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Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie
použity z archivů jednotlivých
nemocnic KZ, a. s.
Za obsahovou správnost příspěvků
plně odpovídají uvedení autoři.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě tohoto vydání.

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
Vážení čtenáři Infolistů,
s novým rokem přišel i čas ohlédnutí
za tím minulým. Jsem rád, že z pohledu
Krajské zdravotní, největšího poskytovatele zdravotnických služeb v Ústeckém kraji,
jej mohu hodnotit pozitivně. Pět nemocnic
společnosti dnes tvoří spolupracující, silný
a stabilizovaný celek na velmi dobré úrovni. Minulý rok přinesl v KZ mnoho nového.
Nové představenstvo, změny v organizační
struktuře společnosti, zeštíhlené vedení
s generálním ředitelem a 5 řediteli zdravotní péče v nemocnicích. Nově jsme zřídili
pozici pacientského ombudsmana.
Významným úspěchem bylo získání statutu spolupracujícího onkologického pracoviště v chomutovské nemocnici, těžce
Ing. Jiří Novák – předseda
nemocní pacienti již nemusí za léčbou
představenstva KZ, a. s.
jezdit z celého kraje až do Ústí nad Labem.
Důležitá je také opora, kterou má vedení společnosti v Ústeckém kraji, zakladateli
a jediném akcionáři Krajské zdravotní. Navýšením základního jmění Krajské zdravotní o 75 milionů korun pak Ústecký kraj umožnil společnosti ucházet se o dotační
prostředky v řádech stamilionů na její další rozvoj. Pomohl i dotační program Ústeckého kraje, který umožnil obměnu části pacientských lůžek ve všech nemocnicích.
V každé z nemocnic jsme také vybrali významný projekt, který by měl posunout
kvalitu a úroveň zdravotní péče i zlepšení prostředí nejen pro pacienty, ale i pro
zdravotníky a další zaměstnance. Po 40 letech se tak dočkala zásadní rekonstrukce
mostecká nemocnice. V ústecké Masarykově nemocnici jsme začali s novou dětskou emergency a komplexní rekonstrukcí projde i dětská klinika. Po letech odkládání opravujeme areál onkologie V Podhájí, který získá druhý lineární urychlovač
včetně tzv. kobky. Děčínská nemocnice se dočká opravy svého největšího pavilonu interny a operačních sálů. V teplické nemocnici jsme otevřeli zrekonstruované
chirurgické ambulance a připravujeme dostavbu a modernizaci operačních sálů.
Chomutovská nemocnice se po navrácení onkologie do plnohodnotného režimu
dočká nových přístrojů, stejně i nukleární medicína. Napříč nemocnicemi bude pokračovat obměna zdravotnické techniky.
„Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období
2015 – 2020“, kterou krajští zastupitelé schválili v září minulého roku, potvrzuje základní postavení pěti nemocnic Krajské zdravotní v oblasti poskytování zdravotní péče na území Ústeckého kraje. Jsem rád, že novému představenstvu i managementu se daří naplňovat cíle a představy o efektivní společnosti se štíhlým
vedením, zdravou ekonomikou a mzdovou stabilitou. Prioritou je ale především
naplňování základního poslání, kterým je poskytování co nejkvalitnější zdravotní
péče obyvatelům Ústeckého kraje. Za snahu o naplňování tohoto cíle děkuji našim
zaměstnancům.
Přeji si, aby se Krajské zdravotní v novém roce dařilo ke spokojenosti všech, zejména pak našich pacientů. V novém roce přeji všem pevné zdraví a hodně úspěchů.
Ing. Jiří Novák
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
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Slavnostní udělení cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s.
za nejlepší vědeckou práci za rok 2013
Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlásila Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s. (dále jen VR KZ, a. s.) za rok 2013 Cenu předsedy představenstva za nejlepší
vědeckou práci lékaře, Cenu generálního ředitele za nejlepší vědeckou práci lékaře
do 35 let, Cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství a Cenu předsedy
dozorčí rady za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků.
Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny a předány za účasti RSDr. Stanislava Rybáka, 1. náměstka hejtmana
Ústeckého kraje, Mgr. Radka Scherfera,
místopředsedy představenstva KZ, a. s.,
Františka Pelanta, předsedy dozorčí rady
KZ, a. s., Ing. Petra Fialy, generálního ředitele KZ, a. s., MUDr. Josefa Liehneho,
ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z. (dále jen MNUL) a pozvaných hostů z veřejné i akademické
sféry v Centru vědy, výchovy a dalšího
vzdělávání Krajské zdravotní, a. s.
Nominované práce hodnotila Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s., která
v současné době pracuje v následujícím
složení:
předseda VR KZ, a. s.
–– prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
přednosta Neurochirurgické kliniky
v KZ, a. s. – MNUL, o. z.
místopředseda VR KZ, a. s.
–– MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
přednosta Dětské kliniky
v KZ, a. s. – MNUL, o. z.
členové VR KZ, a. s.:
–– doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií
UJEP v Ústí nad Labem
–– prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Klinika urologie a robotické chirurgie
v KZ, a. s. – MNUL, o. z.
–– MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
přednostka Oční kliniky
v KZ, a. s. – MNUL, o. z.
–– doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky v KZ, a. s. – MNUL, o. z.
–– prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D.,
FESC, FSCAI
přednosta Kardiologické kliniky
v KZ, a. s. – MNUL, o. z.

i peněžitou odměnu, celkem bylo mezi
vítězné autory rozděleno 280 tisíc Kč.
V soutěži o Cenu předsedy představenstva za nejlepší vědeckou práci lékaře
se na 1. pozici umístil MUDr. Jaroslav

Skupina oceněných
–– MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
přednosta Kliniky úrazové chirurgie
v KZ, a. s. – MNUL, o. z.
–– MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie v KZ, a. s. – MNUL, o. z.
–– MUDr. Marta Vachová
primářka Neurologického oddělení
Nemocnice Teplice, o. z.
–– MUDr. Igor Greguš
Ambulance chronické bolesti
Nemocnice Most, o. z.
–– MUDr. Jiří Neumann
primář Neurologického oddělení
Nemocnice Chomutov, o. z.
–– MUDr. Pavel Rubeš
primář Gynekologicko-porodnického
oddělení Nemocnice Děčín, o. z.
–– Mgr. Vlasta Čejnová
Oddělení lékařské genetiky
MNUL, o. z.
Podle pravidel soutěže soutěžili pouze
první autoři článků, články „v tisku“ nebyly akceptovány. Odborníci z oblasti ošetřovatelství mohli zaslat článek nebo též
prezentaci přednášky s uvedením místa
a data konání kongresu. První tři ocenění
v každé kategorii získali kromě diplomu

Škvor, CSc. z dětské kliniky, na 2. pozici
MUDr. Robert Bartoš, Ph.D. a na 3. pozici prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.,
oba z neurochirurgické kliniky. 1. místo
a Cenu generálního ředitele za nejlepší
vědeckou práci lékaře do 35 let získal
MUDr. Tomáš Radovnický, opět z ústecké
neurochirurgie, 2. místo patří MUDr. Lubomíru Koppovi, Ph.D. z kliniky úrazové
chirurgie a 3. příčku obsadil další neurochirurg MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D. V soutěži o Cenu za nejlepší odbornou práci
v oblasti ošetřovatelství uspěla nejlépe
Mgr. Bc. Michaela Rothová z dětské chirurgie, na 2. místě se umístila Bc. Tereza Grünerová z kliniky úrazové chirurgie
a 3. místo je úspěchem zástupkyně chomutovské nemocnice Mgr. Lenky Splitkové, DiS. Cena předsedy dozorčí rady
za nejlepší vědeckou práci nelékařských
zdravotnických pracovníků byla udělena
Ing. Mgr. Martině Novákové.
Blahopřejeme všem oceněným autorkám a autorům a těšíme se na nominace
do nového ročníku soutěže.
Ing. Martin Zeman, DMS
tajemník Vědecké rady
Krajská zdravotní, a. s.
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Představujeme lékárny Krajské zdravotní, a. s.
připravený produkt, finanční úsporu,
ochranu pracovníků, ekologické hledisko
a odhalování případných inkompatibilit.
V letošním roce došlo v souvislosti s rozšířením péče onkologického oddělení
také k rozšíření portfolia ředěných léčivých látek o tzv. biologickou léčbu.
Naším hlavním úkolem je zajišťování
a výdej léčivých přípravků na recept,
prostředků zdravotní techniky na poukaz a prodej léčiv bez předpisu včetně
doplňků stravy a léčebné kosmetiky. Při
každodenní práci při výdeji léčiv poskytujeme pacientům informace o správném
užívání léků, jejich nežádoucích účincích
i interakcích mezi léčivy. Významnou
část naší práce představuje též příprava
individuálních léčivých přípravků. Jedná
se např. o masti, čípky, tobolky, roztoky
nebo kapky. Snažíme se vyhovět individuálním požadavkům lékařů i pacientů

Interiér lékárny
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  Provoz centrálního ředění cytostatik pro onkologické oddělení
koupi dalšího produktu. Celorepublikovým sledováním se dá říci, že Bioderma
je lékaři a farmaceuty nejdoporučovanější dermokosmetika v lékárnách. Tato
společnost vytváří unikátní zdravotnické
patenty, které jsou podloženy řadou klinických studií s prokázanými výsledky.
Její produkty obsahují látky tělu přirozené, které pokožce chybí. Nabízí pro každý typ pleti speciální produktové řady
a upřednostňuje tak komplementární přístup, kdy hygienické a pečující přípravky
působí vždy v souladu a řeší proto původ
i symptomy kožního problému. Je přitažlivá svými texturami, je většinou bez parfemace a parabenové konzervace, takže
je vhodná pro celou rodinu.

zaměstnanců. Pro pacienty jsou k dispozici dvě prodejní místa a dvě místa pro
výdej léčiv na recept.

Během následujících let probíhal nástup
dalších zaměstnanců a tak došlo k personální stabilizaci. V listopadu 2010
byla zřízena prodejna zdravotnických
potřeb, umístěná v suterénu polikliniky.
Otevřením prodejny došlo k rozšíření
a zkvalitnění služeb zařízení lékárenské
péče. V prosinci 2010 byl zahájen provoz
centrálního ředění cytostatik pro onkologické oddělení chomutovské nemocnice.
Přípravu cytostatických látek upravuje
zákon 378/2007 Sb. o léčivech a vyhláška 84/2008 o správné lékárenské praxi.
Příprava probíhá v podtlakovém bezpečnostním boxu s vertikálním prouděním
vzduchu třídy čistoty A a odtahem mimo
prostor. Personál byl školen ve správné
manipulaci s cytotoxickými
látkami a každoročně
OTEVÍRACÍ DOBA LÉKÁRNY CHOMUTOV
je podrobován zdravotní
PO–PÁ
7.30–18.00 HODIN
prohlídce. Mezi pozitivní
faktory centrální přípraK DISPOZICI JSOU DVĚ PRODEJNÍ MÍSTA
vy léčiv lze uvést bezA DVĚ MÍSTA PRO VÝDEJ LÉČIV NA RECEPT.
pečný, účinný a kvalitně

www.kzcr.eu

Specifickou částí prodeje naší lékárny je
prodej kosmetiky francouzské firmy Bioderma. Jsme potěšeni, že stále více klientů využívá našeho poradenství v oblasti
dermokosmetiky. Naše lékárna je partnerskou lékárnou, což pro naše pacienty
představuje několik výhod. Jednou z nich
je příznivá cena této vysoce kvalitní kosmetiky, dále každý měsíc nabízíme pacientům jeden výrobek za cenu 99 Kč při

od 1. 1. 2015

Veřejná lékárna Krajské zdravotní, a. s.
byla otevřena 2. 6. 2009 v areálu Nemocnice Chomutov. Podařilo se tak realizovat rozhodnutí představenstva KZ
na co nejrychlejší otevření lékárny v chomutovské nemocnici, která byla jediným
zařízením společnosti bez vlastního lékárenského zařízení. Lékárna se nachází
vedle bývalé hlavní vrátnice a je otevřena
v pracovní dny od 7.30 do 18.00 hodin.
Jde o první lékárnu po roce 1989, která
spadá do přímé působnosti chomutovského odštěpného závodu, resp. i jeho
předchůdců. V letošním roce proběhla
v prostoru lékárny rekonstrukce vzduchotechniky a další úpravy, které vedly
k modernizaci a obnově stavebně technického zázemí lékárny. Prostorná prodejní plocha má předsunutý vestibul,
nové je zařízení v prodejním prostoru, ale
i v přilehlých pracovištích včetně zázemí

v co možná nejkratším čase nebo na počkání. Naše farmaceutické asistentky se
zajímají o nové trendy v technologii přípravy a jsou pravidelně školeny.

Bioderma v chomutovské lékárně

Každý měsíc prezentujeme zdravotníkům
chomutovské nemocnice formou emailů novinky ze sortimentu, nedostatkové
léky nebo naopak nově dostupné léky
na trhu. Farmaceuti naší lékárny se podílejí na klinických studiích pro oddělení
onkologie, neurologie i ostatní.
1. 1. 2015 došlo se změnou legislativy
ke zrušení třicetikorunových poplatků
za recept a tudíž věříme, že si uchováme
i nadále přízeň našich pacientů, kterých
si velmi vážíme.
PharmDr. Zuzana Koštůrová
odborný zástupce
Nemocnice Chomutov, o. z.

Personální změny v KZ, a. s.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
MUDr. Karel Sláma jr.
se stal primářem otorinolaryngologického oddělení.
Bc. Lenka Benešová, vedoucí Odboru personalistiky, mezd a vzdělávání KZ, a. s.
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Nemocnice Most

Den zdraví pod drobnohledem pozorovatele

Měření krevního tlaku
Rok se s rokem sešel a na VOŠ, OA, SPgŠ a Střední zdravotnické škole v Mostě se
opět konal Den zdraví, letos již podeváté! Akce určená pro žáky základních škol mosteckého regionu se uskutečnila ve středu 26. 11. 2014. Odborní učitelé zdravotnické
školy společně se svými žáky připravili letos 14 stanovišť s různorodou zdravotnickou tematikou.
Jedním z nich bylo stanoviště o dentální
hygieně. Kdo z nás by nechtěl mít bílé
zuby jako z reklamy na zubní pastu? Proto mnozí žáci nastražili uši, když zazněly
první pokyny ke správnému mechanickému čištění. Byli seznámeni s anatomií
zubu, s významem čištění a s jedním
z nejčastějších onemocnění dutiny ústní – paradontózou. Pomůcky, které jsou
k čištění zapotřebí, byly ukázány na zvětšených modelech, aby si je děti mohly
lépe prohlédnout. Během této přednášky bylo možné zhlédnout film o tom, jak
si správně zuby čistit a jaké pohyby při
tom provádět. Každý ví, že kartáček je
k tomu velmi důležitou pomůckou, proto
zde přednášející prozradili, jak by měl takový ideální kartáček vypadat. Žáci měli
předem za úkol donést si své kartáčky
na zuby. Bylo vybráno pár odvážlivců
a ti si měli vyčistit svůj chrup, jak nejlépe umí. Poté jim byly dány detekční
tabletky. Žáci je rozžvýkali a ihned bylo
vidět, kde mají nedostatky, jak moc byli
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při čištění zubů pečliví. Detekční tablety
jsou modré a díky tomuto zbarvení bylo
možné vidět zubní plak, který běžným
okem nelze zahlédnout. Nebylo však potřeba se bát, že jim modrá ústa zůstanou
napořád. Barvivo po vypláchnutí dutiny
ústní zmizelo. Na závěr byly pokládány
otázky na prověření pozornosti a znalostí
z přednášky o dentální hygieně.
Dalším zajímavým stanovištěm byla
přednáška na téma první pomoci. Dle
mého názoru jedno z nejdůležitějších.
Nikdo z nás totiž neví, kdy bude potřebovat poskytnout první pomoc. Při vstupu
do třídy žáky uvítal nápis „První pomoc
jsou dvě holé ruce, zdravý selský rozum
a dobrá vůle pomoci“. Úvodem byla zmíněna důležitá telefonní tísňová čísla.
Žáci se dozvěděli, jaké informace poskytnout, když se ocitneme na místě volajícího a jaké jsou úkony první pomoci. Mohli
si prohlédnout model automatického
defibrilátoru, zkusit si odborné vyproštění a polohování raněných. Samozřejmě

byl k dispozici i resuscitační model, aby
si žáci mohli vyzkoušet, jak je obtížné
správně stlačit hrudník. Druhá část této
přednášky se týkala krvácení. Ukázka obvazového materiálu a postup při zástavě
krvácení rozhodně nechyběly.
I letos se na Dnu zdraví objevil doprovodný program s podtitulem „Autolékárničky“. Ukázka zásahu byla podbarvena
znělkou ze známého seriálu Sanitka. Žáci
si mohli prohlédnout domácí lékárničku i autolékárničku a také si vyzkoušet
všechny manévry první pomoci za odborné asistence pedagoga. Mohli si vyzkoušet, jaké je to mít na sobě krční límec či
vakuovou dlahu.
Na odreagování a protažení těl měli žáci
připravenou přednášku na téma měření
BMI – Body Mass Index. Zprvu jim byly
poskytnuty obecné informace týkající se
tlaku krve, pulsu a BMI. Za pomoci studentek 3. ročníku oboru zdravotnický
asistent byli zváženi a změřeni. Z těchto
hodnot zjistili svůj BMI. Ten, komu bylo
nepříjemné vážit se před ostatními žáky,
mohl si zkusit zacvičit na míčích. Než tak
učinil, byl mu změřen tlak. Po dvouminutovém cvičení na gymballu, které probíhalo za doprovodu příjemné hudby, mu
byl tlak opět přeměřen. Obě hodnoty byly
porovnávány.
Stanoviště pohlavně přenosných chorob
– STD bylo pro mnohé žáky překvapivé.
Dozvěděli se, jak je snadné nakazit se
pohlavní chorobou. Zmínily se zde jednotlivé druhy onemocnění a u každého
bylo řečeno pár příznaků. Velký důraz byl
kladen na prevenci.
Letos přibyla jedna velmi zvláštní a poutavá přednáška s názvem „Raketou
na Mars“. Z žáků se stali kosmonauti
a pohrávali si s mocnou fyzikou. Díky
siloměru se snadno odhalil nejsilnější
kosmonaut z celé třídy. Dále si zde mohl
každý ověřit kapacitu svých plic pomocí
spirometru a jako odměnu za statečnost
mohli kosmonauti opravdu vzlétnout.
Za pomoci pet lahve vypláchnuté lihem
a zapalovače létaly vzduchem rakety sem
a tam.
V případě, že by někomu z těchto vzdušných cest vyhládlo, byla tu pro inspiraci

přednáška na téma „Alternativní výživa“.
Mnoho lidí neví, že za život sní nevědomky průměrně 0,5 kg hmyzu. Ale co ho jíst
vědomě? Chuťovky jako hmyzonex nebo
kandovaní cvrčci zde nebyly nic neobvyklého. Děti se mohly seznámit i s dalšími
recepty, které měly připravené na lavicích. Důležitou informací byl především
důvod, proč takový hmyz začít konzumovat. Myslím, že se nad tím mnohý žák zamyslel i doma.
Každý se chce zdobit a ukázat svou individualitu v podobě tetování či piercingu,
ale je důležité vědět o rizicích, která z této
módy plynou. Proto byla tato přednáška
také zařazena do programu Dne zdraví.
Nejprve se posluchači seznámili s historií tetování, odkud se vlastně tento druh
zdobení vzal. Bylo zde ale zdůrazněno,
že takové rozhodnutí je nevratné a může
i zkomplikovat život – například projevy
alergických stavů nebo odmítání společností. Pokud se však člověk i přesto
rozhodne podstoupit tetování nebo piercing, byly zde uvedeny informace, kam
jít, na co si dát pozor a jaká místa jsou
ze zdravotního hlediska velmi nevhodná.

Čtrnáctým a tedy posledním stanovištěm byl trénink paměti. Tato přednáška
byla umístěna do klidného a útulného prostředí. Meditační hudba hrála
tiše a žáci si zkoušeli různé hlavolamy.
Zkoušeli přiřadit k autorům dílo, poznat
vůně materiálů, hledat rozdíly, poznat
předmět po sluchu a uhodnout, kolik je
fazolí ve sklenici. Nebyla to přednáška
v pravém slova smyslu. Většina aktivit totiž vycházela ze strany žáků, kteří, jak se
zdálo, byli příjemně naladěni.
Den zdraví v tomto školním roce byl dle
mého názoru opravdu zdařilý, a to nejen
díky učitelům a žákům zdravotnické školy, ale i vstřícnému jednání žáků základních škol. Překvapila mě aktivita a zájem, který z jejich strany vycházel. Mnozí
se opravdu rádi vraceli do dětských let,
když mohli řídit raketu a stát se nejsilnějším kosmonautem. Jejich úsměv na tváři
svědčil o tom, že si tento den užili. A nejen oni. I naši učitelé a především já,
která jsem mohla tento den již podruhé
absolvovat jako pozorovatel.

První pomoc – nácvik srdeční masáže
Irena Křížková
obor Zdravotnické lyceum
žákyně třetího ročníku VOŠ, OA, SPgŠ
a Střední zdravotnické školy v Mostě

INFO
Krajská zdravotní, a. s. přijme do pracovního poměru

LÉKAŘE – NEFROLOGA
POŽADAVKY: VŠ – LF, odborná způsobilost k výkonu povolání v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., bezúhonnost, zdravotní způsobilost, schopnost týmové práce, zájem o obor
NABÍZÍME: odpovídající finanční ohodnocení, možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu, perspektivní práci v moderních provozech, příspěvek na penzijní spoření, příspěvek na dovolenou, závodní stravování, další zaměstnanecké výhody
PŘIHLÁŠKY s životopisem, přehledem dosavadní praxe, kopií dokladů o vzdělání a výpisem z rejstříku trestů zasílejte
na adresu: Krajská zdravotní, a. s., personální a mzdové oddělení, Bc. Martina Placatová, Sociální péče 3316/12A, 400 11
Ústí nad Labem.

POZVÁNKA
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická v Ústí nad Labem, p. o. ve spolupráci s KZ, a. s. pořádá

X. ÚSTECKÝ DEN OŠETŘOVATELSTVÍ GERIATRIE-ONKOLOGIE
27. 1. 2015
MÍSTO KONÁNÍ: Výukové centrum Masarykovy nemocnice v areálu Bukov, Sociální péče, Ústí nad Labem, budova B, 5. patro
KONTAKT: e-mail fridrich.eva@seznam.cz, telefon 475 211 276
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„Mámy pro mámy“

Masarykova nemocnice
Největší poděkování však patří všem těm
úžasným lidem s dobrým srdcem, kteří
se do projektu zapojili, vyrábějí, snaží
se potěšit a povzbudit. Mnozí, kteří vyrábět neumějí, věnují materiály na tvoření
nebo peníze na jejich nákup. To vše dělají dobrovolně a ve svém volném čase.
S velkou radostí uvítáme, pokud se zapojí i další. Pomoc každého je důležitá a má
smysl!
Ing. Štěpánka Řežábková
Hematologicko-transfuzní oddělení
a klinická biochemie
Nemocnice Děčín, o. z.

Krásné dárečky pro malé pacienty
Správně načasováno, 22. 12. 2014 proběhlo v Masarykově nemocnici v Ústí nad
Labem, o. z. na neonatologickém oddělení, předávání dárečků pro maminky předčasně narozených miminek – kulíšků. Akce se již poněkolikáté uskutečnila v rámci
projektu „Mámy pro mámy“ pod záštitou sdružení Nedoklubko.
Nedoklubko působí již od roku 2002 jako
rodičovská organizace, která podporuje
rodiny předčasně narozených dětí. Více
než 8 000 dětí ročně se v ČR narodí dříve, než by mělo, a musí tak často několik
prvních týdnů i měsíců svého života prožít v inkubátoru. Zejména pro maminky
jsou tyto chvíle velice psychicky náročné,
trpí pocity beznaděje, bezmoci a strachu.
V tento čas se i zdánlivě malá pomoc
může stát v srdci těchto maminek pomocí nezměrnou a dokáže nesmírně povzbudit a potěšit.
Každý z nás má tuto zázračnou schopnost – udělat lidi okolo sebe šťastnějšími. A právě to je i hlavní myšlenkou projektu „Mámy pro mámy“.
Malými, vlastnoručně vyrobenými, dárky
potěší maminky, babičky, děti či kdokoliv
jiný, kdo je ochotný pomáhat „zvenku“
těm maminkám, které zůstávají v nemocnicích s prázdnou náručí a vyděšeným
srdcem.
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Jednou ze zapojených nemocnic je
i Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Zde působím od prosince
2012 jako koordinátorka projektu a 3–4x
ročně přivážím a předávám na oddělení
dárečky pro maminky i sestřičky, oblečky
pro kulíšky, pomůcky na oddělení. Stejně
tak tomu bylo i před Vánocemi.
Na oddělení jsem dovezla veselá barevná povlečení, přehozy přes inkubátory
a oblečení pro kulíšky. K tomu spoustu
nejrůznějších dárečků pro maminky –
některé z nich i speciálně vánoční např.
perníčky či ozdobné kouličky, háčkované
vánoční výrobky. Dále pak šperky, hračky, ponožtičky, nejrůznější druhy srdíček, přáníček a mnoho dalšího. Pěkným
dárkem byly i kalendáře Nedoklubko
2015 a několik kusů krásné nové knížky
„Vítej, kulíšku“.
Tímto bych chtěla velice poděkovat
za vřelé přijetí a výbornou spolupráci
s vrchní sestrou paní Lenkou Novákovou
i s celým personálem neonatologie.

Oddělení laboratorního komplementu

Nemocnice Teplice

Oddělení laboratorního komplementu (OLK) je organizačním útvarem Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. Vzniklo 1. 7. 2012 konsolidací oddělení klinické
biochemie a hematologicko-transfuzního oddělení.
OLK JE ČLENĚNO NA DVĚ PRACOVIŠTĚ:
–– Pracoviště OKB – Biochemická laboratoř a centrální odběry.
–– Pracoviště HTO – Hematologická
a imunohematologická laboratoř
s krevní bankou.
Rozsahem poskytované péče má OLK
nadregionální charakter a poskytuje zdravotní péči všem pacientům bez
ohledu na místo bydliště, včetně cizích
státních příslušníků. Je pracovištěm s nepřetržitým provozem. Provádí hematologická, imunohematologická a biochemická vyšetření biologického materiálu pro
pracoviště Nemocnice Teplice a ambulantní ordinace.
OLK provádí spektrum laboratorních vyšetření v režimu Rutina nebo Statim, dle
požadavku ordinujícího lékaře. Poskytuje konzultační služby. Zajišťuje odběry
krve ze žíly nebo kapilární odběry. Celý
sortiment vyšetření provádí i na žádost
pacienta za přímou platbu. Dále za přímou platbu provádí vyšetření pro veterinární účely.
Naše odběrové pracoviště se nachází v 1. patře budovy D. Odběr a příjem
materiálu je prováděn v pracovní dny
od 6.15 do 14.00 hodin. Odběry diabetiků pro DIA poradny provádíme od 7.00
do 9.00 hodin. Vyšetření glykemické křivky (OGTT) provádíme 1x týdně ve čtvrtek.
Při objednání na toto vyšetření upřednostňujeme osobní kontakt klienta z důvodu poučení před vyšetřením.
Na oddělení pracujeme na spolehlivých přístrojích renomovaných výrobců,

jejichž funkčnost se pravidelně udržuje a kontroluje. Bezchybná identifikace
vzorků a příslušné dokumentace je zajištěna díky využívání laboratorního informačního systému OpenLims od firmy
STAPRO s.r.o.
Pravidelně se naše oddělení zúčastňuje systému externí kontroly kvality firmy
SEKK s.r.o., Státního zdravotního ústavu
a Referenzinstitut für Bioanalytik.
Oddělení laboratorního komplementu
je držitelem certifikátu ISO 9001:2009.
Pracoviště OKB je zdravotnická labo
ratoř č. 8 296 akreditovaná podle
ISO 15189:2007.
Další informace jsou dostupné na internetových stránkách www.kzcr.eu.
Pracoviště OKB poskytuje servis laboratorních vyšetření, která jsou důležitá pro
stanovení diagnózy, sledování léčby, určení prognózy onemocnění a zhodnocení
zdravotního stavu.
Provádíme biochemická a imunochemická vyšetření biologického materiálu jako
je krev, moč, mozkomíšní mok, punktát
nebo stolice. Z těchto materiálů se provádí stanovení enzymů, vyšetření hormonů,
vitamínů, stopových prvků, tumormarkerů, protilátek, vyšetření vnitřního prostředí a infekčních markerů.
Využíváme moderní analyzátory, které
pracují s minimálním objemem vzorků
a reagencií. Jsou to analytické systémy
Cobas 6000, Cobas Integra 400 plus,
Cobas e411. Přístroje na stanovení
acidobazické rovnováhy Cobas b 221
a Compact 3. Osmometr Advanced 2020.

Prstové glykémie stanovujeme na přístroji Biosen C-line. Glykovaný hemoglobin stanovujeme referenční metodou
HPLC na přístroji Tosoh G7. Analýzu moče
provádíme pomocí močové linky IRIS.
V neposlední řadě používáme k naší
práci laboratorní centrifugy, mikroskop
a další zařízení.
Pracoviště HTO se skládá ze tří úseků:
hematologických laboratoří, imunohematologické laboratoře a krevní banky.
V hematologických laboratořích počítáme krevní obrazy s diferenciálem z analyzátoru i mikroskopicky, stanovujeme
počet retikulocytů. Spolupracujeme s hematologickými poradnami – odečítáme
sternální punkce, provádíme cytochemická barvení. Počítáme KO a mikroskopické diferenciály u zvířat. Vyšetřujeme koagulační metody (APTT, PT, AT III, D Dimery,
fibrinogen, TČ, korekce APTT) na analyzátoru ACL TOP 500.
V imunohematologické laboratoři stanovujeme krevní skupiny, Coombsův test,
screening Rh protilátek a testy slučitelnosti u objednaných transfuzí. Pokud
má klient zájem o vyšetření krevní skupiny, nemusí mít doporučení od lékaře, vyšetříme mu ji oproti přímé platbě
(cca 200 Kč).
Krevní banka nakupuje, skladuje a distribuuje krevní výrobky. V minulém
roce jsme vydali 1 900 – EBR, 717 CZP,
11 trombonáplavů, 103 autotransfuzí.
Ing. Pavla Hrušková
Oddělení laboratorního komplementu
Nemocnice Teplice, o. z.

NÁVRAT K FOTOSOUTĚŽI
Ing. Štěpánka Řežábková
Kontakty:
stepanka.rezabkova@seznam.cz
www.nedoklubko.cz
www.mamypromamy.blogspot.cz

Milí čtenáři, shromažďujte své zážitky na fotografiích, zaznamenávejte zajímavá místa, věci a situace.
Vyhlašujeme vícetematickou FOTOSOUTĚŽ s uzávěrkou do 15. června 2015. Poté vyhodnotíme nejhezčí
tři snímky a oceníme je publikací a věcnými cenami. Své fotografie, o velikosti minimálně 1 MB, zasílejte
elektronicky na naši redakční adresu infolistykz@kzcr.eu.
redakce Infolistů

!
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První KnihoBudka v Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice
JAK POUŽÍVAT KNIHOBUDKU?








Dobrovolnický kolektiv

POUŽITÍ JE ZDARMA
NENÍ POTŘEBA ŽÁDNÁ
REGISTRACE NEBO
EVIDENCE
KNIHU SI MŮŽETE
PŮJČIT, VĚNOVAT,
VZÍT NEBO VYMĚNIT
V KNIHOBUDCE
ZA JINOU
KNIHY MŮŽETE
SAMOZŘEJMĚ
VRACET, VĚNOVAT
NEBO PŘEMISŤOVAT
NA LIBOVOLNÁ MÍSTA
BEZ OMEZENÍ

Ústí nad Labem již má svoji první KnihoBudku, která se nachází v pavilonu A
 asarykovy nemocnice a slouží nejen pacientům a návštěvníkům, ale i personálu.
M
Vyřazená telefonní budka získala svou novou roli a stala se malou bezplatnou veřejnou knihovnou. Co vlastně jsou KnihoBudky a více i o celém projektu najdete
na www.knihobudka.cz
Ústecká KnihoBudka byla slavnostně uvedena do provozu 18. 12. 2014 za pomoci
dobrovolníků Masarykovy nemocnice, kteří jsou zapojeni do Dobrovolnického programu Krajské zdravotní, a. s. a mají v plánu se o mini knihovnu nejen starat, ale také ji
využívat pro aktivizaci pacientů. Budka se tak stává cílem procházek, tématem komunikace, možností společného povídání nad knihami i předčítání.
Do vybavení KnihoBudky se zapojují i zaměstnanci Masarykovy nemocnice, kteří byli
vyzváni, aby donesli alespoň jednu ze svých knih a věnovali ji budoucímu čtenáři. Věříme, že se knihy budou přirozeně obměňovat. V průběhu ledna přibyde i tzv. Vzkazník, kde nám budou moci čtenáři zanechat své vzkazy, dojmy či nápady, jak fungování
vylepšit.
První KnihoBudky byly podpořeny z programu Think Big www.o2thinkbig.cz, který realizuje Nadace O2 ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. Najdete je
například v IKEMu nebo v Nemocnici Na Bulovce a nově také v Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem. Generálním partnerem naší KnihoBudky se stala Všeobecná zdravotní pojišťovna, která zafinancovala její kompletní zprovoznění a patří jí náš velký
dík.
VÍCE INFORMACÍ POSKYTNE:
Mgr. Lenka Černá, Dobrovolnické centrum, o. s.;
Pavel Železný, spoluautor projektu KNIHOBUDEK,

tel.: 606 512 905
tel.: 774 370 547
Mgr. Lenka Černá, ředitelka
Dobrovolnické centrum, o. s.
Ústí nad Labem
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KnihoBudka

Znáte vitamín D?
Vitamín D patří do skupiny vitamínů rozpustných v tucích. Významně se podílí
na udržování homeostázy vápníku a fosforu a hraje důležitou roli při ukládání
vápníku do kostí.
Pojem „vitamín D“ zahrnuje celou skupinu steroidů, která se vyznačuje svým
účinkem proti onemocnění rachitis (křivice). Do této skupiny řadíme také vitamíny
D2 (ergokalciferol, je rostlinného původu) a D3 (cholekalciferol, je živočišného
původu).
Vitamín D3 může být při dostatečném
slunění produkován v kůži, vzniká z 7-dehydrocholesterolu působením UV paprsků, čímž se odlišuje od klasické definice vitamínů. Vytvořené množství závisí
na množství UV záření a 7-dehydrocholesterolu, který je k dispozici. Množství
UV záření závisí na zeměpisné šířce,
ročním období, dále hraje roli pigmentace kůže, použití krémů s ochranným
faktorem, plocha kůže vystavená slunci,
délka slunění. Syntéza vitamínu D3 klesá se zvyšujícím se věkem, protože klesá
množství 7-dehydrocholesterolu, mění
se morfologie kůže a bývá i nižší expozice slunečnímu záření. Biosyntéza vitamínu D3 v kůži je jedním z nejvýznamnějších zdrojů vitamínu D. Jeho příjem
z potravin je velmi omezený. To je dáno
tím, že jen velmi málo potravin obsahuje
tento vitamín v dostatečném množství.
Mezi tyto potraviny patří například mořské ryby, játra, žloutek a rostlinné tuky.
Vitamín D, přijímaný v potravě (včetně
D2 a D3) nebo vytvořený endogenním
způsobem (D3), je v játrech metabolizován na 25-OH-vitamín D (25-hydroxy
vitamín D, kalcidiol). Další hydroxylací,
probíhající v ledvinách, vzniká biologicky
aktivní 1,25-(OH)2-vitamín D.
Nedostatek vitamínu D (hypovitaminóza D) má negativní vliv na mineralizaci
kostí, ty měknou nebo se mnoho vlivem
tlaku ohýbat a kroutit. Projevem dlouhodobého nedostatku vitamínu D jsou
nemoci křivice (u dětí – deformity dlouhých kostí dolních končetin, kraniotabes, caput quadratum, Harrisonova rýha)

Nemocnice Most
a osteomalacie (u dospělých – hlavně
deformity dlouhých kostí dolních končetin a pánevních kostí). Nedostatek vitamínu D v pozdějším věku také přispívá
ke vzniku osteoporózy. Na rozdíl od osteomalacie se u osteoporózy redukuje
mineralizovaná kostní hmota, kosti jsou
křehké a snadno se lámou, ale nedeformují se.
Naopak přebytek vitamínu D (hypervitaminóza D) může být způsoben nadměrným příjmem vitamínů D2 a D3 z jimi
obohacených potravin nebo potravinových doplňků. Může vést až k hyperkalcémii (nadbytek vápníku v séru), mezi jejíž
symptomy patří například zvracení, průjem, bolesti hlavy, nadměrná žízeň (polydipsie) a nadměrné močení (polyurie).
Nejčastěji dochází k hypervitaminóze
u kojenců při nesprávné prevenci rachitis. Symptomy se projeví po 1–3 měsících podávání nadměrného množství
vitamínu D.
K určování množství vitamínu D se využívá stanovení koncentrace primárních
metabolitů, tedy 25-OH-vitamínu D. Je
to dáno především dobrou stabilitou,
která umožňuje stanovit stejné hodnoty
vitamínu D v delším časovém intervalu.
Navíc koncentrace 25-OH-vitamínu D
v séru jsou 1000x vyšší než koncentrace
1,25-(OH)2-vitamínu D.
Jelikož je endogenní syntéza vitamínu D3
ovlivněna slunečním zářením, liší se běžné hladiny vitamínu D v zimních a letních
měsících.
Při hodnocení deficitu vitamínu D je nutno současně hodnotit aplikaci vitamínu A, který snižuje hladinu vitamínu D.
Kategorie

Vitamín D (nmol/l)

Deficit

< 25

Insuficience

25–75

Dostatečnost

75–250

Nadbytek

250–375

Intoxikace

> 375

Rizikovou skupinou pro hypovitaminózu D (zvláště v zimním období) jsou
starší lidé, těhotné ženy, novorozenci,
onkologicky nemocní, imigranti a další
osoby trávící málo času venku. Avšak
nedostatek vitamínu D se netýká pouze
těchto rizikových skupin. Deficit vitamínu D se nalézá u 50 % dětí a dospělých
v Evropě a ve světě. Klinické studie uvádí, že 60–70 % dospělé populace, včetně nemocných léčených pro osteoporózu
a více než 90 % pacientů s frakturou krčku nemá doporučenou koncentraci vitamínu D v krvi. V ČR se deficit vitamínu D
předpokládá u 50–70 % populace.
Nedostatek vitamínu D lze snadno eliminovat přiměřeným doplněním vitamínu D
(D3 je 4x účinnější než D2), např. Vigantol, Vitamín D, Vitamín AD, Osteocare.
Vzhledem k tomuto faktu jsou doporučovány pravidelné kontroly hladiny vitamínu D, zvláště u osob spadajících do rizikových skupin. Kromě toho by měli být
každých 5 let testováni také zdraví lidé
starší 50 let, aby se předešlo riziku vzniku osteoporózy.
U vitamínu D byl doposud prokázán vliv
na expresi asi u 200 různých genů. Nedostatečnost souvisí s diabetem, různými druhy karcinomů, kardiovaskulárními
nemocemi, autoimunitními nemocemi
a ovlivňuje přirozenou imunitu.
Oddělení laboratorního komplementu
KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z. provádí
stanovení hladiny vitamínu D v krvi jako
placený výkon i na přání pacienta.
Literatura:
1. Zima, T.: Laboratorní diagnostika,
Galén 2002
2. Racek, J.: Klinická biochemie, Galén
1999
3. Murray, R. a kol.: Harper`s Biochemistry, Nakladatelství a vydavatelství HaH
Ing. Eva Herkommerová, Ph.D.
vedoucí Oddělení laboratorního
komplementu
Nemocnice Most, o. z.
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ – „PARAGRAFÍK“
SPRÁVNÁ VÝŽIVA U SENIORŮ

§

Ve zvýšené míře se objevuje stále častěji nový fenomén, nedostatečná a problematická výživa seniorů. Dojímá nás problém
opuštěných a často hladovějících psů, kteří se štěstím končí v útulku. Zvýšenou pozornost vyvolá zveřejnění problémů týraných dětí, zdravotně postižených osob, někdy i smutné příběhy lidí bez domova. Věnujeme však dostatečnou pozornost
také našim seniorům, zejména těm osamělým, často i opuštěným? Senior to v dnešní technologické společnosti nemá jednoduché. Trpí často nedostatkem financí, může být zmatený z toho, jak překotně se vyvíjí svět plný nejrůznějších informací
a nátlakových reklam. Těžko si zvykat a ještě těžší pochopit. Senioři jsou skromní, nenároční lidé, pokorně přijímají svůj
život i osud, často žijí v podmínkách hmotné i sociální nouze. Nechtějí být na obtíž. Rádi dají vnoučatům a svým dětem
i z toho mála, co mají. Šetří a žijí skromně, především však na svůj úkor. S oblibou vyhledávají nabídkové akce prodejců
a marketů. Jsou rádi, že ušetří na akční ceně kuřat a jiných potravinových produktů. Stačí jim málo. Polévka z pytlíku, chleba
a housky jim stačí na několik dní. Ovoce a zeleninu moc nemusí, tvaroh a jogurty jsou pro ně dle jejich názoru drahé nebo
nepotřebné. Vždyť stačí to nejnutnější. Ani potřebu systematického zavlažování organismu – tedy pitný režim, nemusí pociťovat. V nemocnicích, kde ošetřují vyčerpané seniory, jsme potom řádně vyděšeni. Krevní odběrové testy ukazují na minerální rozvrat a nedostatek základních živin, vitamínů a jiných látek nutných pro správnou výživu organismu. Zdravotní potíže
a problémy se s narůstajícím věkem násobí a zvyšují. Jsou to involuční (zánikové) procesy, které k opotřebení organismu
tak trochu patří. To základní a ve vyšším věku nejdůležitější často opomíjíme – zdravý a aktivní styl stárnutí a především
racionální a vyváženou výživu.
Zdravá výživa je dnes hodně moderní termín. Co si máme pod tím názvem představit? Je samozřejmě důležité mít dostatečný příjem bílkovin, tuků, cukrů a vitamínů. Neznamená to ale, že se budeme krmit jen mořskými plody připravenými na olivovém oleji s exotickými druhy ovoce a zeleniny. Naopak, měli bychom se stravovat podle svých zvyklostí. Maso z jídelníčku
určitě nemůžeme vyloučit. Není vhodné jíst pouze kuřecí maso, vepřové i hovězí do jídelníčku patří. S přibývajícím věkem
se mění i chutě. Není nutné mít maso každý den, dostatek bílkovin nám zajistí i tvaroh. Brambory s tvarohem a k tomu hrnek
mléka je chutná, lehká a zdravá večeře. Nebo třeba koprová omáčka s vejcem. Občas zařadit vejce do jídelníčku neznamená
automaticky hrozbu zvýšeného cholesterolu. Co chléb se sádlem nebo máslem? Rostlinné tuky samozřejmě potřebujeme,
ale živočišné taky. Je tedy vhodné tuky kombinovat a není nutné sádlo ani máslo z jídelníčku vyloučit.
Bílkoviny a tuky máme vyřešené, ale co cukry – sacharidy. Jsou důležitým zdrojem energie, ale pokud lékař diagnostikoval
diabetes mellitus, tedy cukrovku, je to trošku problém. Pak je nutné vyloučit cukr a řídit se doporučením lékaře nebo nutričního terapeuta. V každém případě jsou sacharidy v pečivu, ve všech přílohách k jídlu, v ovoci. A jsme u ovoce a zeleniny
– důležitého zdroje vlákniny a vitamínů. Nastrouhaná mrkev s jablkem, kapkou rostlinného oleje a šťávou z citronu – zdravá
chutná svačinka. Vitamíny máme a vlákninu (aby bříško nebolelo) také. Samozřejmostí je dodržovat pitný režim. Náš organismus je ze 70  % složen z vody. Musíme ji doplňovat. Vypít méně než 1 l tekutin, je opravdu málo. Dostatek tekutin je
důležitý pro „chod“ celého organismu vyprazdňování a často může vyřešit i problémy se zácpou.
NA ZÁVĚR TEDY JEDNODUCHÉ RADY A ZÁSADY PRO ZDRAVOU VÝŽIVU:
Pravidlo č. 1

Jíst všechno v přiměřeném množství.

Pravidlo č. 2

Jíst 5x denně – snídaně, malá svačinka, oběd, malá svačinka,
večeře.
Jíst v příjemném prostředí a v klidu.

Pravidlo č. 3
Pravidlo č. 4
Pravidlo č. 5

Všeho s mírou v rozmanitém množství, vždy s přítomností
zeleniny a ovoce.
Systematicky upíjet nejlépe neperlivou vodu celý den
– i když žízeň nemám.

Mgr. Josef Kočí, sociální poradce, Masarykova nemocnice v UL, o. z., Josef.Koci@MNUL.cz
Jana Zajanová, součinnost a odborná garance, nutriční terapeut MNUL, o. z.
Rehabilitační oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
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Atrium – adventní koncert

Masarykova nemocnice
Prostory atria ústecké nemocnice rozezněl zpěv a koledy pěveckého sboru
Krtečci ze ZUŠ Neštěmice. Akci doprovodila vernisáž a výstava prací dětí z kroužku „Krůčky“ při DDM Děčín.
redakce Infolistů

Dětský sbor Krtečci ze ZUŠ Neštěmice
Organizační a tiskové oddělení Krajské zdravotní, a. s., ve spolupráci s B.Th. Zbyškem Jonczym, kaplanem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo
tradiční předvánoční adventní koncert.

Veselí medvídci

Masarykova nemocnice

Český panenkový klub vyhlásil pro rok 2014
charitativní akci, která je určena dětem, hospitalizovaným v adventním čase v nemocnici.
Týkalo se to konkrétně dětské onkologie ve Fakultní nemocnici v Motole a dětských oddělení v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
Tentokrát se jednalo o polštářky ve tvaru medvídka. Střih je
autorský podle návrhu Dagmar Pirné. Do akce se zapojilo
hodně švadlenek, a tak se dostalo na každé dítě v obou zařízeních. Galerie tvůrců je zveřejněna na stránkách Českého
panenkového klubu (www.ceskypanenkovyklub.com).
Pro zhotovení byly dány přísné podmínky – látky pouze z čisté
bavlny, která se dá dobře vyprat. Nejsou vhodné žádné barvy,
ani textilní. Oči a nosy medvídků smějí být pouze vyšité, knoflíky a jiné ozdoby nejsou z bezpečnostních důvodů vhodné.
Myslím, že polštářky „veselí medvídci“ udělaly hodně radosti.
Mgr. Markéta Svobodová
hlavní sestra
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Polštářek, který rozzáří dětské oči
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Logistika a kvalita zdravotnického prádla
zdravotnické prádlo. To může skutečně posoudit pouze zkušený pracovník
z oboru prádelenství. Protože nákupy
v nemocnicích ČR provádějí pracovníci
obchodních útvarů zhusta bez jakékoli
znalosti prádelenské a textilácké problematiky, dopadají mnohdy nákupy prádla
tak, jak dopadají.
Pro potřebné informace je nutné mít
k dispozici technické normy, které vydává Technický zkušební ústav či Český normalizační institut. Základními normami
jsou PNJ 601-80-2005 Textilie. Hodnocení jakosti praní. Vliv praní na textilie;
ČSN P ENV 14237 Textilie ve zdravotnictví; PNJ 600-80-2005 Prádlo pro zdravotnictví. Technické požadavky.

…tuny prádla
Problematika zdravotnictví je oprávněně
na předních příčkách mediálního zájmu.
S pojmem „zdravotnické prádlo“ se však
vlastně mediálně nikde nesetkáváme.
Stojí v podstatě na okraji zájmu, ale jakmile je s ním něco v nepořádku, dokáže
možná víc než něco jiného pořádně rozhýbat emoce co největší části osazenstva
nemocnic. Personál i pacienti považují
za samozřejmost, že budou mít veškeré
prádlo, ať lůžkoviny či OOPP v potřebném
množství, budou čistě a slušně oblečeni.
Bohužel v řadě případů se zdravotnické
prádlo používá úplně jinak, než na co je
určeno, ať jako úklidové prostředky či
na soukromé účely apod. Neodpovědný
přístup k zacházení s prádlem a jeho vysoká ztrátovost je bohužel celorepublikový problém.
V celkových nákladech nemocnic činí
nákup prádla méně významnou položku,
přesto se nejedná o zanedbatelnou částku. Odhad pro nákup prádla (bez osobního prádla) v roce 2014 se v KZ, a. s. blíží
10 milionům Kč. Množství prádla v oběhu (opět bez osobního prádla) se pohybuje kolem čísla 115 tisíc kusů, z toho je
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cca 39 % lůžkovin a 30 % prádla operačního (haleny, kalhoty, podložky, prostěradla, empíry). Přesto se v prádelnách
a střediscích logistiky prádla v KZ setkáváme s neustálými požadavky na nové
nákupy. Těmi rostoucími požadavky však
nejsou míněny běžné nákupy za odepsané prádlo. Jak uvádí TZÚ (r. 2002)
je množství prádla v přepočtu na lůžko
ve srovnání se zeměmi EU o 15–40   %
nižší. Již z tohoto důvodu by měl být přístup k prádlu šetrný od všech uživatelů.
V cenách je však opomíjena relace
cena/kvalita. Při nákupech je preferována jako určující faktor cena, bez ohledu
na dodávanou kvalitu. Nízká cena se
díky nízké kvalitě defacto výrazně prodraží díky nutnosti častější obměny sortimentu prádla. Tyto zkušenosti jsou známé z prádelny MNUL, kde vidíme v oběhu
lůžkoviny nakoupené před pěti lety a přitom vyřazujeme lůžkoviny nakoupené
před dvěma roky. Kvalita prádla se prostě
projeví na jeho životnosti a vyšší náklady
se tak vyplatí.
Pro laika není vůbec snadné stanovit
či posoudit, co je vhodná kvalita pro

Užitné vlastnosti dělíme na základní
a doplňkové. Jako základní jsou stálobarevnost, změna rozměrů po praní
a sušení, pevnost v tahu a při protlačení,
odolnost proti žmolkování. Jako nejprůkaznější forma kvality prádla je certifikát,
označující shodu skutečných vlastností
s parametry normy, který vydává třetí nezávislá strana – akreditovaná zkušebna.
K výběru dodavatele by mělo být podmínkou přizvání zástupce prádelny, která bude dané prádlo prát (což však není
vždy pravidlem). Kromě parametrů, které
jsou stanoveny v technických normách,
je totiž při údržbě prádla velmi důležitá jeho vhodnost pro praní v průmyslové prádelně. To se projevuje především
v operacích po vlastním praní, jako jsou
procesy sušení a žehlení – mandlování.
Je nutno zhodnotit, zda je daný sortiment
prádla vhodný pro zpracování v daných
sušičích a mandlech. Nelze k tomu přistupovat obráceným způsobem, ve stylu
„tady máte prádlo a upravte si na něj
podmínky zpracování“. To je prostě technicky a technologicky nemožné.
Problémem českého zdravotnictví je bavlna. Používání výhradně bavlněných textilií je zakonzervováno v myšlení zdravotnických pracovníků a je znám silný odpor
k používání směsných textilií, přestože
v zemích EU je toto již běžné. Trvanlivost
těchto tkanin je mnohem vyšší, a tudíž

četnost opakovaného pořízení je výrazně nižší. O jednoduchosti žehlení a vyšších výkonech na zařízeních, tzv. tunel
finišerech, nemluvě. Prádelna MNUL se
v letech 2008–2010 účastnila projektu
ZDRATEX – nové multifunkční textilie pro
zdravotnictví. Bylo dokázáno, že bavlna
ztrácí svoji normou povolenou pevnost
po 70 pracích cyklech, kdežto směsné
tkaniny si tuto pevnost zachovávaly ještě
po 200 pracích cyklech.
Samostatnou kapitolou jsou textilní
prostředky používané na operačních sálech. Zde je rovněž hojně používána bavlna. Její prašnost je však pro tyto účely
naprosto nevhodná. Operační oděvy
a roušky patří do kategorie zdravotnických prostředků a je zde třeba držet se
pravidel daných legislativou.
Problematika vlastního technického
a technologického zařízení na praní
a další údržbu prádla včetně kalkulací

cen za praní je námětem na zvláštní
pojednání.
Ztrátovost prádla je jednou z kategorií,
kterou všichni zainteresovaní pracovníci
ve zdravotnictví dobře znají. Málokdo je
však schopen, a vzhledem k vysoké náročnosti řešení i ochoten, se jí zabývat.
Ztrátovost prádla je jedním z nejčastějších důvodů sporů mezi uživatelem
a prádelnou. Přestože se během let podařilo zkvalitnit určité kontrolní mechanismy přebírání a předávání prádla od/k
uživateli, stále a denně se pracovníci prádelny setkávají s „prádelna nám ztratila x
ks prádla, prádelna nám nedodala x kusů
prádla apod.“. Prostor pro zkvalitnění
sledování pohybu prádla je znám, ať je to
třeba stále neexistující centrální sběrné
místo v nemocnici v Chomutově, či otázka čipování prádla nebo systém ukládání znečištěného prádla do správně
označených a barevně rozlišených pytlů
atd. Bohužel přes všechnu snahu celého

Jak jsem se stala dobrovolnicí…

Libuše Čejková a koordinátorka
dobrovolníků Marcela Ridlová
V prosinci roku 2013 jsem objevila
v Městské knihovně v Děčíně leták s nabídkou dobrovolnictví, která mě velmi
zaujala. Ihned jsem to brala jako „znamení“, že se mám přihlásit. Po úvodním
proškolení a po podepsání smlouvy jsem

odboru prádelních služeb se nám to zatím nedaří realizovat. TZÚ Brno uváděl
průměrnou ztrátovost prádla 10–15 %,
neoficiální zdroje však hovoří o ztrátovosti až 40 %. Ztrátovost prádla např.
v Masarykově nemocnici za rok 2013
činila 23 % (na základě inventury prádla
k 27. 11. 2013). Jakékoli opatření vedoucí ke snížení ztrátovosti prádla se projeví
na úsporách při nákupu prádla dalšího.
Různé analýzy potvrzují, že například použití radiofrekvenční identifikace (RFID)
je schopno zajistit 60–80 % snížení ztrátovosti prádla.
(Zpracováno s použitím materiálů TZÚ
Brno a publikace Prádelenské kapitoly,
autor Ing. Z. Kadlčík)
Ing. Jiří Humpl
vedoucí Odboru prádelních služeb
Krajská zdravotní, a. s.

Nemocnice Děčín

se seznamovala s činností dobrovolníků
přímo na odděleních děčínské nemocnice, za podpory a pomoci ostatních, služebně starších, dobrovolnic.
Jsem učitelka mateřské školky. Strávila
jsem ve školství téměř 28 let a svou práci s dětmi, kterou jsem měla velmi ráda,
jsem považovala za „poslání“. Nyní jsem
již v důchodu, ale stále chci být ještě
prospěšná a užitečná lidem. Zdravotnictví pro mne bylo vždy „velká neznámá“,
prostředí nemocnice jsem znala jen jako
příležitostný pacient, takže jej nyní ráda
poznávám z jiné stránky. Díky dobrovolnictví smysluplně využívám svůj volný
čas, mohu si popovídat s pacienty, kteří
si uleví na duši, postěžují si nebo se společně zasmějeme. Jsem ráda, že můžu
pacientům pomoci, ať už laskavým slovem, dotekem či nepatrnou službičkou.
Tím jim pomáhám lépe překonat dobu,

kterou musí v nemocnici strávit. Největší odměnou pro mne je, když mě občas
nějaká babička pohladí po ruce a poděkuje… někdy jen očima.
Díky dobrovolnictví jsem si také začala
daleko více vážit vlastního zdraví. Moje
vlastní problémy mi teď připadají mnohem menší, než dříve a daleko snáze se
s nimi vypořádávám. Také si velmi vážím
práce zdravotnického personálu.
Když se mě lidé a hlavně pacienti někdy
ptají, proč dělám zdarma tuto činnost,
ukážu pouze na nápis na mém žlutém
tričku dobrovolníka, zakryji dlaní koncovku „volník“ a zůstane tam pouze „Dobro“.
A dále jim není třeba nic vysvětlovat…
Libuše Čejková
dobrovolnice
Nemocnice Děčín, o. z.
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Odborné a vzdělávací akce
datum
14. 1. 2015

Krajská zdravotní, a. s.

místo konání
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

Akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. IV

19. 1. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

20. 1. 2015

Cyklické školení Hygienické zabezpečení rukou
ve zdravotnictví

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. II

21. 1. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

21. 1. 2015

Týrané dítě

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. IV

26. 1. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro lékaře

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

28. 1. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
– Emergency

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

2. 2. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

3. 2. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

9. 2. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

KZ, a. s. – OVVDV – Ústí nad Labem – učebna č. V

15. 1.–14. 5. 2015
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Odbor vědy, výchovy a dalšího vzdělávání (OVVDV) KZ, a. s.

placená inzerce
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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: Mgr. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, Organizační a tiskové oddělení KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

