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často jsem dotazován, zda se počítá nebo připravuje změna Krajské zdravotní akciové společnosti na společnost neziskového typu. Většinou
jsou tazatelé velmi překvapeni, když po objasnění všech souvislostí zjistí, že by k žádné změně
k lepšímu prakticky nedošlo.
Hlavní obavy, že cílem akciové společnosti bude
vytvořit co největší zisk a ten následně vyvést,
jsou zcela liché. Od počátku projektu sloučení
nemocnic Ústecký kraj jako jediný vlastník (jediný akcionář) deklaroval, že veškerý případný
zisk musí zůstat ve společnosti k rozvoji zdravotní péče a zlepšování podmínek pro
zaměstnance. Skutečnost, že s pomocí efektivních mechanismů řízení akciové společnosti dokážeme kladný hospodářský výsledek realizovat, je naopak základní podmínkou dalšího rozvoje Krajské zdravotní.
Na otázku, zda je možné KZ transformovat na neziskový subjekt je tedy odpověď velmi jednoduchá. Ano, lze to udělat, ale transformace by stála desítky milionů korun
a aby výsledný subjekt neskončil v marasmu zkresleného účetnictví a ztrátového
hospodaření s nejrůznějšími nezbytnými „dotacemi“, musel by být řízen minimálně
podobně jako dnes. Jaký by to tedy celé mělo smysl?
Ing. Eduard Reichelt
ředitel Krajské zdravotní, a.s.
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Otevření nové zubní pohotovosti v Ústí nad Labem
Krajská zdravotní, a.s.
V Masarykově nemocnici nebyly momentálně volné vhodné prostory pro umístění zubní pohotovosti, proto jsme hledali
nejkratší možnou variantu uskutečnění
daného záměru. Ta se nám naskytla ve využití daného prostoru. Náklady na zřízení
ambulance činily necelý milion korun,
800 tisíc stál rentgen, na 120 tisíc korun
přišly nezbytné úpravy a zařízení interié-

MUDr. Josef Karban, Ing. Jiří Paroubek, Ing. Petr Benda, MUDr. Jiří Madar,
MUDr. Jan Lami, Ing. Eduard Reichelt a MUDr. Josef Liehne
Krajská zdravotní, a.s. představila novou
zubní pohotovost, která začala poskytovat své služby v sobotu 13. února 2010
a bude v provozu každý víkend, včetně
svátků, v době od 9 do 18 hodin. Provoz
pohotovosti je bez regionálního omezení a zajišťuje jej celkem pět lékařů a tři
sestry z Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem.
S ohledem na dlouhodobě neuspokojivý stav v oblasti služeb stomatologických pohotovostí v Ústeckém kraji inicioval na konci minulého roku Ing. Petr
Benda, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., jednání s Ing. Eduardem Reicheltem, ředitelem společnosti
a MUDr. Jiřím Madarem, ředitelem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Cílem bylo zajištění stomatologické pohotovosti v režii Krajské zdravotní, a.s.
V krátké době se podařilo záměr realizovat a 11. února v 15 hodin byla veřejnosti představena nová zubní pohotovost,
která zahájila svůj provoz již v sobotu
13. února.
Při prezentaci nové pohotovosti Petr
Benda k problematice uvedl: „Nemusím
zřejmě zvláště zdůrazňovat, jak nelehké je hledání případného poskytovatele
stomatologické pohotovosti. Nedostatek
těchto pohotovostí nepostihuje jen Ústecký kraj, ale je bezesporu problémem
celorepublikovým. Jsem proto rád, že se
nám povedlo ve velmi krátké době zrealizovat záměr na poskytování služeb zubní
pohotovosti pod Krajskou zdravotní.“

Novou zubní pohotovost, nacházející se
v budově zdravotního střediska v Mírové
ulici na Severní Terase, si prohlédli nejen
zástupci vedení Krajské zdravotní, a.s.,
ale také Ing. Jiří Paroubek, předseda
ČSSD a poslanec PČR za Ústecký kraj.
Věříme také, že přítomní zástupci médií
zprostředkují informaci o nové zubní pohotovosti široké veřejnosti.
Ředitel Krajské zdravotní, a.s. Ing. Eduard Reichelt řekl: „Pohotovostní službu
zajišťují zatím pouze lékaři Krajské zdravotní, a.s. Do budoucna nevylučujeme
rozšíření provozní doby, ale je třeba si
uvědomit, že Ústí je aglomerací, kde
působí velmi úspěšně řada soukromých
stomatologů, kteří jsou jedinými možnými partnery pro další pokrývání pohotovostní služby. Celá záležitost má také své
ekonomické aspekty. Pohotovost není
komerční službou, proto si na sebe musí
vydělat, a to z příjmů od zdravotních pojišťoven.“

Ing. Jiří Paroubek
ru. Návratnost investice je odhadována
na dobu 5 let. Za ošetření se neplatí, je
kryto ze zdravotního pojištění. Na ošetření se vztahuje pouze platba příslušného
regulačního poplatku, včetně možnosti
přijmutí nabídky Ústeckého kraje na proplacení tohoto poplatku.
Jiří Vondra
tiskový mluvčí KZ, a.s

Nová stomatologická ambulantní pohotovostní péče
– zubní pohotovost se nachází v budově zdravotního
střediska, v Mírové ulici č. p. 8, v Ústí nad Labem, ve
čtvrti Severní Terasa.
TELEFON AMBULANCE:
477 117 898
ORDINAČNÍ HODINY:
SOBOTA–NEDĚLE A SVÁTKY
9–18 HODIN
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Chřipka – epidemie na obzoru?
Je prasečí chřipka hrozící katastrofa?
Nebo je to jen nafouknutá bublina farmaceutických společností, sloužící ke zvýšení jejich výdělku? Pokusím se o více méně
nezaujatý pohled člověka, který je profesí
virolog a není napojen na žádnou farmaceutickou firmu ani na politickou stranu.
Nejprve trochu historie. Chřipkové epidemie byly nejlépe zdokumentované ve dvacátém století, ale existovaly i dříve. Takzvaná španělská chřipka, označovaná též
jako H1N1 byla pravděpodobně nejhorší.
Počet obětí se udává mezi 20–30 miliony. Co na ní bylo tak hrozného, kromě počtu mrtvých? Především to, že probíhala
v populaci zdecimované první světovou
válkou, podvýživou a v době, kdy nebyla
antibiotika, o intenzivní lékařské péči nemluvě. Ve městech, zejména v průmyslových aglomeracích byla v té době vysoká
hustota obyvatelstva a špatné hygienické
podmínky (přeplněné byty, společné příslušenství v domech). Proto se virus extrémně rychle šířil (byla zdokumentovaná
města v USA, kde onemocnělo až 70 %
obyvatel v jedné vlně infekce). Po infekci chřipkou často následovala obávaná
komplikace – bakteriální zápal plic – v té
době smrtelné onemocnění. Smrtnost
(procento zemřelých z počtu nemocných)
byla ze všech epidemií chřipky ve dvacátém století nejvyšší – asi 2–3%.
Další epidemie byly v letech 1957–58
takzvaná asijská chřipka (H2N2) a o 10
let později v letech 1968–69 hong-kongská (H3N2). Tyto tři vlny se nazývají pandemie, protože se objevily víceméně ve
všech obydlených kontinentech. Pandemické vlny v padesátých a šedesátých
letech měly smrtnost již menší, většinou
0,5–1%, přesto v každé pandemii zemřelo několik milionů osob (odhady 2–6 milionů v každé). Netypická pandemie vznikla
v sedmdesátých letech, kdy se objevil virus chřipky Chabarovsk (H1N1), který byl
podobný původní španělské chřipce, ale
byl poněkud odlišný a měl menší smrtnost. O jeho původu není dodnes jasno.
Posledních více než 30 let kolovaly v populaci viry příbuzné viru H3N2 Hong-Kong
i H1N1 Chabarovsk jako takzvané epidemické kmeny. Viry se totiž v průběhu
infekce mírně modifikují a každý rok se
trochu mění. Proto proti chřipce nevzniká
celoživotní imunita. Po prodělané chřipce
může člověk po zhruba 7–10 letech one-
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mocnět znovu týmž typem. Průběh infekce však nebývá tak dramatický, jinak zdravý člověk sice onemocní, ale není ohrožen
na životě. U lidí s jinou těžkou chorobou
však může i epidemická chřipka způsobit
smrt a odhaduje se, že je chřipka jen v ČR
každoročně příčinou 1000 až 2500 úmrtí.
U těchto pacientů je chřipka tou pověstnou „poslední kapkou“.
ČÍM JE ZPŮSOBENA PANDEMIE?
Virus chřipky je proměnlivý. Navíc kromě
virů, schopných infikovat člověka, existuje řada příbuzných zvířecích virů. Tyto
viry mají povrchové struktury, nazývané
antigeny, které jsou označované jako
H a N a odlišované čísly. Proto se jednotlivé typy označují např. H1N1 a dále přízviskem např. Chabarovsk, obvykle podle
místa, kde se nový kmen poprvé objevil.
Tím se dostáváme k prasatům a současné
pandemické chřipce. Prase je totiž jedno
ze zvířat, která jsou k viru chřipky velmi
vnímavá. Má vlastní chřipkové viry, ale
může se nakazit od člověka i od ptáků
jejich viry. A pokud se současně nakazí
dvěma různými typy, viry se pomíchají
a vznikne úplně nový typ. Většina těchto
nových typů se není schopna dále šířit.
Ale jednou za čas vznikne taková varianta,
která se nejen může přenést na člověka,
ale je dostatečně životaschopná a může
se dále šířit mezi lidmi. Tak vznikne nový
pandemický virus. Pravděpodobně všechny typy chřipky ve dvacátém století vznikly v jihovýchodní Asii. První pandemický
virus jednadvacátého století vznikl pravděpodobně v Severní Americe.
Jaká je tedy „prasečí“ (též mexická)
chřipka? (Oficiální název je virus chřipky
H1N1 pandemická nová varianta, protože mexické úřady nechtěly, aby byl nový
typ spojován s jejich zemí.) Z hlediska
virologa je zajímavá, protože má geny jak
viru Chabarovsk, který koloval v populaci
od sedmdesátých let, tak geny prasečího
viru, který řadu let koloval v chovech prasat v USA, ale nebyl infekční pro člověka.
Zřejmě má i některé vlastnosti typu Hong-Kong. Ale samozřejmě je důležitější, jak
se projevuje, než jaké je složení. Projevy
takzvané „prasečí chřipky“ mají dva aspekty.
Prvním jsou klinické projevy. Ty se zatím nijak významně neliší od známé epidemické chřipky. Úmrtnost se pohybuje

mezi 0,2–0,5%, což odpovídá běžné sezónní chřipce. U jinak zdravých osob probíhá jako standardní chřipková infekce:
horečka (přes 38 °C), intenzivní bolest
hlavy, svalů, kloubů, která obvykle po
2 dnech ustoupí. Může být provázena kašlem (většinou až za 1–2 dny), může být
i průjem. Rýma není běžným projevem.
Rekonvalescence trvá 1–2 týdny, pacient
bývá unavený, někdy se objeví druhotný
zánět průdušek, způsobený bakteriální
komplikací. Běžná rýma, kašel a bolest
v krku s teplotami do 38 °C není chřipka,
je to obvykle infekce způsobená jinými
viry. U pacientů s jiným těžkým onemocněním (srdce, plic, nádorovým onemocněním v pokročilém stavu, těžkou poruchou
imunity) může mít chřipka těžký až smrtelný průběh. Stručně shrnuto, „prasečí
chřipka“ se průběhem nijak zásadně neliší od běžné sezónní chřipky.
Druhý aspekt je epidemiologický. Proti epidemickým kmenům je větší část populace
imunní. Proto se virus šíří pomalu a infikuje jen relativně malé procento populace.
V letech, kdy je výrazná epidemie takzvané sezónní chřipky, onemocní zhruba půl
milionu osob v průběhu zhruba 6 týdnů.
Proti současnému pandemickému viru
není imunní nikdo. Proto se virus může
šířit daleko rychleji a infikovat v kratším
časovém úseku daleko více osob. I když
smrtnost zůstane relativně nízká, při větším počtu nemocných již bude počet zemřelých v absolutních počtech vyšší. Ale
hlavní riziko není smrtnost choroby. Daleko větší riziko je, že onemocní významná
část populace v krátkém časovém rozmezí. Pak by nebyli schopni situaci zvládat
nejen praktičtí lékaři, ale ani nemocnice.
Mohl by být významný přetlak požadavků
na lůžka hlavně v oblasti intenzivní péče,
mohly by být výpadky v zásobování nejprve léky, později i v běžném zásobování
(prodavači v obchodech přijdou do kontaktu s více lidmi a jsou tedy více vystaveni riziku infekce). Přesně tento obraz vidíme v současné době na Ukrajině. Proto
má z velké epidemie většina států obavy.
Protože jak zdravotní, tak ekonomické dopady jsou nezanedbatelné. Pouze velmi
krátkozrací politici situaci zlehčují.
V současné době nikdo neví, jak se bude
situace vyvíjet. Prakticky jisté je, že se
u nás epidemie objeví. Kolik lidí onemocní
a kolik jich zemře nedokáže předpovědět

nikdo. Optimistické scénáře předpokládají 0,5–1 milion nemocných (což je zhruba
dvojnásobek běžné sezónní chřipky), pesimistické 3–5 milionů. Kromě celkového
počtu nemocných bude záležet také na
rychlosti šíření, to je kolik nových onemocnění týdně vznikne. V současné době není
důvod k panice, ale je bezpochyby důvod
k jisté opatrnosti a přípravě na krizi, která
možná ani nevznikne. Ale znovu ocituji
významného rakouského epidemiologa:
„Přestože doufáme a předpokládáme, že
hořet nezačne, máme hasiče připravené
požár uhasit.“
EXISTUJE OCHRANA PROTI CHŘIPCE?
Jediná spolehlivá ochrana je očkování. Očkování ochrání jednotlivce asi s 90% pravděpodobností, ale hlavně omezí a zpomalí šíření viru. Tím sníží ekonomické škody
(výpadky výroby apod.) a nakonec se státu vyplatí. Proto většina evropských států
objednala vakcíny pro významnou část
populace. Hlavní problém očkování je,
že poptávka výrazně převyšuje nabídku.
Stručně řečeno – firmy nestíhají vyrábět
dostatečné množství vakcíny. Pochopitelně platí, kdo dřív přišel, ten dřív mele. Náš
stát přišel mezi posledními. Navíc vakcína má jeden háček. Vyrábí se schváleným
postupem, ale na testování produktu není
dostatek času. Zatímco běžná chřipková
vakcína se začne vyrábět někdy od května, může projít zkráceným testováním
a být na trhu v září, pandemickou vakcínu
mohly firmy začít vyrábět až v průběhu července, protože dřív nebyl virus k dispozici.
Proto i když lze předpokládat, že bude mít
stejné vlastnosti, jako sezónní vakcína,
jistě ověřené to ovšem z časových důvodů
není u žádného výrobce. A protože v rámci
politického a možná i konkurenčního boje
se vyrojila spousta spekulací o možných
závažných vedlejších účincích (prokázané
vedlejší účinky jsou banální – zvýšená teplota, bolest hlavy, bolest v místě vpichu),
firmy nechtějí nést plnou zodpovědnost
za případné žaloby. Proto v evropských
státech přebírá zodpovědnost za vakcinaci stát a není povolen volný prodej. U nás
zatím stát žádnou vyhláškou nebo jiným
opatřením zodpovědnost nepřevzal (údaj
z 30. 10. 2009), což je další překážka zahájení očkování. Lapidárně řečeno, kolem očkování je tolik rozruchu, že se toho
u nás každý bojí.

Další široce popularizovanou možností
jsou antivirotika, zejména Tamiflu. Použití antivirotik preventivně je nevhodné
a nedoporučuje se. Pouze výjimečně lze
použít lék u pacientů ve vysokém riziku,
prokazatelně vystavených nákaze, nelze
jej ale podávat dlouhodobě. Lék se musí
začít podávat do 24, maximálně 48 hodin
po začátku onemocnění. Tedy v době, kdy
není jasné, jak závažně infekce proběhne.
Proto se u někoho podá zbytečně, u jiné-

ho nepodá, přestože je to třeba. Nezabrání šíření viru v populaci, protože nejinfekčnější je pacient těsně před začátkem
projevů nemoci. Navíc je léčba minimálně
2x dražší, než očkování. Proto je léčba
vhodným doplňkem péče o některé pacienty, ale neřeší epidemiologickou situaci.
Nespecifické prostředky ochrany mají
omezený význam. Otužování je sice výhodné pro psychickou i fyzickou odolnost, ale významně odolnost proti infekci
virem chřipky nezvýší (podle provedených
studií). Vitamíny a jiné doplňky, pokud se
berou rozumně, určitě neublíží. Ale v našich podmínkách normáně živený člověk
netrpí nedostatkem vitamínů a doplňky
stravy nutně nepotřebuje. Dostatek teku-

tin je vhodný v každém případě, u bylinných čajů je nutné si uvědomit, že některé
bylinky mohou být ve větším množství
škodlivé (např. třezalka, ale i jiné). Většina přírodních receptů má podpůrný vliv
a rozhodně je nezavrhuji. Nelze jimi však
vzniku chřipkového onemocnění zabránit.
Důležitá jsou hygienická opatření. V době
epidemie je vhodné se vyhýbat zbytečným shromážděním, jako jsou návštěvy kin, zbytečné návštěvy přeplněných
prostor (nákupních středisek), zbytečné
cestování. Méně známým ochranným
prostředkem je správné mytí rukou. Proč
rukou, když se chřipka přenáší kapénkovou infekcí? Protože infikovaná osoba si
při kašli potřísní ruce (i když používá kapesník) a těmi kontaminuje např. kliky
od dveří. Další člověk pak sáhne na kliku
a infekci si rukama přenese do nosu, oka,
úst. Všichni si nevědomky saháme na obličej a ruce jsou poměrně významná cesta
přenosu kapénkové infekce. Další doporučené metody, jako je pravidelné kloktání, vyplachování úst nebo nosu desinfekcí
nebo slanou vodou nejspíš velký efekt
nemá. Papírové roušky jsou opatření, které by mělo význam až při rozvinuté epidemii. V současné situaci jsou zbytečné.
CO TEDY VYPLÝVÁ ZE SOUČASNÉ SITUACE?
Velmi pravděpodobně chřipková pandemie přijde. Kdy a jak bude závažná, nikdo
neví. Zlehčovat situaci je projev nedbalosti a lehkomyslnosti (asi jako zrušit hasiče,
když už rok nehořelo). Panikařit ovšem
také není nutné. Nicméně chřipku si nevymyslely farmaceutické firmy. Chřipka reálně existuje a v minulém století proletěla
světem 4x. Pokaždé se závažnými následky zdravotními i ekonomickými. Nemá samozřejmě cenu si zastírat, že některé firmy na panice slušně vydělají, ostatně to je
výrazný rys všech panik. Některé investice
do ochrany zdraví jsou rozumné, některé
nerozumné, některé jsou vyhazování peněz vlastních nebo státních. U vlastních
peněz se každý rozhoduje podle informací a vlastního rozumu. U státních peněz je
zřejmě rozhodování podstatně složitější
a nejsem si jista, zda je vždy rozum ten
nejdůležitější rádce.
redakce Infolistů
s použitím materiálu
MUDr. Evy Žampachové
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Léčebna dlouhodobě nemocných – součást nemocnice

Nemocnice Chomutov

LDN v areálu Nemocnice Chomutov, o.z.
Vysloví-li někdo slovní spojení lůžkové
oddělení nemocnice, většině laiků se vybaví zkratka ARO nebo název chirurgie,
interna či porodnice, tedy oddělení, na
kterých je poskytována akutní lůžková
péče. Málokomu se však vybaví termín
léčebna dlouhodobě nemocných. Chomutovská nemocnice kromě těch častěji
asociovaných oddělení disponuje také
právě zmíněnou léčebnou dlouhodobě
nemocných.
Následnou lůžkovou péčí se rozumí poskytování zdravotní péče při pobytu na
lůžku pacientům, u kterých došlo ke
zvládnutí akutního onemocnění nebo
akutního zhoršení chronického onemocnění, anebo ke stabilizaci zdravotního
stavu a jejichž zdravotní stav vyžaduje
další léčení nebo dlouhodobé ošetřování na lůžku. Ošetřovatelskou péči si
lze představit jako soubor činností zaměřených na udržení a podporu zdraví,
zajištění základních zdravotních potřeb
a rozvoj soběstačnosti a zcela jistě sem
také patří zmírňování bolestí chronicky
a nevyléčitelně nemocných.
Léčebna dlouhodobě nemocných v chomutovské nemocnici disponuje celkem
81 lůžky, která jsou umístěna ve dvou budovách areálu nemocnice. Tvoří ji celkem
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tři stanice, na každé z nich se personál
stará o 27 klientů. Historie tohoto oddělení spadá do sedmdesátých let minulého století. V té době byla ještě situována
do zámku Červený Hrádek.
I následná péče vyžaduje součinnost
s celým spektrem oborů medicíny. Tímto
transferem se tak významně pro pacienty
zlepšila dostupnost dalších odborností.
Rehabilitační péči o pacienty lze v nemocnici realizovat přímo překladem pacienta z příslušného oddělení na oddělení
RHB. Pokud to však zdravotní stav pacienta neumožňuje, pak mohou být tito
pacienti přijati na odd. LDN ke stabilizaci
stavu. Po zlepšení stavu pacienta je možné jej po vyšetření RHB lékařem předat
do péče lůžkového RHB oddělení. V některých případech může docházet RHB
terapeut přímo na oddělení LDN. Bez této
rehabilitační péče je integrace do domácího ošetření velmi svízelná. Těžiště péče
kromě zmiňované rehabilitace spočívá
samozřejmě v běžných denních činnostech, jako je aplikace léčebných přípravků, zajištění odborných vyšetření. Stejně
tak lze ošetřující personál pravidelně několikrát denně přistihnout při každodenní hygienické očistě pacientů stejně jako
při podávání stravy. V průběhu pobytu na

oddělení se lze ve spolupráci s oddělením domácí péče a sociálních sester připravit na případné řešení svízelné sociální péče po propuštění domů. V listopadu
2009 byla část pokojů oddělení vybavena centrálním rozvodem kyslíku. Toto
významnou měrou přispělo k rozšíření
spektra pacientů, kterým může léčebna
dlouhodobě nemocných v chomutovské
nemocnici nabídnout své služby.
Léčebná péče je klientům v současné
době poskytována pod vedením primáře
MUDr. Petra Štiky. Je důstojným nástupcem MUDr. L. Bystroně, který v loňském
roce odešel na zasloužený odpočinek
a i nadále se podílí na zajištění léčebné
péče. O pacienty je tak v co největší míře
pečováno v souladu s jejich bio-psychosociálními potřebami. O toto se personál
všemožně snaží a daří se mu to. I přesto, že práce na tomto oddělení je pro
všechny náročná jak po stránce fyzické,
tak po stránce psychické. Ošetřovatelský
personál se snaží zpříjemnit pobyt svých
klientů také zajištěním služeb, jako jsou
pedikérské nebo holičské služby.
Mezi pacienty často zavítají i dobrovolníci zapojení do hnutí Dobro-Druh, se
kterými se lze ve specifických žlutých
tričkách v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. setkat.
Na závěr seznámení s léčebnou dlouhodobě nemocných Krajské zdravotní, a.s.
– Nemocnice Chomutov, o.z. popřejme
všem jejím současným i budoucím pacientům šťastné uzdravení a návrat domů
ke svým nejbližším. Léčebna dlouhodobě nemocných patří v nemocnici k těm
pracovištím, kde je vstřícná péče vůči
pacientům často oceňována jak ze strany
samotných klientů, tak i ze strany jejich
rodinných příslušníků, a to formou častých pochval. Popřejme tedy všem, kteří
tuto vstřícnou péči zajišťují, mnoho sil,
úsměvů a vstřícného přístupu v duchu
těch krásných slov, jimiž dokážou pacienti vyjádřit zdravotnickému personálu
své poděkování.
Bc. Šárka Urbánková
Nemocnice Chomutov, o.z.

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ ÚSTECKÉHO ONKOLOGICKÉHO CENTRA ZMODERNIZOVÁNO
V rámci Integrovaného operačního programu byla vyhlášena
1. výzva v oblasti podpory 6.3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Z celkem 34 podaných žádostí bylo doporučeno k poskytnutí
dotace 24 z nich. Třináct úspěšných projektů je zaměřeno na
modernizaci a obnovu přístrojového vybavení onkologických
center v České republice. Jedním z nich je i Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z. (dále jen KOC MNUL), které zajišťuje péči
u onkologických pacientů Ústeckého kraje v oblasti protinádorové léčby, včetně megavoltové aktinoterapie. Celková hodnota
úspěšného projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče KZ–MN v Ústí nad
Labem“ převyšuje částku 81 milionů Kč. 85 % je financováno
Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální
rozvoj a zbývajících 15 % je hrazeno ze státního rozpočtu.
Komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.
Ústecké KOC je začleněno do sítě Komplexních onkologických
center v rámci České republiky garantovaných Českou onkologickou společností ČLS JEP pro poskytování specializované onkologické diagnostiky a léčby, především aktinoterapie,
chemoterapie a biologické léčby. Centrum se podílí na řadě
mezinárodních klinických studií a je zapojeno i do vědeckých

Brachyterapeutický přístroj a C rameno pro plánování léčby
denně dva lékaři z MNUL, jeden fyzik a radiologický asistent.
Základním – kmenovým pracovištěm KOC je oddělení radiační
onkologie MNUL, které v současné době disponuje 90 lůžky na
třech stanicích. Ambulantní činnost je prováděna na několika
ambulancích a stále se rozšiřuje. V roce 2oo9 bylo na oddělení
přijato 2 181 pacientů k chemo a aktinoterapii, nebo ke kombinaci těchto léčebných modalit. Ambulancemi prošlo celkem
25 816 pacientů.
Nové přístrojové vybavení
Dodávky přístrojů v rámci projektu započaly v říjnu loňského
roku a dokončeny budou v průběhu března tohoto roku.
– Lineární urychlovač CLINAC DBX High Performance
– Lékařský simulátor ACUITY iX, verifikační systém ARIA
– Plánovací systém ECLIPSE
– Automatický afterloading GammamedPlus iX HDR
– Mobilní rentgen digitální BV Pulsera s C-ramenem
– Navigovaná bronchoskopie SuperDimension
– Endobronchiální ultrazvuk Olympus
– Izolátory pro centrální ředění cytostatik

Lineární urychlovač – ozařovna
projektů v rámci IGA MZ ČR. Jeho samostatnou jednotkou je
Krajské pracoviště Národního onkologického registru (NOR),
které zpracovává a validuje údaje o výskytu, diagnostice a léčbě
zhoubných nádorů v kraji a předává je na ÚZIS k dalšímu zpracování. Data jsou mimo jiné podkladem pro SVOD i pro jednání
s pojišťovnami, zvláště u ekonomicky náročné péče. Oddělení
získalo akreditaci v oboru radiační onkologie. Spádovou oblastí
tohoto centra je prakticky celý Ústecký kraj. KOC zajišťuje diagnostickou a léčebnou péči i pro pacienty mimo spádovou oblast i mimo kraj. Úzce spolupracuje s poliklinickým odd. klinické
onkologie, např. v Litoměřicích a s hematoonkologickou ambulancí v Děčíně. V Teplicích má své detašované ambulantní oddělení a stacionář pro chemoterapii. Spolupracuje úzce s onkologickým centrem v Chomutově, kam v současné době dojíždějí

Přínos nového vybavení
O zhodnocení přínosu nového vybavení jsme požádali primáře Komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. MUDr. Milana
Lysého: „Díky dotaci z Evropské unie se podařilo získat novou
techniku a inovovat na našem oddělení ozařovací park s příslušenstvím. Tímto vybavením jsme se dostali téměř na úroveň
předních pracovišť v radiační onkologii v České republice. Nově
pořízená technika umožní zlepšit kvalitu onkologické péče, zvýší její bezpečnost a spolehlivost, ale odstraní i dřívější namáhavou práci personálu radiační onkologie, např. při manipulaci
s individuálními krycími bloky. Z nové techniky bude profitovat nejen náš pacient, ale i náš personál. Včasná diagnostika
a účinná léčba onkologických onemocnění bude jednoznačným
přínosem pro zvýšení kvality života našich pacientů.“
(jnt)

Šance pro Váš rozvoj
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Semináře, Sympózia, Kongresy
Den zdraví na Střední zdravotnické škole Děčín
Akce byla organizačně zajištěna pedagogy a žáky SZŠ, odbornou část zajišťovaly
odborné učitelky. Svými znalostmi a zkušenostmi přispěli i bývalí studenti, kteří
již pracují jako odborníci v oboru záchranář a odborník na výživu. Odborným garantem DNE ZDRAVÍ byla MUDr. Daniela
Kallmünzerová.

Procvičování praktických úkonů

Poslední lednový pátek se na Střední
zdravotnické škole v Děčíně konala akce
určená pro širokou veřejnost. Projekt pod
názvem DEN ZDRAVÍ byl zaměřen na prevenci civilizačních chorob a skládal se ze
3 bloků.

První byl ryze teoretický – základní informace o DM, hypertenzi, zdravém životním stylu, přehled možností bezplatných
výkonů od zdravotních pojišťoven. Druhý
blok lákal nabídkou první pomoci v rovině teoretické i praktické – nejprve základní informace, praktická ukázka a nakonec si každý vyzkoušel umělou plicní
ventilaci a KPR (výukový program hned
vyhodnotil úspěšnost). Tato část byla lákavá i díky přednášce na téma „Jak volat
RZP a jak se chovat do jejího příjezdu“.
Třetí, poslední blok byl čistě praktický –
měření hmotnosti, tělesného tuku, hodnocení BMI, měření TK, glykémie.

Podle statistiky se DNE ZDRAVÍ zúčastnilo
o 50 % více žen než mužů. Přišli občané
všech věkových kategorií, počínaje
18letými konče věkem seniorským.
V dotazníkovém průzkumu uvedlo 84 %
účastníků, že byli s akcí velmi spokojeni
a 16 % bylo „pouze“ spokojeno. Žádný
účastník nebyl zklamaný. Z toho lze
usoudit, že se DEN ZDRAVÍ vydařil.
Přestože se jednalo o první akci tohoto
typu, zhostila se jí Střední zdravotnická
škola v Děčíně se ctí. Stejně jako žáci dostali na konci pololetí vysvědčení, myslím, že i učitelé si hodnocení zaslouží –
výborná ve všech oblastech.
Naše škola plánuje další akce pro veřejnost a pevně věříme, že budou přijaty
s takovým ohlasem jako DEN ZDRAVÍ.
PhDr. Pavla Turková
vedoucí praktického vyučování
SZŠ Děčín

Krajská zdravotní, a.s. pořádá ve dnech
24.–25. března 2010 I. Krajskou konferenci sester 2010 v Ústí nad Labem pod
názvem „Nemocnice jinak“.
Konference se koná v Centru výchovy
a dalšího vzdělávání KZ, a.s. v areálu
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
(budova B, 5. patro).
Konference proběhne za účasti ministryně zdravotnictví České republiky
Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA, která
nad ní převzala záštitu.
Jiří Vondra
tiskový mluvčí KZ, a.s.
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POZVÁNKA

I. Krajská konference sester 2010 v Ústí nad Labem
pořádá

I. Krajskou konferenci sester 2010 – Ústí nad Labem

„Nemocnice jinak“
Záštitu konference převzala ministryně zdravotnictví ČR
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

24. – 25. března 2010 od 9:00 hodin

Místo
í
kkonání:
á í C
Centrum výchovy
ý h
a dalšího
d lšíh vzdělávání
dělá á í KZ,
Z a.s.
areál Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, budova B, 5. patro

Bolesti páteře
Bolesti dolní bederní páteře jsou jednou
z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti. Léčbou tohoto onemocnění se
zabývá řada odborníků, počínaje praktickým lékařem a konče spondylochirurgem. Chirurgická léčba bolestí zad je
velmi náročná a finančně nákladná, vyžaduje speciální instrumentária a školený
operační tým, proto se provádí pouze na
několika vybraných pracovištích v rámci
ČR. Ústecká ortopedie patří mezi zakladatele spondylochirurgické společnosti
v ČR, operace páteře se zde provádějí již
od konce 80. let 20. století, v současnosti
operujeme více jak 200 pacientů ročně.
Pokud se nejedná o akutní stavy (úrazy,
záněty, nádory) přistupujeme k operaci
vždy až po několikaměsíční neúspěšné
konzervativní léčbě. Nezbytností je dokonalé předoperační vyšetření – nejčastěji provádíme vyšetření MR, které nám
dokonale zobrazí postižený úsek páteře
a usnadní rozhodování – strategii operační léčby. Není pravdou, že se operace
páteře provádí vždy ze zadního přístupu
(tzn. jizva na zádech), řadu operací provádíme z předního přístupu, např. náhrady disků bederní páteře.
Jednou z nejsložitějších fází operační
léčby degenerativního postižení páteře je naplánování a rozhodnutí o typu
provedené operace. V současnosti jsme
schopni provést od prosté stabilizace,

Implantát

Masarykova nemocnice
přes uvolnění nervových kořenů a míchy,
dynamickou stabilizaci, výměnu plotének
až výměnu obratlových těl. Proto je předoperační příprava a plánování nesmírně
důležitou součástí operace. Nesmíme zapomínat ani na psychickou přípravu pacienta – pacient musí znát naše možnosti
a musí si být vědom, že tzv. nová záda či
dokonce „omlazení“ nemůže očekávat.
Věnovat se všem typům operací v tomto
daném prostoru není možné, proto jsem
vybral pouze několik ilustračních snímků, znázorňujících výměnu disku dolní
bederní páteře. Jedná se o totální náhradu disku, výhodou tohoto postupu je
zachování pohyblivosti operovaného páteřního segmentu. Operace je prováděna
z předního retroperitoneálního přístupu.
Pooperační RHB začíná již první den, druhý den je již pacient vertikalizován a při
nekomplikovaném průběh do týdne odchází do domácího ošetření, pracovní neschopnost je závislá na povaze zaměstnání, ale obvykle ji ukončujeme za 2–3
měsíce po výkonu.
Totální náhrady disků jak bederní, tak
krční páteře jsme v Ústí nad Labem začali
provádět jako první v republice, v současné době patří tyto výkony ke standardním
operacím našeho ortopedického oddělení. Pacienti, indikovaní k těmto zákrokům
však musí počítat s určitou čekací dobou,

... rozložený

MUDr. Pavel Pilát
která je dána kapacitou oddělení a finančními náklady. Při správné indikaci
a bezchybném provedení operace je však
výsledek velmi dobrý a pacient se brzy
vrací k plnohodnotnému životu.
MUDr. Pavel Pilát
ortopedické oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o.z.

Umístění implantátu
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24. 3 . – Světový den tuberkulózy
Změna v očkování proti tuberkulóze

Nemocnice Chomutov

V uplynulém roce došlo ke změně v systému očkování proti přenosným onemocněním. U tuberkulózy s výjimkou primovakcinace (prvního očkování) novorozenců a dětí
do dvou let, bylo povinné přeočkování 11letých dětí převedeno do režimu přeočkování dobrovolného za úhradu, které se však nesetkalo s předpokládaným zájmem
obyvatelstva a bylo vskutku minimální, nejen v našem regionu.
Od 1. ledna 2010 novou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví systém dobrovolnosti přeočkování jedenácti až dvanáctiletých dětí zůstává zachován, nově však bude
opět hrazen z veřejného zdravotního pojištění a státního rozpočtu.
Nová vyhláška tak zlepší proočkovanost populace proti tuberkulóze, protože lze
předpokládat zvýšený zájem o přeočkování proti tradičně obávanému, epidemiologicky závažnému onemocnění.
Kalmetizační střediska, zřízená při plicních ambulancích, jsou na tento zvýšený zájem připravena a jistě jej zvládnou tak, jako v předchozích obdobích.
Případné dotazy stran přeočkování proti tuberkulóze Vám sdělí na našem kalmetizačním středisku specializovaná sestra Irena Hudáková, a to na telefonním čísle
474 447 698, stejně tak i jako ostatní personál plicní ambulance Nemocnice Chomutov, o.z.
prim. MUDr. Oldřich Zykl
plicní a alergologické oddělení
Nemocnice Chomutov, o.z.

24. března

Světová zdravotnická organizace vyhlašuje dne
každoročně
Světový den boje proti tuberkulóze. Tento den v roce 1882 oficiálně informoval
Dr. Robert Koch vědeckou společnost o objevu bacilu tuberkulózy.
Cílem Světového dne TB je proto upozornit na přetrvávající celosvětovou závažnost
problému TB. Tuberkulóza je stále nebezpečím pro lidstvo, postihující všechny
země a kontinenty bez výjimky. Až dosud se nepodařilo ani v jedné zemi na světě
TB vymýtit. Nadále platí, že jedna třetina všeho lidstva je infikována tuberkulózními bacily, ročně je na světě zjišťováno 6–8 milionů nových TB onemocnění a 3 miliony lidí ročně na TB umírá.
(zdroj WHO)

Monitory dechu pro nejmenší pacienty

Nemocnice Most

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice
Most, o.z., obdržela od Nadace Křižovatka 7 nových monitorů dechu pro malé
pacienty Dětské kliniky a novorozeneckého oddělení. Celková hodnota Apnea
monitorů BABYSENSE II činí 20 300 Kč.
Apnea monitor BABYSENSE II je mobilní
přístroj, sloužící ke sledování dechu novorozenců. Čidla, umístěná v podložce
dětské postýlky, sledují dech novoro-
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zence a případné selhání bezprostředně
signalizují prostřednictvím připojeného
akustického hlásiče. Jednoduchý přístroj
je významným pomocníkem v prvních
měsících života novorozence.
Monitory dechu pomáhají nejen zdravotnímu personálu, ale i samotným maminkám. Významnou měrou se podílejí na
snížení rizika „Syndromu náhlého úmrtí

novorozenců – SIDS“, v souvislosti s případnou zástavou dechu.
Nadace Křižovatka zprostředkovala
sponzorské dary od firem Česká rafinérská, a.s., RWE TRANSGAS, a.s. Monitory dechu převzal od zástupců firem
MUDr. Jiří Biolek, primář dětského oddělení nemocnice Most.
Jiří Vondra
tiskový mluvčí KZ, a.s.

Odstraňování skvrn z prádla

Masarykova nemocnice

Taky občas sledujete televizní reklamy
na propagaci pracích prostředků? Myslíte, že to tak doopravdy funguje? Po dobu
svého působení v oblasti prádelenství
jsem se setkal s různými rádoby experty
na praní prádla, tudíž bych rád vnesl do
této problematiky trochu víc světla.
Proces praní prádla je z fyzikálně chemického hlediska velice složitým procesem
závislým na řadě faktorů, jen namátkou
teplotní procesy, použitá chemie, zpracovávaný textilní materiál apod. Nejhorší
nečistoty jsou řádů tisícin až desetitisícin
milimetru, jejichž vazba je velmi pevná.
Vazby poutající nečistoty mohou být také
různé: mechanická přilnavost k povrchu,
sorbční Van der Waalsovy síly, elektrostatická přilnavost, kapilární síly, difuzní
síly u nejmenších nečistot.
Požadavků na kvalitní prací prostředky je
celá řada. Co nejlepší prací schopnost při
nízkém dávkování, šetrnost vůči textiliím
a materiálům praček, provozní spolehlivost a snadné dávkování, všeobecná
použitelnost pro všechny druhy a typy
praček, bezproblémová skladovatelnost.
Neodmyslitelnou součástí praní je i bělení. Nejde o bělení praním detergenty, ale
o samostatný technologický proces zařazený do cyklu praní. Bělením dodáváme
prádlu světlejší tón a hlavně odstraňujeme skvrny, které po praní zůstaly na
prádle. Bělíme jen neodepratelné skvrny a bělení nesmí suplovat nedokonalé
praní. Prádelny, naší nevyjímaje, jsou
vystaveny tlaku zákazníků, ať interních
či externích, kteří trvají na odstranění
skvrn za každou cenu. Souvislost mezi
intenzivním bělením a životností textilií
je vůbec nezajímá nebo jim uniká. Bělení
může být oxidační nebo redukční, v praxi
se však převážně používají bělidla oxidační a to buď chlorační nebo kyslíkatá.
Odstraňování tvrdošíjných skvrn z prádla
bělením je problém. Každé znečištění
je jiné a barevných substancí obrovské množství s rozmanitou strukturou
a vlastnostmi. Při bělení se chovají odlišně. Bělení navíc komplikuje inkrustovaná

tkanina či staré skvrny a skvrny zafixované předchozím nesprávným ošetřením.
Důležitou roli hraje i textilní materiál.
Největším problémem obecně jsou skvr-

ny na kuchyňském prádle a prádle zdravotnickém. Ve zdravotnictví se používá
celá škála barevných léčivých přípravků, které způsobují těžko odepratelné
či vůbec neodstranitelné skvrny (např.:
mercurochrom, krystalová violeť, jodové
dezinfekce, zinkové preparáty apod.).
S těmito preparáty zvláště v kombinaci
s biologickým materiálem si v podstatě
nikdo neporadí.
Existují detašovací prostředky, které pomáhají skvrny odstraňovat, jako např.

Stain Ex firmy Ecolab. Ovšem vzhledem
k vysoké ceně a pracnosti je skoro nepředstavitelné je hromadně používat.
Těmto problémům neunikají ani v zahraničí. Před několika lety v centrální nemocniční prádelně TexiG GmbH Hamburk
(pere pro 7 nemocnic, celkem 5 600 tun
prádla ročně) zjistili, že škoda způsobená
vyřazováním prádla, většinou kvůli skvrnám, činí 0,5 mil. Є/rok. V České republice může být situace ještě horší, přístup
uživatelů k prádlu je nešetrný, zavedené
stereotypy se jen těžko mění. Nerovné
postavení prádelen je dáno přetlakem
kapacit na trhu a podbízením se zákazníkům. Lze očekávat, že s nástupem nových a drahých textilií se ztráty způsobené vyřazováním prádla jen zvětší. Ale to
prádelny samy nevyřeší.
Existuje ještě jeden druh skvrn a to jsou
žluté skvrny různého tvaru a velikosti,
které vystupují na zdánlivě dobře vypraném prádle v průběhu žehlení na mandlech a kalandrech. Ty se většinou dají
dobře odstranit opakovaným praním, někdy se (v menší míře) mohou vyskytnout
opakovaně. Příčinou může být trojmocné
železo, které by se však v prádelenských
vodách díky úpravárenskému systému
nemělo vyskytovat, další možnou příčinou je hydrolytický rozpad uhličitanu
sodného na hydroxid sodný, který reaguje s textilií nebo křemičitanová inkrustace prádla a následná reakce mezi křemičitany a molekulami celulosy.
Ať jde o skvrny jakéhokoli původu, prádlo se jimi znehodnocuje a v takovém
stavu by se nemělo dostat k zákazníkovi.
Bohužel nelze vyloučit selhání lidského
faktoru v procesu samokontroly na výstupu prádla a stane se, že takové prádlo
zákazník obdrží. Ten samozřejmě každý
podobný případ využije ke zpochybnění
práce prádelny. Nastane-li takový případ,
je potřeba oprostit se od emocí a uplatnit
řádnou reklamaci.
Ing. Jiří Humpl
vedoucí prádelny a čistírny
Masarykova nemocnice v UL, o.z.
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26. 3. 2010
od 20.00 hodin

Severočeské divadlo
opery a baletu
v Ústí nad Labem

Pod záštitou primátora Mgr. Jana Kubaty
a hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové
Modelky: Kateřina Konvalinka Průšová, Lucie Křížková (Váchová),
Iveta Lutovská, Andrea Vránová Kloboučková, Renata Langmannová,
Zuzana Štěpanovská, Hana Mašlíková, Bára Kolářová, Nikol Plzáková,
Veronika Chmelířová, Veronika Pompeová, Tereza Budková
Dále vystoupí: Yemi s taneční skupinou JAD, Duo Decalages, Koťata
Choreografie: Lenka Vinická
Módní show: Camilla Solomon, Růžena Šimková - RSIMEK,
FASHION GALERIE ROYALE, Monnalisa (dětská přehlídka)
Celý výtěžek ze vstupného bude věnován
Masarykově nemocnici v ÚL.
Vstupné od 149 Kč.

TITULÁRNÍ PARTNER

PARTNEŘI
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GENERÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

MÓDNÍ PŘEHLÍDKY

DOBRO-DRUZI – dobrovolnický program
Krajská zdravotní, a.s.
…NĚKDO UDĚLÁ ZA PENÍZE VŠECHNO, MOŽNÁ I DOBRÝ SKUTEK,
DOBRO-DRUZI DĚLAJÍ DOBRÉ SKUTKY ZDARMA A V PRAVÝ ČAS…
Pacienti často nevědí, že při hospitalizaci v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., mohou zdarma získat svého dobrovolníka, který je připraven sdílet s nimi jejich bolest
a pomoci jim s drobnými službami. Tento dobrý-druh rád zajistí rozptýlení, které podpoří proces uzdravování a navodí dobrou náladu. Ochotně zajde nakoupit či pomůže
s drobnou osobní hygienou.
Naši úžasní dobrovolníci, kteří jsou již několik let přirozenou součástí péče o pacienty
v nemocnicích, jsou na službu připravováni dobrovolnickou kanceláří DOBRO-DRUH,
která má sídlo v jednotlivých nemocnicích.
Pacient nebo jeho rodina si o dobrovolníka mohou požádat na těchto kontaktech:
město
kontaktní osoba
telefon
mobil
Ústí nad Labem
Andrea Sahulová
477 112 023
731 535 647
Děčín
Marcela Ridlová
412 705 526
733 782 919
Teplice
Bc. Zuzana Berkyová
417 519 512
733 782 912
Most
Daniela Kováčová
478 033 445
731 535 656
Chomutov
David Schilling
474 447 934
733 782 906
Službu je možné objednat také po domluvě se zdravotnickým personálem, který jistě
ochotně vše domluví.
Dobrovolníci jsou lidé, kteří zdarma ve svém volném čase pomáhají. Na tuto službu
jsou dobře vyškoleni a poznáte je podle barevných triček s nápisem. V každém městě
je jistě dost těch, kteří by rádi patřili mezi ně, jen o této možnosti zatím neslyšeli,
proto se těšíme na všechny, kteří by o službu měli zájem, ať už jako dobrovolníci či
pacienti.
Více informací o službě zdarma je možné získat na www.dobro-druh.webnode.cz
Nikdy nevíme, kdy z nás může být pacient, ale být dobrovolníkem v nemocnici, záleží
jen na našem rozhodnutí.
Bohdana Furmanová
koordinátorka
dobrovolnického programu v KZ, a.s.

Pacient protetiky s dobrovolnicí

Dobrovolnice – kadeřnice

Školení kolegů z Ukrajiny na robotickém systému da Vinci

Výuka na systému

Ve dnech 27.–28. 1. 2010 proběhlo na
oddělení robotické chirurgie KZ, a.s.
školení lékařů z Ukrajiny na robotickém
systému da Vinci. Jednalo se o kolegy
z Ternopilské univerzity. Ternopil je město ležící v západní části Ukrajiny na řece
Seret a žije zde přibližně 245 000 obyvatel. Jmenovitě se školení zúčastnili:
Andriy Hospodarskyy (břišní chirurgie),
Oleksandr Kovalchuk (břišní chirurgie),
Nazar Herasymyuk (břišní chirurgie), Viktor Tverdokhlib (urologie) a Taras Korylchuk (urologie).

První den školení se lékaři účastnili dvou
robotických operací nádoru prostaty –
tedy da Vinci radikální prostatektomie
(dVP) a druhý den viděli průběh dvou
operací karcinomu rektosigmatu. Během
celého školení si mohli vyzkoušet práci
na robotu na neživých modelech. Celé
školení a zvláště trénink „na sucho“ naši
kolegové hodnotili jako dobře připravené a pro ně velice přínosné.
MUDr. Marek Broul
oddělení robotické chirurgie KZ, a.s.
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Stáří není zločin
Ze sociologických průzkumů vyplývá, že
naše „civilizace“ je zaměřená hlavně na
hromadění zisku a odmítá chápat produktivitu člověka jinak než v úzce vymezených
ekonomických rozměrech. Oba kraje života
– narození a smrt – vnímáme jako neproduktivní a střední generace si stěžuje na
zátěž těchto „vyžírkovských skupin“.
Děti jsou na tom ale přece jen o něco lépe.
Vidíme v nich jejich budoucí produktivitu,
tedy něco jako vhodnou investici, avšak
u starých lidí už tento předpoklad neplatí.
Jakmile přestanou být ekonomicky produktivní, o čemž ovšem až zbytečně často
nerozhodují oni sami, rychle začneme zapomínat na fráze o úctě ke stáří, protože
v našich očích ti lidé už ztratili svou hodnotu. Pár korun důchodu jim prostě musí
stačit. Kdo nepracuje, ať nejí!
Naše společnost se pak jaksi samozřejmě
dělí na věkové skupiny, které mezi sebou
téměř nekomunikují. Náš původně rodový
způsob života se obrátil naruby a o všem
rozhodují vzájemné odlišnosti. S hledáním
spojovacích prvků se nikdo neobtěžuje.
A senioři se uzavírají do sebe, začínají být
apatičtí, přestávají o sebe pečovat, zažívají psychické problémy, mohou sklouznout
k alkoholismu a výjimkou nejsou ani sebevraždy.
AGEISMUS
Ageismus – původní a nejrozšířenější definice hovoří o diskriminaci lidí pro jejich
stáří. Přístup ke starým lidem se liší od místa k místu a zjednodušeně lze říci, že čím
méně je ta která společnost z našeho pohledu „rozvinutá“, tím více úcty a respektu
ke starým lidem chová. Jinými slovy, čím je
společnost „civilizovanější“, tím hůř se staví ke svým otcům a matkám.
Na Blízkém východě je stáří obecně považováno za vrchol života a lidé vysokého
věku jsou chováni v úctě. Domovy důchodců, nebo moderněji seniorů, jsou v těchto
oblastech věc naprosto neznámá. Péče
o starší patří k základním pilířům kultury.
Ageismus, pojem odvozený od anglického
slova age, tedy věk, vyjadřuje také postoj,
který znevažuje a podceňuje staré lidi jako
celek, tvrdí, že fáze života, které říkáme
stáří, již nemá hodnotu a že starý člověk je
jen sužován nemocemi a nic pěkného už
nemůže prožít. Opravdu je to tak?
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CARPE DIEM
Každý rok se v první polovině července
v Novém Městě na Moravě schází několik
desítek starších lidí – zájemců o ekumenická setkání s biblí a uměním. Účastníci poslouchají přednášky a diskutují o toleranci,
o politice, mezigeneračních vztazích. Posluchači i přednášející diskutují o tom, zda
tolerance je jen snášení odlišného názoru
a jednání, nebo lhostejnost a nedostatek
vlastního zaujetí a hledání přežití ve světě.

Je tolerance slabost, nebo síla? Může a má
být člověk, který je hluboce o něčem přesvědčen, tolerantní? Není tolerance jen
neschopnost hájit svůj názor? Nebo je to
omezenost sebe sama, ovlivněná módně
postmoderním přístupem, který všechno
relativizuje?
S přednáškami se střídají koncerty i zcela
neformální diskuse kolem táboráku na zahradě za kostelem a pokračuje se v povídání o banalizaci zla a dobra či o právu na
změnu názoru a probírají se témata, která
mnozí mladí lidé ani neumí zformulovat.
Průměrný věk na těchto setkáních je kolem
sedmdesátky, skoro všichni již jsou v důchodu. Všichni si tento náročný způsob trá-

vení části léta sami vyberou a sami zaplatí,
přestože vědí, že si tím nezvýší svoji kvalifikaci ani hodnotu na pracovním trhu.
Vyvolávají tito občané ve svém okolí ageismus? Možná ano. Ale mladí lidé, kteří na
akci občas na chvíli zavítají, je sledují s obdivem a naslouchají jim. Vědomý i podvědomý strach z vlastního stáří, který právě
vyvolává negativní postoje vůči starým lidem v nich asi roztává. A možná že někteří
by docela rádi strávili svou dovolenou podobně.
Společnost nelze změnit nařízením, úctu
ke starým nevyvolá usnesení Ministerstva
práce a sociálních věcí ani Evropské unie!
Ale lze ji ovlivnit vytvářením malých skupin
občanů, kteří svůj životní styl nepřímo předávají druhým tím, že je inspirují k napodobování.
STÁRNUTÍ POPULACE – NEDALEKÁ
BUDOUCNOST
Údaje o věku nejen českého obyvatelstva
varují: zaměstnavatelé nebudou mít za pár
let odkud čerpat mladé, flexibilní, dynamické pracovníky. Ubývá jich, zato lidí starších
padesáti let stále přibývá. Je třeba již nyní
hledat cesty, jak jejich potenciál zužitkovat.
Padesátníci a starší se podílejí na počtu
dlouhodobě nezaměstnaných největší
měrou. Situace, kdy vzroste počet starších
zaměstnanců, je natolik složitá, že je zapotřebí s ní počítat a pracovat na ní už nyní.
Jde o změnu v myšlení lidí, možná i určitých
systémů. Každopádně ale bude trvat dlouho, než se dospěje k pozitivnímu obratu.
Hlavní výtky, které se snášejí na hlavy padesátníků, se týkají jejich nedostatečných
znalostí cizích jazyků a práce s počítači.
Mladá generace s tímto problém nemá.
Takže až zestárne, neukáže se, že problém
byl dočasný?
Nízká znalost jazyků a úroveň znalostí práce s výpočetní technikou tu ale ještě nějakou dobu bude. Ale technika se vyvíjí natolik rychle, že ani pro tuto generaci nebude
snadné neustále s technickým vývojem
držet krok.
Takže uvedené problémy se netýkají jen
současných padesátníků, ale i těch budoucích. A nebude v žádném případě na škodu
vypracovat strategii, jak k nim na trhu práce
přistupovat – i pro budoucí generace.
Mnozí zaměstnavatelé se dnes snaží starších pracovníků zbavovat. Lidé po padesát-

ce pak nové místo hledají jen obtížně. Přitom nově vypracovávané strategie řešení
počítají s odchodem do důchodu dokonce
v 70 letech. To znamená, že budoucí důchodci budou 20 let diskriminováni?
Z dotazníkových průzkumů o věkové diskriminaci vyplývá, že 12 procent lidí nad
50 let někdy nebylo přijato do práce proto, že se zaměstnavateli zdáli příliš staří.
Každý 20. člověk nad 50 let sdělil, že kvůli
svému věku práci ztratil, jen dvě pětiny lidí
nad 50 let hodnotí vztah firem ke starším
zaměstnancům jako dobrý. Pětina osob
nad 60 let označila postoj podniků ke starším dokonce za vysloveně špatný. Více

než pětina dotázaných je pak přesvědčena
o tom, že by se šéfové starších zaměstnanců rádi zbavili. Dvě pětiny tvrdí, že staří by
měli uvolnit své pracovní místo mladším
a výkonnějším. Pro budoucnost je to alarmující.
Kdo vymyslí, jak zaměstnat starší populaci, protože mladých nebude dost? Situace
si řešení vynutí. Bude nutné se naučit lidi
kolem padesátky zaměstnávat.
Projekt Třetí kariéra je projekt na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení
podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+ si klade za cíl i změnu v myšlení
a postojích veřejnosti vůči věkové skupi-

ně nad padesát let. Tento projekt se snaží
dokázat, že starší člověk má jiné výhody
a že pro firmy není prodělečnou záležitostí,
myslím, že se i ta změna v postojích a myšlení lidí dá uskutečnit.
A jako obvykle mám názor ten, že vše začíná a končí v rodině! Žádná legislativní
moc nedokáže změnit přístup k lidem, pokud se sami nenaučíme přistupovat k sobě
s respektem a tolerancí a přistupovat ke
každému jako jedinečné a neopakovatelné
bytosti.
Mgr. Lída Šubrtová
CVDV KZ, a.s.

Nový parkovací systém je před spuštěním
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Nový parkovací systém v areálu
SAMOSTATNÉ PARKOVIŠTĚ PŘED HLAVNÍ VRÁTNICÍ POLIKLINIKY
Poplatek za užívání samostatného parkoviště před hlavní vrátnicí
polikliniky se hradí prostřednictvím parkovacího automatu, který je
umístěn u vjezdu na parkoviště. Od pondělí do pátku je užívání parkoviště zpoplatněno po celý den (24 hodin), o víkendech a svátcích
je poplatek vybírán v době od 12:00–18:00. Za první půlhodinu je
účtováno 5 Kč, za každou další hodinu 10 Kč. Minimální zpoplatnění je snahou o zamezení zneužívání parkoviště jako odstavného.
PARKOVÁNÍ V AREÁLU NEMOCNICE
Vjezd všech vozidel pacientů, návštěv i zaměstnanců bude realizován branou č. 1., umístěnou mezi budovou polikliniky a dialýzy
(Edisonova ulice). Tato brána je vybavena automatickou závorou se

světelnou signalizací (semaforem) a automatem (terminálem) pro
výdej parkovacích lístků a čtečkou ID karet. Vjezd bude umožněn
po stisknutí zeleného tlačítka na terminálu. Pro případ poruchy
je terminál vybaven také dorozumívacím zařízením, propojeným
s vrátnicí.
Výjezd všech vozidel bude realizován přes bránu č. 3, ústící do ul.
Beethovenova (zadní brána u hřbitova). Brána je také vybavena
automatickou závorou s platebním terminálem, čtečkou ID karet
a nouzovým platebním systémem pro případ poruchy platebního
terminálu. Součástí zařízení je také monitorovací kamerový systém
a dorozumívací zařízení.
Vozidla záchranného systému podléhají samostatnému režimu
a pro vjezd i výjezd používají hlavní bránu č. 2, která nebude sloužit pro vjezd ani výjezd běžných vozidel. Tato brána je vyčleněna
výhradně pro sanitní vozidla (ZZS a DZS). Otevření brány je možné
pouze dálkovým ovladačem.
Zaměstnanci nemocnice budou mít parkování, tzn. vjezd a výjezd,
zdarma s použitím osobní ID karty.
Od úhrady poplatku za parkování jsou osvobozeni dárci krve a osoby vlastnící osvědčení ZTP a ZTP/P.
Ve zkušebním provozu bude vjezd umožněn po vyzvednutí parkovacího lístku – výjezd bude umožněn bezplatně bez nutnosti úhrady, ale lístek nebo ID kartu bude nutné použít k otevření brány při
výjezdu z areálu.
Po skončení zkušebního provozu, (po několika měsících), bude
parkování pro všechny, kromě zaměstnanců, dárců krve v době
odběru, osob vlastnících osvědčení ZTP a ZTP/P a některých dalších výjimek, zpoplatněno. První půlhodina parkování v areálu nemocnice bude zdarma, za každou další započatou půlhodinu bude
účtováno 10 Kč.
O celkovém zprovoznění budou pacienti i zaměstnanci s předstihem podrobně informováni.
Jiří Vondra
tiskový mluvčí KZ, a.s.
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Nadační fond Kapka naděje podpořil dětská oddělení KZ, a.s.

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
a Miro Žbirka
Nadační fond Kapka naděje podpoří projektem „Strom naděje a splněných přání“ již
podruhé Masarykovu nemocnici v Ústí nad
Labem a nově i dětské oddělení mostecké
nemocnice v rámci II. ročníku charitativního,
celorepublikového projektu.

nad Labem. Děti přijely svým vystoupením
potěšit nemocné kamarády do Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem. Cílem tohoto
projektu je aktivní zapojení dětí do charitativní činnosti, vzbudit v nich zájem a chuť pomáhat druhým a zároveň ukázat, že pomáhat
může být i zábava.
Patronátu nad akcí se ujal zpěvák Miro Žbirka, který navštívil Masarykovu nemocnici
v Ústí nad Labem i mosteckou nemocnici,
kde se setkal s primářem dětské kliniky Masarykovy nemocnice MUDr. Jaroslavem Škvorem, CSc., a primářem dětského oddělení
mostecké nemocnice MUDr. Jiřím Biolkem.
S oběma primáři Miro Žbirka hovořil před kamerou České televize o práci jejich dětských
oddělení. Odvysílaný záznam rozhovorů, spolu s vystoupením sboru Koťata z Chlumce, tak
přispěje k charitativní akci, během jejíhož vysílání budou moci diváci posílat tzv. dárcovské DMS zprávy.

Ve středu 3. února 2010 proběhlo v ústecké nemocnici koncipované představení dětí
z dětského sboru Koťata z Chlumce u Ústí

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O PROJEKTU:
Převzato z tiskové zprávy Nadačního fondu
Kapka naděje ze dne 29. 1. 2010:
Svým rozsahem jedinečný projekt připravil
Nadační fond Kapka naděje ke svému desetiletému výročí založení. V průběhu měsíce
února navštíví NF Kapka naděje sedm nemoc-

MIRO ŽBIRKA: BENEFICE PRO MĚ NIKDY
NESKONČÍ. VÍM, ŽE JSOU POTŘEBA
Nadační fond Kapka naděje podpořil dětská
oddělení Krajské zdravotní, a.s. Patronem
akce se stal Miro Žbirka, kterému v Masarykově nemocnici zazpívala Koťata.
Proč jste navštívil naši nemocnici?
Byl jsem zde, protože se účastním TV projektu, součástí kterého bylo i vystoupení ústeckého sboru Koťata. Z Ústí jsme jeli ještě do
nemocnice v Mostě.
Byl jste se podívat i za pacienty?
Ano, byl jsem na oddělení, byl jsem zasvěcen
do toho, o co se jedná. Pan primář nám osobně poděkoval, měl s Kapkou naděje dobrou
zkušenost. Díky ní mohli v Ústí i Mostě zakoupit nějaké vybavení. Rád se toho účastním,
protože se ukazuje, že to má opravdu výsledky.
Podobné to bylo i v Mostě. Celé to završíme televizním programem, kde budu zpívat
Strom z nového alba Empatia.
Jak na vás působí nemocniční prostředí?
To víte, nemocnice je nemocnice. To je samozřejmě množství pocitů, které se vás tam
zmocní. Snažil jsem se na to dívat tak, abych

si uvědomil smysl toho, proč tam jsme. Najít
si v tom to povzbudivé. To, že když se zúčastním a získají se peníze na potřebné přístroje,
postele, cokoliv je zrovna třeba.
Jste součástí Kapky naděje?
Svým způsobem ano, protože jsem v minulosti přispěl finančně. A teď přispívám svou
osobní účastí.
Nemrzelo vás, že jste si v nemocnici také nezazpíval?
Ne. Bylo to tam totiž koncipované tak, že sbor
Koťata zazpíval nám. Bylo to fajn.
Zazpívané to bylo kvalitně, ocenil jsem i nastudování, intonaci a projev.
Bude tato vaše pomoc pokračovat, nebo pro
vás končí?
Pro mě tyto věci nekončí nikdy. Čím častěji
se takových akcí účastním, tím víc chápu, že
je to potřeba. Když mě někdo na podobnou
akci pozve, vidím v tom vždy smysl. To je první
otázka, kterou si při tom pokládám.
Dojme vás neštěstí?
No jistě, ale myslím, že tak to je u každého
člověka. Jedna věc je, když ho vidíte v televizi,
něco jiného ale je, když to vidíte naživo. Myslím, že to osloví každého.
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nic, aby od lékařů zjistil, s jakými zdravotními
problémy se u dětských pacientů setkávají.
Zároveň svojí přítomností a kulturním programem podpoří a potěší malé pacienty v nemocnicích děti ze základních škol. Základní školy,
které jsou do projektu zapojeny, předvedou
zábavný program pro nemocné kamarády
v příslušné nemocnici. Každá nemocnice má
svého patrona, kterým je známá osobnost.
Celý projekt vyvrcholil 20. 2. 2010 v pražské
kapli Sarce Coeur, kde proběhl slavnostní benefiční koncert, na kterém vystoupilo mnoho
známých osobností a v přímém přenosu přenášela Česká televize na ČT 1 od 21 hodin.
Součástí programu byly i spoty kulturních vystoupení základních škol pořízené z návštěv
jednotlivých nemocnic. V průběhu večera
měla široká veřejnost možnost prostřednictvím tzv. DMS zpráv (dárcovských SMS) věnovat finanční prostředky.
Každá nemocnice má svého mecenáše, za jehož finanční dar bude nemocnici, resp. jejímu
dětskému či novorozeneckému oddělení, zakoupeno potřebné vybavení nebo přístrojová
technika.
Jiří Vondra
tiskový mluvčí KZ, a.s.

Dětský pěvecký sbor Koťata
Přidal jste se také ke koncertům pro Haiti?
Všiml jsem si, že i na Slovensku se takové
akce pořádaly. Leden pro mě byl ale zvláštní
tím, že jsem byl chvíli v nemocnici, takže jsem
z toho tak trochu vypadl.
Takové koncerty ale budou stále. Kdokoliv
takové akce organizuje a chce oslovit, má
šanci. Každý, kdo má doma televizor, viděl
záběry z Haiti. Je to o tom, že svět je dnes tak
informačně propojený, že to člověka okamžitě
osloví.
Lidí, kteří chtějí pomoct, je mnoho. Pak je to
jen o tom, kdo vše zorganizuje.
redakce Infolistů
s použitím materiálu Ústeckého deníku

pořádá

REPREZENTAČNÍ PLES
20. 3. 2010 od 20.00 hodin
Reprezentační dům města Mostu

THE BEATLES REVIVAL
QUEENIE (Queen Revival)
NEW AGE OF SMOKIE
(Smokie Revival)
Cena vstupenky k sezení: 300 Kč
Cena vstupenky ke stání: 150 Kč
V předprodeji
od 8. 2. 2010 na tel.: 478 032 662, e-mail: odborymost@iol.cz
inzerce A5.ai 20.10.2009 23:42:25

Reprezentační dům města Mostu
Náměstí VMS 4, 434 01 Most
placená inzerce
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Cestování a cestovatelé
Deník cestovatele – část 1.
2

1

PONDĚLÍ 6. 8.
Z Děčína jsme odjeli v 10:50 hod. (s jednohodinovým zpožděním). V 11:30 hod.
jsme překročili česko-německé hranice.
Celkem bychom měli ujet asi 5 500 km.
Nejprve jedeme 650 km přes Německo,
pak z přístavu Puttgarden (u Lübecku–
Travelmünde) 45 min. trajektem do Gedseru v Dánsku.
Ve 21:36 hod. jsme opustili trajekt a placatou noční krajinou jsme ujeli přibližně
240 km přes Dánsko. Z dánského Helsingoru jsme se plavili do švédského
Helsingborgu 20 minut (4 km) trajektem
„Tycho Brahe“ (viz foto 1) do Švédska.

3

ÚTERÝ 7. 8.
V 01:01 jsme vyjeli z trajektu na švédskou pevninu. Následně jsme urazili asi
300 km směrem ke Göteborgu – 2. největšímu městu Švédska, hned po Stockholmu. Parkovali jsme u sportovního
stadionu Ullevi, kde se Jan Železný stal
poprvé mistrem světa (v hodu oštěpem)
a měl zde i své rozloučení s aktivní kariérou.
V 7 hod. ráno jsme vyrazili na prohlídku
města. Viděli jsme starý německý luteránský kostel Christiane Kyrta ze 17. st.
– jedna z nejstarších a nejvýznamnějších památek v Göteborgu (viz foto 2).
Dále pak jsme viděli hlavní katedrálu,
velké „kulturní“ náměstí, které obklopují: knihovna, divadlo, hlavní muzeum
a koncertní sál. Uprostřed je veliká fontána s obrovskou sochou Poseidona.
Vsuvka o životní úrovni: „špinavý“ dělník, který na stavbě uhlazuje hráběmi
beton má BMW X3! (Pro zajímavost: důležité a významné švédské značky: Volvo,

4

5
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Saab, Grippen, Scania, Ikea, Sandwik,
atd.; Školství – od 7–16 let je povinná
školní docházka, od 3. třídy angličtina.
V celém království je jednotná výuka.)
Ve 13 hod. odjíždíme směr Norsko se
zastávkou ve švédské rybářské vesničce
Fjällbacka, oblíbené vesnice herečky Ingrid Bergmanové, která zde má i pomník
(asi proto, že sem často jezdila...). Cestou do vesnice jsme z autobusu viděli
u silnice pasoucího se soba, ale bohužel
jsem ho nestihl vyfotit. Krajina tu už naštěstí začíná vypadat trochu „skandinávsky“. Byli jsme na vyhlídce nad městem
(viz foto 3) a u místního zmodernizovaného kostela. V 16:20 hod. odjíždíme
z Fjällbacky na skalní malby v místě zvaném Tanum, které je i v seznamu Unesco.
Projíždíme krásným přístavním městem
Grebberstad. V Tanumu procházíme po
obrovských kamenech a chodníčcích
mezi nimi. Na kamenech jsou vyryté a vybarvené obrazy ze života v době bronzové.
Pak následuje cesta na sever, konečně
cesta do Norska, na místo, kde budeme
dnes (konečně) spát mimo autobus, do
kempu ve Skjebergu.
V 18:32 hod. vjíždíme do Norska. Hned
za hraničním přejezdem Svinesund jedeme po velkém lanovém mostě přes zatím
první fjord (viz foto 4). Hned za ním míjíme město Halden, které má ve znaku tři
srdce. Tento znak dostalo za statečnost,
se kterou v dřívějších dobách bránilo hranice.
K večeru přijíždíme do našeho prvního
kempu ve vesničce Skjeberg. V kempu
jsou však pouze čtyřlůžkové chatky (viz
foto 5), což jsme nečekali. Navíc hned za
nimi vede železnice. Ale i tak to bylo příjemné. Spali jsme s jedním manželským
párem z Plzně.
STŘEDA 8. 8.
V 6:45 hod. jsme vstali, spáchali hygienu, nasnídali se a zabalili. V 8:06 hod.
vyrážíme směr Oslo. Přejíždíme řeku
Loma, největší v Norsku. V 9:24 hod. přijíždíme pomalu ve veliké koloně kolem
Oslofjordu do Osla ke zdejším muzeím.
Prošli jsme muzeum lodi Fram a norské

ŠVÉDSKO, NORSKO, DÁNSKO
námořní muzeum s promítáním filmu
„Norské pobřeží letecky“. Také je zde
muzeum Kon-Tiky, kde jsou vystaveny
obě lodě Thora Heyerdahla a další věci
a materiály z jeho dobrodružných výprav
a ještě muzeum vikingských lodí a také
malý skanzen s pěkným dřevěným vikingským kostelem. Do posledních dvou
ani do skanzenu jsme se však z časových
důvodů už nedostali. Ve 13:07 hod. odjíždíme z poloostrova Bygdoy, na němž
se kromě zmíněných muzeí nachází i luxusní čtvrť a též královský statek a letnísídlo panovnické rodiny. Nad městem je
vidět Holmenkollen – největší z několika
místních lyžařských středisek. Je to ještě
součást Osla přesto, že je to již docela
daleko. Vede tam dokonce i metro. Nyní
jedeme do Geila, což je výchozí turistické a sportovní středisko na Handargervirddě, obrovské norské náhorní plošině
(největší v Evropě – cca 3 500 km2).
Ještě zastavujeme na vyhlídce nad městem Drammen. Cestou nahoru jsme
projeli spirálovým tunelem. Sice nevím,
je-li to nejdelší spirálový tunel v Norsku,
ale i tak je obdivuhodný. Má 6,5 otáčky
(2.340' kolem své osy), překonává 150 m
převýšení, hloubili ho 9 let (1957–1966)
a je dlouhý 1 650 m (viz foto 6). Zajímavé
je, že v tunelu prší.
Nahoře je pěkná malá dřevěná restaurace
s rybími specialitami (viz foto 7) a vyhlídka na město Drammen a údolí řeky Drammenselva (ústící do Norsfjordu). Je opět
horko, téměř 40 °C na slunci. Dříve zde
byla 4 velká děla, která sloužila k obraně
vodní cesty do města (viz foto 8).
Také je zde výchozí bod pro mnoho běžkařských tratí. Ve 14:37 hod. se vracíme
skrze spirálový tunel a pokračujeme do
Geila. Netrpělivě očekáváme typickou
norskou přírodu, ale „pravé Norsko“ prý
uvidíme až zítra, dnes jsme byli ve městech a zakončíme to na Handargervidě
v turistickém centru Geilo. Jedeme k městu Kongsberg, kde se těžilo stříbro. Kdysi,
v 18. století, to bylo druhé největší město
Norska. Byla zde vybudována i první velká silnice (mezi Kongsbergem a Oslem).
V 15:18 hod. míjíme peřeje přímo ve
městě Kongsberg na řece Lágen (viz foto
9) a starou mincovnu.

Pokračujeme dál na sever a krajina začíná být stále zajímavější. Do Gejla je
to ještě asi 160 km. Projíždíme údolím
Numedal Ralen a začínají se pomalu objevovat hory a horské bystřiny. I silnice
je o poznání užší a dokonce se zatáhlo,
ochladilo a na přední sklo spadlo pár kapek. V 16:32 hod. se však již přímo rozpršelo.
Do Gejla zbývá ještě asi 80 km. Míjíme
jednu z mnoha vodních spádových elektráren. Domov nám tu připomíná docela
velké množství traktorů značky Zetor. Dle
našeho průvodce jich tu prý jeden čas
bylo více, než krásných holek... V 16:57
hod. zastávka ve vesničce Uvdal, kde je
malý dřevěný vikingský kostelík, malá
tkalcovská a pletařská dílna a též malé nákupní centrum s malou poštou. Po krátké
přestávce pokračujeme dále naším směrem. V 17:39 hod. jsme dorazili na Hardangerviddu, zhruba do výšky 1 100 m n.
m. Bohužel cestou do Gejla zase asi
o 400 m klesneme. Je 17:54 hod., přestalo pršet a do Gejla je to ještě 21 km.
Během sjezdu do údolí Gejla byl malou
chvilku v mracích daleko před námi vidět
ledovec Hardangerjokulen. V 18:50 hod.
jsme přijeli do kempu v Gejlu.
V porovnání s minulým kempem máme
nyní chatu se superluxusní kuchyní (sporák, trouba s grilem, lednice, varná konev,
překapávač na kávu a čaj, myčka nádobí,
veškeré nádobí i příbory,...), obývacím
pokojem s krbem, třemi ložnicemi, koupelnou s WC, úklidovou místností a dřevěnou terasou s posezením (viz foto 10).
Hned po příjezdu a vyložení batohů jsme
vyrazili na prohlídku města. Byli jsme
u kostela i na dvou místních hřbitovech.
Také v obchoďáku a malém infocentru, to
když se rozpršelo. Po návratu jsme povečeřeli a na notebooku jednoho z účastníků zájezdu si prohlédli „ještě teplé“
fotky. Pak jsme se po nejnutnější hygieně asi kolem půlnoci odebrali do svých
ložnic.

6

7

8

9

10

Na další cestu se vydáme v příštím čísle.
text a foto Pavel Filip
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Odborné, vzdělávací a společenské akce
Krajské zdravotní, a.s.

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.s.
6. 3.–22. 5. 2010
8. 3.–12. 4. 2010
8. 3.–17. 5. 2010
11. 3. 2010
16. 3. 2010
22. 3.–31. 5. 2010
22. 3. 2010
24. 3.–25. 3. 2010
25. 3. 2010
26. 3.–27. 3. 2010
30. 3. 2010
31. 3. 2010
1. 4. 2010
6. 4.–7. 4. 2010
7. 4. 2010
7. 4. 2010
8. 4. 2010

místo konání

Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“
Certifikovaný kurz „Perioperační péče v robotické chirurgii“
Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“
Konference „Komunikace s pacientem“ – akce již naplněna
Konference „Novinky v péči o novorozence“
Certifikovaný kurz
„Mentor klinicko – pedagogické praxe v ošetřovatelství“
Seminář „Problematické situace v péči o seniory“
I. Krajská konference sester 2010 – Ústí nad Labem
„Nemocnice jinak“
Regionální odborná konference všeobecných sester a lékařů
„Ošetřovatelská péče v urologii“
16. Podkrušnohorské elektrofyziologické dny
Konference „Kaplan ve zdravotnictví“
Odborný kurz „Hojení ran“ – akce již naplněna
Konference „Ošetřování chronických ran a defektů“
Endoskopický workshop
Odborný kurz „Umělá plicní ventilace“
Školící akce „Posturální terapie s důrazem
na hluboký stabilizační systém I.“ – akce již naplněna
Konference „Paliativní medicína“

KZ, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – učebna
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – učebna
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebny
KZ, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – sál „O“
poliklinika
Červený Hrádek, okr. Chomutov
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

Mgr. Vlasta Mikšová – centrum výchovy a dalšího vzdělávání (CVDV) KZ, a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Kateřina Trojáčková
se stala vedoucí
odboru kanceláře ředitele

od 1. 3. 2010

od 1. 1. 2010

Personální změny v KZ, a.s.
Nemocnice Děčín, o.z.
MUDr. Kamila Žatečková
se stala primářkou
patologicko anatomického oddělení

Bc. Lenka Benešová, vedoucí personálně-právního odboru

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, tiskové a organizační oddělení KZ, a.s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

