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Krajskou zdravotní, a. s., navštívil rektor Univerzity Karlovy v Praze

ÚVODNÍ SLOVO – MUDr. JIŘÍ MRÁZEK
Vážení kolegové a kolegyně, milí čtenáři,
chtěl bych z tohoto místa poděkovat vedení naší
akciové společnosti za důvěru k převzetí funkce náměstka pro řízení zdravotní péče naší Krajské zdravotní, a. s. Je to pozice nadmíru zodpovědná, Krajská
zdravotní je největším poskytovatelem zdravotní
péče v Ústeckém kraji a patří mezi největší zdravotnické podniky v celé České republice. K úspěšnému
zvládnutí nové role spoléhám na podporu nejen
svých přímých spolupracovníků, ale i všech zaměstnanců naší společnosti. Dovolte mi při této příležitosti proto také poděkovat všem spolupracovníkům
za dosavadní plodnou a smysluplnou spolupráci pří
MUDr. Jiří Mrázek
řízení chomutovské nemocnice.
Svoji roli ve vrcholovém vedení hodlám stavět na hledání optimálního přístupu
k řešení aktuálních otázek fungování našich nemocnic. Současná doba je z pohledu řízení zdravotnických zařízení charakterizována hlavními otázkami českého
zdravotnictví. Mezi ně patří především financování zdravotní péče, zkvalitňování
poskytovaných zdravotních služeb pro naše pacienty, zlepšování pracovního prostředí pro naše zaměstnance a trpělivá práce na přípravě a výchově expertů jak
v lékařských, tak i nelékařských profesích. Věřím, že pro nemocnice v Děčíně, Ústí
nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově nalezneme v současném prostředí společně vyvážené a správné cesty k úspěšnému plnění strategických cílů stanovených
vedením Krajské zdravotní, a. s.
Kromě manažerských úkolů budu nadále pracovat na Oddělení dětské kardiologie
v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., a spolupracovat s oběma perinatologickými centry v Ústí nad Labem a v Mostě. Lékařská
práce na klinických odděleních mi bude i nadále poskytovat zpětné vazby, potřebné
pro správný přístup při řízení zdravotní péče v našich nemocnicích.
Děkuji Vám za podporu a těším se na spolupráci.
MUDr. Jiří Mrázek
náměstek pro řízení zdravotní péče KZ, a. s.
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mají velký zájem o to, aby v našich nemocnicích opět vykonávali praxi studenti
lékařských fakult. Vidíme v tom jeden ze
způsobů, jak získat pro naše nemocnice nové lékaře,“ uvedl Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje. „Krajská
zdravotní se, stejně jako řada dalších
zdravotnických zařízení v České republice, potýká s nedostatkem lékařů a praxe
mediků v krajských nemocnicích by nám
v budoucnu mohly pomoci jako jedno
z možných řešení,“ dodal RSDr. Stanislav Rybák, první náměstek hejtmana,
v jehož gesci je také oblast krajského
zdravotnictví.
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,
navštívil oddělení klinické biochemie
Rektor Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, navštívil 8. dubna 2015 Ústecký kraj za účelem jednání
o budoucí spolupráci v oblasti vzdělávání studentů lékařských fakult v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.
Rektor Univerzity Karlovy zahájil návštěvu jednáním s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a prvním náměstkem
RSDr. Stanislavem Rybákem na hejtmanství, odkud následně společně
pokračovali návštěvou Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., největší
z pěti nemocnic Krajské zdravotní, a. s.,
kde jednání pokračovala se zástupci
vedení společnosti, Ing. Petrem Fialou,
generálním ředitelem, a MUDr. Jiřím
Mrázkem, náměstkem pro řízení zdravotní péče, a kde v osobě přítomného rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
(UJEP) v Ústí nad Labem RNDr. Martina
Baleje, Ph.D., účastníci schůzky navázali
na lednové setkání na půdě Univerzity
Karlovy.
Masarykovu nemocnici přítomným hostům představil její ředitel zdravotní péče
MUDr. Josef Liehne při krátké prohlídce
a prostřednictvím prezentace. Hlavním
tématem jednání byla možnost odborné praxe pro studenty 4., 5. a 6. ročníků
lékařských fakult v nemocnicích v Ústeckém kraji.
„V lednu jsme pana rektora Zimu oslovili
s tím, že Krajská zdravotní a Ústecký kraj

40 studentů pražských lékařských fakult. Ústecká univerzita je pak schopna
poskytnout těmto studentům ubytování
v rámci svých kolejí.
„Jsme připraveni naše studenty zdravotnických fakult vysílat na praxe a stážování do nemocnic Krajské zdravotní
a rozšířit dosavadní spolupráci, kterou
hodnotím jako velmi dobrou a vzájemně
prospěšnou. Jsme připraveni propagovat na univerzitě aktivity Ústeckého kraje, respektive Krajské zdravotní směrem
k našim studentům medicíny,“ uvedl
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a rektor Univerzity Karlovy
Tomáš Zima se seznamují s modelem Masarykovy nemocnice v UL, o. z.
Do spolupráce se také na základě již dříve
podepsaného memoranda zapojí UJEP,
konkrétně Fakulta zdravotnických studií,
pro kterou praxe otvírají prostor ke vzdělávací a odborné spolupráci s lékařskými
fakultami. „Fakulta dlouhodobě usiluje
o to, aby k nám do regionu přišlo kromě
praktického vzdělávání budoucích lékařů také vzdělávání teoretické. Pro fakultu
by to otevřelo další zajímavé možnosti
a došlo by k jejímu dalšímu odbornému
posílení,“ uvedl rektor UJEP RNDr. Martin
Balej, Ph.D.
Během jednání představili zástupci Krajské zdravotní, a. s., rektorovi Univerzity
Karlovy konkrétní možnosti pro praxe
mediků. V mnoha oborech by odbornou praxi mohlo především v ústecké
Masarykově nemocnici absolvovat až

Studentům medicíny, kteří mají zájem
pracovat v jejich nemocnicích, nabízejí
jak Krajská zdravotní, a. s., tak i Ústecký
kraj stipendia v souhrnné výši 120 tisíc
korun na akademický rok a všestrannou
podporu. „Vedle významného finančního
příspěvku, který mohou studenti pobírat už během studia, dokážeme mladým
lékařům ve spolupráci s městy poskytnout například startovací byty. Velkou
motivací z jejich pohledu pak může být
určitě možnost dostat se brzy po ukončení studia k praktické medicíně, která
se v mnoha oborech provádí v regionu
na špičkové úrovni,“ zmínil další výhody
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské
zdravotní, a. s.
Jiří Vondra
vedoucí Úseku ředitele KZ, a. s.
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Masarykova nemocnice

Představujeme lékárny Krajské zdravotní, a. s.

Veřejná lékárna
Poslední lékárnou Krajské zdravotní, a. s., kterou vám chceme na stránkách Infolistů představit, je Lékárna Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Rozlohou, počtem zaměstnanců i rozsahem činností je lékárna Masarykovy nemocnice srovnatelná například s lékárnou Fakultní nemocnice v Hradci Králové
a je největší z pěti lékáren Krajské zdravotní, a. s. Je umístěna v samostatném
objektu hned u vjezdu do nemocnice
a patří jí téměř celá tato třípatrová budova. Veřejná lékárna a prodejna zdravotnických potřeb, které jsou veřejnosti
známy, jsou asi jen jednou třetinou celé
lékárny. I přes to, že ostatní části jsou
„utajeny“, mají pro chod lékárny jako
celku stejný význam. Jednotlivá oddělení
na sebe navzájem navazují a teprve jako
celek je lékárna plně funkční a kompletní
systém.
V současné době je lékárna rozdělena
do sedmi oddělení a do budoucna vznikne i osmé, které je teď na počátku zrodu, a tím je oddělní klinické farmacie.
V lékárně pracuje přes 60 zaměstnanců
– lékárníků, farmaceutických asistentů
a sanitářů.
Nepodařilo se nám bohužel zjistit, kdy
přesně byla nemocniční lékárna v Ústí
nad Labem založena. Je však zřejmé,
že vznikla ještě před druhou světovou
válkou jako nezbytná součást ústecké
nemocnice. Lékárenská ročenka z roku
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1947/48 uvádí, že se ústavní lékárna nacházela v ulici Pasteurova v budově s číslem popisným 9. Po roce 1950 sídlila
lékárna v budově pozdější vrátnice hned
u vstupu do areálu nemocnice. V té době
zde pracovalo přibližně 15 zaměstnanců. V roce 1961 byla lékárna přemístěna
do prostor bývalé nemocniční kaple, kde
fungovala do června roku 1997, pak byla
přestěhována do areálu nové nemocnice
na Severní Terase.
Základní a nejdůležitější činností celé lékárny je zabezpečit pro lůžkovou i ambulantní část nemocnice a pro vás pacienty
léčivé a diagnostické přípravky a zdravotnické prostředky v co nejvyšší možné
kvalitě. Jednotlivá oddělní pak mají svá
specifika:
ODDĚLENÍ VÝDEJE LÉČIV PRO VEŘEJNOST
se zabývá činnostmi, které souvisí především s výdejem na recepty. Tato část
nemocniční lékárny spolupracuje s odbornými ambulancemi Masarykovy nemocnice, současně ale také poskytuje
lékárenskou péči pacientům z ordinací
praktických lékařů a odborných ambulancí v okolí nemocnice. Tomu je přizpůsoben i sortiment léků, které jsou skladem,
ale běžnou denní praxí je také individuální objednávka dle potřeb pacientů.
Významnou část práce zde tvoří příprava magistraliter – individuálně připravených léčivých přípravků, při které se
zohledňují zásady správné lékárenské

praxe a individuální potřeby konkrétního
pacienta.
Úzce spolupracujeme s nutriční ambulancí a snažíme se zajistit speciální výživu dle chuti pacientů. Účastníme se charitativních projektů – v současné době
jsme zapojeni do projektu „Kapka naděje“, jehož celý výtěžek poslouží na nákup přístrojového vybavení pro dětské
pacienty Masarykovy nemocnice. Jsme
registrováni v „Koutku zdraví“, s jehož
pomocí se snažíme zkvalitnit péči o naše
spoluobčany bojující s nadváhou a zvýšit
účinnost jejich snažení.
Nezanedbatelnou součástí je nabídka
volně prodejných léků a potravinových
doplňků, včetně veterinárních, a také
speciální kosmetiky. Téměř každý týden
probíhají na našem pracovišti odborná
školení, která se týkají vždy jiného okruhu z oblasti volného prodeje.
ODDĚLENÍ VÝDEJE ZDRAVOTNICKÝCH
PROSTŘEDKŮ pro veřejnost zajišťuje kromě běžných zdravotnických prostředků
vydávaných na poukaz i řadu specialit
v souladu s potřebami ambulancí nemocnice. Jsou to například francouzské
a podpažní berle a různé druhy ortéz
na všechny části těla jako první pomoc
po úrazech. Poskytujeme též různé rehabilitační a stimulační pomůcky ke cvičení
(míčky s bodlinkami, balanční podložky)
i celou řadu inkontinenčních pomůcek.
Pacientům zajišťujeme také stomické
pomůcky. Stomické pomůcky mají široké spektrum variant typů, tvarů, druhů
materiálu atd., proto si každý pacient
s pomocí stomické sestry sám vybírá, co
bude používat.
V nedávné době jsme rozšířili sortiment
o náhrady (tzv. epitézy) pro ženy, které
musely podstoupit odstranění prsu, včetně příslušného spodního prádla.
Součástí nemocniční lékárny je i ODDĚLENÍ SZM – sklad zdravotnického materiálu. Jak už je z názvu patrné, z tohoto
oddělení dodáváme do nemocnice zdravotnický materiál. Kromě běžného materiálu od injekčních stříkaček, injekčních
jehel, rukavic až po desinfekce dodáváme i specifický zdravotnický materiál,
jako jsou implantáty (náhrady kolenního

nebo kyčelního kloubu), kardiologický
materiál (stenty, katetry, kardiostimulátory, srdeční chlopně) a řada dalších.
Na ODDĚLENÍ ZÁSOB HVLP vydáváme
hromadně vyráběné léčivé přípravky
a potraviny pro zvláštní lékařské účely
na základě žádanek jednotlivým oddělením nemocnice. Dále objednáváme a vydáváme biologická léčiva jednotlivým
specializovaným centrům nemocnice
(Centrum pro biologickou léčbu idiopatických střevních zánětů, Centrum pro

Příprava cytostatika
biologickou léčbu psoriázy, Makulární
centrum atd.). V případě nedostupnosti registrovaného léčivého přípravku
na trhu v České republice zajišťujeme
také obstarání neregistrovaných léčivých přípravků ze zahraničí dle předpisu
lékaře.
ODDĚLENÍ PŘÍPRAVY NESTERILNÍCH LÉČIV zajišťuje přípravu léčivých přípravků pro oddělení Masarykovy nemocnice
a pro některá další zdravotnická zařízení. Léčivé přípravky připravujeme podle
individuálních potřeb oddělení, pro jednotlivé pacienty dle jejich zdravotního
stavu, především pro děti, pro které není
dostupný hromadně vyráběný léčivý přípravek v potřebné síle nebo koncentraci.
Spektrum individuálně připravovaných
léčiv je velice široké, připravujeme celou
řadu masťových základů, mastí a gelů
dle individuálního rozpisu, roztoků,
sirupů, tobolek, čípků a globulí. Úzce

spolupracujeme zejména s neonatologickým oddělením, pro které připravujeme řadu specialit, např. velice malé
čípky (tyčinky) pro nedonošené novorozence s extrémně nízkou porodní váhou.
V současné době patří ODDĚLENÍ PŘÍPRAVY STERILNÍCH LÉČIV k největším
v ČR, co se týče rozměrů sterilního
boxu i objemu přípravy. Připravujeme
zde za přísných a přesně definovaných
podmínek infuzní a injekční roztoky,

Výdej léčiv na oddělení nemocnice
speciality, které nejsou hromadně vyráběné, jako je například roztok s obsahem
lihu, používaný při intoxikaci metanolem
a řadu dalších, oční kapky, oční masti,
parenterální výživu tzv. all-in-one vaky.
Parenterální výživa (výživa podávaná
do žíly) už dnes může plně nahradit potřebný přísun živin, minerálů i vitamínů,
pokud pacient nemůže přijímat potravu
běžným způsobem. I přes to, že je dnes
poměrně velká škála hromadně vyráběných přípravků pro parenterální výživu,
nestačí pokrýt individuální potřeby pa
cientů. Pro tyto pacienty pak připravujeme výživu v lékárně (pro nedonošené
novorozence, pacienty na centrálním JIP,
dětské pacienty). U nás připravenými infuzními a injekčními roztoky zásobujeme
nejen pracoviště Krajské zdravotní, a. s.,
ale také mnoho dalších zdravotnických
zařízení po celé ČR. V uplynulém roce

OTEVÍRACÍ DOBA LÉKÁRNY:
PO–PÁ
7.30–16.00 hodin
TEL.
477 112 153
OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJNY
ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB:
PO–PÁ
7.30–16.00 hodin
TEL.:
477 112 151
jsme připravili přibližně 45 000 lahví
infuzí.
ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍ PŘÍPRAVY CYTOSTATIK zajišťuje pro nemocnici přípravu
cytostatických léčivých přípravků určených k léčbě onkologicky nemocných
pacientů. Tato příprava je velmi náročná
a vyžaduje dodržování bezpečnostních
pravidel, protože připravovaná léčiva
jsou cytotoxická a zdraví nebezpečná.
Příprava probíhá ve speciálních boxech
– podtlakových izolátorech, kde je sterilní prostředí a zároveň snížené riziko
kontaminace pracovníka na minimum.
Obdobně jako příprava sterilních léčiv,
i příprava cytostatik probíhá za přísných,
legislativou definovaných podmínek.
ODDĚLENÍ KONTROLY LÉČIV zajišťuje
vstupní chemickou kontrolu surovin,
mezioperační a výstupní chemickou
kontrolu léčivých přípravků připravovaných v šaržích v nemocniční lékárně.
Především se na tomto oddělení analyzují infuzní a injekční roztoky připravené
na oddělení přípravy sterilních léčiv. Teprve až po úplném zkontrolování je možné roztok vydat z lékárny.
Činností, které v lékárně probíhají a kterým se věnují jednotliví farmaceutičtí asistenti nebo farmaceuti, je mnohem víc,
než bylo možné v tuto chvíli představit.
Ale i z tohoto stručného přehledu je zřejmé, že naší snahou je být lékárnou na vysoké odborné úrovni, která je schopná
zvládnout i ty nejnáročnější požadavky
ať už ze strany lékařů, tak i vás pacientů.
Mgr. Olga Mučicová, vedoucí lékárník
Lékárna Masarykovy nemocnice
v UL, o. z.
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STARTUJE SERIÁL PŘEDSTAVOVÁNÍ PORODNIC KZ, a. s.

Nemocnice Děčín

Představujeme porodnice Krajské zdravotní, a. s.
Gynekologicko-porodnické oddělení v Děčíně vzniklo hned po 2. světové válce jako
součást monoprimariátu chirurga dr. Rouska.

Prim. MUDr. Pavel Rubeš s ultrazvukem
Z osobností, které stály při jeho vzniku
a které se významně zasloužily o oddělení, nutno vzpomenout prim. Ivana
Šimka, jenž se stal prvním primářem
samostatného oddělení, prim. prof. Jaroslava Padovce a prim. Jiřího Voráčka,
kteří se významně podíleli na výchově
několika generací děčínských gynekologů a porodníků.
Na oddělení pracuje nyní sedm lékařů
v plném úvazku, tři lékaři jako externisté, střední zdravotnický personál v počtu
třicet devět plných úvazků a tři sanitáři.
Oddělení je rozděleno na 2 části a sídlí
v původní budově chirurgických oborů,
dnes označené jako pavilon D a E.
Část gynekologická se nachází v přízemí budovy E, kde kromě lůžkové části
s 18 lůžky jsou i ambulance – ultrazvuková, urogynekologická a senologická.
V přímé návaznosti je operační sál jednodenní chirurgie a operační sál gynekologického oddělení.
Porodnické oddělení sídlí ve 4. patře
budovy D, kde se nachází kromě lůžkové části šestinedělí s 16 lůžky i komplement porodnice se dvěma oddělenými
a klimatizovanými pokoji první doby,
se dvěma oddělenými porodními boxy,
novorozeneckou jednotkou pro ošetření

6

www.kzcr.eu

plodu ihned po porodu a operačním sálem k provedení císařského řezu.
V roce 2013 se ujal funkce primáře oddělení MUDr. Pavel Rubeš.
S jeho nástupem jsme po dvaceti letech
od poslední renovace zahájili rekonstrukci porodního sálu, oddělení šestinedělí
i oddělení novorozeneckého. Provedla
se i modernizace pokojů a společných
prostor. Náklady na rekonstrukci jsme
pořídili z vlastních zdrojů, kdy byly použity platby samoplátců ultrazvukových
vyšetření.
Uskutečnit tuto inovaci bylo možné díky
pochopení a pomoci vedení Nemocnice
Děčín, které nám k chybějící části nákladů pomohlo vyřízením provozního úvěru
u Krajské zdravotní a. s., který byl do konce roku 2013 splacen.
Všem, kteří se na rekonstrukci podíleli,
bychom chtěli tímto poděkovat. Naším
dalším cílem je dokončit započatou rekonstrukci a modernizaci gynekologické
části našeho oddělení.
Ambulantní gynekologická péče je dostupná 24 hodin denně.
AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ je tvořeno dvěma vyšetřovnami s moderními polohovatelnými gynekologickými lehátky, ultrazvukovými přístroji,
videokolposkopem.

Na ambulance navazuje UZ PRACOVIŠTĚ, které je vybaveno nejmodernějším
ultrasonografickým přístrojem Voluson
E 8 Expert firmy GE podporujícím 3D/4D
zobrazení s připojeným širokoúhlým
televizorem pro sledování vyšetření
pacientkami.
Na tomto přístroji provádíme hlavně
kombinovaný prvotrimestrální screening
v týdnu gravidity 11+6 až 13+6, jehož
přínosem je včasné odhalení genetických vad plodu neinvazivní cestou a tím
i přísnější indikace invazivních diagnostických metod.
Kvalita vyšetření je zaručena opakovanou certifikací s platnou akreditací
a licencí FMF London. Každé vyšetření
zaznamenává výstupní dokument v programu View Point, který je mezinárodně
srozumitelný a uznávaný světovou gynekologicko-porodnickou společností.
V případě pozitivního nálezu prvotrimestrového screeningu provádíme i invazivní diagnostiku – odběr plodové
vody – mezi 16. a 18. týdnem gravidity.
Od 21. týdne gravidity nabízíme orgánový screening a vyšetření srdce plodu – fetální echokardiografii. I pro tato vyšetřování jsme akreditováni a certifikováni.
Pacientkám je poskytován záznam z vyšetření formou nahrávek sekvencí 3D/4D
obrazu.
Pro pacientky s gynekologickými diagnózami toto pracoviště nabízí možnost
provedení cílených biopsií z pánevních
orgánů, případně z prsů. Provádíme zde
i měření při vyšetření pánevního dna
a poševního vchodu pro potřeby urogynekologické poradny.
Urogynekologická poradna je vybavena přístrojem pro urodynamická měření
a pracuje v prostředí, které zajišťuje diskrétní a klidné podmínky.
Senologická poradna zahájila letošním rokem, jako pilotní projekt v rámci
KZ, a. s., samostatnou činnost. Plánujeme v rámci mezioborové spolupráce vytvořit funkční jednotku, která pacientům
s onemocněním prsů usnadní, díky komplexní interdisciplinární péči, procesy
spojené s diagnostikou a léčbou.

ZÁKROKOVÝ SÁL jednodenní chirurgie
s přilehlým pooperačním pokojem s pěti
lůžky tvoří samostatnou jednotku. Navazuje na trakt ambulancí a je vybaven přístrojově k provádění operačních výkonů
v celkové i lokální anestezii.
OPERAČNÍ SÁL gynekologického oddělení je po rekonstrukci a je postupně
dovybavován přístroji a nástroji tak, abychom byli schopni operovat vaginálním,
abdominálním i minimálně invazivním
přístupem.
Od roku 2013 operujeme kompletní
spektrum gynekologických operací včetně onkologických, urogynekologických
a operací prsu.
GYNEKOLOGIE – LŮŽKOVÁ ČÁST – sestává z jednoho pooperačního pokoje
s vybavením pro kontinuální monitoring
vitálních funkcí, dvou nadstandardně
vybavených pokojů s vlastním hygienickým zázemím a tří pokojů se standardní
výbavou.
PORODNÍ SÁL – v naší porodnici se věnujeme porodům od dokončeného 35. týdne těhotenství. Porody před tímto termínem převážíme do perinatologických
center.
Ročně se v Děčíně narodí cca 650 dětí.
Pro I. dobu porodní jsou k dispozici 2 zrekonstruované pokoje vybavené relaxačními zónami k zaujetí libovolné polohy
rodičky, lůžkem pro doprovod, televizí,
rádiem a klimatizací. Klidné a maximálně
intimní prostředí pro matku i doprovod je
samozřejmostí. Pro budoucí maminky
i tatínky je zachována služba předporodních kurzů, jejichž absolvování ale
již není podmínkou přítomnosti osoby
blízké u porodu. Doprovod rodičky u porodu vybavujeme jednorázovým oděvem,
přirozeně nabízíme i drobné občerstvení.
Poplatek 100 Kč však zůstává realizační
nutností.
Preferujeme přirozený způsob porodu
s využitím dostupných alternativních
technik (sprcha, balón, vak, aromaterapie, polohování, lokální termoterapie).
K tlumení bolestí je připravena celá škála
analgezie včetně peridurální anestezie,
nově používáme inhalační analgezii ENTONOX. Pro II. dobu porodní slouží dva

porodní boxy se základním a speciálním
přístrojovým vybavením. Rodičkám jsou
umožněny kromě klasické polohy i různé
alternativní metody, a pokud jsou v souladu se zásadami lékařského vedení porodu, jsme ochotni vyjít vstříc požadavkům rodičky. Přímo na porodním sále je
zázemí pro malé operativní výkony v lokální i celkové narkóze.

Vyšetřovna porodního sálu

Porodní sál
Trakt porodního sálu je přizpůsoben
k rychlému přesunutí pacientky na porodnický operační sál k provádění císařského řezu.
Novorozeneckou jednotku tvoří box pro
ošetření novorozence. Všem nově narozeným dětem je odebrána krev ke stanovení pH.
Provádíme odběry pupečníkové krve pro
Cord Blood Center CZ, s.r.o. a Národní
Centrum Tkání a Buněk a. s.

Naším cílem je poskytnout budoucím rodičkám příjemné prostředí a zajistit jim
intimní atmosféru při životní události,
kterou narození potomka jednoznačně
je. Změnili jsme proto i celkovou filozofii náhledu na porod, tak jak je to běžné
v zemích Evropské unie.
Naše oddělení se zapojilo i do projektu
Přirozený Porod v Porodnici (PPP).
ODDĚLENÍ ŠESTINEDĚLÍ disponuje jedním pooperačním pokojem s možnou
nepřetržitou monitorací vitálních funkcí,
dvěma nadstandardními a šesti nově
zrekonstruovanými pokoji. Pokoje v poporodní části jsme opatřili nejen novou
barevnou výmalbou a novými funkčními matracemi do postelí, ale i žaluziemi a závěsy. Zřídili jsme útulnou jídelní
a návštěvní místnost. Maminky se tak
mohou kulturně a hlavně v klidu najíst
v hezkém prostředí. Mají zde možnost
používat lednici pro vlastní potraviny
a v době návštěv zde posedět s rodinnými příslušníky. Navázali jsme spolupráci s profesionální fotografkou, která
z portrétů novorozenců vytváří výzdobu
oddělení šestinedělí a kterou pravidelně obměňujeme. Obrázky novorozenců
hodláme se souhlasem rodiček vystavit
i v baby galerii na webových stránkách,
které se pro naše oddělení tvoří.
Úzká spolupráce s novorozeneckým
oddělením zajišťuje edukaci maminek
v péči o dítě i o sebe a kojící prsy, navíc
porodní asistentky spolu s novorozeneckými sestrami zajišťují provoz nepřetržité
telefonní linky laktační poradny.
Celý kolektiv děčínského gynekologicko-porodnického oddělení se věnuje
i činnosti vzdělávací a publikační. Podílíme se na výchově lékařů v přípravě
na odbornou specializaci, studentek
bakalářských oborů porodní asistentka
a všeobecná sestra, studentů medicíny
a tradičně i střední zdravotnické školy.
Zavedli jsme pravidelná setkání a semináře pro gynekology z oblasti Českosaského Švýcarska, semináře jsou odborné
a jsou akreditovány ČLK. Snažíme se přispívat do fondu celoústavních seminářů.
Prim. MUDr. Pavel Rubeš
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.
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Krajská zdravotní, a. s., se představila medikům Univerzity Karlovy

Seznámeni byli také se systémem
a možnostmi dalšího vzdělávání lékařů
v nemocnicích největšího poskytovatele
zdravotnických služeb v Ústeckém kraji.
Představeny byly i možnosti stipendijního programu Krajské zdravotní, a. s., spolu s dalšími stipendii Ústeckého kraje.

prezentovali jako atraktivní pracoviště
pro absolventy lékařských fakult. Máme
o mladé lékaře zájem, a pokud se rozhodnou pracovat v našich nemocnicích,
dokážeme jim nabídnout zajímavé podmínky,“ uvedl generální ředitel Krajské
zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, který medikům přiblížil základní informace o společnosti a jednotlivých zdravotnických
zařízeních.
Velkému zájmu studentů se pak těšila
i prezentace prof. MUDr. Martina Sameše, CSc., přednosty Neurochirurgické kliniky v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.,
a předsedy Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., který v prezentaci demonstroval i možnosti, které Krajská zdravotní, a. s., nabízí v oblasti vědecké práce,
kde konkrétně prezentoval úspěchy oboru neurochirurgie. Představení nemocnic
proběhlo díky podpoře a pod záštitou
rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA.

„Naše nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově jsme

Jiří Vondra
vedoucí Úseku ředitele KZ, a. s.

Ing. Petr Fiala představuje medikům Krajskou zdravotní, a. s.
Krajská zdravotní, a. s., představila
na půdě nejstarší tuzemské univerzity
svou činnost. Studenti lékařských fakult
pražské Univerzity Karlovy tak měli možnost seznámit se nejen s jednotlivými
nemocnicemi a rozsahem poskytované zdravotní péče, ale také s výzkumnou a vědeckou činností, odehrávající se na úrovni odborných pracovišť.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Krajská zdravotní, a. s., sdružující 5 nemocnic Ústeckého kraje:
Nemocnice Děčín, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Teplice,
Nemocnice Most, Nemocnice Chomutov

i

PŘIJME VŠEOBECNÉ SESTRY
POŽADUJEME:
• vzdělání – SZŠ, VZŠ nebo VŠ
• odbornou způsobilost k výkonu
povolání všeobecné sestry
• bezúhonnost a zdravotní způsobilost
• spolehlivost, flexibilnost
• schopnost samostatné a týmové
práce
• znalost práce na PC (Word, Excel)
• ochotu k dalšímu vzdělávání

Informace o volných místech: www.kzcr.eu, záložka nabídka zaměstnání
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NABÍZÍME:
• pracovní poměr s odpovídajícím
finančním ohodnocením
• možnost okamžitého nástupu
• zázemí úspěšné a stabilní
společnosti
• moderní a příjemné pracovní
prostředí
• 5 týdnů dovolené
• závodní stravování
• možnost dalšího vzdělávání
financovaného zaměstnavatelem
• podporu dalšího profesního rozvoje
• dobrou dopravní dostupnost

Ambulance Krajské zdravotní, a. s., ve Vejprtech v novém

Nemocnice Chomutov

Starostka Jitka Gavdunová, MUDr. Jiří Mrázek a Ing. Petr Fiala při slavnostním
otevření ambulance
Ve středu 8. dubna 2015 byly po několikaleté postupné rekonstrukci slavnostně
otevřeny další prostory městské polikliniky ve Vejprtech, v ulici Maxima Gorkého,
kde se na poskytování zdravotní péče významnou měrou podílí Krajská zdravotní, a. s., která zde provozuje několik ambulancí – detašovaných pracovišť Nemocnice
Chomutov, o. z.
K dřívějším ambulancím praktického lékaře, zubního lékaře a k zubní laboratoři
v přízemí objektu polikliniky se teprve
nedávno přistěhovala zdravotnická laboratoř IMUNO. Nově jsou v prvním patře rekonstruované polikliniky Krajskou
zdravotní, a. s., provozované ambulance
chirurgie a ortopedie, ambulance gynekologa a také rehabilitace. Ve stejném
patře je také umístěno radiodiagnostické
pracoviště s kvalitním moderním rentgenem, pořízeným a instalovaným z prostředků daru v hodnotě 1,6 mil. korun
od akciové společnosti ČEZ. Ve druhém
patře polikliniky nově sídlí ordinace dětského lékaře, také provozovaná Krajskou
zdravotní, a. s.
Vedle rekonstruovaných prostor nabízí
poliklinika v ulici Maxima Gorkého také
bezbariérový přístup ke všem ordinacím
v podobě zdvihací plošiny, realizované
za přispění darů od ČEZ, a. s., a společnosti Severočeské doly, a. s. Vedle

vozíčkářů mohou plošinu využít také maminky s kočárky, starší občané a další
osoby, pro které jsou schody těžko překonatelnou překážkou.
„Podmínky dostupnosti pro pacienty
z Vejprt a okolních obcí jsou tak opravdu nesrovnatelné oproti nevyhovujícím
prostorám bývalé LDN ve Vrchlického
ulici, kde ordinace předtím působily. Došlo také k jejich podstatnému přiblížení
nejen k centru města, ale také k autobusovému nádraží, kam veřejnou dopravou
přijíždějí občané okolních obcí. Celkové
náklady rekonstrukce polikliniky včetně
zdvižné plošiny a rentgenového přístroje
přesáhly šest milionů korun,“ uvedla Jitka Gavdunová, starostka Vejprt, při slavnostním symbolickém otevření ambulancí městské polikliniky.
„Přestože činnost v oblasti zdravotní péče nespadá do přímé gesce obcí,
město Vejprty postupně nejen adaptovalo a kultivovalo prostory městské

polikliniky, ale také výborně spolupracuje a vychází vstříc požadavkům a potřebám Krajské zdravotní, která ve Vejprtech
nejen delší dobu působí, ale díky dobré
spolupráci také rozšiřuje počet svých
odborných ambulancí. Městu Vejprty
a paní starostce a jejímu týmu za to patří
poděkování. Věřím, že vzhledem k odlehlosti města a jeho spádové oblasti ocení
dobrou spolupráci při zajišťování zdravotní péče o obyvatelstvo i akcionář Krajské zdravotní, tedy Ústecký kraj,“ uvedl
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské
zdravotní, a. s.
Krajská zdravotní, a. s., převzala detašované pracoviště ve Vejprtech v roce 2007,
kdy provozovala radiologické pracoviště
s jedním rentgenovým přístrojem, provozované v prostorách původní nemocnice
Vejprty, která jako samostatný právní
subjekt zanikla v roce 1999. Během prvních let od vzniku Krajské zdravotní, bylo
ve Vejprtech dále otevřeno pracoviště
gynekologické ambulance a pracoviště
ortopedické ambulance. Naposledy bylo
otevřeno pracoviště dětského obvodu
v roce 2013.
„Věřím, že příjemné prostředí nově rekonstruovaných prostor bude pozitivně
působit nejen na naše horské pacienty,
ale bude dostatečně motivující i pro náš
zdravotnický personál,“ doplnil generálního ředitele MUDr. Jiří Mrázek, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské
zdravotní, a. s.
Vedle stávajících odborných ambulancí se ještě dokončuje zprovoznění
radiodiagnostického pracoviště s novým
rentgenem, který bude také provozovat
Krajská zdravotní, a. s. Přístroj je digitální a snímky budou přímo ukládány
do centrálního datového úložiště Krajské
zdravotní, a. s., zde je budou popisovat
lékaři chomutovské nemocnice, ale v případě potřeby budou mít k obrazové dokumentaci přístup ve všech nemocnicích
společnosti.
Jiří Vondra
vedoucí Úseku ředitele KZ, a. s.
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Unikátní oční operace

Masarykova nemocnice
pro poškození zrakového nervu je zvýšený nitrooční tlak, anebo jeho nepřiměřené kolísání. Filtrující operace je jedním
z možných léčebných postupů, které nitrooční tlak sníží a zabrání tak dalšímu
možnému poškození.
redakce Infolistů

Krajská zdravotní, a. s., uspořádala odbornou konferenci
„4. Ústecký radiologický den“
Radiodiagnostické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Českou lékařskou komorou (OS ČLK) a Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků (POUZP) v Brně, uspořádalo již
„4. Ústecký radiologický den“.
Témata konference byla zaměřena
na rentgenové nálezy u emergentních,
tedy akutních, stavů. Přednášeli i lékaři
z klinických oborů, kteří společně tyto
stavy řeší, aby přednesli svůj pohled
na danou problematiku. V přednáškách
byla obsažena nejen diagnostika těchto stavů, ale i způsob intervenční léčby
emergentních případů v radiologii.

Jiří Vondra
vedoucí Úseku ředitele KZ, a. s.

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:
Unikátní miniinvazivní zákrok
V návaznosti na Světový týden glaukomu, který proběhl od 8. do 14. 3. 2015, byl
vzápětí proveden na Oční klinice Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., nový typ filtrující operace u pacientů s glaukomovým onemocněním.
Oční klinika Masarykovy nemocnice se
specializuje na operace glaukomu (zeleného zákalu) a byla vybrána jako první
pracoviště v ČR k provedení této operace.
Operaci provedla za velkého zájmu médií přednostka oční kliniky MUDr. Ivana
Liehneová, Ph.D.
Jednalo se o miniinvazivní operaci,
která sníží nitrooční tlak zavedením

glaukomového implantátu do prostoru
oka, kterým přirozeně nitrooční tekutina
odtéká, a pomocí tohoto implantátu se
drenáž tekutiny z oka zvýší.
Glaukom (zelený zákal) zahrnuje široké
spektrum onemocnění, u kterých dochází k postupnému odumírání nervových
buněk a nervových vláken zrakového
nervu. Významným rizikovým faktorem

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

• Zajímavé případy na Emergency
MNUL a jejich RTG obrazy – prim.
MUDr. Jana Bednářová, Emergency
MNUL
• Anafylaktický šok – MUDr. Jan Pajerek, Dětská klinika v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem, o. z.
• Komplikovaný případ mediastinitidy řešený stentem – MUDr. Jiří Král,
Oddělení hrudní chirurgie MNUL,
prim. MUDr. Jiří Stehlík, Gastroenterologické oddělení MNUL
• Náhlá příhoda břišní? (Kazuistika) –
MUDr. Zuzana Šustrová, RDG oddělení Nemocnice Teplice
• Stp. fraktuře humeru s kovovou fixací – MUDr. Alnahari Abdul Salam, RDG
oddělení Nemocnice Most

Dar sportovců

• Pneumocephalus a pneumoopticus
jako komplikace PNO
– prim. MUDr. Milouš Derner, RDG
oddělení MNUL
• Cizí tělesa zavedená do urogenitálního traktu za účelem sexuální stimulace – MUDr. Marek Broul, FECSM,
Klinika urologie a robotické chirurgie
MNUL
Odborným garantem akce se stal opět
MUDr. Milouš Derner, primář Radiodiagnostického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

MUDr. Milouš Derner – odborný
garant akce
• Krvácení u traumat – MDCT diagnostika – MUDr. Filip Cihlář, RDG oddělení
MNUL
• Možnosti nové angiolinky v MNUL –
Mgr. Regina Langová, RDG oddělení
MNUL
• Emergentní kazuistika (Ruptura mezenteria) – MUDr. David Škvára, RDG
oddělení MNUL
• Střelná poranění v RTG obraze –
MUDr. Libor Pála, RDG oddělení MNUL
• Shaken baby sy – MUDr. Pavel Chmelík, RDG oddělení MNUL
• Katameniální pneumotorax
– MUDr. Lenka Hořejší, RDG oddělení
MNUL

Sponzorka akce
PharmDr. Gabriela Jemelková
firma Bracco Imaging Czech s. r. o.

Masarykova nemocnice

Sportovní večírek 2015, který se konal v prostorech Hotelu a restaurantu Větruše v Ústí nad Labem, přinesl Dětské klinice, oddělení IMP, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajské zdravotní, a. s., finanční dar, jehož celková hodnota činila
16 500 Kč.
Tento finanční dar osobně předali zástupci FK Ústí nad Labem, BK Sluneta Ústí nad Labem a Slunety Fitness přímo na jmenovaném oddělení do rukou přednosty MUDr. Jaroslava Škvora, CSc. Navázali tak na loňskou akci a výtěžek ještě navýšili. „Jsme připraveni i nadále v akci pokračovat a finanční prostředky navyšovat,“ uvedl marketingový manažer FK Ústí nad Labem Milan Seidl,
kterého doprovázeli manažeři Tomáš Hrubý za BK a Tomáš Novák za SF.
Glaukomový implantát
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Nevšední zájem médií

redakce Infolistů
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Kardiologická klinika KZ, a. s., zavádí další unikátní výkony

Masarykova nemocnice

je však výkon nemocnými mnohem lépe
tolerován a nevyžaduje dlouhodobou
hospitalizaci,“ uvedl k nové metodě léčby profesor MUDr. Pavel Červinka, Ph.D.,
FESC, FSCA, přednosta ústecké kardiologické kliniky.
Kardiologická klinika v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem, o. z., vedená profesorem
Pavlem Červinkou, byla vybrána samotným výrobcem tohoto zařízení, jako

Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D.,
FESC, FSCA
Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., zahájila jako jedna
z prvních v České republice katetrizační
léčbu nedomykavosti mitrální chlopně.
Nemocní s tímto onemocněním jsou
standardně léčeni klasickou kardiochirurgickou operací – plastikou či náhradou mitrální chlopně. Někteří nemocní
však kardiochirurgický výkon nemohou
podstoupit vzhledem k vysokému riziku
operace z důvodu různých přidružených
onemocnění. Právě pro tyto nemocné
byla v nedávné době vyvinuta méně
invazivní perkutánní léčba – zavedení
tzv. MitraClipu, který nově aplikuje ústecká kardiologická klinika.
„Výkon spočívá v zavedení speciálního
zařízení – clipu (kolíčku), přes pravou
stehenní žílu až do levé srdeční síně,
a spojení obou cípů chlopně k sobě.
Tímto způsobem dochází ke zmenšení
nedomykavosti a zlepšení obtíží nemocných. Výsledky MitraClipu jsou srovnatelné s chirurgickou léčbou, oproti které
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Záběry ze zákroku

jedno z několika pracovišť (v České republice jsou pouze 3), k provádění těchto výkonů, a to vzhledem k úspěchům,
kterých na poli léčby kardiovaskulárních
onemocnění ústecká kardiologie dosáhla. Zavedením tohoto výkonu do klinické
praxe se posouvá pracoviště mezi nejprestižnější kardiovaskulární centra v ČR.
Jiří Vondra
vedoucí Úseku ředitele KZ, a. s.

Zátěžové ergometrické vyšetření na dětském oddělení

Nemocnice Teplice

Zátěžové ergometrické vyšetření provádíme na Dětském oddělení v Nemocnici Teplice, o. z., od roku 2013.
Zátěžová ergometrie je zcela neinvazivní a cenné vyšetření v kardiologii, které
může podat řadu informací o schopnosti
srdečního svalu snášet vyšší námahu.
Zátěžové ergometrické vyšetření provádíme u pacientů, kteří přicházejí s doporučením ošetřujícího lékaře. Vyšetření je
plně hrazeno pojišťovnou.
Dále provádíme toto vyšetření v rámci
pravidelných preventivních prohlídek,
na vyžádání všem sportovcům i nesportovní veřejnosti. Vyšetření si hradí klient.
Do preventivních prohlídek zařazujeme
vstupní prohlídku, kterou provádíme
před zahájením cvičení nebo plánovanou sportovní aktivitou, a periodickou
prohlídku sportovce, která má platnost
1 rok, není-li stanoveno jinak. Před významnými sportovními akcemi se provádí prohlídka mimořádná a přímo v terénu
před začátkem sportovní akce se provádí
orientační prohlídka sportovce. Do skupiny preventivních prohlídek patří i prohlídka konziliární (indukovaná), která je
zaměřená na specifickou problematiku.
K ergometrickému vyšetření používáme
bicyklový ergometr. Bicyklový ergometr je přístroj, který se skládá z rotopedu
a EKG měřícího zařízení. V průběhu vyšetření je monitorována EKG křivka a tepová
frekvence při různých intenzitách zátěže. Přístroj snímá EKG křivku a tepovou
frekvenci pomocí elektrod připevněných
na hrudník a záda pacienta. EKG křivka
ukazuje elektrickou aktivitu srdce. Elektrody, umístěné na hrudníku, snímají
elektrické potenciály ze srdce a získané
informace EKG přístroj po zesílení zpracovává a zapisuje v podobě křivky na obrazovku. Při zátěži se mohou objevit
na EKG křivce změny, které při klidovém
EKG záznamu nejsou patrny. Takto může
lékař odhalit skryté srdeční onemocnění.
Pacientovi podstupujícímu toto vyšetření doporučujeme vybavit se sportovní
obuví, sportovním oblečením, ručníkem
a lahvičkou s pitím.
Před začátkem vyšetření nastaví sestřička správnou polohu rotopedu dle výšky

pacienta, potom mu připevní elektrody
na hrudník a záda, ováže manžetu tlakoměru kolem paže a změří klidový tep, tlak
a natočí EKG.
Pacientovi je obvykle nastaven nejprve
režim s minimální zátěží a potom je mu
zátěž postupně zvyšována až do maximálního zatížení. V průběhu celého
vyšetření je pacientovi měřena a zaznamenávána tepová frekvence a EKG křivka. Po každém zvýšení zátěže je změřen
a zaznamenán krevní tlak. Po dosažení
maximální zátěže přechází pacient opět
do režimu ergometru s minimální zátěží, ve kterém zůstává ideálně do doby
poklesu tepové frekvence na původní
klidovou hodnotu. Po ukončení testu je
pacientovi opět zaznamenána EKG křivka a změřen krevní tlak. Vyšetření trvá se
všemi náležitostmi zhruba 30 minut.
Předčasně vyšetření ukončíme při vyčerpání pacienta, při dušnosti nebo bolestech na hrudi, při změnách EKG křivky typických pro ischemii, při vážnější poruše
rytmu srdce a při velké změně krevního
tlaku.
V průběhu vyšetření a po vyšetření je pacientovi umožněn přísun tekutin. Po vyšetření může pacient využít hygienický
koutek k osprchování.
Přítomnost doprovodu dětského pacienta při vyšetření je samozřejmostí.
Psychická podpora rodičů často změní
vyšetření na závod. Povzbuzování a pozitivní motivace mnohdy pomáhá dítěti
k podání lepšího výkonu a překonávání
krize.
Komunikace se sportujícími dětmi i jejich doprovodem nám často rozšiřuje povědomí o možnostech sportování nejen
v okrese Teplice. Děti a jejich doprovod
většinou velmi pozitivně vnímají význam
vyšetření.
Zkušenosti z praxe nám dávají zpětnou
vazbu, která vypovídá o zdravotním stavu pacienta, o jeho fyzických možnostech a také psychickém stavu pacienta.

Zátěžový test
Z pohledu zdravotní sestry je práce v oblasti tělovýchovného lékařství velmi zajímavá a motivující.
V současné době využíváme pro toto vyšetření prostory a vybavení interní ambulance v omezeném čase tří hodin 1x týdně. Blížící se realizace vybavení vlastních
prostor nám umožní nabídnout zájemcům o toto vyšetření více možností pro
objednání, hlavně v často požadovaných
odpoledních hodinách.
Potřebné informace o vyšetření a objednávání poskytujeme prostřednictvím
webových stránek a telefonicky na dětské příjmové ambulanci. V rámci semináře jsme s podmínkami poskytování tohoto vyšetření seznámili praktické pediatry.
Podobné semináře chystáme i pro zájemce ze stran sportovních oddílů.
Naším cílem je spokojenost pacientů a jejich doprovodu s poskytováním
ošetřovatelské péče na našem oddělení
a také rozšiřování služeb v oblasti preventivní péče.
Kamila Tetřevová, vrchní sestra
Dětské oddělení
Nemocnice Teplice, o. z.
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Artroskopické operace na ortopedickém oddělení
CO JE ARTROSKOPIE?
Je to miniinvazivní operační zákrok prováděný na operačním sále. Endoskopická diagnostická a současně terapeutická
vyšetřovací metoda, umožňující přesnou
diagnózu poranění nebo onemocnění
kloubů a zároveň jejich ošetření.
Artroskopické vyšetření se provádí uvnitř
kloubu. Bez otevření, za optické kontroly
přenosem obrazu z kamery na obrazovku. Během zákroku je možné ihned provádět ošetření zjištěného poranění, nebo
řešit diagnostické stavy. Výhodou této
metody je především minimální zátěž pro
klienta, snížené riziko infekce, menší bolestivost, zkrácení pooperačního období,
časná rehabilitace, rychlejší rekonvalescence a brzký návrat k běžné činnosti
a také ke sportu.
DRUHY ARTROSKOPICKÝCH OPERACÍ
NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ:
Jedná se o artroskopie kolenního, ramenního, loketního, kyčelního, hlezenního
kloubu, zápěstí a drobných kloubů ruky
a nohy. Na našem oddělení se setkáváme s artroskopií kolenního a ramenního
kloubu.

implantáty kovové, např. z titanu, nebo
vstřebatelné implantáty, které se v průběhu několika let vstřebají.

Diagnostická artroskopie
Endoskopická vyšetřovací metoda umožňující přesnou diagnostiku poranění
nebo onemocnění kloubů, nejčastěji kolenních a ramenních.
Jednoduchá artroskopie
Během tohoto endoskopického vyšetření je možné provádět ošetření zjištěných
poranění nebo řešit některé diagnostické stavy. Ošetření menisku, chrupavek
a další menší výkony.
Složitá operační artroskopie
Po ověření diagnózy jsou ošetřena složitá poškození chrupavek a dalších nitrokloubních struktur s použitím shaveru
nebo artroskopické vrtačky. Ošetření
prasklého menisku nebo jeho odstranění.
Rekonstrukční artroskopie
Týká se kolenního i ramenního kloubu.
Výkon slouží k rekonstrukci složitějšího
nitrokloubního poškození následkem
úrazů a zánětlivých stavů. Jedná se například o rupturu a plastiku kolenních vazů
nebo stabilizaci ramenního kloubu. Pro
rekonstrukční výkony se používají fixační
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Artroskopické výkony kolenního kloubu:
–– ošetření poranění nitrokloubních
struktur,
–– ošetření poškození zevních či vnitřních menisků,
–– ošetření poškození kolenních vazů,
kloubních chrupavek,
–– řešení nestability čéšky,
–– ošetření zhmoždění výstelky kolenního kloubu,
–– odstranění volných kloubních
tělísek,
–– odstranění výrůstků a ošetření burz
a cyst,
–– plastiky vazů.

Artroskopické výkony ramenního
kloubu:
–– stabilizace ramene při recidivujících
luxacích,
–– ošetření poraněné rotátorové manžety (léze a praskliny),
–– vyjmutí kloubních myšek,
–– uvolnění prostoru mezi pažní
kostí a nadklíčkem (subacromiální
dekomprese),
–– ošetření burzitid a zánětlivých změn,
–– odstranění vápenatých hmot
(kalcifikací),
–– ošetření šlachy dvouhlavého pažního svalu (bicepsu),
–– rozrušení srůstů u ztuhlého (zmrzlého) ramene.
Příčiny poranění kolenního a ramenního
kloubu
Klouby jsou spojení dvou nebo více kostí. Tvary kloubů jsou všeobecně známé
z obecné anatomie, spojení kostí je vytvořeno kloubním pouzdrem a vazivovým
aparátem. Pouzdro kolenního kloubu je
členité ve své vazivové (fibrózní) a synoviální vrstvě.
Mechanismus úrazu působí proti stabilizačnímu účinku vazů a pouzdra a vede
k jejich poškození.
1. stupeň – distorze pouzdra – projeví se
minimálním otokem a bolestivostí, kloub
je stabilní
2. stupeň – distorze vazu – větší otok,
drobný hematom, kloub je stabilní
3. stupeň – částečná ruptura vazu – část
vazivových fibril je přetržena, část je
intaktní, část distendována, klinicky –
hematom, subluxace v kloubu a částečná
nestabilita
4. stupeň – kompletní ruptura vazu – výrazný otok, hematom, omezení funkce –
instabilita kloubu
Další typy poranění kloubu:
–– subluxace – změna postavení části
kloubu,
–– luxace – vykloubení, dislokace,
–– luxační zlomeniny – luxace spojené
se zlomeninou,
–– chondrální zlomeniny – zlomeniny
povrchu chrupavek,

–– osteochondrální zlomeniny – totožné poranění, ale odlomený fragment
obsahuje i subchondrální kost.
U všech poranění se může vytvořit v kloubu krvácení (hemarthros) nebo při dlouhodobém dráždění výpotek (hydrops).
Příprava před artroskopickou operací
Před plánovanou operací je klient podrobně informován o průběhu vyšetření,
rozsahu prováděného výkonu a dalším
postupu léčby. Je domluven termín operace a způsob anestezie. Nabízíme celkovou krátkodobou nebo spinální anestezii.
Jedná se o operační zákrok, proto je nezbytné podstoupit předoperační vyšetření u obvodního lékaře, zhodnocení
aktuálního zdravotního stavu, vyšetření
krve a moče. Zprávu interního předoperačního vyšetření si klient vezme s sebou
k hospitalizaci.
Před operací lékař opět informuje klienta
o průběhu operace, seznámí ho s možnými komplikacemi a následnou léčbou.
Poté klient podepisuje souhlas s operačním výkonem.
K artroskopii a dalším výkonům v celkové anestezii je nástup k hospitalizaci den
před operací nebo ráno před zákrokem.
Dle zvyklosti zdravotnického zařízení.
S tím souvisí důkladná předoperační
příprava klienta k zajištění jeho nejvyšší bezpečnosti a pohodlí. Je nezbytné
být nalačno – od půlnoci nejíst, nepít,
nekouřit. Po konzultaci s anesteziologickým lékařem a podepsání souhlasu s anestezií je možno ráno zapít pravidelně
užívané léky malým douškem vody. Před
výkonem je nutné vyndat kontaktní čočky
a event. zubní protézu. Před operací je
zahájena léčba nízkomolekulárním heparinem, jako prevence vzniku tromboembolické nemoci. Event. podání antibiotik
ke snížení rizika infekce.
Artroskopická operace
Po důkladné dezinfekci širokého okolí
kloubu je proveden první mini řez kloubu. Do kloubu se dostáváme přes malé
vpichy (tzv. porty), do kterých se zavádí
optika artroskopu. Artroskop je speciální
endoskopický přístroj určený k vyšetření
kloubů. Je to tenká kovová trubička o průměru několika milimetrů, která je na konci opatřena kamerou. Také je zdrojem

světla, proplachu a záznamu. Dalšími
porty se zavádějí artroskopické nástroje.
Po celou dobu výkonu je kloubní dutina
proplachována sterilním fyziologickým
roztokem. Na monitoru máme dokonalý
přehled o celém stavu kloubu.
Během výkonu může operatér speciálními nástroji v kloubu ošetřovat různá nitrokloubní poranění.
Používá artroskopické kleště, kyrety, sondy, cíliče, extraktory, dráty, šrouby, vrtáky, motorové frézy, tzv. shavery, nebo přístroje pro odpařování tkání, tzv. vapery.
Také může pořídit videozáznam a fotodokumentaci nálezu operovaného kloubu.
Délka operačního výkonu se pohybuje
mezi 30 až 60 minutami, závisí na obtížnosti léčebného zákroku.
Pooperační péče
Po operaci sledujeme celkový stav klienta, stav vědomí, periferii operované končetiny a stav bolesti. Pokud je přiložena
ortéza, kontrolujeme její správné přiložení a nastavení. Při složité a rekonstrukční
artroskopii je zavedena Redonova odsavná drenáž na 24 až 48 hodin. Sledujeme
funkčnost drenáže, množství a obsah
v drénu. Klient je peroperačně zajištěn
antibiotiky a antikoagulační léčbou, jako
prevence vzniku pooperační infekce se
zánětlivým charakterem (gonitídy) a rovněž rizika tromboembolické nemoci (flebotrombózy). Ledováním a elevací končetiny po operaci předcházíme otokům
a snižujeme bolestivost. Převaz po operaci se provádí do 2 až 3 dnů, odstranění
stehů za týden od operace.
Další kontroly následují podle závažnosti operačního zákroku. Podpažní nebo
francouzské berle se používají v rozmezí
1–6 týdnů podle operačního nálezu a indikace lékaře. Pooperační rehabilitace
je individuální a pokračuje ambulantní
péčí.
Rehabilitace první pooperační den
Cílem rehabilitace je obnovení a udržení
rozsahu hybnosti končetiny, snížení otoku a snížení bolesti.
Začínáme se cvičením pasivní hybnosti,
abychom zamezili vzniku pooperačních
srůstů a ztuhlosti kloubu. Záleží na druhu výkonu a poškození kloubu, eventuálně přiložení fixační ortézy.

Rehabilitační metody u artroskopie kolenního kloubu jsou:
–– isometrie, dorsiflexe, posilování
stehenních a hýžďových svalů,
–– po odstranění redonovy drenáže
vertikalizace pacienta,
–– chůze o berlích s odlehčením operované končetiny,
–– rozcvičování kolenního kloubu.
Rehabilitace následující dny u artroskopie ramenního kloubu:
–– u lehčích artroskopických výkonů se
končetina fixuje několik dní pouze
šátkovým obvazem,
–– u rekonstrukčních výkonů s použitím fixační ortézy po dobu několika
týdnů (stabilizace ramene, sešití
rotátorové manžety) klidový režim,
procvičování, pouze zápěstí a loketního kloubu,
–– po dostatečné délce fixace a jejím
odstranění je možno zahájit cvičení,
–– zprvu cvičení pasivní za pomoci
fyzioterapeuta,
–– posilování ramenního pletence,
–– zvětšení rozsahu pohybu, rozvoji
svalové síly a koordinace,
–– správně vedená pooperační rehabilitace za přítomnosti fyzioterapeuta se podílí, z 50 % na úspěchu
operace,
–– postupná rehabilitace je indikována
vždy lékařem a za asistence určeného fyzioterapeuta.
Artroskopické operace jsou díky včasné diagnostice a možnému rychlému
operačnímu řešení vítanou metodou.
Současně se sníženou pooperační zátěží a tím spojenými následnými nízkými
riziky. Krátkodobá hospitalizace a rychlý
návrat do běžného života. Určitou alternativou vyšetření kloubu je magnetická resonance, která však neumožňuje
léčebný zásah, tudíž artroskopii plně
nenahradí.
Současná ortopedie má i další nové léčebné a podpůrné metody, o kterých budeme informovat v následujících číslech
Infolistů.
Jaroslava Preislerová, všeobecná sestra
Ortopedické oddělení
Nemocnice Most, o. z.
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Krása pomáhá dětem
Ve čtvrtek 16. 4. 2015 proběhla v divadle v Ústí nad Labem charitativní módní
přehlídka „KRÁSA POMÁHÁ DĚTEM“ – již
10. jubilejní ročník tohoto úspěšného
projektu.
Za dobu působení tohoto projektu se
organizátorce Lence Kocmanové Taussigové podařilo získat na dětská oddělení
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., celkovou částku 3 141 000 Kč.
Letošní výtěžek 340 000 Kč bude věnován novorozeneckému oddělení, které
pořídí za 240 000 Kč monitor životních
funkcí a zbývajících 100 000 Kč bude investováno do zkrášlení prostředí dětské
chirurgie.
Známé modelky před slavnostním večerem, jako vždy, navštívily dětská oddělení

Moderátorka to s dětmi umí

Masarykova nemocnice

11. 5. 2015 od 8 do 14 hodin

Na Kožním oddělení Nemocnice Chomutov, o. z., budeme pacienty vyšetřovat od 8 do 14 hodin, vyšetření je bezplatné, bez objednání a bez žádanky praktického lékaře. Přijít může každý, kdo si objevil na kůži barevnou
změnu, která by mohla být nádorem.
Podobnou akci plánujeme na Kamencovém jezeře v Chomutově

6. poradenské setkání kožních odborníků s veřejností

„KDYŽ SE CHCEŠ OPALOVAT,
MUSÍŠ SE CHRÁNIT.“
29. 6. 2015 od 11 do 16 hodin

Lenka Kocmanová Taussigová s moderátorkou Terezou Kostkovou

Inna Puhajková s malým pacientem

Modelky se sluníčky od dětí z dětského oddělení
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Jako každý rok i letos proběhnou v chomutovské nemocnici dvě preventivní akce, které upozorňují, že je
důležité se chránit v létě před sluncem a předcházet tak kožním nádorům.

15. EVROPSKÝ DEN MELANOMU

Masarykovy nemocnice a předaly nemocným dětem hračky a drobné dárky.
Večer pak mohli diváci v Severočeském
divadle opery a baletu obdivovat nejen
naše známé modelky, např. Innu Puhajkovou, Gábinu Kratochvílovou, Gábinu Frankovou, Lucii Váchovou, Hanku
Mašlíkovou, ale také letošní tři vítězky
České Miss Nikol Švantnerovou, Andreu
Kalousovou a Karolínu Mališovou. V roli
modelů se představili moderátoři Vlasta
Korec, Mirek Šimůnek, Martin Čermák,
Ondra Vodný a Petr Vojnar. Modelky předvedly krásnou kolekci přední české návrhářky Beaty Rajské, dále pak Intersport
a Šifra módu. Návštěvníky také šokovala
přehlídka pracovních oděvů Canis.
Celým večerem provázela Tereza Kostková, zazpíval Janek Ledecký a již tradičním hostem akce byl dětský sbor Koťata.
O choreografii a režii večera se opět postarala Lenka Vinická.
Šek pro Masarykovu nemocnici převzal ředitel zdravotní péče MUDr. Josef
Liehne.
Redakce Infolistů

www.kzcr.eu

POZVÁNKA

Srdečně zve prim. MUDr. Radka Neumannová
Kožní oddělení
Nemocnice Chomutov, o. z.

NEMOCNICE CHOMUTOV

Poděkování
hudební skupině The Boom Beatles Revival Band and Orchestra a firmě Adler Czech, a.s.
13. prosince 2014 uspořádala hudební
skupina The Boom ve spolupráci s produkční agenturou B. B. Art, Kulturním
střediskem města Ústí nad Labem,
za podpory města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje 24. Vánoční benefiční
koncert. Generální partner firma Adler
v rámci koncertu vytvořila ve spolupráci
s módní návrhářkou paní Liběnou Rochovou limitovanou edici charitativních
triček s poselstvím právě paní Liběny
Rochové. V průběhu koncertu byl firmou
Adler předán Onkologickému oddělení
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem šek na 200 000 Kč.
Benefiční vánoční koncerty jsou pořádány již od r. 2006 a od r. 2010 jsou výtěžky
věnovány na konto Onkologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem. Částka darovaná v loňském roce
byla kompletně využita na rekonstrukci
a vybavení jídelny pro pacienty, která zároveň slouží jako společenská místnost.

Zrekonstruovaná jídelna pro pacienty
Na afterparty 21. 2. 2014 byl předán
další šek v částce 52 000 Kč od ostatních sponzorů a členů hudební skupiny
The Boom.
Naše poděkování patří nejenom účinkujícím a sponzorům, ale i všem, kteří
zakoupením charitativního trička podpořili ústecké onkologické oddělení,

které v současnosti prochází rozsáhlou
rekonstrukcí. Veškeré získané finanční
prostředky budou využity k dalšímu zpříjemnění prostředí pro naše onkologické
pacienty.
prim. MUDr. Martina Chodacká
Onkologické oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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profily
MUDr. KLÁRA KUBCOVÁ
LÉKAŘ OČNÍ KLINIKY MNUL, O. Z.
oční kliniky pod vedením paní primářky
Liehneové.
Proč tento obor?
Oftalmologii jsem si vybrala vlastně již
ve čtvrtém ročníku na lékařské fakultě,
kde jsem dva roky dobrovolně navštěvovala oční kliniku v pražské Ústřední vojenské nemocnici a zejména tato praxe mne
utvrdila v tom, že oftalmologie je tím pravým oborem pro mne.

Proč jste si vybrala zrovna tuto
nemocnici?
V Ústí jsem se narodila, mám zde zázemí a po absolvování 1. lékařské fakulty
v Praze byla ústecká nemocnice logickou
volbou, zejména díky vysokému kreditu

Jaké byly vstupní podmínky?
Vstupní podmínky byly dle
očekávání.

mého

Jak je o mladé lékaře profesně
postaráno?
Dle mého velmi dobře. Nemohu si v tomto
směru stěžovat, ale jako začínající mladý
lékař nemohu ani tolik srovnávat.

Jaké mají mladí lékaři možnosti ve svém
profesním růstu – další vzdělávání, stáže,
školení, atestace?
Již během mých prvních měsíců na oční
klinice jsem měla možnost navštívit několik vzdělávacích akcí, takže jsem i v tomto směru velmi spokojená. Ráda bych
na oční klinice dál pracovala a dokončila
atestaci v mém oboru.
Máte nějaké přání?
Na oční klinice jsem velmi spokojená, ale
jestli bych si mohla něco přát, tak by to
byla úprava současného nemocničního
systému, který jak mně, tak asi i mnoha
mým kolegům zabírá leckdy velmi zbytečně čas a finálně mi nedovolí podívat se
na „svého pacienta“ v okamžiku, když přejde na jiné oddělení ústecké nemocnice.

zpracoval Mgr. Josef Rajchert, vedoucí redaktor Infolistů

Jarní benefiční koncert pro nemocnici

Nemocnice Teplice

V neděli 22. března 2015 uspořádala Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem, o. s. akci s názvem Jarní benefiční
koncert pro teplickou nemocnici. Jednalo se o první větší společnou akci. Koncert se
konal v kostele sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí v Teplicích.
Moderování celého večera se ujalo Divadlo Krabice Teplice. Vystoupily sbory
Collegium Hortensis a Audite Silete, studenti teplické konzervatoře, žáci Základní umělecké školy Teplice a také kontrabasista pan Martin Suske s doprovodem
Pavly Waserbauer na klávesy.
Úvodní slovo měl ředitel zdravotní
péče v teplické nemocnici pan primář
MUDr. Tomáš Hrubý, který ve svém proslovu zmínil i podtitul a motto celé akce:
„Chceme dělat více pro naše pacienty, ne
protože musíme, ale protože chceme.“
Vysvětlil přítomným návštěvníkům, že
peníze vybrané z dobrovolného vstupného budou využity pro pacienty – konkrétně na lepší vybavení a zpříjemnění
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pobytu v nemocnici pro dlouhodobě hospitalizované pacienty.
Dále se ujala slova koordinátorka dobrovolníků v teplické nemocnici Jana
Obermannová, která společně s hlavní
sestrou teplické nemocnice paní Mgr. Kateřinou Vágnerovou tuto akci pomáhala
organizovat. Koncertu se zúčastnil také
generální ředitel KZ, a. s., Ing. Petr Fiala,
který statečně vydržel až do konce, byť
byl program dlouhý dvě hodiny a v kostele byla pořádná zima.
Náš velký dík patří všem, kteří se nezištně podíleli na přípravách koncertu –
účinkujícím, kteří vystoupili bez nároku
na finanční odměnu, panu Petru Wolfovi, který ve své tiskárně zdarma vytiskl

propagační letáky a také Římskokatolické farnosti, která umožnila konání této
akce v prostorách kostela.
Protože se jednalo o benefiční koncert,
byly u vchodu umístěny dvě kasičky, hlídané dobrovolníky, do kterých mohli návštěvníci koncertu vhodit svůj příspěvek.
V pondělí byly na teplickém magistrátu
kasičky rozpečetěny a všechny peníze
sečteny.
Celková částka, kterou se podařilo vybrat, činí 11 046 Kč.
Všem, kteří si přišli na koncert poslechnout nadějné nebo již významné hudebníky a hudební tělesa a současně také
finančně přispěli, moc děkujeme!
Jana Obermannová
koordinátorka dobrovolníků
Mgr. Kateřina Vágnerová, hlavní sestra
Nemocnice Teplice, o. z.

19

Nadační fond Kolečko pro dětskou chirurgii

POZVÁNKY

Masarykova nemocnice

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z. pořádá

Nadační fond Kolečko uspořádal v ústeckém Činoheráku benefiční divadelní představení „Úča
musí ven“, které tentokráte přineslo Oddělení
dětské chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., celkem
83 500 Kč.
Spolu s ostatními zdroji z nadace Kolečko
(140 000 Kč) tak obdrželo oddělení celkem
223 500 Kč. Paní Linda Jandová, která nadační
fond vede a oddělení dětské chirurgie dlouhodobě podporuje, mu již pomohla získat přístroje
a nástroje skoro za 2 miliony korun. V současnosti, po vybavení oddělení bateriovou kostní
vrtačkou, monitory vitálních funkcí a vybavením
nástroji pro otevřené operace, schází již jen 23 tisíc pro pořízení nástrojů pro otevřené a laparoskopické operace.
Jsme této nadaci velmi vděčni za přízeň našemu
oddělení a za jejich pomoc.
Linda Jandová z NF Kolečko, prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., FEBPS
– Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Thomayerovy
nemocnice, Praha a prim. MUDr. Petr Polák

redakce Infolistů
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MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM
spojenou s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu
za rok 2014 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z Masarykovy
nemocnice

27. 5. 2015 od 14.00 do 18.00 hodin
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: Organizační a tiskové oddělení KZ, a. s.
TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: Multimediální tým OVVDV KZ, a. s.
Perinatologická centra Ústeckého kraje ve spolupráci
s OS ČLK a POUZP, pod záštitou RSDr. Stanislava Rybáka,
1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje, pořádají

14. PERINATOLOGICKÉ DNY
ÚSTECKÉHO KRAJE

prim. MUDr. Petr Polák
Oddělení dětské chirurgie
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Kasičky naděje v lékárnách KZ, a. s.
Jsou mezi námi lidé, kteří rádi pomáhají druhým. Pokud mezi
ně patříte i vy, máte nyní jedinečnou příležitost pomoci vážně nemocným dětem.
Společnost Krajská zdravotní, a. s., připravila ve spolupráci
s Nadačním fondem Kapka naděje akci, jejíž výtěžek bude věnován právě těmto dětem. Pokud tedy zavítáte do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a využijete možnosti vyzvednutí léků v její lékárně, najdete tam kasičku Nadačního fondu
Kapka naděje, do které budete moci přispět. V lékárně Masarykovy nemocnice může mít každý svou „Kapku naděje“.
Ředitelka Nadačního fondu Kapka naděje Elen Švarcová
uvedla, že částky, kterými návštěvníci do kasičky přispějí,
zůstávají dané nemocnici. „Není to tak, že bychom vybrané finance přerozdělovali, ale získaný obnos ihned putuje
na konkrétní pomoc dětskému oddělení nemocnice,“ řekla
Elen Švarcová.
Ing. Eva Urbanová z Organizačního a tiskového oddělení Krajské zdravotní, a. s., doplnila, že kasičky najdou pacienti v lékárnách všech pěti nemocnic společnosti KZ, a. s., tedy v Ústí
nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě i Chomutově.

VÝROČNÍ VĚDECKOU KONFERENCI

4.–5. června 2015
Hotel Ostrov, Ostrov u Tisé, Ústí nad Labem
ODBORNÍ GARANTI:
Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., MUDr. Ivo Blšťák, MUDr. Pavel
Gerych, Gynekologicko-porodnická klinika v Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.,
MUDr. Petr Janec, MHA, Novorozenecké oddělení Masarykovy
nemocnice v UL, o. z.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
Organizační a tiskové oddělení KZ, a. s.
TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ:
Multimediální tým OVVDV KZ, a. s.

www.kzcr.eu/konference/perinaden2015/

Oddělení klinické biochemie Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
pořádá pod záštitou Ing. Petra Fialy, generálního ředitele
Krajské zdravotní, a. s., regionální mezioborovou
odbornou konferenci pro pracovníky klinických laboratoří

INTERLAB 2015
10. 6. 2015 od 9.00 do 14.00 hodin
Výukové centrum KZ, a. s., v Ústí nad Labem, ul. Sociální péče (nový
areál na Bukově) budova B (s heliportem), 5. patro, posluchárna č. 3

Zleva prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje
Vendula Svobodová a ředitelka Elen Švarcová

ODBORNÝ GARANT:
Ing. Pavla Eliášová
OKB KZ, a. s. – MNUL, o. z.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: Organizační a tiskové oddělení KZ, a. s.
TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: Multimediální tým OVVDV KZ, a. s.

http://www.kzcr.eu/konference/interlab2015/

21

placená inzerce

Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel

Nemocnice Chomutov

JAKÉ JSOU TEDY CÍLE DNEŠNÍ KAPKY 97?
1. Poskytnout pacientovi relevantní informace v oblasti zdravotnictví.
2. Poskytnout pacientovi odborné sociální poradenství:
a) v době onkologické léčby či při recidivě nemoci
–– průkaz mimořádných výhod TP,
ZTP, příspěvek na provoz motorového vozidla
–– příspěvek na péči
–– příspěvek na zvláštní rehabilitační a kompenzační pomůcky
–– pečovatelská služba, domácí
zdravotní péče, hospicová péče
–– psychologická podpora rodině
b) v době remise a rehabilitace
–– zajištění informací o následné
rehabilitační či lázeňské péči
3. Poskytnout podpůrnou psychoterapeutickou pomoc v rámci svépomocné skupiny. Dle potřeby zprostředkovat odbornou psychologickou
pomoc.
4. Vychovávat mládež a dospělou veřejnost k zodpovědnosti za své zdraví, konkrétně pořádáme přednášky
na středních školách o prevenci rakoviny prsu a varlat s nácvikem samovyšetřování prsů.

5. Pořádat přednášky na témata blízká problematice onkologických
onemocnění.
6. Sdružovat dobrovolníky se zájmem
pracovat v oblasti pomoci onkologickým pacientům.
7. Hájit práva a zájmy pacientů vůči
státním subjektům.
8. Organizovat rekondiční ozdravné pobyty pro nemocné a sociálně slabé.
9. Organizovat vzdělávací semináře
pro onkologické pacienty v oblasti
psychologie.
10. Organizovat pravidelné kurzy počítačové gramotnosti pro seniory a sociálně slabé.
11. Máme aktivní internetové stránky
s internetovou poradnou, kde podle
potřeby odpovídá lékař, psycholog
i sociální pracovník.
Principy podle kterých se řídíme:
–– Respektujeme vlastní vůli a volbu
uživatele, soukromí a důvěrnost
sdělení.
–– Dodržujeme zásadu mlčenlivosti
a uplatňujeme zodpovědný a etický
přístup k uživatelům.
–– Usilujeme o aktivní stáří uživatelů
našich služeb a snažíme se zabránit
jejich sociální izolaci.

A5 hrazenapece.ai 1 15.1.2015 12:06:41

www.lazneteplice.cz

Lázně

Bc. Marcela Vörösová
předsedkyně spolku Kapka 97

C

FOTOSOUTĚŽ 2015 POKRAČUJE...

M

Milí čtenáři, fotografové. I nadále přijímáme příspěvky z vašich
fotoaparátů, nečekané záběry a poutavé snímky z vašich akcí. Vyhodnocení obdržených příspěvků očekávejte v červenci.
Své příspěvky zasílejte na adresu redakce infolistykz@kzcr.eu
v minimálním formátu 1 MB.
1. CENA věcná cena v hodnotě 1 500 Kč

CM

2. CENA poukaz do lékáren KZ, a. s., v hodnotě 900 Kč
3. CENA poukaz do lékáren KZ, a. s., v hodnotě 600 Kč
Mgr. Josef Rajchert, vedoucí redaktor Infolistů
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Teplice
v

Č e c h á c h

Dobrá zpráva
Lázně od pojišťovny opět na 4 týdny,
pobyt můžete za čas i opakovat

Y

MY

CY

CMY

K

Od ledna 2015 platí nová vyhláška,
která zlepšila podmínky lázeňské
péče hrazené zdravotní pojišťovnou.
Nejvýraznější změnou je prodloužení komplexního
lázeňského pobytu (KLP) u vybraných indikací z 21
na 28 dnů. Možné je nyní opět také opakování pobytu.
V Lázních Teplice v Čechách se prodloužení KLP týká většiny
onemocnění nervových (VI / 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10) a několika
onemocnění pohybového ústrojí (VII / 1, 2, 3, 4, 10, 11).

Neváhejte a řešte vypsání
návrhu na lázeňskou péči
co nejdříve.
Jak postupovat?
Poradíme na
tel.: 417 977 444

Jestliže bydlíte v docházkové nebo dojezdové vzdálenosti, využijte možnosti ambulantní péče na základě FT poukazů,
a to u dospělých (více na tel.: 417 977 160) i dětí (více na tel.: 417 977 703).
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placená inzerce

Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel, byla založena
v roce 1998. Jako zdravotní sestra, pracující v té době na lůžkovém oddělení
nukleární medicíny chomutovské nemocnice, kde se léčí metastázy do skeletu pomocí otevřených zářičů, jsem
měla pocit, že k pacientovi se dostávají
informace týkající se jeho nemoci velice
těžce, nebo vůbec.
Zjistila jsem, že nejen ve světě, ale
i v České republice existují spolky
a sdružení, tzv. svépomocné skupiny,
které tyto lidi sdružují, aby si předávali
vlastní zkušenosti a spolu získávali informace pro řešení svých specifických
problémů, které jsou s takto závažným
onemocněním spojeny. S podporou tehdejšího primáře onkologického oddělení
MUDr. Kůty vzniklo naše sdružení a spolupráce funguje i dnes s paní primářkou
MUDr. Chodackou a zdravotními sestrami chomutovské onkologie. Jednou
měsíčně dochází na onkologické oddělení naše členky jako dobrovolnice a při
jednoduchých ručních pracích se snaží
navázat kontakt s pacienty v akutních fázích léčby. Myslím, že situace v informovanosti pacientů je dnes nesrovnatelná
a pomalu chápou, že by měli být lékaři
rovnocenným partnerem. Ale informací
na internetu a v médiích je mnoho, takže
zorientovat se v nich není jednoduché.

Odborné a vzdělávací akce
Krajská zdravotní, a. s.
datum
15. 1. – 14. 5. 2015
4. 5. 2015

odborné a vzdělávací akce KZ, a. s.

místo konání

Akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře *

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

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře *

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

4. 5. 2015

Mobing a Bossing (od 8.00 do 12.30 hod.) *

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

4. 5. 2015

Mobing a Bossing (od 12.30 do 17.00 hod.) *

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

5. 5. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře *

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

5. 5. 2015

Základy první pomoci – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS

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

6. 5. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro lékaře

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

11. 5. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře *

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

12. 5. 2015

Cyklické školení „Hygienické zabezpečení rukou
ve zdravotnictví“

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

12. 5. 2015

Bezpečné podání intravenózního léčiva

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

13. 5. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro lékaře

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

14.–15. 5. 2015

36. severočeská transfuziologická a hematologická konference

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

18. 5. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře *

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

19. 5. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře *

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

20. 5. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP

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

25. 5. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře *

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

26. 5. 2015

Cyklické školení „Hygienické zabezpečení rukou
ve zdravotnictví“

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

26. 5. 2015

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře *

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

27. 5. 2015

Jak nás ovlivňují emoce – emoční alchymie *

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

27. 5. 2015

Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře

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

27. 5. 2015

Výroční vědecká konference MNUL

Hotel Clarion

* AKCE NAPLNĚNA

Oddělení vědy, výchovy a dalšího vzdělávání (OVVDV) KZ, a. s.

Křesadlo 2014 – ocenění pro dobrovolníky
Ocenění Křesadlo – cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Lidi, kteří ze své
vlastní vůle a ve svém volném čase dělají něco pro druhé.

Michal Broža předává ocenění
MUDr. Janě Dušánkové

Ve čtvrtek 19. března 2015 se v prostorách
Císařského sálu Muzea města Ústí nad
Labem uskutečnil slavnostní večer, v rámci kterého bylo oceněno 6 dobrovolnic.
Z 15 nominací z celého Ústeckého kraje
vybrala regionální hodnoticí komise šestici
oceněných.
V rámci 13. ročníku cenu převzaly také oceněné dobrovolnice, které pojí dobrovolnická činnost s Masarykovou nemocnicí v Ústí
nad Labem.
Klára Tyrbachová zde působí jako dobrovolnice od r. 2012. Nejdříve docházela
na dětské oddělení JIP za vážně nemocným
chlapečkem (18 měsíců) a postupem času
se rozhodla i pro další oddělení, jako jsou
ARO nebo onkologie.
MUDr. Jana Dušánková je zakladatelkou
a dobrovolnicí mobilní hospicové péče pro
onkologicky nemocné pacienty v Ústí nad

Labem. Jejím posláním je starat se o pacienty, kterým již nemůže pomoci současná
medicína. Mnohokrát se během své práce
setkává s lidmi, kteří nechtějí skončit svůj
příběh života na nemocničním lůžku, ale
doma obklopeni rodinou. Péče o pacienty i jejich rodiny je 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu po celý rok.
Činnost dobrovolníků je vítána všude tam,
kde je to možné nebo potřebné. V mnoha
případech zprostředkovávají dobrovolníci
lidský kontakt, přináší nové možnosti a příjemnou energii.
Generálním partnerem akce byla i tentokrát
společnost Knauf Insulation, která dlouhodobě podporuje občanský sektor na Ústecku a Teplicku. Záštitu nad Křesadlem 2014
převzalo Informační centrum OSN v Praze.
Bc. Jiřina Gasserová
koordinátorka akce Křesadlo 2014
Dobrovolnické centrum, o. s.
Ústí nad Labem

Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a. s., k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu.
O čem chcete v Infolistech číst, o čem chcete diskutovat, eventuálně tip na osobnost, pracoviště nebo diagnostickou a léčebnou
metodu. Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat! Neváhejte a napište nám! Infolisty jsou Vaším časopisem!
Kontakt: Mgr. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, Organizační a tiskové oddělení KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

