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Úvodní slovo
Vážení kolegové zaměstnanci,  
vážení klienti Krajské zdravotní,
v pořadu Reportéři ČT dne 22. 3. se stala naše společnost 
opakovaně terčem primitivního lživého útoku, který měl ilu-
strovat údajné nehospodárné nákupy přístrojů z evropských 
fondů. I když jsem něco podobného očekával (i na základě 
donekonečna přepisovaných dezinformací v téměř všech 
novinách), „kvalita“ uvedené reportáže mě přesto dokázala 
překvapit.

Považuji už za ztrátu času se vyjadřovat k těm největším nesmyslům typu jedno a dvou-
detektorových rentgenů i když jsou médii papouškovány po mnoho měsíců. Nemohu také 
na tomto místě podrobněji rozebrat nákup všech 794 kusů přístrojů dodaných v rámci 
projektů dovybavení našich nemocnic – a to se jedná pouze o projekty ROP 1. Pokusím se 
zde stručně vysvětlit nákup nejdražšího a nejčastěji zmiňovaného přístroje – magnetické 
rezonance.
Náš přístroj stál necelých 48 mil. Kč, údajně stejný v nemocnici Na Homolce byl o 22 mil. Kč 
levnější. Jak vysvětlit tento zdánlivě obrovský rozdíl – při trochu podrobnějším rozboru 
překvapivě jednoduše. Po započtení lepších technických parametrů našeho přístroje 
(kvalifikovaný odhad 2,2 mil. Kč rozdíl), 48 vůči 13 dodaným položkám doplňkového pří-
slušenství (10 mil. Kč rozdíl) a kurzového rozdílu v době nákupu (2,5 mil. Kč) se dostává-
me ke zdánlivému rozdílu necelých 7,5 mil. Kč. Ale nyní hlavní rozdílová položka – celý 
nákup na Homolce byl upgrade stávajícího přístroje se všemi cenovými výhodami u hard-
ware i software. Tento rozdíl je exaktně nevyčíslitelný, ale i při velmi střízlivém odhadu 10 
mil. Kč se dostáváme k zajímavému výsledku: náš nákup byl o 2,5 mil. Kč výhodnější. To 
je ale překvapení! 
A takto bychom mohli pokračovat přístroj po přístroji. Jenže to vyžaduje práci a trochu 
znalostí místo naslouchání zneuznaným „odborníkům“ a nakonec pravda by nebyla me-
diálně vůbec zajímavá.  

 Ing. Eduard Reichelt 
ředitel Krajské zdravotní, a.s.
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 I. Krajská konference sester 2010 v Ústí nad Labem

Ústecká konference sester Krajské zdravot-
ní, a.s. pod záštitou ministryně zdravotnictví 
ČR Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA odstartova-
la čtveřici po sobě jdoucích setkání zdravotních 
sester ústeckého regionu v letošním roce. Do 
Centra výchovy a dalšího vzdělávání Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. přilákal 
velký počet posluchačů zejména zajímavý ne-
tradiční program přednášek s mottem „Nemoc-
nice jinak“. Jak řekli ve svém úvodním slově ře-
ditelé KZ, a.s. Ing. Eduard Reichelt tak, i ředitel 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
MUDr. Jiří Madar „je třeba poznávat nové věci, 
neustále se vzdělávat a být v kontaktu s novými 
trendy ošetřovatelství“.
V šesti přednáškových blocích dvou konferenč-
ních dnů byli představeni přednášející z řady 
nemocnic kraje i hosté z různých míst republiky. 
Na dvacet čtyři zajímavých přednášek, napří-
klad o Canisterapii, Kiwanis panence, syndromu 
vyhoření nebo přednáška Milosrdných sester 
Boromejek o jejich činnosti v nemocnicích, do-
kázalo udržet zaplněný sál. Stranou pozornosti 
nezůstaly ani odborné informace z oblasti psy-
chologické péče o hospitalizované pacienty či 
přednáška o hydrocefalu. 
Díky týmové práci techniků KZ, a.s. byl celý 
program konference on-line přenášen do inter-
netové sítě pro nepřítomné zájemce. Nedílnou 
pozitivní stránkou úspěšného průběhu akce 
bylo i perfektně zvládnuté zajištění občerstvení 
stravovacím komplexem Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o.z., který se pod novým 
vedením svého úkolu zhostil na výbornou.
Za úspěšnou konferencí stojí i řada finančních 
a mediálních partnerů, kterým patří náš dík.

redakce Infolistů Přednáška o Canisterapii



Resuscitace dospělého: 
1.  Záklon hlavy – 100% uvolnění dýchacích cest od zapadlého jazyka
2. Střed hrudní kosti – místo provádění kompresí hrudníku
3. Touto částí dlaně budete stlačovat hrudník
4. Technika propletených prstů
5.  Příprava k provedení umělého vdechu – úprava záklonu hlavy
6.  Příprava k provedení umělého vdechu – otevření úst, ucpání nosních křídel
7.  Provedení umělého vdechu

Resuscitace dětí: 
1. Technika masáže 2 prsty proti podložce
2.  Technika masáže 2 palci při obejmutí hrudníku
3.  Provedení umělého vdechu u dětí – ústa + nos
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„Nebuďme lhostejNí, pomáhejme 
druhým“ aNeb prvNí pomoc pro 
každého

První pomoc je nedílnou součástí života každé-
ho z nás. Každý z nás totiž může první pomoc 
někdy sám poskytovat, nebo sám potřebovat, 
proto si v následujících odstavcích povíme něco 
málo právě o poskytování první pomoci, aby-
chom v případě nutnosti byli připraveni.
Povinnost poskytnout první pomoc zraněnému 
nebo nemocnému předepisuje každému obča-
nu České republiky zákon č. 20/1966 Sb. – Zá-
kon o zdraví lidu. Je nutné si uvědomit, že po-
kud první pomoc neposkytnete, dopouštíte se 
porušení zákona a mohou být proti vám uplat-
ňovány sankce, vycházející z trestního zákona. 
Od 1. 1. 2010 u nás začal platit nový trestní 
zákon č. 40/2009 Sb., který ukládá i trest za ne-
poskytnutí první pomoci, konkrétně jeho části 
popsané v § 150 a § 151.
Poskytnutí první pomoci je nedílnou součástí 
záchranného řetězce, který dále zahrnuje zavo-
lání na linku 155, odbornou první pomoc, trans-
port a příjem na příslušné oddělení nemocnice. 
Včasná a rychlá aktivace záchranného řetězce 
často zvyšuje prognózu uzdravení postiženého. 
Z hlediska statistiky se na místě vzniku náhlé 
poruchy zdraví nejčastěji jako první vyskytne 
zachránce „nezdravotník“ – laik. Proto je nutné 
šířit postupy první pomoci mezi širokou laickou 
veřejnost v rámci přednášek, praktického nácvi-
ku a neustálého opakování. Ideální, ale téměř 
utopický je předpoklad, že každý laik bude umět 
zahájit účinnou resuscitaci. Přitom vysoké pro-
cento české populace vlastní řidičské oprávně-
ní, které muselo získat kurzem v autoškole. Po-
vinnou součástí výcviku každého nového řidiče 
je i 4hodinový kurz první pomoci. To znamená, 
že teoreticky každý občan, který projde auto-
školou, by měl umět resuscitovat, ale opak je 
bohužel pravdou, protože z vlastní zkušenosti 
vím, že během 4 hodin rozhodně nelze naučit 
účastníky teoretickým i praktickým postupům 
první pomoci tak, aby v případě potřeby postu-
povali s chladnokrevností profesionála.
První pomoc můžeme rozdělit na technickou 
a zdravotnickou. V rámci technické první pomo-
ci se snažíme zamezit dalšímu působení všech 
vnějších vlivů, které ovlivňují zdraví nemocné-
ho – vypnout zdroj elektrického proudu, uhasit 
oheň, vyprostit z auta apod., zdravotnickou prv-
ní pomoc lze dále rozdělit na laickou a odbor-

nou. Odborná první pomoc je nejčastěji posky-
tována záchrannou službou.
Začněme aktivací záchranného řetězce, tedy 
voláním na linku ohrožení života s notoricky 
známým číslem 155. Na operačním středisku 
zdravotnické záchranné služby sedí zdravotník, 
profesionál, který je plně vyškolen pro kvalifi-
kovanou práci operátora linky ohrožení života. 
Každý operátor se snaží v co nejkratším mož-
ném čase vytěžit z volajícího maximální množ-
ství důležitých informací týkajících se stavu 
postiženého. Pokud si nejste jisti a nevíte, co 
všechno byste měli operátorovi sdělit, nechte to 
na něm, on ví, co potřebuje vědět a bude vám 
klást cílené otázky. Opravdu není jeho snahou 
zjistit číslo boty postiženého. Po ukončení ho-
voru výzvu vyhodnotí a vyšle na místo vzniku 
nenadálé události příslušnou posádku. Ope-
rátor přistupuje ke každému volajícímu indivi-
duálně, proto neexistuje žádná striktní osnova, 
kterou by měl operátor dodržovat. Musí zjistit 
především co se stalo, kde se to stalo, kdy se to 
stalo, komu se to stalo a jaký je jeho stav nyní. 
Na základě těchto informací je již schopen vy-
slat posádku na místo vzniku příhody. Veškeré 
další informace jsou již „nadstandard“ a lze je 
zjišťovat již po vyslání posádky na místo. Spe-
cifickou situací práce operátora je poskytování 
tzv. TANRu – Telefonem Asistované Neodkladné 
Resuscitace. To je stav, kdy z telefonátu zjistí 
a rozpozná náhlou zástavu oběhu, vyšle posád-
ku na místo události a vede volajícího k poskyt-
nutí neodkladné resuscitace do příjezdu vozidla 
zdravotnické záchranné služby. Mnohdy, má-li 
na to čas, zůstává operátor v kontaktu s volají-
cím až do doby, kdy na místo skutečně dorazí 
posádka záchranné služby.
Další položkou záchranného řetězce je vlast-
ní poskytnutí laické první pomoci, kterou opět 
můžeme rozdělit na odkladnou a neodkladnou. 
Jako odkladné stavy můžeme označit všechny 
ty, při kterých nejsou ohroženy základní život-
ní funkce. Neodkladné stavy jsou ty, při kterých 
jsou bezprostředně ohroženy základní životní 
funkce – vědomí, spontánní dechová aktivita 
a spontánní srdeční aktivita. Na základě tohoto 
rozdělení potom můžeme rozlišit, kdy je první 
pomoc odkladná a kdy je neodkladná. 
V dalších číslech se dostaneme k nejdůleži-
tějším postupům první pomoci u stavů bez-
prostředně ohrožujících život, u stavů, kdy by 
neposkytnutí včasné první pomoci mohlo vést 
k postižení základních životních funkcí.

Poradna Infolistů

„Nebuďme lhostejní, pomáhejme druhým“ aneb první pomoc pro každého – 1. část
PRVNí POMOc U StAVů BEZPROStřEDNě OhROžUJících žIVOt • NeodkladNá resuscitace • 
NeodkladNá resuscitace dětí • JAK POSKytNOUt PRVNí POMOc PřI ZASAžENí ELEKtRIcKýM 
PROUDEM? • JAK POZNátE ZáStAVU DEchU? • JAK UVOLNítE DýchAcí cESty? • JAK POSKytNOUt PRVNí 
POMOc U POPáLENIN? • JAK POSKytNOUt PRVNí POMOc PřI ZASAžENí chEMIKáLIí? • JAK POSKytNOUt 
PRVNí POMOc U RůZNých ÚRAZů? • JAK POSKytNOUt PRVNí POMOc PřI INFARKtU? • JAK POSKyt-
NOUt PRVNí POMOc PřI DIABEtU? • JAK POSKytNOUt PRVNí POMOc U EPILEPtIcKéhO ZáchVAtU?  
• JAK POSKytNOUt PRVNí POMOc U AStMAtIcKéhO ZáchVAtU? • NěKOLIK PRAKtIcKých RAD

NeodkladNá resuscitace
Def.: Soubor plynule na sebe navazujících úkonů, které vedou k obnovení selhávajících nebo již 
selhaných základních životních funkcí.
Na základě doporučení Guidelines 2005 se již nerozlišuje stav, kdy resuscituje jeden nebo více 
zachránců. Položte postiženého na záda na tvrdou rovnou podložku. Zakloňte mu hlavu tahem 
za bradu a tlakem na čelo, tím 100% uvolníte dýchací cesty od zapadlého jazyka, proto je ne-
smysl strkat postiženému do pusy prsty a nechat se pokousat, v horším případě nechat si prsty 
ukousnout. Potom odhalte postiženému hrudník a najděte hrudní kost – nachází se uprostřed 
hrudníku mezi prsy. Svou dlaň jedné ruky položte na střed hrudní kosti, druhou ruku položte 
opět dlaní na hřbet té první a sepněte prsty, propněte ruce v loktech a nakloňte se rameny nad 
hrudník postiženého – nyní jste připravení k provádění nepřímé srdeční masáže. Začněte stla-
čovat hrudník kolmo dolů přibližně 5 cm hluboko u dospělých, frekvencí kolem 100 stlačení 
za minutu (rytmus pěta-dvacet). Cca 80 % všech stavů bezvědomí u dospělých je způsobeno 
náhlou zástavou oběhu (srdce). V těchto případech je nutné, a pro postižného zásadní, ob-
novit spontánní oběh účinnou masáží srdce. Kyslíku je v krvi dostatek na zhruba 6–8 minut 
resuscitace bez nutnosti vkládání umělých vdechů. U náhlých zástav srdce není proto nutné 
používat během resuscitace kombinace masáže s umělými vdechy a postačí pouze samotná 
masáž, prováděná až do příjezdu posádky záchranné služby. Odpadají zde tedy veškeré zábra-
ny zachránců laiků, které vedly k tomu, že mnohdy nebyla zahájena resuscitace vůbec, protože 
zachránce odmítal provádět umělé dýchání z plic do plic.
Pokud se jedná o stav bezvědomí, který vznikl z primární zástavy dechu, je nutné rozšířit masáž 
i o umělé dýchání z plic do plic. V tomto případě totiž pracující srdce, než se zastavilo z dů-

vodu nedostatku kyslíku, spotřebovalo veškerý kys-
lík v krvi, který nebyl doplňován, protože postižený 
nedýchá. Technika dýchání z plic do plic – zakloňte 
hlavu tahem za bradu a tlakem na čelo, jednou rukou 
přidržte nos a druhou rukou otevřete ústa. Přiložte 
svá ústa k postiženému tak, aby těsně obepnula 
ústa postiženého a proveďte umělé vdechy. Umělý 
vdech by měl trvat asi 1 vteřinu a jeho objem by měl 
být 400–500 ml, tzn. váš normální nádech. Pokračuj-
te v poměru 30 stlačení ku 2 umělým vdechům.

NeodkladNá resuscitace dětí
U dětí je primární příčinou vzniku bezvědomí v 80 % zástava dechu. Z hlediska resuscita-
ce platí u dětí stejné podmínky jako u dospělých, rozdílné je pouze zahájení resuscitace. 
U dětí se zahajuje preventivně 5 údery mezi lopatky, pro eliminaci cizího tělesa, násle-
dovanými 5 umělými vdechy, poté se udržuje poměr 30:2. U novorozenců se udržuje po-
měr stlačení a vdechů 3:1. Masáž se provádí buď dvěma prsty v dolní třetině hrudní kosti 
v případě jednoho zachránce, nebo dvěma palci při obepnutí hrudníku tamtéž v případě 
dvou zachránců, do hloubky 1–3 cm. Dýchání se provádí přes nos a ústa zároveň. Decho-
vé objemy používejte adekvátní věku a velikosti dítěte. U novorozenců vdechněte pouze 
objem dutiny ústní.

6.

7.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

Radek Urban DiS. a Libor Dupal DiS. 
Foto: Radek Urban DiS., Marcela Nováková 

Záchranná služba města Ústí nad Labem 
www.vitae.ic.cz
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Oční oddělení Krajské zdravotní, a.s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o.z., uspořádalo Den otevřených 
dveří, kterým veřejnosti připomnělo 
Světový týden glaukomu (zeleného zá-
kalu). Světový týden glaukomu proběhl 
od 7. do 13. března 2010. 
V rámci Dne otevřených dveří očního od-
dělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem byla provedena unikátní operace 
pokročilého stadia glaukomu (zeleného 
zákalu) metodou zvanou kanaloplastika. 
Principem této operace je rozšíření přiro-
zených odtokových cest oka speciálním 
katétrem – tenkou odtokovou trubičkou, 
čímž dochází ke snížení nitroočního tla-
ku. Kanaloplastika se provádí jako první 
v ČR pouze na očním oddělení Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem a je 
novou perspektivní mikrochirurgickou 
metodou, která může zastavit progresi 
zeleného zákalu. 
Možnost organizovaného přístupu přímo 
k průběhu operace využili zástupci médií, 
kteří byli seznámeni nejen s průběhem 
operačního zákroku a s danou proble-
matikou, ale také navštívili ambulance 
očního oddělení, kde se seznámili s prů-
během připraveného Dne otevřených 

dveří. Operaci zeleného zákalu v reálném 
prostředí operačních sálů přítomným 
prezentovala MUDr. Ivana Liehneová, 
primářka očního oddělení Masarykovy 
nemocnice. S připraveným Dnem otevře-
ných dveří očního oddělení seznámila 
novináře MUDr. Miroslava Kokošková na 
glaukomové ambulanci.

Doprovodné informace:
7.–13. březen 2010  
– Světový týden glaukomu
Pořádá Světová asociace glaukomu 
(WGA) a Česká glaukomová společnost 
(ČGS)

Glaukom (zeleNý zákal)
Glaukom je hlavní příčinou zbytečné sle-
poty lidí na celém světě. Podle posled-
ních odhadů WHO to je přibližně 67 mi-
lionů lidí.
Z medicínského hlediska je zelený zákal 
onemocněním, při kterém dochází k odu-
mírání nervových vláken zrakového ner-
vu, což se projevuje nejdříve drobnými 
výpadky v zorném poli a může skončit až 
jeho úplnou ztrátou. Poškozená vlákna 
zrakového nervu již nelze nahradit. Glau-
kom proto nelze vyléčit, můžeme pouze 
zastavit jeho postup.
V počátečních stádiích nemoci člověk 
necítí žádnou bolest, nemá žádné obtí-

že, a proto ani nevyhledá lékaře. Plíživě 
postupující onemocnění vede postupně 
ke ztrátě zraku.
Dobrou zprávou je, že pokud je glaukom 
včas rozpoznán a léčen, lze ve většině 
případů postižení zraku předcházet. Pre-
ventivní vyšetření osob nad 40 let je na-
prosto nezbytné.
Rizikové faktory pro vznik onemocnění:

věk nad 40 let• 
zvýšený nitrooční tlak• 
dědičnost v rodině• 
diabetes (cukrovka)• 
dlouhodobé používání steroidů• 
velmi silná krátkozrakost• 

Základní metody léčby:
oční kapky• 
laserový zákrok• 
operace (nutná v případě neúspěš-• 
nosti nebo nevhodnosti předchozích 
metod)

Tradice glaukomových dnů navázala na 
Projekt prevence glaukomu v ČR, jehož 
autorkou byla MUDr. Ivana Liehneová, 
primářka očního oddělení Krajské zdra-
votní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o.z. dlouholetá prezidentka 
ČGS a nyní viceprezidentka. Tento projekt 
přiblížil glaukom laické veřejnosti.
Den otevřených dveří se těšil i velkému 
zájmu zástupců médií. Někteří aktéři  
tohoto okamžiku se nechali i osobně  
vyšetřit.

Jiří Vondra 
tiskový mluvčí KZ, a.s.

Oční oddělení připomnělo Světový týden glaukomu unikátní operací
Masarykova nemocnice

7. – 13. 3. Světový týden glaukomu

MUDr. Ivana Liehneová 
primářka očního oddělení

Kanaloplastika

V rámci Dne otevřených dveří  
se nechali vyšetřit i zástupci médií

Stále více nastávajících maminek se 
během celého těhotenství aktivně při-
pravuje na nastávající porod a následné 
mateřské starosti a povinnosti. Jako sou-
část této přípravy si stále více žen vybírá 
i vhodný druh pohybové aktivity pro toto 
jedinečné období života. Vhodným po-
hybem a aktivním přístupem často lépe 
psychicky zvládají změny, které nastávají 
v jejich životě. 

Jednou z možností aktivního pohybu jsou 
hodiny „Cvičení pro těhotné“. Stále více 
žen tuto možnost využívá a navštěvuje 
je pravidelně. Toto cvičení, pod vedením 
porodní asistentky nebo odborné cviči-
telky, je prospěšné ke zlepšení fyzické 
i psychické pohody nastávajících mami-
nek. Cviky jsou voleny tak, aby je zvládaly 
maminky v kterémkoli stadiu těhotenství. 
Hlavním cílem je nácvik porodních poloh, 
nácvik dýchání během porodu, různá de-
chová cvičení, ale samozřejmě i zpevňo-
vací, uvolňovací a relaxační cviky.

Než se žena rozhodne navštěvovat tyto 
kurzy, měla by vše nejdříve konzultovat 
se svým ošetřujícím gynekologem, který 
posoudí, zda je pro ni cvičení vhodné. Ne 
všem nastávajícím maminkám se cvičení 
doporučuje. Nedoporučuje se například 
u žen s vysokým krevním tlakem, při po-
ruchách srdečního rytmu, předchozích 
předčasných porodech, epilepsii, u ex-
trémní nadváhy, nebo podváhy. Úplně 
nevhodné je pro ženy s onemocněním 
srdce, pro ženy s kýlou, pro ty, které mají 
za sebou 3 spontánní potraty a více, u ví-
cečetného těhotenství, při patologiích 
placenty, nebo poruchách růstu plodu. 
Proto by každá žena, která si není jistá, 
měla nechat posoudit lékaře, je-li pro ni 
cvičení vhodné. Cvičení se koná jednou 
v týdnu a kvůli zpestření, ale i změně 
prostředí a společnosti je doporučováno 
kombinovat ho s plaváním, akvaaerobi-
kem, procházkami a procvičováním cviků 
doma.

Cvičební hodina je složena ze základního 
strečinkového protažení, zpevňovacích 
a protahovacích cviků, cvičení na posí-

lení pánevního dna, dechových cviků 
a vždy na závěr jsou zařazeny relaxační 
a uvolňovací prvky.

Nejčastější pomůckou při cvičení jsou gu-
mové míče, které jsou vhodné pro cvičení 
před, během těhotenství i po porodu. Je 
to výborný pomocník od bolestí zad, 
což nastávající maminky velice oce-
ňují a většina z nich si míč pořizuje 
i domů. Vzhledem k pohodlnému 
sezení na těchto míčích je vyu-
žíváme i při dechových cvicích, 
kdy nastávající maminky učíme 
pracovat s dechem během všech 
porodních dob, nacvičujeme re-
laxační dýchání a uvolňování bě-
hem porodu. 

Rozhodne-li se žena pro toto cvi-
čení, měla by jej navštěvovat pravi-
delně a hlavně se zaměřit na to, že by 
jí při cvičení mělo být vždy PŘÍJEMNĚ.  

Není-li tomu tak, je dobré cvičení přeru-
šit. Těsně před cvičením se nedoporuču-
je jíst, ale po cvičení je dobře mít připra-
venou malou svačinu. Během cvičení je 
vždy třeba myslet na pitný režim. Po cvi-
čení je vhodné udělat si alespoň hodinu 
čas na odpočinek s nohama ve zvýšené 
poloze. Během těhotenství není doporu-
čováno užívat vitamínové doplňky, bílko-
viny a aminokyseliny v tabletkách, které 
nabízejí fitnesscentra. Lépe je zaměřit se 
na pestrou skladbu jídelníčku a přísun 
přirozených zdrojů vitamínů a bílkovin.

Nespornou výhodou vedení tohoto cviče-
ní porodní asistentkou je, že se maminky 
mohou zeptat na vše, co se týká průběhu 
těhotenství i samotného porodu. Vymě-
ňují si mezi sebou zkušenosti a zážitky, 
což vede ve většině případů k lepší psy-
chické kondici a zmírnění obav z porodu, 
zvlášť u prvorodiček.

Přála bych všem nastávajícím mamin-
kám, které se aktivně věnují sobě a své-
mu těhotenství, aby vše úspěšně zvládly 
a předaly své pozitivní zkušenosti s cvi-
čením v těhotenství dál.

Alena Gatialová – porodní asistentka 
porodnické oddělení 

Nemocnice Teplice, o.z.

Cvičení pro nastávající maminky
Nemocnice Teplice
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Odbor úhrad zdravotní péče centrály, za-
stoupen analytičkami Bc. Lianou Doušovou 
a paní Janou Homrovou, připravil pro ne-
mocnice Krajské zdravotní, a.s. prezenta-
ci Úhradové vyhlášky MZ ČR pro rok 2010 
a prezentaci změn v metodických materiá-
lech souvisejících s vykazováním zdravotní 
péče. 
Prezentace byla určena pro vedení nemoc-
nic, lékaře, střední zdravotnický personál, 
oddělení úhrad zdravotní péče, ekonomy 
a informatiky.
Prezentace v rozsahu cca 2 hodin proběhla 
ve všech našich odštěpných závodech:

3. 2. 2010  
Nemocnice Chomutov, o.z.

4. 2. 2010  
Masarykova nemocnice  
v Ústí nad Labem, o.z.  
– pouze vedení společnosti

4. 2. 2010  
Nemocnice Děčín, o.z.

8. 2. 2010  
Nemocnice Teplice, o.z.

8. 2. 2010  
Masarykova nemocnice  
v Ústí nad Labem, o.z. 

9. 2. 2010  
Nemocnice Most, o.z.

Prezentace byla rozdělena na dvě části: 
1. Úhradová vyhláška MZ ČR č. 471/2009 

(prezentovala Bc. Liana Doušová)
2. Metodika vykazování zdravotní péče  

(prezentovala paní Jana Homrová)

ad1) Úhradová vyhláška 
Vyhláška č. 471/2009 ze dne 30. prosince 
2009, o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 
zdravotní péče hrazené z veřejného zdravot-
ního pojištění a regulačních omezení obje-
mu poskytnuté zdravotní péče hrazené z ve-
řejného zdravotního pojištění pro rok 2010.
Úhrada se skládá z těchto složek:
• paušální složka úhrady za hospitalizační 

péči (PUhosp10),
• úhrada formou případového paušálu 

(PUdrg10)
• ambulantní složka úhrady (Uamb10) 
• individuálně smluvně sjednaná složka 

úhrady (ISU10),
• úhrada mimořádně nákladné péče 

(MNP10),
Vyhláška připouští rovněž možnou doho-
du s plátcem zdravotní péče a tak zejména 

s menšími pojišťovnami bývá sjednáno fi-
nancování odlišné od vyhlášky.
Vyhláška pro rok 2010 je charakteristická 
zejména těmito změnami: 
a) referenčním obdobím pro rok 2010 je 

rok 2008 
b) individuální složka úhrady je rozšířena 

o 6 skupin a nyní jí tvoří tyto složky:
 Totální endoprotézy TEP   –
(kyčle a kolena)
 Kardiostimulátory a kardiovertery   –
KS/KV
 Operace očních katarakt (OKA) –
  – Uvolnění karpálního tunelu 
 Ligatura a stripping cév  –
  – Laparoskopické výkony při tříselné, 
stehenní, umbilikální nebo epigast-
rické kýle
 Laparoskopická cholecystektomie –
 Artroskopie  –
 Dilatace, kyretáž a kónizace  –
 Léčebná centra –
 jiná péče (např. robotické výkony) –

c) Paušální složka úhrady (mimo indivi-
duální složky, případového paušálu, 
nákladné péče a ambulantní složky) na-
vyšuje pro rok 2010 podmínku na počet 
případů o 5 % proti roku 2008. 

 Skupiny vztažené k diagnóze s těmito 
změnami (Příloha č. 9 Vyhlášky):

16 nových skupin (např. chemoterapie  –
při akutní leukémii, časná rehabilitace 
po poranění míchy…)
3 skupiny vyjmuty –
u 508 skupin došlo k poklesu indexu –
u 495 skupin došlo k nárůstu indexu –

d) Koeficient nárůstu úhrady paušální slož-
ky a případového paušálu je při splně-
ní limitujících prvků stanoven na 1,052 
proti roku 2008 (rok 2009 byl navýšen 
proti roku 2008 o 1,05).

e) Nově je možné dosáhnout navýšení 
úhrady při splnění personálních poža-
davků na všeobecné sestry a porodní 
asistentky.

f) Ambulantní složka snižuje úhrady za 
vybrané výkony CT a NMR, zavádí regu-
laci na průměrný ZULp u hemodialýzy, 
zavádí výkon za ambulantní pohotovost 
mimo risk koridor.

g) Případový paušál (tzn. alfa).
Příloha č. 10 
• u 141 skupin došlo k poklesu indexu
• u 93 skupin došlo k nárůstu indexu

• 21 skupin bylo vyjmuto (tj. 3 zrušeny 
a 18 tvoří nová indiv. složka pro rok 
2010)

ad 2)  
metodika vykazováNí zdravotNí péče
V této části prezentace bylo seznámení se 
změnami v metodických materiálech, které 
souvisí s vykazováním zdravotní péče ve 
vazbě na DRG. 
Jen dobře popsaný pacient – tzn. ukončený 
případ dle platné metodiky je pro nás výnos.
Vykazování ale musí být v souladu s doku-
mentací a skutečným stavem pacienta. 
Změny metodik, které byly prezentovány, se 
týkaly těchto materiálů:
• Metodika pro pořizování a předávání 

dokladů VZP ČR verze 6.29
• Metodika přiřazení RV k případu hospi-

talizace, 007.2010
• Metodika kódování diagnóz pro využití 

v IR-DRG, verze 007.2010
• Užití DRG markerů v systému IR-DRG 1.2, 

verze 007.2010
• Metodika sestavení případu hospitaliza-

ce
• NRC, metodické materiály a číselníky 

platné pro rok 2010
• Mezinárodní statistická klasifikace ne-

mocí a přidružených zdravotních problé-
mů – 10. decennální revize k 1. 1. 2010

• Sdělení Českého statistického úřadu ze 
dne 27. listopadu 2009 o aktualizaci 
Klasifikace hospitalizovaných pacientů 
(IR-DRG) 432/2009 Sb.

Na odštěpných závodech byl již v roce 2009 
zahájen proces kultivace vykazování poskyt-
nuté zdravotní péče s důrazem na lůžkový 
segment a klasifikační systém IR-DRG.
Podrobnější seznámení se změnami v DRG 
ve vazbě na dané zařízení a odbornost bude 
pokračovat na pracovních workshopech 
s vybranými lékaři všech odštěpných závo-
dů ve spolupráci s paní Janou Homrovou.
Prezentace spolu s odkazy na metodické 
materiály je k dispozici:

intranet každé nemocnice KZ, a.s.• 
prostřednictvím sdíleného adresáře pro • 
vybranou skupinu

V případě dotazů a připomínek lze využít:
e-maily : liana.dousova@kzcr.eu
 jana.homrova@kzcr.eu
Děkuji za účast a aktivní přístup.

Bc. Liana Doušová
Krajská zdravotní, a.s. 

Prezentace Úhradové vyhlášky a změny v metodikách 
pro vykazování zdravotní péče pro rok 2010traNsfuzNí odděleNí masarykovy NemocNice v Ústí Nad labem – odběry

zvaNí dárci
Pondělí, úterý, čtvrtek od 7.00–9.30 
hodin. Dárci jsou zváni s ohledem na 
jejich krevní skupiny, které jsou v dané 
době potřeba pro zásobování nemocnic 
koncentráty červených krvinek tak, aby 
pokud možno nedocházelo k nedostat-
ku v dané krevní skupině nebo naopak 
k nevyužitelným zásobám.
Objednat se k odběru je možné v evi-
denci dárců krve osobně nebo telefo-
nicky na číslech:
+420 477 113 468 (437).

Noví dárci 
Ti, kteří se rozhodli darovat krev poprvé, 
mohou přijít k odběru bez předchozího 
objednání, i když je lepší se předem te-
lefonicky informovat o této možnosti 
v evidenci dárců na telefonních číslech:  
+420 477 113 468 (437).

odpoledNí odběr
Každé druhé úterý v měsíci vychází Trans-
fuzní oddělení vstříc, dopoledne zane-
prázdněným dárcům, nabídkou odběru 
krve od 14 do 16 hodin. V případě zá-
jmu se přihlaste na telefonních číslech:  
+420 477 113 468 (437).

darujte krev – darujete život

Sociální služba při Nemocnici Chomu-
tov, o.z. je nedílnou součástí komplexní 
léčebné a preventivní péče. Provádíme „so-
ciální práci“, kterou uskutečňujeme i s dal-
šími zdravotnickými pracovníky, organiza-
cemi, policií, úřady, soudem apod. podle 
potřeb a specifik problémů klienta – pacien-
ta. Poskytujeme zvláštní pozornost sociálně 
slabým, dlouhodobě nemocným, dětem, tě-
lesně postiženým a zejména seniorům. 
Často poskytujeme pomoc právě dětem od 
narození do 3 let věku ve spolupráci se so-
ciálními pracovníky magistrátu, okresního 
soudu, matriky a zdravotními pojišťovnami. 
Tato pomoc spočívá v umístění do dětských 
domovů na základě impulsu patřičného od-
dělení nemocnice. 
Velikou změnou v naší práci je Zákon o so-
ciálních službách č. 108/2006 Sb., který 
vstoupil v platnost 1. ledna 2007. Jedná 
se zejména o tzv. příspěvek na péči, kdy 
je poskytována finanční částka k pomoci 
a podpoře fyzické osobě v nepříznivé soci-
álně-zdravotní situaci k zajištění potřebných 
služeb. Zabývá se posouzením schopností 
žadatele pečovat o vlastní osobu pro účely 
stanovení stupně závislosti a z toho vyplý-

vající finanční kompenzaci. Smyslem této 
kompenzace je právě svoboda volby použití 
této dávky dle vlastního uvážení klienta.
Rozbor sociální situace posuzujeme poho-
vorem s klientem, kontaktem rodiny, šet-
řením v místě bydliště klienta a vyřizujeme 
jeho naléhavé osobní záležitosti.
V rozsahu své kvalifikace poskytujeme od-
borné rady, případně osobní pomoc klien-
tům v oblasti sociálního zabezpečení, pra-
covně právních vztahů apod. Pomáháme 
při zajišťování nároků klienta, které vyplý-
vají ze zákona o rodině, ze zákoníku práce 
a jiných právních norem. Podáváme návrhy 
na přiznání dávek sociální péče, informu-
jeme nemocného nebo rodinné příslušníky 
o možnostech užívání protetických a kom-
penzačních pomůcek. Osamělým klientům 
v případě potřeby zajišťujeme prostředky 
z půjčovny zdravotních pomůcek. 
Během hospitalizace v léčebně pro dlouho-
době nemocné zajišťujeme či asistujeme při 
podání žádosti do ústavů sociální péče a re-
alizujeme i překlady klientů do ústavů so-
ciální péče. Při eventuelním propuštění do 
bydliště klienta zajišťujeme fungování pečo-
vatelských služeb a domácí ošetřovatelské 
péče. Využíváme služeb sester Domácí ošet-
řovatelské péče. Při propuštění klienta z ne-
mocnice může tuto péči ordinovat po dobu 
14 dnů ošetřující lékař.
V současné době je stále větším problémem 
„bezdomovectví“. Klientovi nelze pomoc 

vnutit, ale lze pouze nabídnout možné vari-
anty řešení. V této problematice spolupracu-
jeme s městskými a obecními úřady, úřady 
práce, azylovými domy a ubytovnami pro 
bezdomovce. Snažíme se napomoci reinte-
graci těchto lidí do společenského prostře-
dí, pokud takovou pomoc chtějí přijmout. 
Skutečnost je ale taková, že tito velice rádi 
vejdou do bran nemocnice, aby byli ošetře-
ni, ale neradi opouštějí „jistotu nemocniční 
postele“. 
Toto nejsou jediní nespokojení klienti. Mno-
hé znepokojuje i skutečnost, že mají opus-
tit nemocniční lůžko a mají být propuštěni 
domů nebo dokonce do domovů důchodců. 
Většina z nich je vnitřně přesvědčena o tom, 
že se o ně vlastní děti postarají lépe a pokud 
z vážných důvodů nemohou, že by mohli zů-
stat v nemocničním prostředí. V této situaci 
hraje roli i finanční otázka. Někteří příbuzní 
jsou nespokojeni s „obtěžováním“ sociál-
ních sester, které zdůrazňují povinnost se 
o své rodiče postarat.
Musím však uvést i dobré případy, které 
nás těší. Setkání s dětmi, které se ke svým 
rodičům chovají velice hezky. S pomocí pe-
čovatelské služby, praktického ošetřujícího 
lékaře a domácí ošetřovatelské péče zvláda-
jí pomoc svým blízkým na výbornou a to je 
i největší uspokojení pro nás.

Jitka Sládečková 
zdravotně sociální pracovník 

Nemocnice Chomutov, o.z.

Zdravotně-sociální práce
Nemocnice Chomutov

Jitka Sládečková
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co je kiNestetika?
Pojem kinestetika byl poprvé použit v po-
lovině 70. let 20. století v USA, sloužil pro 
označení kurzu určeného pro studenty uni-
verzity v Kalifornii, kteří měli zájem pocho-
pit vlastní pohyb.
Kinestetika je pohybový koncept orientova-
ný na činnost, který je možné aplikovat na 
klienty jakéhokoli věku. 
Zakladatelé konceptu pojem kinestetika 
vytvořili z pojmů „kinesis“ (pohyb) a „aes-
thetics“ (vnímání).
Vývoj kinestetických programů byl zahájen 
v 80. letech 20. století. Zakladatelé koncep-
tu jsou Dr. Frank Hatch a Dr. Lenny Maietta. 
Kinestetika se opírá o vědecké poznatky ky-
bernetiky chování podle K. U. Smith a spol., 
kterou lze vysvětlit takto: pohybový aparát 
působí na okolí a smyslové orgány regis-
trují výsledky těchto operací, zpětná vazba 
vytváří uzavřený kruh mezi organismem 
a prostředím. Kinestetika je dále ovlivněna 
humánní psychologií, Feldenkraisovou me-
todou a různými směry moderního tance.
V roce 1998 vyvinula zdravotní sestra Heidi 
Bauder-Mißbach nový výukový pohybový 
model Viv-Arte® založený na kinestetice. 
Pohybová výuka Viv-Arte® zahrnuje aktiv-
ní a vyvážené pohyby těla sloužící podpoře 
sebekontroly pacienta, výuka zahrnuje pre-
venci projevů imobilizačního syndromu. 
Jde o komunikační a pohybový koncept, 
který je rozdělen do 6 kinestetických prin-
cipů. Jednotlivé kinestetické principy dáva-
jí možnost analyzovat komplexní pohybové 
situace. Kinestetika je tedy spíše model 
myšlení, který ozřejmuje jednotlivé pohy-
bové základy. Těchto 6 kinestetických prin-
cipů popisuje vedení a pohybové postupy 
každého člověka při zohlednění anatomic-
kých a funkčních skutečností v lidském 

těle, jakož i zevní vlivy z různých úhlů po-
hledu. Tyto principy nejsou žádným paten-
tem, jak se v jednotlivé situaci zachovat, 
spíše umožňují ošetřujícím přizpůsobit své 
chování a své reakce vzhledem k dané situ-
aci klienta. Důležité je pochopit, že i imo-
bilní nebo pohybově omezený člověk má 
potřebu pohybu, neboť „pohyb je život“  
(M. Feldenkrais).

šest kiNestetických priNcipů
1. Interakce – v lidském těle probíhají 

neustále vzájemné interakce mezi tě-
lem, psychikou a sociálním chováním. 
Všechny tyto interakce probíhají v sou-
vislosti s pohybem a jsou odrazem 
vnímání zevního a vnitřního prostředí 
rozdílně ovlivňovány. Z důvodů lepšího 
chápání společných a na sebe navazu-
jících pohybů jsou tyto pohyby posuzo-
vány podle tří aspektů: smyslové systé-
my, pohybové elementy a různé formy 
interakce.

2. Funkční anatomie – funkce lidského 
organismu jsou závislé na práci všech 
svalových skupin. Pohybový aparát je 
nástrojem pro pohyb s funkcemi flexi-
bilitou a stabilitou. Pohyb způsobuje 
změnu v postavení částí těla ve vztahu 
k sobě ve všech tělesných osách pro-
střednictvím svalové práce přes velké 
a malé pohybové roviny.

3. Lidské pohyby – provedení pohybu 
může být vykonáno v různých pohybo-
vých vzorcích. Koordinace v těchto vzor-
cích nastává vyvážením pohybových 
komponentů flexibility a stability.

4. Lidské funkce – pohybové vzorce tvoří 
základ pro vykonávání běžných denních 
funkcí a zajišťují plynulý průběh vnitř-
ních funkcí v různých pozicích. Spekt-

rum funkčních možností je rozšiřováno 
velkým počtem možných pozicí.

5. Námaha – kontrola a efektivita ve funk-
cích jsou dosaženy prostřednictvím 
zesílení tlaku a změny tlaku ve vztahu 
k okolí. Vykonání každého pohyby vy-
žaduje sílu. Tělo je důležitý prostředek 
pro zesílení tahu a tlaku bez vynaložení 
velké námahy. 

6. Okolí – kvalita a charakter (povaha) 
okolí mají přímý vliv na svalový tonus, 
na kvalitu pohybu, na efektivitu funkcí 
a na chování. Existuje volba mezi změ-
nou utváření okolí nebo změnou po-
hybových zvyklostí tak, aby tělu a jeho 
funkcím zůstalo co možná nejdéle za-
chováno zdraví. 

tři fáze kiNestetické mobilizace
1. Fáze zahřívání (Warm-up) – je chápá-

na jako povzbuzení tělesného vnímání 
a rozehřátí. V této fázi zjišťujeme po-
hybová omezení a pohybové rezervy. 
Cílem je zlepšit tělesné vnímání, zjistit 
pohybové možnosti – rezervy klienta, 
rozehřátí svalů a kloubů.

2. Změna pozice – je charakterizována in-
tegrováním pohybových postupů a ko-
ordinací změny místa.

3. Fáze uvolnění (Cool-down) – zahrnuje 
dosažení nové pozice, rovnoměrné roz-
ložení váhy, zaujmutí pohodlné pozice, 
uvolnění v klidové pozici.

základy kiNestetické mobilizace
Mobilizace jako termín může být chápán 
zdravotnickými pracovníky rozdílně, ne-
jedná se o mobilizaci, kterou provádí např. 
fyzioterapeut v rámci terapie. Z pohledu 
kinestetiky je mobilizace chápána v širším 
slova smyslu. Jedná se zejména o pomoc 
člověku s využitím a odhalením jeho vlast-
ních pohybových rezerv. 
Kinestetická mobilizace podporuje fyzi-
ologický pohyb, metabolismus, vnímání 
těla a sociální chování, mobilizuje klouby 
a svaly. Každá mobilizace má dva důležité 
aspekty: fyziologický a psychický. Vnitřní 
orgány a orgánové systémy jsou z důvodu 
procesů látkové výměny závislé na aktiv-
ním pohybu svalů, ale i naopak, dobře fun-
gující metabolismus má pozitivní účinek na 
pohyb. Tělesný pohyb a metabolismus se 
neustále mění a navzájem se ovlivňují.
V kinestetické mobilizaci je tělesná váha 
zúčastněných osob přenášena přes kostní 
struktury. Lidský pohyb vzniká přes běžné 
přenesení váhy mezi tělesnými částmi ve 
vertikální a horizontální rovině. Toto je pod-
míněno uspořádáním tělesných částí přes 
sebe a vedle sebe. Každou ze sedmi těles-
ných částí můžeme pohybovat samostatně 
a ve vztahu k sobě v různých směrech.

kiNestetika v ošetřovatelské péči
Kinestetika je ošetřovatelský koncept, který 
umožňuje pochopit vlastní pohyb a pohyb 
s pacientem.
Kinestetika umožňuje využít pohybových 
rezerv pacienta, je založena na aktivním 
a vyváženém tělesném pohybu za účelem 
zlepšení podpory pacienta v sebekontrole, 
a tím předcházení projevů imobilizačního 
syndromu, tj. prevence kontraktur, svalové 
atrofie (pokles síly a vytrvalosti), dekubitů, 
ortostatické hypotenze, sníženého rozsahu 
pohybu v kloubu, dezorientace, poruše ob-
razu těla, bezmocnosti, zácpy, stáze bron-
chiálního sekretu, trombóz, infekce močo-
vého ústrojí, retence moči. Kromě podpory 
pohybového aparátu je pozitivně ovlivněno 
vědomí, metabolismus, psychika a také 
chování ve vztahu k mobilizaci. Cílem ki-
nestetiky v ošetřovatelské péči je pracovní 
ergonomika pro ošetřující (prevence boles-
tí zad), bezpečná a bezbolestná mobilizace 
pacientů, procesně orientovaná mobilizace 
za účelem zachování a podpory vlastních 
zdrojů pacienta, stupňování efektivity 
v ošetřovatelské péči a v neposlední řadě 
motivace ošetřujícího personálu zavede-
ním nového inovativního konceptu.
Nejde o žádné pevně dané techniky. Ošet-
řujícím umožňuje individuálně podporovat 
potřebnou péči. Ošetřující personál patří 

k profesní skupině, která má nejčastěji 
potíže z přetížení (bolesti zad) způsobené 
přímou péčí o pacienty v průběhu své pra-
covní kariéry. Kinestetika v ošetřovatelské 
péči výrazně omezuje zvedání a nošení 
pacientů, a tím předchází bolestivým proje-
vům v oblasti bederní páteře u ošetřujících. 
Snížení potíží z přetížení je možné chápat 
jako významný přínos k podpoře zdraví 
ošetřujících a redukci finančních nákladů 
spojených s pracovní neschopností.

Bc. Hana Nedělková 
vrchní sestra 

I. interní oddělení 
Nemocnice Most, o.z.

Použitá literatura:
1. BAUDER-MIßBACH, H. Kinästhetik in der 

Intensivpflege, Frühmobilisation von 
schwerstkranken Patienten. Hannnover: 
Schlütersche, 2000. 

 ISBN 3-87706-506-X
2.  BAUDER-MIßBACH, H. Seminarunterlagen 

Kinästhetik, Bewegungslehre, Modul 1–4, 
5. Auflage. Assefingen: Viv-Arte, 2006

3. EISENSCHINK, A., M., BAUDER-MIßBACH, 
H., KIRCHNER, E. Kinästhetische Mobilisa-
tion. Hannover: Schlütersche GmbH&Co., 
2003. 

 ISBN 3-87706-736-O
4. NEDĚLKOVÁ, H., HALMO, R. Kinestetická 

mobilizace. Most, 2007. 
 ISBN 978-80-239-9260-1

Základy kinestetické mobilizace Nemocnice Most

Technika kinestetiky

Personální změny v KZ, a.s.

Bc. Lenka Benešová, vedoucí personálně-právního odboru
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Bc. Eva Bendová 
se stala vrchní sestrou  
anestezie (oddělení  
intenzivní medicíny)

MNUL, o.z.
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MUDr. Dagmar Kollertová  
se stala primářkou  
RDG oddělení 

Nemocnice Chomutov, o.z.
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Bc. Šárka Gregušová 
se stala vrchní sestrou 
Centrálních operačních sálů

MNUL, o.z.
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Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích

Krajská zdravotní, a.s. a Technologické centrum Akademie věd ČR, ve spolupráci 
s Ústavem zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem pořádají ve dnech 15.–16. dubna 2010 na zámečku Větruše v Ústí nad La-
bem konferenci Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemoc-
nicích. Konference je dvoudenní, v prvním dni (čtvrtek) budou představeny nové 
vědecké profily vznikající v KZ, a.s. pro potřeby účasti v 7. rámcovém programu 
Evropské komise v oblasti Health. Součástí čtvrtečního doprovodného večerní-
ho programu konference bude i koncert skupiny The Boom (The Beatles Revival 
Band). Den druhý – pátek bude věnován výhradně oblasti e-Health. Na konferenci 
budou též přítomní zástupci tisku, mediálními partnery konference jsou Zdravot-
nictví v ČR a Sdělovací technika.
Registrace na: 
http://geform.tc.cz/biomedvyzkum/, deadline pro registraci je 10. 4. 2010, 
nebo naplnění kapacity konference. Informace na tel. čísle +420 724 169 063 

PříPravNý výbor:
Doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc., TC AV ČR• 

Ing. Eduard Reichelt, Krajská zdravotní, a.s.• 

Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc., ÚZS UJEP• 

MUDr. Jiří Madar, Krajská zdravotní, a.s.  • 
– Masarykova nemocnice  
v Ústí nad Labem, o.z.

Ing. Martin Zeman, Krajská zdravotní, a.s.  • 
– Masarykova nemocnice  
v Ústí nad Labem, o.z.

Milan Jansa, Krajská zdravotní, a.s.• 

Blok 1 (moderuje Jiří Madar, Judita Kinkorová, Milan Jansa) 
9.00–10.00 Registrace účastníků

10.00–10.10 
Přivítání účastníků 
Jiří Madar, Krajská zdravotní, a.s.  
– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

10.10–10.20 Věda a výzkum jako katalyzátor rozvoje regionu 
Petr Benda, Ústecký kraj

10.20–10.30 
Investice z projektů EU jsou také vstupem  
Krajské zdravotní do světa vědy a výzkumu 
Eduard Reichelt, Krajská zdravotní, a.s.

10.30–10.40 
Možnosti 7. rámcového programu EU  
v oblasti Health 
Judita Kinkorová, TC AV

10.40–10.50 Diskuse
10.50–11.00 přestávka na kávu
Blok 2 (moderuje Jiří Madar)

11.00–11.15 
Projekt Univerzitní nemocnice v Ústí nad Labem 
Martin Zeman, Jiří Madar, Tomáš Indra,  
Krajská zdravotní, a.s.

11.15–11.30 

Současnost a perspektiva spolupráce Centra imu-
nologie a mikrobiologie Zdravotního ústavu v Ústí 
nad Labem a Masarykovy nemocnice v oblasti 
diagnostiky a prevence imunopatologických stavů. 
Josef Richter, Vlastimil Král, Dalibor Jílek, Ivana 
Stiborová, Jitka Pohořská, Karola Haasová,  
ZÚ Ústí nad Labem

11.30–11.50 Personalizovaná medicína v Evropě 
Ondřej Topolčan, FN Plzeň

11.50–12.00 Diskuse
12.00–13.00 Oběd v restauraci zámečku Větruše
Blok 3 (moderuje Judita Kinkorová, Milan Jansa)

13.00–13.10 
Mikropulsní laserová léčba diabetické makulopatie 
Tomáš Benda, Krajská zdravotní, a.s.  
– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

13.10–13.25 

Perfuzní a trasovací metody magnetické rezonance 
v neurochirurgii 
Martin Sameš, Krajská zdravotní, a.s.  
– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

13.25–13.35 

Možnosti vědecké realizace v Krajské zdravotní 
– konkrétní příklady z oblasti gastroenterologie 
a nutrice 
Michal Tichý, Krajská zdravotní, a.s.  
– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

13.35–13.50 

Potenciál radiodiagnostického oddělení v oblasti 
biomedicínských výzkumů 
Martina Nováková, Krajská zdravotní, a.s.  
– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

13.50–14.00 

Věda a výzkum na kardiologickém oddělení,  
týmová a mezioborová spolupráce 
Antonín Novák, Krajská zdravotní, a.s.  
– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

biomedicíNský výzkum s podporou evropských zdrojů v NemocNicích
proGram koNfereNce

mediálNí partNer zdravotNictví v české republice 

15. dubna 2010 – čtvrtek – priorita Health

Blok 1 (moderuje Jiří Madar, Judita Kinkorová, Milan Jansa)

9.00–9.45 Registrace účastníků

9.45–10.00 
Přivítání účastníků 
Jiří Madar, Krajská zdravotní, a.s.  
– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

10.00–10.10 
Perspektivy spolupráce FEL ČVUT a KZ, a.s.  
v oblasti eHealth 
Boris Šimák, FEL ČVUT Praha

10.10–10.20 

Možnosti biomedicinského výzkumu  
s FBMI ČVUT 
Jozef Rosina, Vladimír Rogalewicz, Peter Kneppo, 
FBMI ČVUT Kladno

10.20–10.30 
Výzkumné aktivity sdružení CESNET  
a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 
Milan Šárek, Jiří Navrátil, CESNET 

10.30–10.40 
Vyspělá ICT infrastruktura podporující VaVaI 
v regionálním zdravotnictví 
Jan Pejchal, Martin Zeman, Krajská zdravotní, a.s.

10.40–10.50 
Možnosti 7. rámcového programu EU  
v oblasti eHealth 
Judita Kinkorová, TC AV ČR

10.50–11.00 Diskuse

11.00–11.10 přestávka na kávu

Blok 2 (moderuje Milan Jansa)

11.10–11.25 Jak vyléčit české zdravotnictví prostředky eHealth 
Jiří Schlanger, OS ZSP ČR, SR VZP ČR 

11.25–11.40 
Vyhodnocení pilotního projektu  
Mobile Point of Care pro ZZS hl. města Prahy 
Pavel Trnka, KTTP

biomedicíNský výzkum s podporou evropských zdrojů v NemocNicích
proGram koNfereNce

mediálNí partNer sdělovací techNika

16. dubna 2010 – pátek – priorita eHealth

14.00–14.10 Diskuse

14.10–14.25 přestávka na kávu

Blok 4 (moderuje Judita Kinkorová, Martin Zeman, Milan Jansa)

14.25–14.40 
Věda a výzkum ve Fakultní nemocnici  
Hradec Králové 
Roman Prymula, FN Hradec Králové 

14.40–14.50 
Švédské zkušenosti s financováním regionální 
vědy a výzkumu 
Richard Pokorny, ČVUT Praha 

14.50–15.00 
Ústav zdravotnických studií UJEP – současnost 
a perspektivy 
Miroslav Tichý, Ústav zdravotnických studií UJEP

15.00–15.15 

Představení Centra robotické chirurgie  
Krajské zdravotní, a.s. 
Jan Schraml, Krajská zdravotní, a.s.  
– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

15.10–15.30 

Projekty spolufinancované z EHP Norsko  
v Krajské zdravotní, a.s. 
Jan Pajerek, Milan Jansa, Krajská zdravotní, a.s.  
– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

15.30–15.45 
Moderní medicínské technologie a související 
vzdělávání lékařů 
Jindřich Řehák, Hospimed

15.45–16.00 Standardizace bezpečnosti a ochrany zdravotnictví 
Lukáš Moravec, STARR'S SE

16.00–16.10 Diskuse

16.10–16.20 přestávka na kávu

Blok 5 (moderuje Milan Jansa)

16.20–16.30 
Vědecko výzkumná činnost  
společnosti B-Braun Medical 
Tomáš Ješina, B-Braun Medical

16.40–16.50 Věda a výzkum: Co nového pro bezpečí pacientů? 
Aleš Martinovský, Johnson & Johnson

16.50–17.05 

Spojení procesního řízení s vědeckovýzkumnými 
projekty rámcových programů zaměřených do ICT 
ve zdravotnictví 
Milena Hrbáčková, Richard Boura, IDS Scheer

17:05–17:15 
Projekty informačního a naváděcího systému pro 
zrakově handicapované  
Martina Turpin, DINASYS

17.15–17.30 Diskuse

17.30–18.00 Vyhlídka z věže zámečku Větruše

18.00–19.45 Večeře v restauraci zámečku Větruše

20.00–23.00 Večerní program konference  
– koncert The Boom (The Beatles Revival Band)

23.00 Individuální program

11.40–11.55 
Personal Health System (PHS)  
– asistivní technologie v biomedicíně 
Lenka Lhotská, FEL ČVUT Praha

11.55–12.10 Převod mluvené řeči na text ve zdravotnictví 
Aleš Vychodil, C. C. Novasoft

12.10–12.20 Zahraniční činnost ČNEHF pro eHealth  
Tomáš Mládek, České národní fórum pro eHealth

12.20–12.30 
EU – prostor pro sdílení vědeckých poznatků  
ve zdravotnictví 
Miroslav Ouzký, Evropský parlament

12.30–13.15 Oběd v restauraci zámečku Větruše

Blok 3 (moderuje Judita Kinkorová, Milan Jansa, Petr Beneš )

13.15–13.30 

eHealth jako jeden z pilířů rozvoje VaVaI  
v regionální univerzitní nemocnici 
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z.

13.30–13.50 
eHealth řešení Dinasys – vícejazyčný informační 
a naváděcí systém pro handicapované  
Martina Turpin, DINASYS

13.50–14.00
Pilotní partneři v projektech eHealth  
rámcových programů EU 
Jan Vejvalka, 2. LF UK, FN Motol

14.00–14.10 
Zkušenosti s přenosem  
výzkumného projektu do praxe 
Milan Růžička, IZIP

14.10–14.20 Cílené telemedicínské systémy 
Tomáš Bohrn, ChipInvest

Závěrečná diskuse (moderuje Martin Zeman, 
Judita Kinkorová, Petr Beneš)

Ukončení, rozloučení 

Semináře, Sympózia, Kongresy
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Schizofrenie patří mezi diagnózy, s nimiž 
se nikdo nechlubí. Velká část veřejnosti 
má zkreslené představy. Nejčastější, ale 
nikoliv nejpřesnější definice, se kterou se 
setkáte, je rozdvojená osobnost. 
Pojem schizofrenie lze nejlépe přelo-
žit jako rozdělené myšlení, ale jinak jde 
o poruchu duševních funkcí, jako je myš-
lení, vnímání, emotivní složka a narušena 
může být i motorika, osobnost, schopnost 
jednání s lidmi, pozornost nebo paměť. 
Schizofrenie patří mezi psychotická one-
mocnění a trpí jí zhruba 1% populace.
Na jiné úrovni je schizofrenie hlavně po-
ruchou selektivity vnímání. Schizofrenik 
vnímá mnohem více informací než kolik 
potřebuje a protože je nedokáže zpraco-
vat, vytvoří si jeho mozek svoji vlastní – 
přijatelnou realitu.
Nemoc se většinou objeví mezi 15 a 35 
rokem. Pohlaví nehraje roli. Prognóza je 
neurčitá. Někteří schizofrenici se zcela vy-
léčí, u některých jde o chronický stav. Asi 
10 % schizofreniků ukončí svůj život sebe-
vraždou.
Schizofrenie patří z hlediska finanční ná-
ročnosti k vůbec nejdražším chorobám. 
Léčba je nákladná, často dlouhodobá 
a mnozí schizofrenici mají omezenou pra-
covní schopnost.

proč schizofreNie vzNiká?
Příčiny schizofrenie nejsou dosud přes-
ně známy. Často se najde vysoká hladina 
dopaminu v mozku. Na vině mohou být 

některé viry, stres nebo špatná rodinná 
komunikace. Vždy se musí spojit určitá 
dispozice s takzvaným spouštěčem.

Jaké jsou příznaky schizofrenie?
Mezi obecné příznaky patří nestandardní 
myšlení. Schizofrenik má svoji vlastní logi-
ku vnímání, změněné prožívání a zmatek 
v pocitech. Uzavírá se do vlastního světa.
Typickými schizofrenními symptomy jsou 
halucinace a bludy, plochá emotivita, ne-
dostatek vůle (= abulie) a nemožnost pro-
žívat radost (= anhedonie).
Halucinace jsou vjemy, které vznikají bez 
reálného podkladu. Mohou být sluchové, 
zrakové, tělové, čichové a chuťové, ale tře-
ba i intraapsychické, negativní nebo hyp-
nagonní.
Bludy jsou mylná a nevývratná přesvědče-
ní a rozlišují se například tyto: paranoidní, 
perzekuční, megalomanické, kverulační, 
expanzivní, ruinační nebo reformátorské.

jaké zNáme typy schizofreNie?

Paranoidní schizofrenie
Jde o nejčastěji se vyskytující typ.
Obvykle se objevuje spíše ve vyšším věku 
a charakteristické jsou hlavně bludy a ha-
lucinace.
Paranoidní se tato schizofrenie nazývá 
podle často přítomných paranoidních blu-
dů. Dotyčný se může cítit ohrožen jinými 
lidmi, silně žárlí nebo se cítí pronásledo-
ván a podobně.
Prognóza je u tohoto typu relativně dobrá.

Simplexní schizofrenie
Může se projevit už kolem 15. roku věku 
a je tvořena spíše negativními symptomy: 
citovou otupělostí, abulií a anhedonií. 
Tato forma má v mnoha případech tenden-
ci přetrvávat.

Hebefrenní schizofrenie 
Začíná u mladých lidí (20 let). Mezi její 
projevy patří zanedbávání povinností, čas-
té používání vulgarismů, plané filozofo-
vání, hloupé vtipkování, zvláštní myšlení 
a celkové podivínství. Člověk se často cho-
vá jako pubescent, stylem „všechno vím, 
všechno znám“. 
Léčení bývá komplikovanější.

Katatonní schizofrenie
Je poměrně vzácná, tvoří asi setinu všech 
případů.
Typické je narušení v oblasti motoriky (po-
hybů). Má dvě podoby – stuporózní a pro-
duktivní.
Při stuporózní formě se člověk částečně 
nebo úplně přestane hýbat. Pokud mu 
někdo třeba zvedne ruku, vydrží takto ne-
smírně dlouho. Někteří schizofrenici se 
nepohnou i řadu let, přesto jsou nevyzpy-
tatelní, protože mohou z ničeho nic něco 
udělat. Příčinou nehybnosti jsou halucino-
vané hlasy, které jim zakazují se hýbat.
Produktivní forma se vyznačuje výraznou 
dezorganizovanou fyzickou aktivitou nebo 
opakováním určitých pohybů (např. pohu-
pování), případně slov či vět.

Nediferencovaná schizofrenie 
Je směsí příznaků, přičemž ji nelze přiřadit 
k žádnému zmíněnému typu (např. kombi-
nace hebefrenní a katatonní formy).

Reziduální schizofrenie
Takto se označuje chronická, na léčbu pří-
liš nereagující forma schizofrenie.

Jak se schizofreNie léčí?
Schizofrenii je nutné léčit pomocí léků, 
nejčastěji neuroleptik, resp. antipsycho-
tik.
Alternativně se u odolných forem schizo-
frenie uplatní elektrokonvulzivní terapie. 
Psychologické působení je doplňkovým 
postupem, který člověku usnadní návrat 
k normálnímu fungování po odeznění 
nebo zmírnění příznaků.

Jak překonat schizofrenii?
Pokud u sebe pozorujete nějaké možné 
příznaky schizofrenie, rozhodně navštivte 
psychiatrickou ambulanci. Bez odborné 
léčby, pouze s pomocí vlastní vůle se Vám 
to nepodaří. Ve Vašem mozku je zřejmě 
nevyvážené chemické prostředí, které lze 
upravit pomocí léků.
Stud ani strach není na místě.
Lékař už viděl mnoho lidí, kteří mají stejný 
problém a ochotně se Vám bude věnovat.

Pavlína Pávková 
neurologie JIP  

Nemocnice Teplice, o.z.

Co je schizofrenie?
Nemocnice Teplice

placená inzerce
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V Nemocnici Děčín byla 1. října 2009 
otevřena dobrovolnická kancelář. Tím se 
přidala k ostatním nemocnicím Krajské 
zdravotní, a.s., kde už dobrovolnický pro-
gram úspěšně funguje. Smyslem dobro-
volnického programu je psychosociální 
podpora pacientů během náročného ob-
dobí v nemocnici na lůžku. Dobrovolník 

si může s pacientem povídat, vyprávět 
mu, hrát s ním karty, číst mu a jiné ak-
tivity. Nejdříve ale musí projít celoden-
ním výcvikem, kde se proškolí tak, aby 
pochopil, jak program funguje a cítil se 
v něm co nejlépe.

Dobrovolnická kancelář v Děčíně usku-
tečnila už dva celodenní výcviky dobro-
volníků. První se konal v listopadu 2009 
a účastnilo se ho úžasných 12 zájemců, 
kteří byli ihned po výcviku natěšeni, až 
se dostanou na oddělení k pacientům. To 
se jim bohužel kvůli chřipkové epidemii 
splnilo až po Novém roce. Nyní jsou už 
všichni součástí spolupracujících oddě-
lení v nemocnici, kterými jsou interna, 
neurologie, dětské oddělení, chirurgie 
a ošetřovatelská lůžka.

Druhého výcviku, který byl v lednu letoš-
ního roku, se účastnilo 7 zájemců. I oni se 
těší, až začnou s dobrovolnickou činností 
a budou pacientům rozdávat radost.
Jsme moc rádi, že i v Nemocnici Děčín 
začal dobrovolnický program úspěšně 
fungovat a přejeme si, aby to tak bylo 
i nadále. V budoucnu bychom rádi měli 
pravidelné skupinové akce pro pacienty, 
např. hudební posezení. 
Našim dobrovolníkům přejeme v jejich 
činnosti co nejvíce spokojených paci-
entů. Také se těšíme na příchod nových 
zájemců o dobrovolnictví, které kdykoliv 
rádi přijmeme do týmu.

Marcela Ridlová 
koordinátorka dobrovolníků 

Nemocnice Děčín, o.z.

Dobrovolníci v nemocnici
Nemocnice Děčín

INGREDIENCE: 

500 g uzeného vepřového masa, 1 veka, ½  l mlé-

ka, 250 g vepřové plece, 5 vajec, sůl, máslo, pepř, 

svazek petrželky, mladé kopřivy nebo jiné byliny

POSTUP PŘI PŘÍPRAVĚ: 

Uvaříme obě masa (každé zvlášť) a po vychladnutí na-

krájíme nadrobno. Veku nakrájíme na kostičky, zalije-

me mlékem, v němž jsme rozšlehali žloutky a necháme 

rozležet. Nasekáme bylinky (kopřivy před přípravou 

spaříme v horké vodě). Veku, maso i bylinky pak smí-

cháme, mírně osolíme a opepříme. Z bílků ušleháme 

tuhý sníh a vmícháme ho do směsi. Pekáč vymastíme 

máslem, vložíme směs a urovnáme ji. Povrch ještě po-

kapeme máslem. Pečeme v rozehřáté troubě dozlatova. 

Velikonoční nádivku můžeme podávat teplou i stude-

nou, nejlépe s jarním salátem.

Dobrou chuť a příjemné prožití jarních svátků vám přeje redakce Infolistů

Veselé Velıkonoce˙
Velıkonocní nádıvka˘ ˙˙

      Krása pomáhá dětem

Letos již po páté zorganizovala paní 
Lenka Kocmanová-Taussigová tradiční 
benefiční akci „Krása pomáhá dětem“ 
v Masarykově nemocnici v Ústí nad La-
bem, doprovázenou módní přehlídkou 
a slavnostním galavečerem v ústeckém 
divadle. V duchu pomoci nemocným 
dětem se na novorozenecké a dětské 
oddělení uvedené nemocnice dostavila 
řada tváří známých z modelingu.
Krásné dívky předaly malým pacientům 
dětské dárky, pomáhaly stavět staveb-
nice a s dětmi si povídaly.
Večerní benefiční módní přehlídka 
v Severočeském divadle opery a baletu 
nakonec vynesla novorozeneckému od-
dělení celkem 360 tisíc korun. V rámci 
programu vystoupilo nejen třináct krás-
ných modelek v úchvatných ró-
bách, ale i dětský pěvecký sbor 
Koťata, Duo Decalages nebo 
taneční skupina JAD tanečníka 
Yemiho. Již dnes primář novoro-
zeneckého oddělení MUDr. Petr 
Janec ví, co za vybrané peníze 
pořídí. „Budou to určitě speciál-
ní postýlky a světlo pomáhající 
při léčbě novorozenecké žlou-
tenky“. 
Paní Lence Kocmanové-Taussi-
gové tímto děkujeme a v součas-
nosti přejeme jen ty krásné, ma-
teřské starosti.

redakce Infolistů 
foto Petr Berounský
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Cestování a cestovatelé

Deník cestovatele – část 2. ŠVÉDSKO, NORSKO, DÁNSKO
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viděl, suše prohlásil: „No a teď jak běží, 
tak se zase vybije.“). V 9:38 hod. pokra-
čujeme dál na Bergen.
Těsně před 11 hod. jsme dorazili do cen-
tra Bergenu. Centrem města je přístav 
s obrovským trhem, kde se dá sehnat 
všechno možné, ale hlavně ryby a jiné 
další mořské speciality. Postupně jsme 
ochutnali uzeného a marinovaného loso-
sa, krevety, krabí maso, uzeného tuňáka 
se zeleninou a dokonce i uzeného moř-
ského ďasa (viz foto 4).
Též jsme (v hojné míře...!) ochutnali čty-
ři druhy losích a sobích klobás. Protože 
nás prodavač nutil pro srovnání opako-
vaně ochutnávat opravdu mnoho velkých 
kousků klobás, koupil jsem si jednu šiš-
tičku, aby to nevypadalo tak blbě... Také 
zde prodávali všemožné krásně vyhlížejí-
cí ovoce. Obří maliny a gigantické norské 
třešně jsme opravdu museli ochutnat... 
Navštívili jsme i velikánské infocentrum 
se spoustou prospektů map a zajíma-
vých infoletáků.
Z památek jsme prošli městskou část Bri-
gen, což jsou staré dřevěné domky, domy 
a bývalé sklady po pravé straně přísta-
vu. Celá tato dřevená čtvrť je v seznamu 
Unesco (viz foto 5, 6). Dříve byla stejná 
zástavba i na druhé straně přístavu, ale 
během války zde vybuchla německá vo-
jenská loď s municí a celou levou část to 
srovnalo se zemí.
Také jsme byli v bývalém královském pa-
láci, v přilehlých sadech a u pomníku prv-
ního krále svobodného Norska, Hâkone-
na VII. Dále je zde ještě zajímavá místní 
katedrála (viz foto 7) a ještě jeden „ne-
pravidelný“ kostel kousek od přístavu. 
Ve druhé části přístavu pod královským 
palácem kotvila obrovská plachetnice 
a dvě velké velrybářské lodě. V Bergenu 
je také spousta muzeí, mimo jiné i mu-
zeum lepry. V žádném jsme však z časo-
vých důvodů nebyli. Další atrakce, kterou 
jsme navštívili, byla vyhlídka Floyen nad 
městem. Je z ní krásný pohled na Bergen, 
na přístaviště i na pobřeží v dáli. Nahoru 
jede lanovka, podobně jako v Praze na 
Petřín, ale je mnohonásobně rychlejší. 
Zajímavou, ale nejdražší a pro nás, vzhle-
dem k našemu rozpočtu, nedostupnou 

atrakcí je světoznámé obří akvárium, 
kde jsou ryby téměř z celého světa. Dále 
byl pro mnoho účastníků našeho zájez-
du atrakcí velký obchodní dům Kaleriet. 
V 16 hod. odjíždíme z Bergenu zpět do 
Kvanndalu. Cestou je fjord konečně na 
naší straně autobusu a tak můžeme za 
jízdy fotit například mořské sádky na 
lososy a na ústřice, velké lanové mosty, 
vodopády, náhony k vodním elektrárnám 
a také zajímavý, žlutý, středně veliký ka-
tamarán. 
Po návratu jsme se šli projít po cestě vi-
noucí se skalním průsmykem nad kem-
pem. Cesta vedla úzkým kaňonem, na 
jehož dně tekla horská bystřina. V jedné 
z chatek, které jsme cestou míjeli, jsme 
zanechali své podpisy v knize, podobné 
našim kempovkám.
Kolem cesty roste velké množství malin. 
V jednu chvíli byla náhle velice silně cí-
tit zvěř. Bohužel (nebo možná bohudík) 
jsme žádné zvíře nepotkali. Z údolí vede 
na vrchol vlevo nákladní lanovka. Nahoře 
je totiž mnoho jezer a chat. Právě z jedné 
z nich si na lanovce spouštěla svá zava-
zadla jedna norská rodina. Lanovka je 
prý dlouhá asi 1 km, překonává převýše-
ní 600 m a přeprava trvá 15 až 20 minut. 
Veškeré batohy byly zabaleny v silných 
igelitových vacích. Cesta od jezer dolů 
ke konci lanovky trvá pěšky asi 3 hodiny, 
takže nahoru možná ještě o něco déle. 
Cestou zpět se mi stala strašná tragédie 
(menší nehoda…), vypadla mi anténka 
z mého nepostradatelného Trea, ale ku-
podivu stále chytá signál i bez ní. 
Když jsme během cesty zpět opět míjeli 
dolní stanici lanovky, už si na ni dávali 
náklad další lidé. Myslím, že to byly zá-
soby potravin, drogerie a dalších věcí 
pro chaty tam nahoře. Bylo toho opravdu 
hodně, ale netáhli to sem sami, o kou-
sek níže stál vedle cesty terénní mininá-
klaďáček (viz foto 8). Po návratu kolem 
22. hodiny jsme se navečeřeli, vykoupali 
a začali si balit věci a připravovat se na 
cca 48 hod. jízdy autobusem domů. Po 
setmění (někdy kolem půlnoci) jsme šli 
spát...
V příštím čísle ukončíme naše cestování 
po Skandinávii.

čtvrtek 9. 8.
V 6:45 hod. budíček, hygiena, snídaně 
a hurá do autobusu a v 8:12 hod. koneč-
ně vyrážíme směr fjordy. Nejprve poje-
deme k Sognefjordu a do městečka Flâm 
(čteno flom).
Možná, když budeme hodní (ba ne, když 
bude dobré počasí) uvidíme z dálky ledo-
vec Handargenjokulen.
Projíždíme krásným údolím podél horské-
ho jezera Strandavatnet. Stoupáme sva-
hem Hardangerviddy a cestu lemuje po 
obou stranách spousta malých i větších 
vodopádů. Skrze 3.276 m dlouhý tunel 
vjíždíme do Aurlandského údolí, které je 
bohužel téměř celé zahaleno v mracích. 
Ale i tak je to nádhera. Začínáme pomalu 
klesat k městu Flâm u Aurlandfjordu, kte-
rý je jednou ze „zátok“ Sognefjordu a je 
největším fjordem Norska. Cestou opět 
vidíme množství jezírek a vodopádů. 
Všude je plno hřibů, kozáků a křemeňá-
ků a též množství borůvek, brusinek a kli-
kví. Projíždíme několika dlouhými tune-
ly a vždy doufáme, že na druhém konci 
nebudou mraky, které by přeci jen trochu 
omezily výhled do krajiny. V 10:38 hod. 
jsme začali prudce sestupovat do Flâmu, 
k prvnímu fjordu na naší trase.
V 11:18 hod. jsme dorazili do Flâmu a vy-
rážíme na prohlídku. Prošli jsme přísta-
viště, nádraží místní železnice i její mu-
zeum, infocentrum, poštu i obchody se 
suvenýry (viz foto 1, 2).
Po prohlídce Flâmu ve 13:32 hod. odjíž-
díme do Gudvangenu skrze dva tunely 
5 km a 11,4 km dlouhé. Je zajímavé, že 
v tunelech máme na telefonech plný sig-
nál. Asi mají vysílače i v tunelech, kdyby 
se něco přihodilo... Z tunelu vjíždíme 
přímo do přístavu a turistického centra 
Gudvangen, nad kterým je pěkný vodo-
pád. Po krátké zastávce pokračujeme 
k vodopádům Stainhaimfossen.
Ve 14:52 hod. jsme na místě a jdeme 
k nim nejprve po silnici, pak po pěšině 
podle řeky. Po zhruba hodině pozorová-
ní vodopádů a krásných údolí mezi nimi 
(viz foto 3) pokračujeme skrze další dva, 
tentokrát neosvětlené tunely k nádher-
nému kaskádovitému vodopádu Tvinde-
fossen, který je 165 m vysoký. V 16:47 

hod., po krátké osvěžující přestávce po-
kračujeme přes vesničku Granvin, stá-
le směrem na Bergen, k místu našeho 
dnešního ubytování do města Kvanndal 
u Handargerfjordu (186 km dlouhý). Toto 
místo je jakousi obdobou našeho země-
dělsky plodného Litoměřicka. Protože je 
omýváno Golfským proudem, je velice 
úrodné a zásobuje proto třešněmi, jaho-
dami, jablky a dalším ovocem celé Nor-
sko. K chatám jsme dorazili v 18:22 hod. 
Po příjezdu a vyložení batohů jsme se šli 
ještě s několika odvážlivci vykoupat do 
fjordu. Musím konstatovat, že zmiňovaný 
teplý Golfský proud se nám určitě vyhnul. 
Nicméně to bylo velice, opravdu velice 
osvěžující... Po koupeli jsme povečeřeli, 
zahřáli se a šli se projít po Kvanndalu. 
Nutno však dodat, že Kvanndal projde 
člověk opravdu za chvilku. Po dobré ve-
čeři na terase s výhledem na majestátně 
se klenoucí, zapadajícím sluncem dozla-
tova ozářené skalní stěny fjordu jsme se 
ještě šli podívat na právě přijíždějící veli-
ký trajekt. Poté už jsme příjemně unaveni 
usnuli v podkrovní, krásným světlým dře-
vem obložené ložnici naší chaty. 
(Příhoda z kempu: K řidiči, který prá-
vě domyl autobus a chystal se odměnit 
cigárkem po té fušce, přistoupil jeden 
účastník zájezdu, naklonil se k němu 
a velice potichu mu řekl: „Prosím vás, 
koupím jednu cigaretu, ale opatrně, ať to 
manželka nevidí.“ Řidič mu ji samozřej-
mě daroval, dokonce mu i připálil a pán 
s neskutečně šťastným výrazem a zadr-
ženým dechem děkovně přikývl a rych-
le odběhl za chaty vykonat neodkladně 
svou potřebu.) 

pátek 10. 8.
Ráno, opět v 6:45 hod. vstáváme, fotíme 
krásné ráno nad fjordem a po snídani 
vyrážíme v 8:02 hod. do Bergenu. V dál-
ce vidíme ledovec Folgefossen. Cestou, 
zhruba v polovině cesty zastavujeme 
u vodopádu „Nevěstin závoj“ (Steinsdal-
fossen). (Vsuvka: Jedni manželé, archi-
tekti, neustále zdržují všechny odjezdy, 
protože vždy u nějaké přírodní zajíma-
vosti, jako například u tohoto vodopádu, 
nabírají energii. Teď také byli poslední 
a běželi k autobusu. Jeden pán, když je 
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datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.s. místo konání

6. 3.–22. 5. 2010 Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“ KZ, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – učebna
8. 3.–12. 4. 2010 Certifikovaný kurz „Perioperační péče v robotické chirurgii“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
8. 3.–17. 5. 2010 Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“ KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – učebna

22. 3.–31. 5. 2010 Certifikovaný kurz  
„Mentor klinicko-pedagogické praxe v ošetřovatelství“

KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.

6. 4.–7. 4. 2010 Endoskopický workshop KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
7. 4. 2010 Odborný kurz „Umělá plicní ventilace“ – akce již naplněna KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
7. 4. 2010 Školící akce „Posturální terapie s důrazem  

na hluboký stabilizační systém I.“ – akce již naplněna
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.

8. 4. 2010 Konference „Paliativní medicína“ – akce již naplněna KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
12. 4. 2010 Konference „Využití robotické chirurgie v onkogynekologii. 

Novinky v dg. a léčbě nádor. onem.“
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
kontakt: paní Rybínová – tel.: 477 114 104

13. 4. 2010 Konference „Mamologický den“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
15. 4. 2010 Seminář „Pitný režim“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
19. 4. 2010 Seminář „Hygienicko – epidemiologický režim  

na operačním sále“
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.

21. 4. 2010 Konference „Rehabilitační ošetřování“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
21. 4.–24. 4. 2010 Diagnostika a terapie funkčních poruch  

pohybového systému – část B
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.

22. 4. 2010 Seminář „Parenterální výživa“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
26. 4. 2010 Seminář „Význam a zásady hygienické péče“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
27. 4. 2010 Školící akce „Centrální žilní vstupy“ – akce již naplněna KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
28. 4. 2010 Seminář „Enterální výživa“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
28. 4. 2010 Konference „Roztroušená skleróza  

a současné možnosti léčby“ – akce již naplněna
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

29. 4. 2010 Konference nelékařů interních oborů KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
5. 5. 2010 Konference „Laboratorní metody ve zdravotnictví VIII.“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

kontakt: paní Rybínová – tel.: 477 114 104
6. 5. 2010 Konference „Multikulturní ošetřovatelství“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

18. 5.–19. 5. 2010 Endoskopický workshop KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
18. 5. 2010 Seminář „Bezpečné podání intravenózního léčiva“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
21. 5. 2010 IV. Internistický den Červený Hrádek, okr. Chomutov
25. 5. 2010 Seminář „Péče o pacienta na lůžku“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

25. 5.–26. 5. 2010 Konference „Mostecké dny sester IV.“ Městské divadlo Most
26. 5. 2010 Konference „Emergency“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebny
26. 5. 2010 Odborný kurz „Hojení ran“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.

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


