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ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Vážení čtenáři Infolistů,

stejně jako v tomto čísle nemocničního časopisu Kraj-
ské zdravotní, i v několika předchozích vydáních jste 
mohli zaznamenat inzerát obracející se na zdravotní 
sestry s nabídkou práce v nemocnicích Krajské zdravot-
ní, a. s. Jsme největším poskytovatelem zdravotní péče 
a zároveň největším zaměstnavatelem v Ústeckém kra-
ji, celkem máme přes 6 700 zaměstnanců a z toho pro 
zajištění chodu všech pěti nemocnic potřebujeme více 
než 2 700 zdravotních sester. Je tedy pochopitelné, že 
jejich obecný nedostatek v rámci českého zdravotnictví 

doléhá i na naši společnost. Nedílnou součástí řízení Krajské zdravotní je odpověd-
ná mzdová a sociální politika, která zaručuje všem zaměstnancům ve všech našich 
nemocnicích pravidelný růst mezd. A právě motivace pro lékaře a zdravotní sestry 
je na prvním místě. Nejen mzdové podmínky jsou ale podstatné při volbě zaměst-
navatele. Abychom vám rozhodování při výběru usnadnili, tak jsme do našeho fi-
remního měsíčníku nově připravili seriál ze všech našich nemocnic, věnovaný obo-
ru ošetřovatelství, jehož první díl prezentuje zdravotní péči v ústecké Masarykově 
nemocnici. Dané téma bude jistě přínosné i pro širší veřejnost. Jsem přesvědčen, 
že Krajská zdravotní má budoucím zdravotním sestrám co nabídnout a že se může 
svým vybavením, pracovním prostředím, ale i odměňováním srovnávat s fakultními 
nemocnicemi v České republice. Věřím, že náš seriál osloví ty z vás, které momen-
tálně uvažujete o novém zaměstnání v daném oboru nebo třeba zvažujete změnu 
zaměstnavatele. Těším se na případné setkání v některé z našich nemocnic.   

Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. 
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Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v modernizaci prostor dětského pavilonu ústecké 
Masarykovy nemocnice, a to dětskou rehabilitací. Jedná se o regionální zdravotnické 
pracoviště, kde se léčí malí pacienti nejen z Ústí nad Labem. Rekonstrukční práce 
proběhly v tomto rozsahu po více než dvaceti letech, tedy poprvé od doby výstavby 
tohoto komplexu. Nové uspořádání prostor nabízí lepší zázemí jak pro fyzioterapii, 
tak pro ergoterapii.

KZ, a. s., má v Masarykově nemocnici moderní dětskou rehabilitaci
Masarykova nemocnice

Předseda představenstva Krajské zdra-
votní, a. s., Ing. Jiří Novák uvedl, že mo-
dernizace dětské rehabilitace navázala 
na první etapu rekonstrukce dětského 
pavilonu, která proběhla v ústecké Ma-
sarykově nemocnici v loňském roce. „Re-
konstrukci dětské rehabilitace jsme roz-
dělili do dvou etap. V první etapě jsme 
zrekonstruovali lékařské pokoje a ambu-
lance. V druhé etapě jsme zrekonstruova-
li prostory pro ambulantní pacienty. Obě 
etapy na sebe navazovaly, aby se sta-
vební práce co nejméně dotkly provozu 
dětského pavilonu,“ řekl Ing. Jiří Novák. 
„Nejde však o poslední investici v rámci 
rekonstrukce dětského pavilonu ústecké 
Masarykovy nemocnice. Zamýšlíme za-
teplení celé budovy včetně výměny oken 
a dveří, které dosud nebyly vyměněny 
v rámci dílčích rekonstrukcí, kterou je na-
příklad ta právě ukončená. V rámci další 
modernizace dětského pavilonu plánuje-
me také rozšíření budovy o jedno patro, 
ve kterém by nově vznikly administrativní 
prostory zdravotnického personálu včet-
ně zasedací místnosti, spisovny, skla-
dových prostor, kuchyňky, hygienických 
zařízení a komunikační prostory, čímž se 
nám uvolní stávající prostory pro další 

zlepšení prostředí pro poskytování zdra-
votní péče,“ dodal předseda představen-
stva Krajské zdravotní, a. s.
Celkové náklady na rekonstrukci dětské 
rehabilitace ústecké Masarykovy nemoc-
nice a přilehlých prostor přesáhly 1,8 mi-
lionu Kč. „Rekonstrukční práce včetně 
vybavení prostor novým zařízením, pro-
vedeným v moderním vzhledu odpovída-
jícímu požadavkům a standardům doby, 
byly hrazeny výhradně ze zdrojů Krajské 
zdravotní. Další plánované investice pak 
opět počítají jak se zdroji od Ústeckého 
kraje, tak se zdroji dotačními,“ doplnil 
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s.
Ředitel zdravotní péče Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jo-
sef Liehne řekl, že letošní rok je rokem 
významného rozvoje rehabilitačního od-
dělení. „Po uvedení do provozu přístroje 
pro roboticky asistovaný nácvik chůze 
dnes otevíráme zrekonstruované rozší-
řené prostory dětské rehabilitace. Před 
dokončením je projekt na vytvoření nové 
stanice rehabilitačního oddělení v pavi-
lonu T, čímž Krajská zdravotní, potažmo 
Masarykova nemocnice, získá dalších 

25 lůžek a bude tak moci navýšením re-
habilitačních lůžek lépe zabezpečit ná-
vaznou péči o pacienty léčící se v našem 
Komplexním cerebrovaskulárním centru, 
traumacentru a po ortopedických opera-
cích,“ uvedl MUDr. Josef Liehne.
Primář Rehabilitačního oddělení Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Pavel 
Maršálek k novým prostorám dětské re-
habilitace uvedl, že za vyzdvihnutí stojí 
nové ambulance pro ergoterapii. „Zlepši-
lo se hlavně prostředí pro děti, které je 
více podobné domácímu, což u malých 
pacientů navozuje větší pocit bezpe-
čí. Výhodou také je, že prostory dětské 
rehabilitace jsou ve stejném pavilonu 
jako ostatní dětská oddělení ústecké 
Masarykovy nemocnice,“ pochvaloval si 
MUDr. Pavel Maršálek.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Slavnostní zahájení provozu

Nové zázemí

Před měsícem jsme se radovali z nově 
zrekonstruovaných ambulancí rehabili-
tačního oddělení. A dnes? Naši návštěv-
níci již stihli poničit domeček. Proč?!

2 3



www.kzcr.eu

 Sesterská  péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. Masarykova nemocnice

NEJPOČETNĚJŠÍ SKUPINOU 
V OŠETŘOVATELSTVÍ JSOU SESTRY 
Společnost Krajská zdravotní, a. s., za-
městnává přes 2 500 registrovaných 
zdravotních sester, více než 500 labo-
rantů, fyzioterapeutů a 1 000 zdravot-
ních asistentů a dalších nelékařských 
pracovníků. Je to obrovský počet lidí, 
kteří pracují v tzv. pomáhajících profe-
sích. To je termín, který zahrnuje všech-
ny ty, kteří se v praxi i teorii zaměřují 
na pomoc druhým. 

Jaké charakterové vlastnosti by měl mít 
takový člověk? Měl by být empatický, 
důvěryhodný, trpělivý. Měl by být odolný 
vůči stresu, dostatečně sebevědomý, aby 
zvládl i náročné situace. S velkou motiva-
cí pomáhat. S příjemným vystupováním 
a schopností vlídné komunikace. Kde vzít 
4 000 takových pracovníků? 

která má kromě svého zaměstnání ro-
dinu, mimopracovní zájmy a koníčky 
a hlavně malé děti. Postupem času také 
přibude péče o staré rodiče. Nežije jen 
svou prací, chce se bavit, sportovat, jez-
dit na dovolenou, posedět v kavárně, žít 
běžný život. Není to Matka Tereza. A tady 
je zřejmě ten zádrhel. Sestra je společ-
ností vnímána jako osoba, která je vždy 
po ruce, ochotná a vstřícná. Je po ruce 
24 hodin. Stačí zazvonit. 
Proč je nás, sester, málo? Proč chybí ne-
lékaři (to je tak divný termín, že i Word mi 
to automaticky opravil na „mlékaři“) na-
příč celou republikou? Mluví se o nízkých 
platech. Ano, nějak se na sestry zapomí-
ná, nemají svůj vlastní „Sesterský klub“, 
odborovou organizaci, která by byla vidět 
a hlavně slyšet se svým protestem pro-
ti ohodnocení jejich práce. Ale není to 
jen otázka výše platu. Samozřejmě se 
do práce chodí za mzdu, není to však 
jediné kritérium. Ta další jsou pracovní 
prostředí, kolektiv, zájem zaměstnavate-
le. A také únava, přepracovanost, fyzická 
zátěž. To jsou dvě misky vah na obou 
stranách. Práce ve zdravotnictví je tvrdá, 
těžká a velice zodpovědná. Každé po-
chybení může mít fatální následky. Pře-
staňme proto mluvit ve vzletných větách 

o tom, že práce sestry je poslání. Ne, je 
to zaměstnání. Má za ně být odpovídající 
hodnocení a také následný odpočinek. 
Čas na ten běžný život. 
A zároveň také čas na to, v klidu tu prá-
ci vykonávat. Nezastupovat současně 
místo sestry, pomocného pracovníka, 
administrativní síly, uklízečky apod. Mít 
se na koho obrátit v případě nutnosti – 
na svoje nadřízené nebo kolegy. A čas-
to také na ochrannou službu, strážníky 

nebo policisty. Útoky na zdravotníky 
se množí, snad každý čelil ve své praxi 
hrubým nadávkám i fyzickému útoku, 
pomluvám a agresivnímu jednání, ne-
chutným telefonátům. To je druhá strana 
mince v tom krásném povolání, kde je 
většina žen. 
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 
má více než 1 500 zaměstnanců v nelé-
kařských profesích, je největší z odštěp-
ných závodů akciové společnosti Krajská 
zdravotní. Soustřeďuje se sem také ná-
ročnější péče. S tím samozřejmě souvise-
jí i vyšší nároky na teoretické i praktické 
znalosti a um lékařů i nelékařů. Pracuji 
zde mnoho let a vím, že převážná větši-
na z nás má nemocnici ráda. Jsme pyšní 
na to, co umíme, jsme hrdí na to, jak je 
nemocnice krásná a moderní. Postupně 
se opravují i ta místa, kde to tak pěkně 
nevypadá. Každá nová ambulance, každé 
nové lůžko na pokoji nám udělá radost. 
Věnuje se pozornost jak stížnostem, tak 
poděkováním od pacientů. Asi nejsme 
všichni ti trpěliví, vstřícní a empatičtí, 
ale vybrali jsme si toto povolání a chce-
me se pacientům věnovat profesionálně 
a zodpovědně.

Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra 
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

V příštím vydání představíme sesterskou 
péči v chomutovské nemocnici. 

Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra Masarykovy nemocnice  
v Ústí nad Labem, o. z.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Moderní čekárny nabízejí příjemné prostředí pro malé pacienty  
– vrchní sestra Mgr. Michaela Rothová

Světový den srdce – zdravotní sestry Jana Ryvolová (vlevo)  
a Michaela Procházková

Bez zdravotních sester by nemocnice nepracovaly. Stejně jako u lékařů i u sester platí, že jsou nepostradatelné, péče o pacien-
ty s nimi stojí a padá. Jejich práce, odměňování i jejich nedostatek ve zdravotnických zařízeních jsou dnes častým předmětem 
široké diskuse. Je to dobře, zaslouží si patřičné ocenění, uznání a pozornost. Proto jsme se rozhodli představit vám jejich práci 
v jednotlivých nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. Je to představení otevřené a nepřikrášlené, připravují ho hlavní sestry jednot-
livých nemocnic, které tuto práci znají asi nejlépe a dokážou velmi výstižně a přesně popsat, co znamená pracovat jako zdravotní 
sestra. 

Ing. Vojtěch Krump, náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.

Ve zdravotnictví se v několika posledních 
letech odehrává spoustu nového, tak 
trochu i revolučního. Především ve vzdě-
lávání. Dávno již nestačí středoškolské 
vzdělání. Sestra musí absolvovat ba-
kalářský program na vysoké škole, aby 
mohla nastoupit do zaměstnání. Výjimky 
neexistují. Absolventi střední zdravotnic-
ké školy s maturitou jsou zdravotničtí asi-
stenti. Jak název napovídá, měli by asis-
tovat sestře při výkonu její práce. 
Ovšem ani bakalářským titulem to ne-
končí. Je třeba se specializovat na práci 
v jednotlivých oborech. Takže následu-
je vzdělávání v oboru intenzivní péče, 
instrumentování na operačních sálech 
a specializace na jednotlivé obory. Stu-
dium je prostě dlouhé a náročné. Sestra 
je plnohodnotnou pracovnicí až po něko-
lika letech praxe. Ale v drtivé většině je 
to také žena (mužů je mezi námi málo), 
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Modernizovanými prostory konvenční nukleární medicíny včetně laboratoře pro 
přípravu radiofarmak disponuje Krajská zdravotní, a. s., v Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, o. z., na pracovišti V Podhájí. Do běžného provozu byly uvedeny 
1. 5. 2016. 

První část modernizace prostor konvenční nukleární medicíny Masarykova nemocnice
ještě objekt zateplit, vybudovat v něm lé-
kárnu, revitalizovat parkoviště a realizo-
vat drobnější akce v interiérech,“ nastínil 
další plány.
„Jsem rád, že představenstvo společ-
nosti rozhodlo o rekonstrukci a podniklo 
kroky, aby pracoviště V Podhájí zůstalo 
i nadále výhodou pro obyvatele velké 
části Ústeckého kraje. Modernizované 
prostory oddělení nukleární medicíny 
jsou svým současným vybavením špičko-
vým pracovištěm, laboratoře pro přípravu 
radiofarmak se svou úrovní v rámci Čes-
ké republiky řadí hned za ty, které byly 
otevřeny jako první v Česku v Masaryko-
vě onkologickém ústavu v Brně,“ uvedl 
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s.
Modernizovanými prostory hosty prove-
dl MUDr. Aleš Chodacki, primář Odděle-
ní nukleární medicíny Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., a Nemocnice Chomu-
tov, o. z. Vysvětlil, proč bylo potřeba mo-
dernizovat. „Z pohledu diagnostického 

Nejdůležitější součástí modernizace oddělení nukleární medicíny je špičkové 
přístrojové vybavení

Laboratoř pro přípravu radiofarmak

Prim. MUDr. Aleš Chodacki
Oddělení ústecké nukleární medicíny 
se pyšní moderním prostředím

Zrekonstruovaná chodba  
září doslova novotou

Do areálu ústecké Masarykovy nemocni-
ce V Podhájí investovala Krajská zdravot-
ní, a. s., v poslední době nemalé finanční 
prostředky, a to nejen na oddělení veřej-
nosti známější onkologie, ale i na sou-
sední, úzce spolupracující oddělení 
nukleární medicíny. V obou případech se 
investice týkaly jak revitalizace a moder-
nizace budov areálu, tak masivní obměny 
a doplnění novou přístrojovou technikou. 
Nákup přístrojového vybavení na od-
dělení konvenční nukleární medicíny 
v hodnotě převyšující 90 milionů Kč byl 
podpořen ve výši 85 % z Regionální-
ho operačního programu Severozápad 
a Integrovaného operačního programu 
Ministerstva zdravotnictví ČR. Ke spo-
luúčastem ve výši 15 % bylo využito na-
výšení základního jmění Krajské zdra-
votní, a. s., Ústeckým krajem, jediným 
akcionářem společnosti. Konkrétně 
z projektu Inovace a obnova zobrazovací 

techniky Krajské zdravotní, a. s., byl po-
řízen za 13 847 240 Kč hybridní systém 
SPECT/CT, za 7 286 888,70 Kč systém 
SPECT (jedno fotonová emisní výpočetní 
tomografie) a za 574 750 Kč stabilní širo-
kopásmový spektrometr. 
V souvislosti s pořízením přístrojů pro-
běhly úpravy nejen potřebných prostor, 
ale také souvisejících čekáren, komuni-
kačních a dalších obslužných prostor, 
vše za 3 473 786 Kč, z vlastních zdrojů 
Krajské zdravotní, a. s. Úpravy byly do-
končeny v březnu 2016 a jejich realizace 
trvala čtyři měsíce. 
Prostředky z projektu Komplexní onko-
logické centrum Krajské zdravotní, a. s., 
byly využity také k nákupu přístroje 
PET/CT v hodnotě 68 423 806 Kč, který 
je nyní připravován k provozu a bude pre-
zentován samostatně po ukončení druhé 
části modernizace oddělení nukleární 
medicíny. Součástí tohoto projetu byla 

také dodávka speciálního vybavení labo-
ratoří pro přípravu radiofarmak.
Podobně zmodernizovala Krajská zdra-
votní, a. s., prostory konvenční nukleární 
medicíny a laboratoře pro přípravu radio-
farmak na svém druhém pracovišti v Ne-
mocnici Chomutov, o. z.
„Pracoviště v minulosti nesplňovalo 
podmínky a ministerstvo zdravotnictví 
muselo několikrát posunout udělenou 
výjimku. Nejprve se počítalo se zcela no-
vým objektem pro onkologii a nukleární 
medicínu Masarykovy nemocnice. Jeho 
realizace by ale přišla na jednu miliar-
du korun, přičemž v té době se stavělo 
obdobné centrum v Plzni za více než dvě 
miliardy, Krajská zdravotní by tehdy na-
víc nezískala úvěr. Nové představenstvo 
proto nakonec rozhodlo o postupné re-
konstrukci, do níž jsme zatím investovali 
přes 250 milionů Kč, s důsledným vyu-
žíváním dotačních zdrojů,“ připomněl 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s. „Nejzásadnější in-
vestice jsme již realizovali, dále chceme 

procesu se zlepšila kvalita vyšetření, šíře 
diagnostických možností, komfort paci-
enta a odpadlo jedno vyšetření a jeden 
případný další pobyt ve zdravotnickém 
zařízení. Pokud se totiž ukáže, že paci-
enta je nutné dovyšetřit, provádí se to 
rovnou na našem oddělení a nemusí 

navštívit ještě svého lékaře, nechat si vy-
psat žádanku, objednat se a dojít na dal-
ší vyšetření. To je obrovská výhoda. 
Z pohledu pacienta máme daleko větší 
množství materiálu k hodnocení, množ-
ství informací, abychom se mohli dostat 
k co nejpřesnějšímu vyšetření paciento-
vy choroby. Zároveň přestavba přinesla 
celkový komfort pacientům, protože zde 
nebyly čekárny, které jsou nyní oddělené 
a samo prostředí je pro návštěvníky, ale 
i zaměstnance výrazně příjemnější.“ 

Nukleární medicína je lékařský obor, kte-
rý slouží k diagnostice a léčbě pomocí 
izotopů, patří mezi neinvazivní vyšetřo-
vací metody. Na rozdíl od diagnostické 
radiologie, která je založena na anatomii, 
nukleární medicína umožňuje získávat 
informace nejen anatomické, ale hlavně 
o orgánových funkcích či metabolizmu. 
Laboratoře pro přípravu radiofarmak jsou 
prostory s deklarovanou třídou čisto-
ty, v nichž se připravují léčivé přípravky 
pro diagnostiku pacientů vyšetřovaných 
na oddělení nukleární medicíny. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent
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sester a lékaře, kteří aplikují a ošetřují 
dlouhodobé katétry. K 31. 3. 2016 jsme 
aplikovali 36 midline katétrů. Od dubna 
letošního roku byly vybrány další sestry 
z ostatních oddělení Nemocnice Děčín. 
Ty budou řádně proškoleny a na svých 
odděleních budou zajišťovat ošetření 
dlouhodobých vstupů podle stanove-
ných algoritmů.

ROZDĚLENÍ VSTUPŮ
• periferní katétr – flexila, midline,
• centrální katétr – CVC, PICC (Periphe-

rally Inserted Central Catheter) – cen-
trální katétr, který je zavedený přes 
periferní žílu (v. cephalica, v. basilica 
nebo v. brachialis) do horní duté žíly, 

Jednotka intenzivní péče (JIP) je specializované oddělení nemocnic poskytující inten-
zivní zdravotnickou péči. Mnoho nemocnic má také další úseky intenzivní péče pro 
speciální obory medicíny, podle potřeby a možností příslušné nemocnice.

JIP v minulosti a dnes
Nemocnice Děčín

Dne 7. 4. 2016 jsme pořádali pro všeobecné sestry a lékaře v Nemocnici Děčín semi-
nář na téma „Dlouhodobé žilní vstupy“. 

Dlouhodobé žilní vstupy
Nemocnice Děčín

Vybavení JIP

CO JE POTŘEBA VĚDĚT
Dlouhodobé žilní vstupy představují sys-
témy, které umožňují aplikovat léky nebo 
parenterálně podávanou výživu do cent-
rální žíly po dobu mnoha měsíců až let. 
Na rozdíl od krátkodobých žilních vstupů 
(periferní kanyla a klasický centrální žilní 
katétr) jsou určeny nejenom pro hospi-
talizované pacienty, ale především pro 
dlouhodobou ambulantní péči. Každá 
z uvedených možností má své výhody 
a omezení. Z tohoto důvodu je třeba znát 
indikace dlouhodobých žilních vstupů, 
možné komplikace při jejich zavádění 
a využívání. Intravenózní terapie v ošet-
řovatelství je technicky vysoce speciali-
zovaná činnost, při které musí ošetřující 
personál vykazovat jak dobré klinické 
znalosti, tak technickou zručnost.

KDO NÁS NAVŠTÍVIL  
A KDO SE ZÚČASTNIL
Edukační seminář proběhl za účasti 
pozvaných hostů z Fakultní nemocni-
ce v Motole prof. MUDr. Jiřího Charvá-
ta, CSc., Mgr. Kateřiny Lisové a jejího 
1. PICC týmu sester. Byly jsme seznáme-
ny s postupy, péčí a plánováním aplikací 
dlouhodobých vstupů. 
Na seminář byly pozvány sestry z Nemoc-
nice následné péče VIA Česká Kamenice, 
Oddělení následné péče Ryjice a z Do-
mova pro seniory Severní Terasa. 

NAŠE ZAČÁTKY
Vybraný tým sester a lékaře z ARO Ne-
mocnice Děčín se zúčastnil v květnu 
2015 kurzu na interní klinice FN v Mo-
tole u prof. MUDr. Jiřího Charváta, CSc., 
a Mgr. Kateřiny Lisové. Zprostředkova-
telem semináře se stala firma Medilyst, 
která se specializuje na vzdělávání v ob-
lasti cévních přístupů.

JAK JSME POKRAČOVALI
Po absolvování kurzu byla na našem pra-
covišti vytvořena pracovní skupina „Mid-
line tým“, která se skládá z vyškolených 

až do místa, kde přechází do pravé sr-
deční síně,

• implantibilní port.

KRÁTCE K VYUŽITÍ KATÉTRŮ
Zavádění katétru se provádí pod sono-
grafickou kontrolou.
MIDLINE 1–3 měsíce doba zavedení

– antibiotická terapie, infuzní te-
rapie, aplikace krevních derivá-
tů, periferní parenterální výživa 
s osmolaritou do 600 osmo/l, 
léčivé přípravky s pH větším 
než 5 nebo pH nižším než 9.

PICC 3–12 měsíců doba zavedení 
– trvající antibiotická terapie, 

chemoterapie, biologická léč-
ba, parenterální výživa, léčivé 
přípravky s pH menším než 
5 nebo pH vyšším než 9, ne-
zřídka k opakované aplikaci 
krevních derivátů, odběr vzor-
ků žilní krve.

Ani jeden katétr není fixován ke kůži sutu-
rou, pouze kvalitní lepicí fixací – Grip-Lok. 

PICC VS. MIDLINE
• dle přístupové cesty – oba zavedeny 

periferií,
• dle umístění konce katétru – PICC 

centrální, midline periferní,
• dle materiálu – oba nejčastěji poly-

uretan nebo silikon,
• dle délky zavedení – PICC permanent-

ní, midline dočasný.

KOMU INDIKOVAT 
Protinádorová terapie (protrahovaná, 
frekventní) – aplikace cytostatik, biolo-
gické léčby prodloužená ATB/antimyko-
tická terapie, parenterální výživa, krevní 
deriváty, transfuze, měření centrálního 
žilního tlaku, časté odběry krve, nutnost 
pravidelného přístupu do žilního systé-
mu, analgezie.

za kolektiv Midline týmu 
Lenka Křečková, vrchní sestra 

Anesteziologicko-resuscitační oddělení 
Nemocnice Děčín, o. z.

HISTORIE
V roce 1854 byla Florence Nightingale 
požádána o pomoc v Krymské válce, kde 
se ukázala potřeba oddělovat vážně zra-
něné vojáky od těch s méně závažnými 
zraněními. Nightingale snížila mortalitu 
ze 40 procent na 2 procenta vytvořením 
koncepce intenzivní péče (důraz na hygi-
enu, stravování, …).
Počátky vzniku jednotek intenzivní péče 
v Evropě spadají do 60. let minulého 
století. Do této doby leželi na nemoc-
ničních pokojích pacienti s různou zá-
važností zdravotního stavu, někteří jen 
z diagnostických důvodů, jiní v těžkých, 
často i kritických stavech a pochopitelně 
i umírající. Podobně tomu bylo i s kvalifi-
kací lékařů a erudicí zdravotních sester, 
která zůstávala stejná. Na pokojích neby-
ly žádné technické pomůcky ani lékařské 
přístroje.
Ke změně došlo v důsledku technického 
pokroku při propracování metody umě-
lé plicní ventilace a především realizace 
výroby ventilátorů, dále díky objevu elek-
trické defibrilace. Podstatné je, že kon-
cepce klasického nemocničního pojetí 
byla postupně nahrazována systémem 
diferencované péče, v němž se etabloval 
pojem péče intenzivní.
Intenzivní péče je odborná léčebně pre-
ventivní péče o nemocné v kritickém 
stavu, u kterých hrozí selhání základních 
životních funkcí.

Zahrnuje:
• soustředěnou lékařskou diagnostic-

kou a léčebnou péči,
• nepřetržitou ošetřovatelskou péči,
• soustavné sledování a záznam ohro-

žených životně důležitých funkcí.
V současné době se intenzivní péče (IP) 
stala samozřejmou součástí naprosté 
většiny klinik či oddělení velkých nemoc-
nic. Její rozvoj, který v posledních letech 
nabyl netušeného rozvoje, vyšel ideově 

ze skromných podmínek medicíny třicá-
tých let minulého století. Nicméně zá-
kladní charakteristikou IP byla, a dosud 
je, vazba na technický pokrok v oblasti 
lékařské přístrojové techniky.

REKAPITULACE POSLEDNÍCH 60. LET

1947, 1952
Epidemie poliomyelitidy – zřizování 
zvláštních respiračních jednotek pro pa-
cienty s ochrnutím dýchacích svalů (že-
lezné plíce), které byly vyvinuty americ-
kým inženýrem Dinkerem už v roce 1930 
a byly označovány jako Diner-respirátor 
pracující na principu střídání podtlaku 
a přetlaku.

1958
8. října 1958 byl poprvé v historii implan-
tován kardiostimulátor 40letému pacien-
tovi s poruchou vedení vzruchu srdcem. 
Výkon provedl švédský kardiochirurg.

1960
Američtí lékaři popsali novou metodu 
hemodialýzy. Metoda je založena na uži-
tí trvale voperovaných cévek z umělé 
hmoty, které spojují pažní tepnu a žílu.

1964
Americký kardiolog Bernard Lown ote-
vřel první koronární jednotku na světě. 
Byla vybavena elektronickým systémem 
umožňujícím trvalou kontrolu činnosti 
srdce a dýchání, tzv. elektronické sestry.

1986
Systémy zabraňující náhlé smrti kojenců 
monitoringem vitálních funkcí, tzv. ba-
by-protektory byly vyvinuty jako obrana 
proti poměrně často se vyskytujícímu 
syndromu náhlé dětské smrti.

JIP DNES
Máme různé typy JIP: neurologickou, no-
vorozeneckou, interní a jiné.

Mezi obvyklé přístrojové vybavení a po-
můcky na JIP patří např. mechanický 
ventilátor, srdeční monitory včetně tele-
metrie, vnější kardiostimulátory a defib-
rilátory, dialytická zařízení pro ledvinná 
selhání, zařízení pro stálé monitorování 
životních funkcí, katetry pro infuze a pro 
výživu sondou, odsávací pumpy, drény 
a katétry atd. Dále bývá k dispozici široké 
spektrum farmakologických prostředků 
pro léčbu hlavních chorobných stavů, 
pro navození sedace, ke zmírnění bolesti 
a pro ochranu před sekundární infekcí.
Medicína předpokládá vztah mezi veli-
kostí JIP a kvalitou péče o mechanicky 
ventilované pacienty. Po korekci podle 
závažnosti chorobných stavů, demogra-
fických hodnot a charakteristik jednotli-
vých JIP byla u větších JIP zaznamenána 
významně nižší mortalita na JIP i v celé 
nemocnici.
Zdravotnický personál typicky zahrnuje 
intenzivisty školené ve vnitřním lékařství, 
chirurgii, anestezii a urgentní medicíně. 
Mezi personál zajišťující kontinuitu péče 
o pacienty nyní patří i mnoho všeobec-
ných sester se specializovaným škole-
ním. Dále jsou zde i další profese škole-
né pro práci v oblasti intenzivní péče.

Monika Backová, sestra  
Neurologie JIP 

Nemocnice Děčín, o. z.

Praktická ukázka

PICC vs. midline
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Hallux valgus (vbočený palec) je způsoben uvolněním příčné klenby nohy. Jde patrně 
o nejčastější deformitu nohy. Vzniká v důsledku ochabnutí vazivového a svalového 
aparátu a tím dojde k poklesu podélné i příčné klenby. Na kloubu palce se vytváří 
kostní výrůstek, palec je stočený zevně, kříží ostatní prsty a na vnitřní straně nohy 
postupně vzniká zduření. Kvůli tomu mají lidé problémy s nošením obuvi, kdy tento 
výrůstek tlačí v botě a vznikají bolesti zvláště při chůzi. V místě zduření se vytvoří vá-
ček a ten se může zanítit. Vadu vidíme na první pohled, ale vždy je nutný RTG snímek 
nohy. Klinické projevy jsou v oblasti kloubu palce, pokles klenby nohy, při menší 
námaze únava chodidel. Vznik degenerativních změn na kloubu (artróza).

Toto onemocnění postihuje hlavně ženy 
a revmatiky, bývá často oboustranné. Té-
měř vždy jsou přítomny ostatní deformity 
jako např. kladívkové postavení prstu. 
Vyskytuje se ve všech věkových katego-
riích. V dětství může být příčinou dědičný 
faktor, více se však vyskytuje v dospělos-
ti, hlavně mezi 20. až 30. rokem života.
Základem prevence je nošení správné 
obuvi – na nízkém podpatku, hlavně 
s dostatečným prostorem pro prsty. Vět-
šinou však i přesto dochází ke zhoršení 
vady, trvalým bolestem a tento stav si 
následně vynutí operační řešení. Orto-
pedická obuv je vhodná i pro deformity, 
které nelze operovat.
Léčba je konzervativní nebo operační. 
Konzervativní léčba se provádí v počá-
teční fázi onemocnění, ale úspěch je krát-
kodobý. Používají se korekční polštářky, 
ortopedická obuv, fyzioterapie, masáže, 
cvičení. Další léčba při zhoršení stavu 
je operační. Existuje celá řada operač-
ních postupů, kdy lékař vybere operační 

výkon dle vzhledu nohy, RTG snímku 
a věku pacienta. Samotná operace se 
provádí v celkové nebo v místní (analgo-
sedace) anestezii. U pacientů 
do 50 let se používá zákrok 
na měkkých tkáních v kombi-
naci s osteotomií = přerušení 
kosti, úprava osy a následné 
zafixování ve správném po-
stavení. U pacientů nad 50 
let převažují resekční výkony – zde je 
palec vždy mírně zkrácen. U mladých pa-
cientů je při operaci na kosti nutné při-
ložení sádry do určitého zhojení. Někdy 
se zavádí do kosti drát pro lepší stabilitu. 
U starších pacientů stačí měkký obvaz 
a vyvazování palce. Pro odlehčení nohou 
dáváme lůžko do zvýšené polohy dolních 
končetin.
Mezi komplikace těchto výkonů patří kr-
vácení, infekce, větší rozsah operačního 
zákroku než byl plánován, roztržení ope-
rační rány, prodloužené hojení rány, aler-
gická reakce na desinfekci nebo obva-
zový materiál. Rizikovým faktorem může 

být pokročilý věk pacienta a přítomnost 
dalších onemocnění (cukrovka, kardio-
vaskulární onemocnění, obezita, kouře-
ní…). Mezi další patří i vznik opětovné-
ho vbočení palce. Většina komplikací je 
však řešitelných.

Pooperační rekonvalescence a doba, 
kdy můžeme nohu plně zatěžovat závisí 
na použitém typu operačního výkonu. 
Bývá od 3 týdnů do 3 měsíců. Velmi důle-
žitá je pooperační rehabilitace.

Ivana Strnadová, Martina Hocká 
zdravotní sestry 

Ortopedické oddělení 
Nemocnice Teplice, o. z.

HALLUX VALGUS (VBOČENÝ PALEC) JE 
ZPŮSOBEN UVOLNĚNÍM PŘÍČNÉ KLENBY NOHY. 
JDE PATRNĚ O NEJČASTĚJŠÍ DEFORMITU NOHY. 

V Zámecké zahradě v Teplicích probě-
hl pod záštitou SC Relax Teplice za-
čátkem dubna 5. ročník celorepubli-
kových STROLLERING Závodů kočárků 
s ČPZP – závodů ve sportovní chůzi 
s kočárkem – které odstartovaly přesně 
v 15.00 hodin na 52 místech po celé ČR. 
„Závody probíhaly ve třech kategoriích: 
maminka, tatínek, rodina, a i přes nepří-
liš příznivé počasí, za účasti osmnácti 
soutěžících maminek, tatínků a jedné 
tety. O doprovodný program, který byl 
určen pro nejmenší, se postarala Asoci-
ace kondičních aerobních sportů. Závo-
dilo se např. v jízdě na odstrkávadlech, 
s dětskými kočárky a v běhu,“ řekla or-
ganizátorka akce Bc. Lucie Blahotová. 
Celý výtěžek ze startovného – dva tisí-
ce Kč – putoval Dětskému a dorostové-
mu oddělení Nemocnice Teplice o. z. 
„Velice si vážíme rozhodnutí paní Lucie 
Blahotové o poskytnutí finančního daru 
dětskému a dorostovému oddělení. Pe-
níze budou využity na nákup materiálu, 
ze kterého budou ušité tzv. rychlozavino-
vačky pro novorozence. V současné době 
používané zavinování miminek na našem 
oddělení má svůj význam při chování 
a kojení novorozenců a výraznou měrou 
se podílí na zajištění většího komfortu 

a pohodlí při přebalování a běžné ma-
nipulaci s dítětem. Pomoc sponzorů při 
pořizování této tak trochu nadstandard-
ní pomůcky vždy vítáme. Děkujeme,“ 

uvedla Kamila Tetřevová, vrchní sestra 
dětského a dorostového oddělení teplic-
ké nemocnice.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Jarní benefiční koncert přinesl nemocnici téměř patnáct tisíc korun
Nemocnice Teplice 

Běh s kočárky pomohl Dětskému a dorostovému oddělení
Nemocnice Teplice 

Hallux valgus 
Nemocnice Teplice

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., uspořádala v neděli 10. dubna v kostele sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměs-
tí v Teplicích Jarní benefiční koncert pod heslem „Chceme dělat více pro naše pacienty, ne protože musíme, ale protože chceme“. 
Dobrovolné vstupné z koncertu, na němž vystoupily sbory Audiete Silete a Poupata, šlo na vybudování rodinného „hospicové-
ho“ pokoje. 

Organizátorka STROLLERINGu v Teplicích Bc. Lucie Blahotová předává šek vrchní 
sestře dětského a dorostového oddělení Kamile Tetřevové

Chceme dělat více pro naše pacienty,

ne protože musíme, ale protože chceme.

Kasičky s dobrovolným vstupným slavnostně otevřeli na teplickém magistrá-
tu ve čtvrtek 14. dubna a výtěžek činil 14 876 Kč.
„Děkuji za vynikající akci, zvláště pak řediteli zdravotní péče MUDr. To-
máši Hrubému, hlavní sestře Mgr. Kateřině Vágnerové, dobrovolníkům 
v čele s jejich koordinátorkou Janou Obermannovou, DiS., a samo-
zřejmě velký dík patří také všem účinkujícím, ale i dalším, kteří se 
na úspěchu koncertu podíleli,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel 
Krajské zdravotní, a. s.

Mgr. Ivo Chrástecký, redaktor Infolistů

Rekonstrukci oddělení šestinedělí mostecké nemocnice zahájila Krajská zdravot-
ní, a. s., díky daru Vršanské uhelné a.s., spojené se jménem finančníka Pavla Tyka-
če. Darovací smlouva ve výši 3,2 milionu korun, sjednaná v rámci partnerství těžební 
společnosti s Ústeckým krajem, byla podepsána v březnu. 
„Nesmírně si vážíme pomoci Vršanské 
uhelné, která celou rekonstrukci odděle-
ní šestinedělí zaplatila. Rekonstrukce to-
hoto oddělení přímo navazuje na nedáv-
no dokončenou modernizaci sousední 

porodnice s porodními sály, kterou také 
spolufinancovala Vršanská uhelná, a to 
částkou 4,2 milionu korun,“ řekl Jiří No-
vák, předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s.

„Tuto formu podpory regionu považujeme 
za jednu z nejdůležitějších a jsem rád, že 
jsme v tomto směru našli společnou řeč 

Rekonstrukce oddělení šestinedělí začala díky daru Vršanské uhelné
Nemocnice Most 
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Poměrně často se objevují v médiích různé případy napadení zdravotnických pra-
covníků. Někteří lidé začínají vnímat agresivitu jako společensky přijatelné chování. 
Všeobecný nárůst těchto negativních jevů se tak projevuje i zvýšenou agresivitou 
u pacientů ve zdravotnickém zařízení.
Sestry se s agresivitou při výkonu své-
ho povolání setkávají velmi často. Čas-
tý bývá kontakt sestry jak se slovní, tak 
i s fyzickou agresí ze strany pacienta. 
Vzácné nejsou ani případy fyzického na-
padení s následným zraněním sestry.

Agrese je chování, které vědomě a se zá-
měrem ubližuje, násilně omezuje svobo-
du a poškozuje jiné osoby nebo věci.

Agresivita je definována jako útočné jed-
nání se záměrným anebo nezáměrným 
cílem ublížit. Klasifikujeme ji jako vnitřní 
pohotovost jednat útočně. Je to přiroze-
ná a nutná vlastnost živočichů, aby přeži-
li v přírodních podmínkách.
Agresivní chování může být determino-
vané biologicky (stav a činnost nervové 
soustavy, genetická predispozice, půso-
bení především mužských pohlavních 

hormonů) nebo psychologicky (agresivita 
jako reakce na ztrátu, změnu, ohrožení, 
omezení, neuspokojení a narušení, které 
přesáhly subjektivní míru únosnosti).
Zdrojem agresivity u pacienta mohou být 
strach, úzkost, bolest, nespokojenost, 
beznaděj, bezmocnost, pasivita, odká-
zanost na pomoc zdravotnických pracov-
níků, pocity křivdy a nespravedlnosti, 
zklamání, neschopnost plnit premorbid-
ní role, absence abúzu, nesplněná oče-
kávání ve vztahu k léčbě, existenční 
obavy, veřejná kritika, ignorace jeho 
otázek a dotazů, nedodržení etických 
zásad, dlouhé čekání na vyšetření nebo 

subjektivní dojem nezájmu ze strany 
zdravotnických pracovníků. 
Může se objevit také jako reakce na ne-
dostatečnou informovanost, nepružnost 
poskytování terapeutické a ošetřovatel-
ské péče, neuspokojování široké škály 
potřeb, sociální izolaci, pohybová, dietní, 
spánková a sexuální omezení. 
Agresivní pacient signalizuje nejen ne-
ochotu spolupracovat, ale také předsta-
vuje možné ohrožení a nebezpečí pro 
prostředí a osoby, se kterými přichází 
do kontaktu. 

DRUHY AGRESE
Rozeznáváme více typů agrese: myš-
lenková, verbální, fyzická, afektivní, in-
strumentální, zaměřená proti osobám, 
věcem, na jiný objekt, než který byl spou-
štěčem, přesunutá, zadržovaná.

Verbální agrese
Jde o slovní agresi s chladným, ironickým 
či hostilním způsobem komunikace, pli-
váním potravy či léků, křikem, nadávka-
mi. Cílem je většinou zastrašit protějšek, 
vybít napětí, prosadit svoje přání, de-
monstrovat moc nad situací či lidmi, aby 
bylo dosaženo domnělého či skutečného 
práva, aby došlo k odčinění křivdy. 

Agrese vůči předmětům
Jde o závažnější projevy agrese, kde se 
agresivní chování přenáší na násilí vůči 
věcem, dochází ke shazování předmětů, 
rozbíjení věcí, házení předmětů, bou-
chání dveřmi. Zpravidla slouží k vybití, 
ale může signalizovat budoucí blížící se 
agresi vůči lidem.

Fyzická agrese vůči lidem
Jde o nejzávažnější projevy násilí namí-
řené vůči druhým lidem. Útok může být 
veden holýma rukama nebo s pomocí 
předmětů, nástrojů nebo zbraně. Ohro-
žen může být sám pacient, ale i zdravot-
nický personál.

Sebepoškozování (automutilace)
Jde o násilí obrácené proti sobě. Od mír-
ných projevů, kam patří vytrhávání vla-
sů, škrábání se, přes údery pěstí nebo 
hlavou do zdi, řezání se, pálení se ciga-
retou až po nejzávažnější formu, kterou 
je suicidium (sebevražda). Tyto projevy 
se mohou objevit v extrémním stresu, 
u některých poruch osobnosti u psycho-
tických pacientů, v těžké depresi, u lidí 
s mentální retardací.

AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ PACIENTA MÁ TYTO 
FORMY: 
Přímá forma – je orientovaná na sestru, 
lékaře, jiného zdravotnického pracovní-
ka, spolupacienty či rodinné příslušníky. 
Může mít podobu verbálního (nadáv-
ky, urážky, hrozby) nebo fyzického ata-
ku (ničení, destrukce, negativní optika 
– dotyk).
Transferovaná (přenesená) forma – na-
stává v situacích, kdy pacient „přenese“ 
zlost, hněv na osobu anebo předmět, 
které nejsou vyvolávajícími podněty jeho 
nespokojenosti (pacient pouze málokdy 
projeví zlost vůči lékaři, protože je pro 
něj vyšší autoritou než ostatní zdravot-
ničtí pracovníci, transferuje zlost smě-
rem k sestře, spolupacientům anebo 
na předmět/předměty). 
Autoagrese – je orientovaná na sebe 
samého. Setkáváme se s akuzací – obvi-
ňováním sebe samého v těch případech, 
kdy pacient nese podíl viny na vzniku 
svojí choroby, resp. zhoršení zdravotního 
stavu. 
Zadržovaná forma (larvovaná) – paci-
ent ji neprojevuje navenek, ale „dusí“ ji 
v sobě. Má formu „vyčkávací“ tendence 
v tom slova smyslu, že čeká na vhodnou 
příležitost, aby ji projevil, resp. vrátil 
„odplatu“.
Zlostná forma – má pudový původ, na-
stupuje okamžitě, směřuje k poškozo-
vání, ubližování a ničení. Navenek je 
prezentována pocity hněvu, zlosti, mrzu-
tosti, nenávisti a hostility. 
Instrumentální forma – je naučená so-
ciální technika, prostřednictvím které 
pacient vyvíjí nátlak na okolí. Není prová-
zena zlostnými a hostilními projevy. V zá-
vislosti na míře uplatnění sebekontroly 
diferencujeme pacienty, kteří kontrolují 
své agresivní tendence, a pacienty, kte-
rým chybí vědomá kontrola agresivního 
chování. 

PODLE NAVENEK MANIFESTOVANÉ 
INTENZITY KLASIFIKUJEME STUPNĚ 
AGRESIVITY: 
I. Agresivita probíhající na úrovni myš-

lení, představ, fantazie, bdělého sně-
ní a nočních snů bez verbálních a ne-
verbálních projevů.

II. Agresivita manifestovaná navenek 
(verbalizace nespokojenosti).

III. Agresivita s destruktivními projevy 
(útočnost na předměty a prostředí).

IV. Agresivita s podobou brachiálního 
ataku. 

Sestra se ve své praxi nejčastěji setkává 
s druhým stupněm agresivity. Od sestry 
se v přístupu k pacientovi s agresivními 
sklony očekává sebekontrola a sebedis-
ciplína. Důležitou komunikační zásadou 
je nenechat se vyprovokovat. 
V praxi je důležité umět zaznamenat va-
rovné signály, které upozorňují na blížící 
se napadení. Zkušená a vnímavá sestra 
je většinou schopna při prvním kontaktu 
s pacientem rozpoznat varovné signá-
ly, které by ji měly varovat před rizikem 
agresivity ze strany pacienta. Mezi hlav-
ní neverbální projevy patří podupávání 
nohama, nervózní přecházení, výrazná 
gestikulace, zvýšená intenzita hlasu, 
nepravidelné a hlasité dýchání, nápad-
né zblednutí nebo zčervenání v obličeji, 
svírání pěstí, semknuté rty a zuby, upře-
ný výhružný pohled, gesta připomínají-
cí bití a údery, porušování osobní zóny 
zdravotníka.
Do verbálních projevů, které by měly 
sestru varovat, řadíme hlavně stručnější 
a hlasitější řeč, naléhavý projev, později 
nastupují výčitky, urážky, nadávky, vulga-
rismy, výhružky a stanovení požadavků. 
Agresivním pacientům se ve zdravotnic-
kých zařízeních jako zdravotničtí pracov-
níci nevyhneme. Účinnou zbraní na ag-
resivní pacienty může být předcházení 
konfliktů a učení se jednat s agresorem 
pomocí verbálních a neverbálních komu-
nikačních technik.
Během roku 2016 se pro zdravotnické 
pracovníky KZ, a. s., uskuteční několik 
odborných seminářů na toto téma. O ter-
mínech jednotlivých seminářů budou za-
městnanci informováni. 
V roce 2015 jsem oslovila sestry KZ, a. s. 
– Nemocnice Most, o. z., dotazníkovým 
šetřením na téma „Pacient s projevy ag-
resivního chování“. Cílem tohoto dotaz-
níkového šetření bylo zjistit a vyhodnotit 
výskyt slovní a fyzické agrese směřované 
vůči nelékařským zdravotnickým pracov-
níkům. S výsledky tohoto dotazníkového 
šetření jsem vás seznámila v minulém 
čísle Infolistů. 

Marcela Šárová, hlavní sestra  
Nemocnice Most, o. z.

Agrese – agresivní chování
Nemocnice Most

s vedením Ústeckého kraje. V rámci mož-
ností se snažíme nejen o zlepšení pod-
mínek pro pacienty, ale také pro lékaře 
a sestry,“ doplnil Ing. Vladimír Rouček, 
generální ředitel Vršanské uhelné a.s. 
„Rekonstrukce oddělení šestinedělí 
bude mít zásadní vliv na zvýšení komfor-
tu pro matky s dětmi a zároveň na zkva-
litnění poskytované péče. Pro zdravotnic-
ký personál to bude znamenat výrazné 
zlepšení pracovního prostředí,“ připojil 
se k poděkování Ing. Petr Fiala, generální 
ředitel Krajské zdravotní, a. s. 
Po stavebních úpravách vzniknou čty-
ři nadstandardní jednolůžkové pokoje 
s vlastním sociálním zařízením. Zároveň 
budou zrekonstruovány tři třílůžkové po-
koje ve standardním provedení, moderni-
zací projde také sociální zařízení a ostat-
ní zázemí oddělení. Plánována je rovněž 
rekonstrukce centrální chodby, která 
počítá s výměnou veškerých dveří včet-
ně zárubní, opravou povrchů a rastrovým 
podhledem s novými svítidly. Rekonstru-
ované prostory díky stavebně-technické-
mu řešení tzv. zájmových prostor budou 
přímo propojeny s již zmodernizovaným 
oddělením porodnice. Maminky s dětmi, 
které péči oddělení v těchto týdnech po-
třebují, se přestěhovaly do náhradních 
prostor jen o patro níže, na oddělení gy-
nekologie B.

Vršanská uhelná a.s. pomohla mos-
tecké nemocnici také v roce 2014, kdy 
bylo za 1,5 milionu korun nakoupeno 
přístrojové a další vybavení. Oddělení 
rehabilitace díky tomu mohlo rozšířit 
své možnosti péče o pacienty v podo-
bě vakuo-kompresní terapie a lékařům 
chirurgického oddělení doslova uvolnil 
ruce při operacích retraktorový systém, 

nahrazující tzv. „háky“, což je přínosem 
zejména u delších operací. Laparosko-
pickou pumpu a další vybavení mají 
k dispozici na urologickém oddělení. 
V neposlední řadě umožnily darované 
finanční prostředky obnovit zastaralé vy-
bavení na oddělení tuberkulózy a respi-
račních nemocí. 

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent

Rekonstrukce oddělení šestinedělí začala díky daru Vršanské uhelné
Nemocnice Most 

V rámci rekonstrukce oddělení šestinedělí musí dělníci odstranit starou 
oprýskanou malbu
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KZ, a. s., se zúčastnila 16. ročníku Evropského dne melanomu v ČR
Krajská zdravotní, a. s.

Studenti Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střed-
ní zdravotnické školy Chomutov, p. o., v rámci dobrovolnického programu převzali 
začátkem měsíce května patronát nad parčíkem před I. oddělením následné péče 
chomutovské nemocnice.
MUDr. Irena Voříšková, ředitelka zdravot-
ní péče chomutovské nemocnice, středo-
školským studentům za přijetí nabídky 
patronátu nad parčíkem poděkovala. 
„Pevně věřím, že pod vaším patronátem 
bude nadále vzkvétat a že vaše práce 
nám dopomůže k navození obrazu ne-
mocnice třetího tisíciletí, o který se dlou-
hodobě snažíme. A to se týká nejen in-
teriérů, ale i exteriérů,“ řekla MUDr. Irena 
Voříšková. 
Mgr. Jan Mareš, MBA, ředitel Střední 
odborné školy energetické a stavební, 
Obchodní akademie a Střední zdravot-
nické školy Chomutov, p. o., dodal, že 
studenti zdravotnických oborů se již 
do dobrovolnického programu Krajské 
zdravotní, a. s., zapojují. „Patronát nad 
tímto parčíkem dává novou možnost 
naší škole se v chomutovské nemocni-
ci prezentovat nejen přes zdravotnické 
a sociální studijní obory, ale také ukázat 
výuku technických oborů. Člověk, přijde-
-li do nemocnice, ať chce nebo nechce, je 
vystaven stresům, kterým musí odolávat. 
Právě udržovaná zeleň, květiny a stromy 

by mu měly pohyb po areálu zpříjemnit 
a pokusit se navodit příjemnější atmo-
sféru,“ řekl Mgr. Jan Mareš, MBA.
Prvním počinem chomutovských středo-
školáků, zdobícím parčík před oddělením 
následné péče I., je dílo „Lidé v kruhu“, 

které vyrobili studenti oboru vzdělání 
v kovovýrobě. Na závěr slavnostní akce 
členové školního parlamentu Střední od-
borné školy energetické a stavební, Ob-
chodní akademie a Střední zdravotnické 
školy Chomutov, p. o., předali hlavní se-
stře Mgr. Anně-Marii Malé krabici paste-
lek, které vybrali pro klienty dobrovolnic-
kých aktivit v rámci školní sbírky. 

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Středoškoláci převzali patronát nad parčíkem 
Nemocnice Chomutov

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., v pátek 29. dubna uspořádala 
v chomutovském městském divadle XII. celonárodní Konferenci registrovaných ses-
ter a X. Internistický den s mottem „Jak u nás? Jak ve světě?“. Akce se uskutečnila 
pod záštitou MUDr. Jiřího Mrázka, MHA, náměstka pro řízení zdravotní péče Krajské 
zdravotní, a. s., a prim. MUDr. Ireny Voříškové, ředitelky zdravotní péče Krajské zdra-
votní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. 

Celonárodní Konference registrovaných sester a Internistický den
Nemocnice Chomutov

XII. celonárodní Konference registrovaných sester a X. Internistický den

Začátek konference Přednáška  
MUDr. Miroslavy Girod Schreinerové

Hlavní sestra chomutovské nemocnice Mgr. Anna-Marie Malá přebírá pastelky 
od studentů

Do 16. ročníku Evropského dne melanomu v České republice se zapojilo Kožní oddě-
lení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., a Kožní oddělení Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Evropský den me-
lanomu upozorňuje veřejnost na rizika kožních nádorů a umožňuje bezplatné vyšet-
ření pigmentových znamének na vybraných pracovištích po celé republice. Součástí 
akce je i poradenství, jak se správně chránit před slunečním zářením.
V chomutovské nemocnici možnost vy-
šetření bez objednání a bez doporučení 
od praktického lékaře v pondělí 9. květ-
na 2016 využilo 154 lidí. „U 11 z nich 
je podezření na zhoubný nádor kůže, 
definitivní výsledek potvrdí histologické 
vyšetření,“ informovala o výsledku akce 
primářka kožního oddělení MUDr. Radka 
Neumannová.
„Prevence je důležitá. Svědčí o tom 
fakt, že i když stoupá počet lidí, u nichž 
odhalíme kožní nádor, nestoupá počet 

zemřelých. V roce 2014 se na oddělení 
začalo léčit 60 nových pacientů s malig-
ním melanomem, v loňském roce bylo 
číslo poloviční. Běžně je počet nových ná-
dorů u pacientů asi 20 na 100 000 oby-
vatel. Možná pro laickou veřejnost bude 
překvapující informace, že v Česku je zvý-
šený počet objevených nádorů u dívek 
a žen ve věku od 10 do 29 let. A mela-
nom je nejčastější příčinou úmrtí mla-
dých lidí v Austrálii,“ uvedla MUDr. Rad-
ka Neumannová. 

V sobotu 7. května 2016 na osvětové 
akci pořádané Všeobecnou zdravotní po-
jišťovnou na ústeckém Mírovém náměstí 
zájemcům poradily a vyšetřily je pomocí 
dermatoskopu lékařky Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem. „Na Míro-
vém náměstí bylo vyšetřeno přibližně 
130 pacientů, jeden z nich byl odeslán 
do melanomové komise Kožního oddě-
lení Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., pro podezření na melanom, 
u dalších třech pacientů byly zjištěny 
nemelanomové nádory kůže,“ sdělila 
primářka Kožního oddělení Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Olga 
Filipovská.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent

V úvodu konference všechny účastníky 
pozdravil generální ředitel Krajské zdra-
votní, a. s., Ing. Petr Fiala. „Bylo mi ctí se 
zúčastnit této celonárodní konference, 
kterou pravidelně pořádá hlavní sestra 
chomutovské nemocnice Anna-Marie 
Malá, za což jí patří velké poděkování. 
Návštěvníci zhlédli bohatý program. 
Zajímavá byla přednáška lékařky Miro-
slavy Girod Schreinerové, epidemiolož-
ky Krajské zdravotní, na téma „Zprávy 
z cest po Africe“, prezentace lékařky Evy 
Jílkové ze Zdravotního ústavu Ústeckého 
kraje s tématem „Jiná epidemicky závaž-
ná onemocnění“ nebo magistra Milana 
Schoře, nemocničního ombudsmana 
Krajské zdravotní, dále přednáška primá-
ře Oddělení hrudní chirurgie ústecké Ma-
sarykovy nemocnice a předsedy správní 
rady Spojené akreditační komise (SAK) 
Ivana Staňka na téma „Následná péče 
podle SAK“. Také nesmím zapomenout 
na naše dobrovolníky, kdy v rámci kon-
ference vystoupila s přednáškou ředi-
telka Dobrovolnického centra v Ústí nad 
Labem paní magistra Lenka Černá,“ řekl 
Ing. Petr Fiala.

Záštitu nad akcí převzal MUDr. Jiří Mrá-
zek, MHA, náměstek pro řízení zdravotní 
péče Krajské zdravotní, a. s. „Jsem rád, 
že se celonárodní Konference registro-
vaných sester a Internistický den spojily 
v jednu významnou konferenci. Je to pří-
klad a symbol týmové spolupráce v ne-
mocnicích. Lékař potřebuje sestru, sest-
ra potřebuje lékaře, tak bychom to měli 
všichni vnímat a starat se o naše pacienty 
společně,“ řekl MUDr. Jiří Mrázek, MHA.
Ředitelka zdravotní péče Nemocnice 
Chomutov, o. z., MUDr. Irena Voříšková 
řekla, že se jedná o tradiční konferenci, 
která má dlouholetou tradici. „Je mi ctí, 

že jsem mohla převzít záštitu nad tou-
to konferencí. Velké poděkování patří 
organizátorům a všem přednášejícím. 
Jsem ráda, že jsme se tu dnes sešli v tak 
hojném počtu. Pevně věřím, že tradice 
této konference bude pokračovat i v ná-
sledujících letech,“ uvedla MUDr. Irena 
Voříšková.
Odborným garantem celonárodní kon-
ference byla hlavní sestra Krajské zdra-
votní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., 
Mgr. Anna-Marie Malá. „Konference 
s mottem „Jak u nás? Jak ve světě?“ při-
blížila aktuální epidemiologická témata 
ve světě, rozdíl a přístup k jejich řešení, 
léčení a rizika. Z úst epidemioložky Kraj-
ské zdravotní lékařky Miroslavy Girod 
Schreinerové zazněl příspěvek z mise 
Světové zdravotnické organizace (WHO) 
v Africe, týkající se epidemie viru Ebo-
la. Dalšími tématy bylo interní lékařství, 
zdravotní práva a informace o národních 
akreditačních standardech. Účastníci 

konference zhlédli také celý blok věno-
vaný dobrovolnické činnosti, poslechli 
si zprávy koordinátorů z jednotlivých ne-
mocnic Krajské zdravotní a prezentace 
projektu k podpoře zdraví či canistera-
pie. Velké poděkování patří statutárnímu 
městu Chomutovu, které konferenci pod-
pořilo,“ dodala Mgr. Anna-Marie Malá.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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Urologické oddělení vzniklo v Nemocnici Most osamostatněním od chirurgického 
oddělení v roce 1967, kdy byl prvním primářem jmenován MUDr. Jan Srb. Od roku 
1985 vedl oddělení MUDr. Pavel Eisenvort. Od roku 2005 je primářem oddělení 
MUDr. Jiří Král. Urologické oddělení Nemocnice Most zajišťuje péči o pacienty z jižní 
části Ústeckého kraje (Most, Chomutov, Kadaň, Louny, Žatec).

Skupina představitelů Mogilevské oblasti Běloruské republiky navštívila 21. dubna 
špičkové pracoviště Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z. V rámci pětidenní návštěvy Ústeckého kraje si běloruští politici a manažeři 
prohlédli Kliniku urologie a robotické chirurgie v Krajské zdravotní, a. s. – Masaryko-
vě nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., a její Centrum robotické chirurgie, jehož školicí 
centrum vzdělává odborníky pro střední a východní Evropu. 

Návštěva z Běloruska si prohlédla Centrum robotické chirurgie
Masarykova nemocnice

SPOLUPRÁCE MEZI ÚSTECKÝM KRAJEM A MOGILEVSKOU OBLASTÍ
Možnost spolupráce mezi Ústeckým krajem a Mogilevskou oblastí poprvé zazněla z úst velvyslance Běloruské republiky na návště-
vě Ústeckého kraje v srpnu 2014. Následně byl Ústecký kraj pozván a v listopadu téhož roku proběhla oficiální návštěva oblasti. 
V únoru 2015 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo text Memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Mogilevskou oblastí, 
které 22. června 2015 v rámci oficiální návštěvy zástupců Ústeckého kraje v Mogilevě obě strany slavnostně podepsaly. Spolupra-
cují v oblastech: zdravotnictví, školství, mládež a sport, energetika a kultura.

Tisková konferenceNávštěva z Běloruska zavítala do Školicího centra robotické 
chirurgie KZ, a. s. Ve Školicím centru robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s.,  

je operatérem-školitelem také MUDr. Miloš Bočan z mostecké urologie

Urologické oddělení v Mostě
Nemocnice Most 

PODĚKOVÁNÍ

ŠKOLICÍ CENTRUM ROBOTICKÉ CHIRURGIE  
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.

Hostům představil zdravotnické praco-
viště přednosta Kliniky urologie a robo-
tické chirurgie ústecké Masarykovy ne-
mocnice MUDr. Jan Schraml, Ph.D. Měli 
možnost sledovat průběh robotické ope-
race na velkoplošné projekci a vyzkoušet 
si práci na robotickém simulátoru.
„Důležitou oblastí spolupráce mezi Mo-
gilevskou oblastí a Ústeckým krajem, 
kterou jsme zahájili před dvěma lety, je 
zdravotnictví. Proto je součástí našeho 
programu návštěva zdravotnických zaří-
zení pro získání širšího pohledu na mož-
nosti další kooperace obou regionů v této 
sféře,“ vysvětlil Viktor Vladimirovich Ne-
krashevich, místopředseda oblastního 

výkonného výboru Mogilevské oblasti 
a vedoucí běloruské delegace.

„Spolupráce směrem na východ si velmi 
vážíme a vzhledem k tomu, že v Krajské 
zdravotní máme školicí centrum robotic-
ké chirurgie pro střední a východní Evro-
pu, rádi bychom ji rozvíjeli. Vzdělávání 
lékařů je důležitou součástí naší práce,“ 
zdůraznil Ing. Petr Fiala, generální ředitel 
Krajské zdravotní, a. s. 

CRCH disponuje od května 2015 novým 
dvoukonzolovým robotickým systémem 
da Vinci Xi. „Tuto nejmodernější verzi 
systému lékaři využívají při urologických, 
chirurgických, ORL a gynekologických 

operacích,“ uvedl ředitel zdravotní péče 
Masarykovy nemocnice, o. z., MUDr. Jo-
sef Liehne. 
„Do Ruska a zemí federace jezdím pra-
covně často. Budeme velmi rádi, když 

předáte kontakty na nás nejen chirur-
gům, kterým v budoucnu můžeme pře-
dávat zkušenosti, ale i kolegům v dalších 
lékařských oborech,“ řekl přednosta 
Schraml.

Vedení Krajské zdravotní, a. s., a před-
nosta kliniky převzali pozvánku na me-
zinárodní investiční fórum pro účastní-
ky ze 40 zemí světa, které se uskuteční 
ve dnech 4. a 5. listopadu 2016 v bělo-
ruském Mogilevě, s nabídkou možnos-
ti široké prezentace Krajské zdravot-
ní, a. s., a ústeckého CRCH. 

Mgr. Ivo Chrástecký 
tiskový referent

V současnosti je oddělení vybaveno mo-
derními přístroji a zajišťuje kompletní 
péči o urologické pacienty, k dispozici je 
30 lůžek. 
Jednou z hlavních náplní naší práce je 
komplexní léčba urolitiázy – postupuje-
me od neinvazivních metod (extrakorpo-
rální litotrypse – LERV), při neúspěchu 
volíme miniinvazivní metody (perkutánní 
extrakce konkrementu – PEK, semirigidní 
uretroskopie – URS, flexibilní ureterore-
noskopie a laserová trypse konkrementu. 
Naši lékaři se pravidelně účastní odbor-
ných seminářů, abychom mohli pacien-
tům poskytovat nejmodernější operační 
techniky (RIRS – retrograde intrarenal 
surgery, rendez-vous technika – kombi-
nace několika přístupů). Po výkonech pa-
cienty sledujeme v poradně pro pacienty 
s litiázou. 
Další významnou oblastí naší činnosti je 
péče o onkologické pacienty. Klademe 
důraz na využití miniinvazivních technik 
(laparoskopická nefrektomie, laparosko-
pická nefroureterektomie, laparoskopic-
ká resekce ledviny, laparoskopická revize 

a ablace ledvinných cyst). Dále prová-
díme radikální nefrektomie, záchovné 
operace – resekce ledvin, radikální or-
chiektomie, amputace penisu, endosko-
pické operace nádorů močového měchý-
ře a horních močových cest. Péči o naše 
pacienty vyžadující specializované onko-
chirurgické výkony zajišťujeme ve spolu-
práci s Klinikou urologie a robotické chi-
rurgie (KURCH) v MNUL, o. z.
Dále se rutinně zabýváme neoperační 
i operační léčbou hyperplazie prosta-
ty, inkontinence moče, diagnostikou 

funkčních poruch močových cest (urody-
namické vyšetření) a léčbou infekcí mo-
čových cest.
Velký podíl pacientů tvoří muži s pode-
zřením na rakovinu prostaty (suspektní 
pohmatový nález, patologické hodnoty 
PSA – prostatického specifického an-
tigenu). Ti podstupují diagnostický vý-
kon – transrektální sonograficky cílenou 
biopsii prostaty. Při potvrzení diagnózy 
stanovíme stadium onemocnění a po po-
drobném pohovoru pak pacientovi volí-
me léčbu „na míru“. Velká část pacientů 
volí operační řešení. V tomto případě pa-
cienty odesíláme na KURCH k radikální 
roboticky asistované prostatektomii.
Hlavní náplní tohoto nadregionálního 
moderně vybaveného centra, které v roce 
2008 vybudoval prim. MUDr. Jan Schra-
ml, Ph.D., jsou onkochirurgické operace 
a školení nových robotických operatérů 
z celé střední a východní Evropy. Prová-
dějí se zde roboticky asistované radikální 
prostatektomie, resekce ledvin a radikál-
ní cystektomie.
Plnohodnotným členem Centra robotic-
ké chirurgie Krajské zdravotní, a. s., je 
též mostecký urolog MUDr. Miloš Bočan. 
Od roku 2008 provedl více než 400 robo-
tických operací prostaty. Věnuje se zde 
zejména pacientům ze spádu urologie 
v Mostě, kteří jsou zde následně opět 
dispenzarizováni.

MUDr. Miloš Bočan 
Nemocnice Most, o. z.
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Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s., zahájil cyklus přednášek
s osobnostmi české medicíny

Krajská zdravotní, a. s.

Vyšší odborná škola zdravotnická  
a Střední škola zdravotnická
Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Vedení Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické si dovoluje oznámit, že ve dnech

23.–24. září 2016 proběhnou oslavy 70. výročí založení  
Zdravotnické školy v Ústí nad Labem. 

Podrobný program bude zveřejněn na webových stránkách školy www.szsvzs.cz. Srdečně zveme bývalé 
zaměstnance, absolventy i externí vyučující.

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

www.szsvzs.cz

POZVÁNKA

DALŠÍ SETKÁNÍ S OSOBNOSTMI:
DATUM  OSOBNOST TÉMA MÍSTO KONÁNÍ
 7. 9. 2016 doc. MUDr. ANTONÍN PAŘÍZEK, CSc. (PRAHA) PORODNICTVÍ VIKZ, a. s. 
12. 10. 2016 prof. MUDr. MARTIN MATEJOVIC, Ph.D. (PLZEŇ) NEFROLOGIE, INTERNA VIKZ, a. s.

Ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravot-
ní, a. s., proběhla ve středu 27. dubna první 
z cyklu přednášek, které prezentují významné 

osobnosti současné české medicíny. Prvním z přednášejících byl předseda České 
společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny prof. MUDr. Karel 
Cvachovec, CSc., MBA, který působí ve Fakultní nemocnici Motol a vede Kated-
ru anesteziologie a intenzivní medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání 
ve zdravotnictví. 

Profesor Cvachovec se ve své přednášce 
věnoval minulosti, současnosti a perspek-
tivám intenzivní medicíny, popsal vztah 
intenzivní medicíny k dalším lékařským 
oborům a přiblížil svůj pohled na aktuální 
témata, která intenzivní medicína a lékaři, 
kteří se jí věnují, řeší.
Přednášku prof. MUDr. Karla Cvachov-
ce, CSc., MBA, uvedl ředitel zdravotní péče 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., MUDr. Josef Liehne, který zároveň 
poděkoval prof. MUDr. Vladimíru Černému, 
Ph.D., FCCM, přednostovi Kliniky aneste-
ziologie, perioperační a intenzivní medi-
cíny, který vznik nového cyklu přednášek 
inicioval.
„Zájem lékařů o první z řady přednášek, 
které představují významné osobnosti me-
dicíny, byl značný a věřím, že se nám jej vol-
bou přednášejících a témat podaří udržet,“ 
uvedl náměstek pro řízení lidských zdrojů 
a vedoucí Vzdělávacího institutu Krajské 
zdravotní, a. s., Ing. Vojtěch Krump. 

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Máme jedno z nejlepších cerebrovaskulárních center v republice
Masarykova nemocnice

Průměrně 14 pacientů s diagnózou cévní mozkové příhody hospitalizovala každý 
týden v loňském roce Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z. Ve zdejším Komplexním cerebrovaskulárním centru mohou díky špičko-
vému vybavení a týmu zkušených odborníků využívat k léčbě mrtvice nejmodernější 
postupy. Často k tomu však nedostanou příležitost. Více než tři čtvrtiny pacientů 
totiž dorazí do nemocnice pozdě. Mnohdy proto, že nepoznají nebo podcení první 
příznaky zákeřného onemocnění. Lékaři z Masarykovy nemocnice se proto rozhodli 
zapojit do celostátní edukační kampaně Čas je mozek, která veřejnost učí, jak pomo-
cí jednoduchého testu základní projevy mrtvice rozpoznat.

Tisková konference

MUDr. Jana Bednářová s pacientem

O špičkové kvalitě péče o pacienty s moz-
kovou mrtvicí v Masarykově nemocnici 
svědčí mimo jiné i rostoucí počet zákroků 
s využitím nejmodernější metody léčby, 
mechanické trombektomie. Intervenční 
radiolog při ní přes tříslo zavede do cév-
ního mozkového řečiště miniaturní apa-
rát, pomocí kterého dokáže vyjmout krev-
ní sraženinu bránící přísunu krve (a tím 
kyslíku a živin) do mozku. V kombinaci 
se systémovou trombolýzou, tedy podá-
ním léku k rozpuštění krevní sraženiny, 
představuje mechanická trombektomie 
tu nejefektivnější dostupnou léčbu is-
chemické mozkové mrtvice.
Česká republika přitom patří v četnosti 
používání této metody v Evropě k abso-
lutní špičce. Počet zákroků navíc každým 
rokem výrazně roste, a to i v Masarykově 
nemocnici. „V loňském roce jsme těchto 
výkonů provedli 94, což představuje více 
než šedesátiprocentní meziroční nárůst. 
V dalších letech bychom rádi v tomto růs-
tovém trendu pokračovali, jelikož šance 

pacienta na úplné uzdravení je při použití 
kombinace systémové trombolýzy a me-
chanické trombektomie v indikovaných 
případech výrazně vyšší než u systémové 
trombolýzy samotné,“ vysvětluje inter-
venční radiolog MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.
Od roku 2010 existuje v České republice 
síť akreditovaných zdravotnických zaří-
zení poskytující akutní péči pacientům 
s cévní mozkovou příhodou. 

Zařízení v Ústeckém kraji:

KOMPLEXNÍ 
CEREBROVASKULÁRNÍ 
CENTRUM: 
KZ, a. s. – MASARYKOVA NEMOCNICE  
V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

IKTOVÁ CENTRA:
 – KZ, a. s. – NEMOCNICE 
CHOMUTOV, o. z.

 – KZ, a. s. – NEMOCNICE DĚČÍN, o. z.

 – KZ, a. s. – NEMOCNICE TEPLICE, o. z.

 – MĚSTSKÁ NEMOCNICE 
V LITOMĚŘICÍCH

Komplexní cerebrovaskulární centrum 
Masarykovy nemocnice je právě díky 
vysokému počtu specializovaných výko-
nů hodnoceno jako jedno z nejlepších 
v České republice. Ani to nejlepší vyba-
vení a erudice lékařů však nepomůže pa-
cienta zachránit, pokud se do nemocnice 
nedostane včas. „Ischemická cévní moz-
ková příhoda (neboli iktus či mrtvice) je 
závažné akutní onemocnění, které je nut-
né léčit v co nejkratší době od jeho vzni-
ku. K zahájení specializované léčby musí 
dojít maximálně do 6 hodin od projevení 
prvních příznaků onemocnění. Po uply-
nutí této doby efektivita i těch nejmo-
dernějších léčebných metod dramaticky 
klesá,“ varuje neurolog MUDr. Ing. David 
Černík, MBA. Zákeřnost mrtvice spočívá 
i v tom, že se neohlašuje jedním typic-
kým příznakem, jako například infarkt 
myokardu. Velmi často však dochází 
u postiženého k ochabnutí jedné kon-
četiny nebo celé poloviny těla či poruše 
řeči a schopnosti porozumět nebo také 
ochabnutí jedné strany obličeje, které 
se projeví poklesem ústního koutku. Po-
kud se byť jen jeden takový příznak ob-
jeví, je nutné okamžitě přivolat záchran-
nou službu, která nemocného přepraví 
do nejbližšího centra specializovaného 
na léčbu mrtvice. 

Zdroj: Čas je mozek
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Epidemiologie, jako obor, vznikla původně z potřeby potírat infekční choroby. Já 
jsem se setkala s klasickou infekční epidemiologií v Africe. Po získání diplomu z kli-
nické onkologie ve Francii jsem se rozhodla splnit si svůj sen a odjela jsem do Afriky 
s Lékaři světa. Původně na 6 měsíců, které se nakonec protáhly na tři roky. Měla 
jsem možnost zasahovat v různých zdravotnických situacích, při kterých jsem zaží-
vala pocity autenticity a tvořivosti. V Africe není nic tak, jak je člověk zvyklý. Objevuje 
nové obory od antropologie, zoologie přes geopolitiku až po nové medicínské zna-
losti. Řešila jsem epidemie cholery, meningitidy, moru, krvácivých horeček, malárie, 
Kala-azaru i drakunkulózy. Zde jsem poznala epidemiologii jako obor, kde musíte být 
otevření, prozíraví, občas neohrožení a současně kreativní, a tento obor mě uchvátil.

Ebola zblízka
Krajská zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní a Lékaři bez hranic podepsali dohodu o spolupráci
Masarykova nemocnice

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) a Lékaři bez hranic – Médecins Sans Frontiéres in Czech 
Republic, o. p. s., (LBH – MSF) podepsali v Praze 4. dubna 2016 dohodu o spoluprá-
ci. Dohoda stanovuje podmínky, za nichž se mohou zaměstnanci KZ, kteří budou 
mít zájem připojit se k dobrovolníkům mezinárodní organizace, účastnit výběrové-
ho řízení, odborného zaškolení a samotné mise. Určuje také závazky společnosti 
LBH – MSF vůči zaměstnancům KZ, kteří se mise účastní.

ROZŠIŘUJÍCÍ INFORMACE: 
Lékaři bez hranic – Médecins Sans Frontiéres působí v téměř sedmdesáti zemích světa. Zdravotní 
péči poskytují tam, kde se jí nedostává – v ozbrojených konfliktech, během epidemií, po přírodních 
katastrofách. Působí v zemích, kde nefungují nebo zcela chybí zdravotnické struktury. Poskytují tam 
zdravotní péči, provozují kliniky, provádí chirurgické zákroky, vedou očkovací kampaně, zabezpečují 
provoz výživových center pro děti ohrožené podvýživou a mnoho dalšího.
Obecně platí, že zájemci o mise musí mít po studiu nejméně dva roky praxe, musí mluvit anglicky. Pro jednotlivé profese se další 
požadavky liší, jsou dostupné na webu Lékařů bez hranic. Kromě lékařů se k Lékařům bez hranic mohou hlásit i sestry, farma-
ceuti, zdravotní laboranti, ale i nelékařské profese jako kupříkladu logistici.

Přihlášky:
Organizační a tiskové oddělení  
Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, tel.: +420 477 114 105
e-mail: prihlasky@kzcr.eu

www.kzcr.eu/konference/sestry2016

III. KRAJSKOU KONFERENCI SESTER 2016
MOTTO: „JSEM SESTRA A KDO JE VÍC…“
9. 6. 2016, 9.00–14.00 hodin
přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. podlaží, Ústí nad Labem 
Konference se koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka. 

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

Vás zve na

Odborný garant:
Mgr. Markéta Svobodová – hlavní sestra Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z. 
Určeno pro zdravotnické pracovníky nelékařských oborů. 
Kapacita:
Okolo 150 účastníků. 
Kontaktní osoby: 
Mgr. Markéta Svobodová, marketa.svobodova@kzcr.eu
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu

Přihlášky k pasivní účasti do 3. 6. 2016

Účastnický poplatek: 
Aktivní účastníci a zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s., bez poplatku 

Ostatní účastníci:
200 Kč vč. DPH. Poplatek se vybírá při registraci v hotovosti. 
Konference bude zařazena do kreditního systému dle platné legislativy 
pro nelékaře

. 

Přesné informace a program budou účastníkům rozeslány během května 2016.

POZVÁNKA

Za Krajskou zdravotní, a. s., dohodu 
o spolupráci signoval generální ředitel 
společnosti Ing. Petr Fiala, za Méde-
cins Sans Frontiéres in Czech Repub-
lic, o. p. s., ředitel české sekce Mgr. Pavel 
Gruber. 
„Na základě dohody bude zaměstnan-
cům společnosti umožněna účast na mi-
sích Lékařů bez hranic, čímž se dosa-
vadní kontakty mezi oběma subjekty 
dostávají na vyšší, systémovou úroveň. 

Tento krok velmi vítám, práce Lékařů bez 
hranic si nesmírně vážím. Věřím, že léka-
ři a sestry, kteří s humanitární organizací 
do různých částí světa vyjedou, získa-
jí cenné zkušenosti, ze kterých mohou 
po návratu čerpat na svých mateřských 
pracovištích,“ uvedl Ing. Petr Fiala, gene-
rální ředitel Krajské zdravotní, a. s.
„Práce na našich misích je pro léka-
ře i zdravotní sestry velkým profes-
ním obohacením. Někdy musí působit 

v základních podmínkách, stanovovat 
diagnózu bez konzultací s kolegy či so-
fistikovaných přístrojů. To je samozřejmě 
profesně obohacuje a jejich zkušenost 
z misí bývá přínosem i pro nemocnice. 
Pacientům poskytujeme odbornou péči 
a jsme důkazem, že medicínu lze dělat 
i v základních podmínkách. Zároveň ale 
máme na mnoha našich misích relativně 
vysoký medicínský standard. Rád bych 
také upozornil, že lékaře nemocnicím 
neodvádíme, spíše si je na relativně 
krátkou dobu vypůjčujeme," uvedl ře-
ditel české kanceláře Lékařů bez hranic 
Mgr. Pavel Gruber.

Mgr. Ivo Chrástecký, redaktor Infolistů

Epidemioložka Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Miroslava Girod Schreinerová zažila 
epidemii eboly zblízka

Po návratu do Čech mě čekala změna 
oboru a atestace z hygieny a poté z epi-
demiologie. Práce epidemiologa v čes-
kých podmínkách měla a má ovšem jiný 
ráz. V současné době probíhá nejvíce in-
fekcí v nemocnicích, a tak se již 15 let vě-
nuji nemocničním infekcím, z toho 3 roky 
v Krajské zdravotní, a. s. Letos se díky 
mým zkušenostem a vzdělání objevila 
možnost odjet jako expert WHO/ECDC 
v rámci boje proti ebole. Onemocnění 
opředenému mnoha otazníky a vyvoláva-
jícímu obavy až paniku. Samozřejmě, že 
jsem se bála, ale současně jsem pociťo-
vala vnitřní rozechvění, že se po dvaceti 
letech opět vyskytnu na tomto životem 
i smrtí tepajícím kontinentu. Obavy jsem 
měla z malárie, z bezpečnostní situace či 
možné nehody a teprve na konci mých 
obav byla ta z nakažení se ebolou. Z epi-
demiologických dat vyplývalo, že nakažli-
vost je nízká a hlavně, že se nakažení dá 
jednoduše a účinně předcházet.

Odletěla jsem do Guineje v situaci, kdy 
bylo v zemi několik případů eboly týdně. 
Já jsem byla odeslána po příjezdu do ak-
tivní oblasti Forécariah. Ve městě se na-
cházelo Centrum pro terapii eboly (CTE), 
které bylo velmi dobře vedeno Francouz-
ským Červeným křížem. Nás, epidemiolo-
gů různých národností, tam pracovalo ko-
lem 20. Mými blízkými spolupracovníky 
byli Španěl, Kanaďan, Portugalka a epi-
demiologové z CDC USA, Konga a Gui-
neje. Mojí úlohou experta seniora bylo 
provádět vyhodnocování dané situace 
a navrhovat další postupy. V každodenní 
realitě to znamenalo být v terénu, sledo-
vat kontakty, ověřovat podezřelé případy 
a úmrtí, odpoledne pracovat s daty a ve-
čer se účastnit meetingů, kde se předáva-
ly informace. Práce v terénu znamenala 
přemisťovat se v buši, po vesnicích, a to 
po rozbahněných silnicích. Jezdili jsme 
tři epidemiologové a 2 antropologové.

Ebola zasáhla všechny oblasti lidského 
života. Zasáhla ekonomiku ve městě, kde 
jsme bydleli. Byly zde rok a půl opuště-
né doly na těžbu železné rudy, což zce-
la ochromilo místní ekonomický život. 
Zasáhla sociální fungování společnosti. 
Stigmatizace osob s vyléčenou ebolou 
a kontaktů byla obrovská, což vedlo k za-
stírání skutečnosti a k šíření eboly. Nejvíc 
na mě zapůsobilo, že se děti před vámi, 
ani vám, nesmály. Byla jsem v minulosti 
v mnoha složitých oblastech, ale všude 
se děti smály. Tady ne, což můžete vidět 
i na fotce. Situace pro mě nevídaná.
Ebola zabila hodně zdravotníků, a nejvíc 
lékařů. Důvod byl prostý. Zdravotníci ne-
dodržovali základní bariérová opatření, 
jako jsou mytí rukou a správné používá-
ní jednorázových rukavic. A stejně jako 
všude jinde je u lékařů toto nedodržo-
vání významnější než v jiných skupinách 
zdravotníků, a tedy i počet nakažených je 
mezi zdravotníky nejvyšší.
Z této mise jsem si odvezla následující 
poznatky:
Pro úspěšné dosažení vytyčeného cíle je 
nezbytný zkušený management a účelná 
organizace činností, jinak jsou vynalože-
né prostředky zcela nepřiměřené (lidské, 
finanční, časové).
Svět je opravdu nesmírně hluboce 
a závisle provázán, a v případě, že se 
ve 3. světě něco děje, je především v na-
šem zájmu pomoci problém řešit, jinak se 
problém časem projeví i v našem světě.
Za současné zdravotnické a migrační si-
tuace je zásadní vést zdravotnický perso-
nál k důslednému dodržování standard-
ních bariérových opatření.
Kolem eboly zůstává stále mnoho otazní-
ků: Zdroj? Perzistence viru v organismu?  
Perzistence viru v prostředí? Bezpřízna-
kové nosičství? Maximální inkubační 
doba?
Konec epidemie eboly byl vyhlášen 
14. ledna 2016. V následujících dnech 
se objevily 2 nové případy…

MUDr. Miroslava Girod Schreinerová 
epidemioložka  

Krajská zdravotní, a. s.
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Odborné a vzdělávací akce 

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s. místo konání

25. 5. 2016 Péče o umírajícího pacienta Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

25. 5. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

25. 5. 2016 Výroční vědecká konference MNUL 2016 Hotel Clarion v Ústí nad Labem 

26. 5. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

26. 5. 2016 I. konference Centrálních operačních sálů a sterilizace Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

30. 5. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

30. 5. 2016 Základy EKG a arytmologie Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV

31. 5. 2016 Indikace kardiostimulace a ICD Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV

31. 5. 2016 Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

31. 5. 2016 Zpracování zdravotnické dokumentace prostřednictvím SW Word a Excel Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. VI

31. 5. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

2. 6. 2016 Základy srdečních katetrizací Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV

2. 6. 2016 Zpracování zdravotnické dokumentace prostřednictvím SW Word a Excel Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. VI

3. 6. 2016 Indikace k srdečním katetrizacím Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV

6. 6. 2016 Dříve vyslovená přání – jak na ně? Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

6. 6. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

7. 6. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

7. 6. 2016 Zpracování zdravotnické dokumentace prostřednictvím SW Word a Excel Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. VI

8. 6. 2016 Základy první pomoci pro nezdravotníky Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

8. 6. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

8. 6. 2016 Zpracování zdravotnické dokumentace prostřednictvím SW Word a Excel Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. VI

8. 6. 2016 Interlab 2016 Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

9. 6. 2016 Zpracování zdravotnické dokumentace prostřednictvím SW Word a Excel Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. VI

9. 6. 2016 III. Krajská konference sester 2016 Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

13. 6. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

14. 6. 2016 Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III

14. 6. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

14. 6. 2016 Zpracování zdravotnické dokumentace prostřednictvím SW Word a Excel Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. VI

15. 6. 2016 Praktický kurz extrakčních vaginálních operací Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II

15. 6. 2016 Akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře – závěrečná zkouška Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II

15. 6. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

15. 6. 2016 Zpracování zdravotnické dokumentace prostřednictvím SW Word a Excel Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. VI

16. 6. 2016 Certifikovaný kurz – Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány 
a defekty – závěrečná zkouška

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II

16. 6. 2016 Zpracování zdravotnické dokumentace prostřednictvím SW Word a Excel Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. VI

20. 6. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

21. 6. 2016 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

21. 6. 2016 Zpracování zdravotnické dokumentace prostřednictvím SW Word a Excel Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. VI

Ing. Vojtěch Krump, náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.

22 23

placená inzerce Lázně
Teplice

v  Č e c h á c h

VYSOKÁ ÚSPĚŠNOST LÉČBY   |   SÍLA TERMÁLNÍ VODY

Poruchy pohybového aparátu 
zánětlivého a degenerativního 
původu, vertebrogenní syndromy, 
onemocnění svalů, vazů a povázek, 
stavy po úrazech a operacích pohy-
bového ústrojí, vrozené ortopedické 
vady, skoliózy, juvenilní chronická 
artritida.

Choroby periferních cév, stavy po 
zánětech žil a chronického lymfatické-
ho otoku, stavy po operacích cévního 
systému, profesionální vazoneurózy, 
hypertenzní choroba I. – III. stupně, 
oběhové poruchy v důsledku onemoc-
nění cukrovkou.

Stavy po mozkových příhodách, 
stavy po operacích páteře a mozku, 
roztroušená skleróza, vrozená obrna, 
dětská mozková obrna, hybné poru-
chy po zánětech mozku a míchy, 
svalová onemocnění, nervové poru-
chy v důsledku onemocnění cukrov-
kou.

Léčíme 
pohybové ústrojí

Léčíme 
cévní onemocnění

Léčíme 
nervová onemocnění
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Zdravotníci sportují
Masarykova nemocnice

Již 15 let organizujeme v Masarykově nemocnici 
řadu sportovních turnajů. Za tu dobu proběhlo 
zhruba 15 ročníků tenisového turnaje, 10 roční-
ků badmintonového turnaje a v minulosti i 5 roč-
níků turnaje ve squashi. Zúčastnily se jich desítky 
zdravotníků nejen z Masarykovy nemocnice, ale 
z celé České republiky, občas přijedou i lékaři 
pracující v Německu či Velké Británii. Soutěže 
jsou většinou otevřené pro přátele a rodinné 
příslušníky. Finančně nás podporuje jak Masa-
rykova nemocnice, tak Lékařský odborový klub 
a za zmínku jistě stojí, že výtěžek ze startovného 
je vždy věnován nadaci Člověk v tísni. 

MUDr. Jiří Kalhous
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Přihlášky:
Organizační a tiskové oddělení 
Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, tel.: +420 477 114 146
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu

Výroční vědeckou konferenci
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

spojenou s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2015 
nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. 

Termín: 25. 5. 2016 od 14.00 do 18.00 hodin 
Místo: Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem 

Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem

Program:
14.00–14.15    Zahájení konference (MUDr. Josef Liehne)
14.15–15.30    Vědecká činnost v Masarykově nemocnici v roce 2015,

 vyhlášení cen po kategoriích, prezentace oceněných prací
15.30–16.00   Ukázky z muzikálu Mamma Mia (s J. Asterovou, B. Slezáčkem, M. Foretem, T. Dolejší)
16.00–18.00  Občerstvení ve formě rautu

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

Vás zve na

Konference se koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka. 

POZVÁNKA

POZVÁNKA

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 2016

ODBORNÝ GARANT: 
Ing. Pavla Eliášová  
OKB MNUL, o. z.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: 
Organizační a tiskové 
oddělení KZ, a. s. 

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: 
Vzdělávací institut  
KZ, a. s.

Konference byla zařazena do akcí kreditního systému dle platné legislativy 
a ohodnocena kredity u profesních organizací ČLK, KVVOPZ a POUZP.

http://www.kzcr.eu/konference/interlab2016

PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI:
Organizační a tiskové oddělení 
Sociální péče 3316/12A 
401 13 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 114 105 
e-mail: prihlasky@kzcr.eu
online: http://www.kzcr.eu/konference/
interlab2016/prihlasky

Ústí nad Labem, středa 8. 6. 2016  
9.30–14.40 hodin (registrace 8.30 – 9.30 hodin)

FOTOSOUTĚŽ 2016

Mourek v šuplíku
Hana Čabáková

Milí čtenáři, fotografové. Můžete nám nadále posílat pouta-
vé snímky a nečekané záběry z vašich fotoaparátů a zahrát 
si o hodnotné ceny. 
Vyhlášení Fotosoutěže 2016 proběhne v měsíci prosinci, 
kdy vítěz získá cenu věnovanou Krajskou zdravotní, a. s. 
Fotografie s krátkým popiskem a jménem autora posílejte 
e-mailem na adresu infolisty@kzcr.eu.

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Personální změny v KZ, a. s.
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Bc. Radka Víchová
se stala vrchní sestrou  
oddělení centrální sterilizace.

Mgr. Lukáš Dařílek
se stal vedoucím  
právního oddělení.

Nemocnice Děčín, o. z. Krajská zdravotní, a. s.

Ing. Vojtěch Krump, náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.

Zázraky přírody 
Jindřiška Kratochvílová

Pohled z věže na zámku Velké Březno 
Jitka Kordová
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www.kzcr.eu

Časná defibrilace v Ústeckém kraji 
CHRÁNÍME TO NEJCENNĚJŠÍ

Náhlá zástava oběhu se přihodí v Evropě každé dvě minuty.
Šanci na přežití dává jen rychlá a účelná pomoc. Rozmístění 
automatizovaných externích defibrilátorů (AED) na veřejně přístupná místa 
a jejich použití nezdravotníky je jednou z možností, jak tuto šanci zvýšit.

PROJEKT ČASNÁ DEFIBRILACE V ÚSTECKÉM KRAJI 
Cílem projektu, který je dlouhodobě podporován Ús-
teckým krajem, je zlepšení dostupnosti včasné defibri-
lace na území celého Ústeckého kraje. Jeho praktickým 
organizátorem a odborným garantem je Zdravotnická 
záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková orga-
nizace. Projekt aktivně běží již od roku 2011 a jeho vý-
sledky, unikátní nejen v ČR, ale i v Evropě, jednoznačně 
potvrzují jeho účelnost. 
Nosným funkčním článkem celého projektu je zapojení 
tzv. mobilních first responderů (MP, PČR, HZS, SDH, HS, 
VZS) vybavených AED přístroji a vyškolených k jejich 
použití. Koncem roku 2015 byla síť těchto mobilních 
first responderů doplněna v další fázi projektu o prv-
ních 11 veřejně přístupných AED umístěných do pečlivě 
vybraných lokalit. 

CO JE TO NZO A JAK DEFIBRILÁTOR FUNGUJE?
V případě náhlé zástavy oběhu (NZO) dochází do několika vteřin k bezvědomí a po-
ruše dýchání.

Pokud pacient nereaguje na zevní podněty (oslovení, zatřesení) a nedýchá normál-
ně, je nutné ihned zahájit kardiopulmonální resuscitaci. Jak?

1. Ihned volejte 155 – operátor tísňové linky vás provede celým procesem resus-
citace do příjezdu ZZS.

2. Uložte postiženého na záda, zakloňte mu hlavu (ničím ji nepodkládejte) – zprů-
chodníte tím dýchací cesty. Začněte provádět nepřímou masáž srdce – stla-
čování hrudníku: uprostřed hrudní kosti mezi prsními bradavkami do hloubky 
5–6 cm, o frekvenci asi 100–120 stlačení za minutu.

3. Jste-li proškoleni v umělém dýchání, zahajte dýchání z úst do úst (poměr k ma-
sáži 30:2). 

4. Je-li v blízkosti dostupné AED, použijte jej – případně vás operátor k jeho po-
užití navede. 

JAK POUŽÍT PŘÍSTROJ AED?
Nemějte obavy, použití přístroje je velmi jednoduché.
Po zapnutí přístroje stisknutím tlačítka ON vás přístroj nadále sám povede hlasovou 
navigací. Po nalepení defibrilačních elektrod dle nakresleného návodu přístroj vy-
hodnotí srdeční činnost a doporučí/nedoporučí podání defibrilačního výboje. Výboj 
podáte stisknutím blikajícího oranžového tlačítka s bleskem (viz obrázky níže).
V dalším postupu se řiďte hlasovou navigací přístroje – ihned po výboji začněte 
znovu stlačovat hrudník. 
Na místo vyslaná zdravotnická posádka je informována o probíhající laické re-
suscitaci. Nepřestávejte se stlačováním hrudníku až do jejího příjezdu a převzetí 
postiženého.

LOKALITY DOPOSUD ROZMÍSTĚNÝCH VEŘEJNĚ 
PŘÍSTUPNÝCH AED PŘÍSTROJŮ V ÚSTECKÉM 
KRAJI:
• Hlavní nádraží ČD Ústí nad Labem
• Hrad Střekov
• Zámeček Větruše
• Skanzen Zubrnice
• Děčínský Sněžník
• Pravčická brána
• Soutěsky Hřensko – Edmundova soutěska
• Vrchol Milešovky
• Malá pevnost Terezín – Památník Terezín
• Rozhledna Komáří vížka
• ZOO Park Chomutov 

Prokop Voleník, DiS., tiskový mluvčí ZZSÚK, p. o.

„CHRÁNÍME TO NEJCENNĚJŠÍ“ 
PROVÁDĚNÍ ZÁKLADNÍ NEODKLADNÉ RESUSCITACE NA MÍSTĚ A POUŽITÍ AED PŘÍSTROJE NEZDRAVOTNÍKY  

VÝRAZNĚ ZVYŠUJE ŠANCI NA PŘEŽITÍ.

Zjistěte známky náhlé srdeční zástavy: 
Nereaguje Nedýchá normálně

U dětí 
je nutné 
u přístroje 
použít tzv. 
dětský klíč

!

26 27

Zpříjemnit pobyt v nemocnici malým pacientům na Dětské chirurgii Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem se rozhodla společnost Centropol Energy, a. s., prostřed-
nictvím svého nadačního fondu Energie pomáhá. Prostřednictvím Ústecké komunit-
ní nadace věnovala nadační příspěvek ve výši 50 000 Kč a 10 000 Kč na zkulturnění 
prostředí dětského nemocničního oddělení a jeho uzpůsobení potřebám dětí všech 
věkových kategorií.

„Patříme k firmám, které jsou si vědomy 
své společenské odpovědnosti a založe-
ní dobročinného fondu Centropol– Ener-
gie pomáhá - bylo tou správnou cestou, 
jak přispět řadě báječných projektů 
na podporu našeho regionu,“ řekla za-
kladatelka fondu Lenka Graf.
V lednu a v únoru letošního roku byla 
v lůžkové části oddělení dětské chirurgie 
instalována výzdoba Lokki, která je pro 
dětské pacienty velice atraktivní a vý-
znamným způsobem zlepšila prostředí 
tohoto oddělení. Je známo, že i vliv pro-
středí na dětského pacienta je nedílnou 
součástí léčby, přičemž vývoj osobnosti 
dítěte s prostředím úzce souvisí. Proto 
jsme rádi, že nyní budou naši dětští pa-
cienti po dobu hospitalizace v pěkném 
a podnětném prostředí. 

redakce Infolistů

Barevná výzdoba pomáhá v léčbě dětí po úrazech
Masarykova nemocnice

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
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PŘIJME  LÉKAŘE
Požadujeme:

◊ vzdělání dle zákona č. 95/2004 Sb.
◊ zájem o vzdělávání v oboru
◊ bezúhonnost a zdravotní způsobilost
◊ spolehlivost, dobré komunikační schopnosti
◊ schopnost samostatné a týmové práce
◊ znalost práce na PC (Word, Excel)
◊ výhodou specializovaná způsobilost  
 nebo zařazení v oboru

Nabízíme:
◊ pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením
◊ možnost okamžitého nástupu
◊ podporu a podmínky pro další vzdělávání,  
 financované zaměstnavatelem
◊ podporu dalšího profesního rozvoje
◊ řadu oborů s nejvyšším stupněm akreditace  
 a specializovaná centra
◊ moderní a příjemné pracovní prostředí
◊ 5 týdnů dovolené
◊ závodní stravování
◊ dobrou dopravní dostupnost
◊ pro studenty stipendijní program  
 Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.  
 (www.kzcr.eu/o-nas/nadacni-fond/default.aspx)

Nastartujte svou kariéru v našich nemocnicích! Informace o volných místech: www.kzcr.eu, záložka nabídka zaměstnání

Barevná výzdoba zkrášlila ústeckou dětskou chirurgii



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: Petr Sochůrek a Jiřina Suchá, Organizační a tiskové oddělení KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

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

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

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

Informace o volných místech: www.kzcr.eu, záložka nabídka zaměstnání

PŘIJME 
VŠEOBECNÉ SESTRY


