení mléka, dostali doporučení jak
dlouho kojit a jaké jsou výhody kojení pro děti i pro ženy. „Kojení buduje vztah
mezi matkou a dítětem,“ zdůraznila Bc. Ivana Vaitová.

Mgr. Martina Smetanová doplnila, že
pro studenty je stěžejní především
měsíc souvislé praxe na konci třetího
ročníku. „Negativně hodnotí, že se
jich za 4 týdny nikdo nezeptá na jmé
no a neoslovuje je jménem. Pro vás je

to maličkost, pro ně je to velmi důleži
té,“ apelovala na zkušené sestry třídní
učitelka. I přes drobné neshody se na
konec studenti shodli, že jsme všichni
jedné krve, ať už se jedná o dlouhole
té sestry či začátečnice.

Mgr. Martina Smetanová přebírá květinu od vrchní sestry ústecké dětské chirurgie
Mgr. Bc. Michaely Rothové
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4.

Představení České asociace
sester (ČAS) se ujala ředitelka asoci
ace PhDr. Martina Šochmanová, MBA.
Přítomným připomněla, že Česká aso
ciace sester je odborná, stavovská,
dobrovolná, nezisková, nepolitická
organizace s právní subjektivitou. Je
to největší odborná profesní organiza
ce sester a jiných odborných pracov
níků. Je otevřena pro všechny sestry
a ostatní nelékaře působící v resortu
zdravotnictví, sociální péče, školství
a ve všech oblastech soukromého
nebo jiného podnikání bez ohledu
na národnost či náboženské vyznání
s působností po celé České republice.
„Pokud chceme naše povolání někam
posouvat, musíme mít silného zástup
ce a musíme jít jedním směrem. V jed
notě je síla,“ apelovala PhDr. Martina
Šochmanová, MBA.
Problémem České asociace sester je
podle ředitelky především úbytek čle
nů. „Já vás prosím, abyste, vy mladí,
byli aktivními členy nejen ve své práci,
ale i v profesní organizaci,“ pokračo
vala přednášející s tím, že teď přede
všemi stojí další úkol – přepracovat
personální vyhlášku.
„Od ledna 2018 máme vyhlášku o čin
nostech. To je další věc, o které ještě
musíme diskutovat. Na místě je vést
dialog, aby sestra byla nositelkou

Ředitelka České asociace sester PhDr. Martina Šochmanová, MBA, a hlavní sestra
ústecké nemocnice Mgr. Markéta Svobodová
výkonu a aby ty činnosti mohla le
gislativně vykonávat. Na ARO a JIP
sestry běžně suplují práci lékařů,
jen k tomu nemají oporu v zákoně.
K rozdělení sesterských činností mu
sejí jít i kompetence, jinak to nemá
žádný smysl,“ uvedla PhDr. Martina
Šochmanová, MBA.
Ředitelka asociace také připomněla,
že ČAS každoročně pořádá soutěž Se
stra roku a Ples sester. Dalším cílem je
založení komory. Pokud však komora
nebude zřízena zákonem a s povin
ným členstvím, tak to nemá smysl.
„Bojujeme proti nadměrné adminis
trativě. Vyvolali jsme diskuzi o tom,
jestli je třeba, abychom měli ošetřova
telskou a zdravotnickou dokumentaci

5.
O službě řeholních sester přišla
vyprávět sestra Tobia Matějková z Čes
ké provincie Kongregace Milosrdných
sester svatého Kříže.

Řádová sestra Tobia Matějková z České
provincie Kongregace Milosrdných
sester svatého Kříže
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„Hlavním motivem, proč sestry někde
slouží, je přikázání být milosrdný. Mi
losrdenství se může projevovat různě.
Když vznikaly řády a kongregace, za
kladatel vždy reagoval na potřeby té
doby, například v nemocnicích, kde
dříve působily jen řádové sestry. Tak
vznikla i naše kongregace. Naše sestry
působily v minulosti třeba právě v Ústí
nad Labem. Po válce jich v okolí bylo
kolem 1 300, po odsunu jich zůstalo
asi 500. V Ústí nad Labem byly naše
poslední sestry v nemocnici od roku
1951 do 1954,“ vysvětlila Tobia
Matějková.

takovou, jaká v mnohých zdravotnic
kých zařízeních byla. Ošetřovatelský
proces musí být zachován, ale ať je
veden smysluplně. Vyhláška o ošet
řovatelské dokumentaci je osekána
na minimum, je vedena současně se
zdravotnickou. Není možné, abychom
nepsali nic, my musíme svou práci
zaznamenávat. Nemáme je ale dub
lovat a vyplňovat nesmyslné papíry
a 20x denně přehodnocovat možná
rizika. Věřím, že zdravotnická doku
mentace přijde v platnost v nejbliž
ších dnech a že to pro všechny bude
usnadněním práce. A to je jedna
z věcí, které pro vás ČAS dělá,“ uza
vřela svou přednášku PhDr. Martina
Šochmanová, MBA.

V České provincii Kongregace Milosrd
ných sester svatého Kříže je dnes asi
stovka sester. „Velkých činností ne
můžeme dělat moc, můžeme ale dělat
malé věci s velkou láskou. Vás také
na směně mnohdy není moc, také ne
víte, co dřív, ale to, co děláte, můžete
dělat s úctou k člověku,“ apelovala
na posluchače řeholní sestra.
Řádové sestry pracují s mladými lid
mi, se seniory, v domovech důchodců,
často vykonávají funkci nemocničních
kaplanů. „Dnes je starý člověk od
souván na okraj společnosti. My se
se seniory v nemocnicích potkáváme
často. Stejně jako zdravotní sestry se
často potkáváte s lidmi v těžké život
ní situaci. V tu chvíli si často potřebují
promluvit a třeba si vyberou zrovna

www.kzcr.eu

Motto: „Jsme jedné krve“
vás. Já vím, jak je to pro sestry těžké,
když jim někdo řekne svou těžkost,
když jim někdo řekne: „já vím, že umí
rám“. Lidé si kladou různé otázky a to
je pro nás společné, ty otázky kladou
i nám. A člověk nějakým způsobem
má hledat pro sebe odpověď na ty
otázky, aby druhým mohl pomoct,“
pokračovala Tobia Matějková a přida
la i osobní zkušenost: „Jednou jsem
v nemocnici zažila pacienta, který
měl terminální stadium karcinomu sli
nivky, už nefungovala žádná terapie.
Nastával boj o čas, jak rychle bude
krvácet a jak rychle do něj budeme
dostávat transfuze. Všichni mu říka
li, že to zvládne, ale pacient dokola

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.
opakoval, že umírá a hledal někoho,
kdo by ho podpořil. Když jsem se
k tomu dostala já, ptala jsem se, jestli
je to pravda, jestli je něco, co pro něj
mohu udělat. Pro toho člověka bylo
důležité, aby mohl zavolat manželce.
Pro něj to nebyla maličkost. V tom se
potkáváme. Maličkosti – náš život se
mnohdy skládá z maličkostí. Mnoh
dy ani nepotřebují velkou odpověď,

stačí, aby se u nich někdo na chvilku
zastavil, popovídal si s nimi, z člově
ka to najednou spadne, začne život
prožívat jinak a najednou se mu třeba
i ta nemoc nese lépe. Jsou to zdánli
vě jednoduché věci, ale člověk se nad
nimi musí sám zamyslet, aby ustál ten
tlak. Nebojte se toho, mnohdy to chce
opravdu málo,“ končila svou přednáš
ku sestra Tobia.

6.

Druhý blok začal přednáškou
Poruchy příjmu potravin Bc. Barbory
Benešové z Dětského a dorostového
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Ne
mocnice Děčín, o. z.
„Poruchy příjmu potravy tvoří okruh
onemocnění, kam patří mentální
anorexie (odmítání jídla), bulimie
(záchvaty přejídání a zvracení) a také
přejídání spojené s jinými psychický
mi poruchami. U těchto onemocnění
(zkráceně PPP) jsou typické obavy
z tloušťky, manipulace s jídlem slou
žící ke snížení hmotnosti a zkreslené
vnímání vlastního těla. Jde o psychic
ká onemocnění, tzn., že chování spo
jené s anorexií či bulimií není od urči
tého stadia nemocný člověk schopen
ovládat, a tedy se i sám bez pomoci

V. Krajská konference sester se vydařila, třetí zleva hejtman ÚK Oldřich Bubeníček
spolu s Ing. Petrem Fialou, MUDr. Jiřím Mrázkem, MHA, MBA, a hlavními sestrami KZ
druhých nemoci zbavit. Nemoc bývá
doprovázena ztrátou zájmu o kontakt
s vrstevníky, nesoustředěností a ná
ladovostí. Středem zájmu se stává
jídlo a vlastní postava,“ vysvětlovala
Bc. Barbora Benešová.
Přesná příčina mentální anorexie není
známá a na vzniku onemocnění se
podílí řada různých faktorů. Určitou
roli hrají i geny a hormony a nemalou
měrou se na vzniku mentální anorexie
podepisuje také dnešní ideál krásy,
kdy na nás v reklamách útočí štíhlé
krásky s dokonalým tělem a my se jim
chceme vyrovnat. Dříve se za hlavní
příčinu mentální anorexie považovaly
rodinné problémy a stres.

Diagnostická kritéria mentální
anorexie (F 50.0) podle MKN-10

Bc. Barbora Benešová z dětského
a dorostového oddělení děčínské
nemocnice

1. Tělesná váha je udržována nejméně 15 % pod předpokládanou
váhou nebo BMI je 17,5 a méně.
2. Pacient snižuje váhu úmyslně, a to různými dietami,

navozovaným zvracením, užíváním diuretik, laxativ či pravidelným cvičením.
3. U pacienta se objevuje trvalá obava z tloušťky a ztloustnutí, a to
i při extrémní vyhublosti.
4. Pacient má zkreslené vnímání
vlastního těla. Časté jsou pocity
velkého zadku, břicha a tlustých
stehen.
5. Ztráta menstruace u pacientek.
6. Pacient odmítá připustit, že je
nemocný a že by se měl léčit.
„Mentální anorexie se závažným způ
sobem promítá do stavu tělesného.
Chronická podvýživa se projevuje
opožděnou pubertou. Přítomna je
kachexie, amenorea, vypadávání vla
sů, zvýšená lomivost nehtů a suchá
kůže. Kůže může být pokryta ochlu
pením, tzv. lanugem. Toto ochlupení
má zřejmě chránit tělo před chladem
namísto chybějící tukové vrstvy. Dále
se pak objevují symptomy jako je
bolest břicha, zácpa, závratě, neho
jící se infekce, podlitiny a nízký tlak.
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Přítomny jsou i psychické změny jako
depresivní syndrom, zvýšená dráždi
vost a ztráta zájmu o školní výuku, ka
marády i koníčky. Průvodním přízna
kem je porucha tělového schématu.
Léčení pacientů s touto chorobou vy
žaduje komplexní individuální přístup
a spolupráci širokého týmu odborní
ků. Léčba PPP se skládá z dlouhodobé
psychoterapie, režimových opatření,
medikace a nutriční rehabilitace. Zá
kladním bezprostředním cílem je na
vození normálního stravovacího reži
mu a odstranění psychopatologických
a somatických důsledků podvyživení.

Generální ředitel Krajské zdravotní Ing. Petr Fiala předává květinu hlavní sestře
Masarykovy nemocnice Mgr. Markétě Svobodové
Děti mají sklon k rychlejší dehydrataci
než dospělí, a také se u nich objevu
je mnohem rychleji. Nutriční strádání
zapříčiní mnoho metabolických změn,
které se mohou projevit jako hypo
kalemická alkalóza, hypochloremie,
hypokalemie. Hypokalemie se pro
jevuje svalovou slabostí a může vést

7.

Další přednáška nesla ná
zev od KaHeSu až k nám a zpět.
MUDr. Dagmar Nebáznivá z Krajské
hygienické stanice Ústeckého kraje
uvedla účastníky do teorie. Ti se tak
dozvěděli například to, že od roku
1973 evidujeme 32 nových původců
infekcí, například rotavirus, Ebola vi
rus, HIV, virus ptačí chřipky A, Borelie
a další. Svou přednášku pak zaměřila
především na problémy vyloučených
lokalit a svrab. „Jednou jsem za svůj
epidemiologický život viděla norský

k arytmii a v některých případech až
k srdeční zástavě. Dále se objevují
změny v krevním obraze jako anemie,
leukopenie a trombocytopenie. Z dal
ších laboratorních nálezů je to napří
klad snížená hladina tyreoidálních
hormonů,“ pokračovala Bc. Barbora
Benešová.

svrab, kde jsou tisíce zákožek. Svrab
je v Česku čtvrté nejčastěji hlášené
infekční onemocnění a nejčastější
profesionální onemocnění,“ uvedla
MUDr. Dagmar Nebáznivá a barvitě
pak vyprávěla o případech z vylou
čených ústeckých lokalit. Doplnila ji
Mgr. Dana Vaculíková z Oddělení hlav
ní sestry ústecké Masarykovy nemoc
nice: „Když se případ dostane k nám,
hlásíme infekční nemoci, zahajujeme
bariérové ošetření, informujeme pa
cienta, vysvětlujeme všechna pravidla

„Z psychofarmakologie se preferují
antidepresiva, ojediněle nízké dávky
antipsychotik. Důležitou roli hraje psy
choedukace, svépomocné skupiny.
Do léčby je vhodné zapojit i rodinu.
Vzhledem k tendencím ke chronifikaci
a vleklému průběhu onemocnění zů
stává zhruba třetina pacientů nevylé
čena. Mentální anorexie je zatížena až
5% mortalitou zapříčiněnou srdeční
zástavou, banální infekcí nebo sebe
vraždou,“ zakončila svou přednášku
Bc. Barbora Benešová.

a podobně. Stojí to ohromné peníze,“
doplnila Mgr. Dana Vaculíková.

Motto: „Jsme jedné krve“

9.

Mezioborovou
spolupráci
u traumatického postižení ruky ná
sledně přiblížila Bc. Lenka Mohaup
tová z Rehabilitačního oddělení
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Most, o. z.
Jednalo se o kazuistiku 26letého
muže, který si přivodil při práci s tis
kařským lisem traumatické poškození
pravé, dominantní ruky s následným
ztrátovým poraněním. Došlo k ampu
taci části mediálních a distálních člán
ků u II.–IV. prstu.
„Na základě kineziologického roz
boru byl navržen fyzioterapeutický
plán, jehož cílem byla redukce otoku,
zlepšení hybnosti a zachování zbýva
jící funkce ruky. Zlepšení úchopových
schopností – hrubé a jemné motoriky,
správné začlenění celé horní končeti
ny do pohybových stereotypů a běž
ných denních a pracovních činností
pomocí fyzioterapeutických metod
a postupů, jako jsou techniky měkkých

10.

Slovy „díky bohu za zlaté ruce
sester“ začal svou přednášku koordi
nátor kaplanské péče Krajské zdravot
ní, a. s., B.th Zbyšek Jonczy, který přišel
přítomné přesvědčit, že i nemocniční
kaplani jsou jedné krve. Jeho před
náška se týkala především rad, jak

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

tkání, mobilizační techniky, polohová
ní, bandážování pahýlů jako příprava
pro aplikaci epitéz. Dále byly využity
speciální metody jako jsou PNF, ASC,
akrální koaktivační terapie, cvičení
na labilních plochách, s pružnými tahy
a overbally, pomůcky pro výcvik úcho
pu,“ vyprávěla Bc. Lenka Mohauptová.
Při výstupním kineziologickém roz
boru byl prokázán ústup otoku, zlep
šená hybnost a úchopová schopnost
ruky. Dále zlepšená citlivost pahýlů
– schopnost vnímat různou velikost
a tvar předmětů, schopnost psát. Díky
dobrému tvaru pahýlů byla možnost
přiložit epitézy. Došlo k celkovému
zlepšení motoriky horní končetiny jako
celku. Zlepšená funkce ruky a epité
zy napomohly k výraznému zlepšení
a stabilizaci psychického stavu mla
dého muže.
„Je zde zdůrazněna nutnost mezi
oborové spolupráce jednotlivých pra
covišť, aby bylo dosaženo kvalitních

si vybudovat zdravé sebevědomí.
„S komplexy se nerodíme, vyrábí nám
je naši rodiče, učitelé, partneři i my
sami,“ varoval kaplan, podle kterého
naštěstí existuje mnoho řešení, jak se
komplexu zbavit. „Chceš-li být šťastný
a zvyšovat si sebevědomí, dělej věci
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výsledků a pacient byl schopen ná
vratu do běžného života,“ dodala
Bc. Lenka Mohauptová.

naplno a nejen napůl, štěstí člověka
spočívá v tom, aby si sám sebe vážil.
Důležité je také vytvořit si vlastní mě
řítko svých možností. Chyby jsou naše
zkušenosti na cestě vzhůru,“ radil pří
tomným B.th Zbyšek Jonczy.

11.

8.

O hrozbách 21. století poté hovořil policista kpt. Mgr. Ladislav Jelínek,
který je u policie už 25 let a jeho specializací je boj proti terorismu. Ten přítom
né upozornil, že nemocnice je brána jako jeden z možných cílů teroristických
útoků. Účastníci zjistili, jak se z tohoto hlediska chovat správně. „Než poskyt
nout první pomoc a ohrozit tím vývoj další situace, je lepší nejdřív zachránit
sebe a zavolat bezpečnostní složky,“ varoval Mgr. Ladislav Jelínek. Ten lidem
poradil nejen jak se chovat v práci, ale poskytl cenné rady také třeba pro cestu
na dovolenou. Pozor si ale lidé musejí dávat i ve své domovině. „Zdá se, že ČR
je mimo ohrožení, ale zas tak mimo nejsme. Lepší je být připraveni, vždyť i aten
tátníci z 11. září se školili v českých školách,“ upozornil policista.

Bc. Lenka Mohauptová
z Rehabilitačního oddělení
Nemocnice Most

Kpt. Mgr. Ladislav Jelínek

www.kzcr.eu

Bc. Tomáš Skalický z neurologického oddělení teplické nemocnice

Další přednáška naznačila,
že i když jsme stejné krve, ne všude
funguje zdravotnictví stejným způso
bem. Povídání Bc. Tomáše Skalického
z Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Teplice, o. z., se týkalo Kuvajtu a jeho
zdravotního systému.
Účastníci konference se z přednášky
dozvěděli řadu zajímavých informací,
například o tom, že legální rezidenti
jsou povinně zdravotně pojištěni. Po
jištění platí jejich zaměstnavatel nebo
sponzor. „Toto pojištění ale nekryje
veškerou péči. Při návštěvě místní
polikliniky se platí 1 kuvajtský dinár
(1 KWD je asi 73 Kč), při návštěvě
specialisty nebo nemocnice 2 dináry.
Dva dináry stojí také den hospitaliza
ce. Základní rentgenové a laboratorní
vyšetření je zdarma, za ultrazvuk se
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platí 20 KWD, za počítačovou tomo
grafii 50–70 KWD, za magnetickou
rezonanci 100 KWD,“ uvedl Bc. Tomáš
Skalický.
Stát financuje i léčení v zahraničí,
pokud to doporučí odborná komise,
nebo pokud si pacient přes zamíta
vé stanovisko komise najde protekci

(říká se tomu wastah). V případě léče
ní v zahraničí stát nejen, že hradí úpl
ně všechny náklady pacienta včetně
dopravy, ubytování a stravování, ale
ještě jej na státní náklady může do
provázet jeden rodinný příslušník. Ob
líbenými destinacemi jsou USA, UK,
Německo a Francie. ČR je také mezi
vyhledávanými destinacemi, a to kvůli
léčbě pohybového aparátu.
„Proti našim nemocnicím je největší
rozdíl v personálním vybavení. Na lůž
kových odděleních často napočítáme
více sester (a bratrů) než pacientů.
Počet pomocného personálu, jako
uklízečů, sanitářů, poslíčků, opravá
řů, je pro někoho zvyklého na české

nemocnice neuvěřitelný. Přístrojové
a nástrojové vybavení je špičkové,“
pokračoval Bc. Tomáš Skalický.
Rozdíly jsou také v poskytnutí první
pomoci. „Zahalená žena je naprostá
priorita (hlavně vlasy a obličej, pokud
je na veřejnosti…) a to, že třeba umírá
nebo je zraněná je vždy vedlejší. Na
točit někomu EKG je pro záchranáře
docela problém – ukáže jiným ženám
na místě co a kam mají nalepit a otočí
se. Zajímavé je, že při porodu (napros
to běžná věc je domácí porod) v sa
nitce či v bytě vám nastávající matka
ukáže úplně všechno dole, ale běda,
kdyby jí sjel z obličeje šátek,“ přidal
zajímavost Bc. Tomáš Skalický.

12.

PhDr. et Mgr. Otakar Fleischmann,
Ph.D., z Katedry psychologie
Pedagogické fakulty Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

To už ale čas vymezený přednášce
pomalu končil a na řadu přišlo krátké
zhodnocení a loučení. „Program akce
byl velmi vhodně a zajímavě sesta
ven. Zazněly přednášky se zajímavým
obsahem, který se trochu vymykal
klasickým klinickým sdělením a kazu
istikám NLZP, kdy právě v době připra
vovaného přerodu a změn v legislativě

Mgr. Markéta Svobodová

Poslední přednáška V. Krajské konference sester se týkala především
vzteku, o kterém účastníky poučil PhDr. et Mgr. Otakar Fleischmann, Ph.D., z Ka
tedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
PhDr. et Mgr. Otakar Fleischmann, Ph.D., mluvil především o vzteku, o emocích
a o tom, jak se s nimi v práci vypořádat. „I když jsme jedné krve, je tu jeden
rozdíl, a to temperament. Extrovert své emoce pouští ven, introvert je směřuje
dovnitř,“ vysvětloval psycholog.

reflektoval na žhavá a zajímavá téma
ta zdravotníků a potažmo i celé naší
společnosti,“ hodnotila konferenci
hlavní sestra chomutovské nemocni
ce Mgr. Anna-Marie Malá. „Pestrost
přednášek snad uspokojila všechny
posluchače, každého snad něco zau
jalo,“ dodala hlavní sestra děčínské
nemocnice Mgr. Danuše Tomášková.

Mgr. Anna-Marie Malá

Mgr. Kateřina Vágnerová

A hlavní sestra mostecké nemocnice
Mgr. Šárka Gregušová už se pomalu
začala chystat na další ročník. „Dal
ší ročník by měl, na základě porady
hlavních sester, probíhat v Nemocnici
Most, o. z. Takže se budeme muset
začít připravovat, vymyslet motto, jed
notlivá témata atd.,“ dodala Mgr. Šár
ka Gregušová.

Mgr. Šárka Gregušová

Mgr. Danuše Tomášková

Redakce Statimu děkuje hlavním sestrám Krajské zdravotní, a. s.,
Mgr. Markétě Svobodové, Mgr. Anně-Marii Malé, Mgr. Kateřině Vágnerové,
Mgr. Šárce Gregušové a Mgr. Danuši Tomáškové
za spolupráci při vzniku této přílohy a přednášejícím za zajímavé příspěvky.
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