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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si Vás oslovit v tomto prvním čísle Infolistů Krajské zdravotní. Jsem rád,
že tento časopis, jehož základem jsou
původní Infolisty Masarykovy nemocnice s přispěním čtvrtletníku Statim chomutovské nemocnice, vznikl v tak krátké
době po transformaci našich nemocnic.
Považuji ho za velice důležitý prostředek
komunikace mezi námi, více než šesti

tisíci zaměstnanci Krajské zdravotní a tím
podstatný příspěvek k hlavnímu cíli celé
transformace, tj. poskytování co nejkvalitnější zdravotní péče občanům našeho
Ústeckého kraje. Zatím jsou mezi jednotlivými nemocnicemi KZ značné rozdíly
prakticky ve všech oblastech fungování.
Naším cílem musí být dotažení se vždy
na tu nejvyšší úroveň z daných nemocnic,
a to pokud možno ve všech oblastech.
Prvním krokem k dosažení tohoto cíle je
určitě dobré vzájemné poznání – zatím je
povědomí zaměstnanců například děčínské nemocnice o dění v chomutovské
nemocnici velmi nízké.
Přeji proto kolektivu redakce mnoho
úspěchů při této obtížné práci. Nutnou
podmínkou k jejímu úspěchu jsou zejména příspěvky nás všech. Proto děkuji
všem, kteří již přispěli i těm, kteří tak
v budoucnu učiní.
Ing. Eduard Reichelt, ředitel
Krajská zdravotní, a.s.
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Historie Nemocnice Děčín
Jakýmsi předchůdcem zdravotnických
zařízení v Děčíně byl městský špitál
„U dvanácti apoštolů“ písemně poprvé
doložený k roku 1527. První skutečný špitál pro nemocné však vznikl roku 1852.
S ohledem na zvyšující se počet obyvatel
byla v den císařových 70. narozenin 18.
srpna 1900 slavnostně otevřena nová
nemocnice. Ta odpovídala nárokům na
moderní zdravotnické zařízení své doby.
V roce 1931 byla k původní dvoupatrové
budově přistavena čtyřpodlažní budova
chirurgického pavilonu. Spolu s vlastní
nemocnicí se rozrůstalo rovněž její hospodářské zázemí.
Po skončení II. světové války nastoupili
do nemocnice první čeští zaměstnanci.
V roce 1946 měla nemocnice 15 lékařů,
60 ošetřovatelek a 22 pomocnic. Ve druhé polovině 70. let byla již nemocnice na
hranici kapacitních možností. Proto se
v roce 1978 začalo s výstavbou nového
objektu mezi nejstarším pavilonem a chirurgickým pavilonem (tzv. proluka). Tento
objekt byl dokončen v roce 1982 a bylo
zde umístěno ARO a rozšířeno interní
a gynekologicko-porodnické oddělení.
Do období 70. let také spadá výstavba tří
přízemních montovaných objektů, které
byly původně zbudovány jako provizorium na tři roky.
Ani tato opatření nemohla vyřešit kapacitní problémy nemocnice a tak bylo
v polovině 80. let rozhodnuto o výstavbě rozsáhlého areálu budov. Po změně

politických poměrů a principů financování zdravotnictví po roce 1989 byla však
dokončena pouze první etapa – výstavba výškového objektu (budova interních oborů). Určité modernizace doznaly
i hospodářské provozy (zejména kotelna,
stravovací provoz, prádelna).
V devadesátých letech minulého století
nemocnice opustila řadu objektů umístěných na území města Děčín, aby zefektivnila svůj provoz a zůstala jako jednotný
celek v areálu v Děčíně II.
Na přelomu století byla
s finanční spoluúčastí státu zahájena nutná modernizace
zdravotnických
objektů v areálu nemocnice. Zcela modernizovány
byly do konce roku 2003
objekty:
- staré interny, kde jsou
po modernizaci umístěny zejména laboratorní
provozy, ústavní lékárna,
neurologická ambulance,
odborné interní ambulance a logopedie

- proluky, kde je nyní umístěno oddělení
ARO, část gynekologie a chirurgická příjmová ambulance.
Zahájena byla rekonstrukce pavilonu
chirurgických oborů, která byla částečně
dokončena ve dvou nadzemních podlažích. V nich jsou umístěna oddělení
oční, ORL a gynekologie.
V letech 2003 a 2004 mohlo dojít díky
postupnému dokončování rekonstrukce k racionalizaci a intenzifikaci využití
prostor. Zdravotnický provoz byl ukončen
a přemístěn mj. v nevyhovujících provizorních montovaných objektech. Lůžková
zdravotní péče je tak nyní poskytována
ve dvou blocích – bloku interních (nechirurgických) oborů, kam bylo umístěno
i oddělení dětské a bloku oborů chirurgických. Současně s realizací stavebních
úprav nemocnice investovala značné
prostředky do obnovy a rozvoje zdravotnických technologií, určených pro oblast
diagnostiky a léčby onemocnění.
Nemocnice Děčín zajišťuje akutní lůžkovou zdravotnickou péči pro oblast Děčína a v některých oborech pro celý okres,
tedy pro spádovou oblast 80 až 130 tisíc
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obyvatel. Na lůžkovou péči je navázáno provozování řady specializovaných
ambulantních provozů a komplementu
tak, aby zdravotní péče mohla být poskytována komplexně a na odpovídající
úrovni.

V Nemocnici Děčín i v celém okrese Děčín
již v devadesátých letech minulého století proběhla restrukturalizace počtu akutních lůžek a jejich stav se tak pohybuje
hluboko pod celostátním i krajským průměrem. Tomu v současné době odpovídají ukazatele obložnosti lůžek a průměrná
doba hospitalizace, které dosahují velmi
dobrých hodnot.
V současné době je v Nemocnici Děčín
8 lůžkových oddělení, a to chirurgické,
interní (včetně ošetřovatelských lůžek),
dětské (včetně novorozeneckého), gynekologicko-porodnické, ARO, neurologické, ORL a oční.
Tyto činnosti jsou dále doplněny společnými
vyšetřovacími
složkami:
radiodiagnostické oddělení, laboratoře

a transfúzní služba, rehabilitace, patologicko-anatomické oddělení, hemodialýza
s dalšími odbornými ordinacemi a poradnami.
Kolektiv autorů
Nemocnice Děčín

ISO 9001:2001
Nemocnice Děčín
V březnu 2005 byl v Nemocnici Děčín
zahájen proces zavedení systému jakosti dle normy ISO 9001:2001. Současně
s tím došlo k rozhodnutí o konsolidaci
laboratoří v naší nemocnici, kde proces
probíhal souběžně. Bylo rozhodnuto systém zavést na těchto pracovištích: spojené laboratoře (LTS), RDG oddělení, PAO,
lékárna a vedení nemocnice. Za pomoci pracovníků Ideál s.r.o. byly popsány
všechny procesy dané normou a na výše
uvedených pracovištích byly zavedeny,
přezkoumány a v září 2005 nám byl certifikačním orgánem (Česká společnost pro
jakost) vydán „Certifikát shody systému
managementu jakosti s požadavky ČSN
EN ISO 9001:2001“.
Ihned po vydání certifikátu byla zahájena
další fáze procesu a to především proces
kontrolní a to na všech stupních. Každé
oddělení zapojené do systému jakosti
pokračovalo v nastaveném trendu, zavádělo nové metody, přijímalo návrhy na
zlepšení práce apod. Vzhledem k tomu,
že některé organizační směrnice měly
dopad na další pracoviště, bylo rozhodnuto rozšířit jejich účinnost nejen na
oddělení zařazená do systému, ale na
všechna pracoviště nemocnice. K prově-
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ření funkčnosti a efektivnosti systému
proběhl v říjnu 2006 první dozorový
audit, v říjnu 2007 proběhl opět úspěšně
druhý dozorový audit. Bylo doporučeno
pokračovat v platnosti certifikátu a bylo
konstatováno, že systém managementu
kvality je funkční a vykazuje trend zlepšování. Velice dobře byla hodnocena oblast
metrologie, zavedení a funkčnost centrální evidence všech měřidel v nemocnici.

Závěrem lze konstatovat, že systém
jakosti byl v Nemocnici Děčín nastaven
dobře, je soustavně zaznamenáván trend
zlepšování a lze ho hodnotit jako velice
efektivní.
Kolektiv autorů
Nemocnice Děčín

Oční oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
tiny, které šetří
rohovku a další
struktury oka“.
Teplické
oční
oddělení provede
ročně přes 700
operací šedého
zákalu s implantací
výhradně
kvalitních měkkých nitroočních
čoček.
Čekací
doba na operaci
je 2-3 měsíce, což
je méně než celoevropský průměr.
Např. v Itálii jsou
Prim. MUDr. Aleš Čech při operaci katarakty
to 4 měsíce, ve
Švédsku 5 měsíZískání akreditace pro obor oftalmologie ců a ve Španělsku dokonce 6 měsíců.
v lednu 2007 dokládá výbornou odbor- Pacienti mají také možnost být operonou úroveň teplického očního oddělení. váni ambulantně a v roce 2008 bude na
Pod vedením jednoho z nejmladších pri- oddělení ještě zvýšeno pohodlí a zázemí
mářů očních oddělení v České republice, klientů přicházejích právě na tento typ
MUDr. Aleše Čecha, pracuje na oddělení jednodenní chirurgie.
mladý a perspektivní tým oftalmologů. „Stále více pacientů nás žádá o možnost
Pracoviště Krajské zdravotní, a.s. dispo- implantace nejmodernějších nitroočních
nuje nejen kvalitním personálním, ale čoček umožňujích vidění do dálky i blíztaké technickým vybavením. Například ka bez brýlí. Protože nechceme o tyto
operace katarakty se zde provádí meto- solventní klienty přijít, věříme, že manadou torzní fakoemulzifikace, která patří gement nemocnice a akciové společnosti
k aktuálnímu celosvětovému trendu a umožní v brzké době legitimní možnost
provádí se jen na několika pracovištích doplatku těchto nadstandarních typů
v České republice. Torzní fakoemulzifi- čoček“, uvádí primář Čech. „Máme napříkace umožňuje operovat všechny stupně klad velmi dobré zkušenosti s akomodača typy katarakty, ale její hlavní přednosti ními nitroočními čočkami, které nemají
se uplatňují především u tvrdých a kom- tolik nežádoucích efektů jako čočky mulplikovaných šedých zákalů. Operace je tifokální. Pacienti jsou po operaci doslopro oko šetrnější, bezpečnější a také va nadšení, neboť vidí perfektně do dálky
rychlejší. Zároveň tento systém dovolu- a jsou schopni číst bez brýlí noviny.“
je další zmenšení operační rány až na
Na oddělení se snaží reagovat také na
2,2 mm, které je dalším světovým trennejnovější poznatky a studie.V tomto
dem. „ Máme s touto progresivní operačroce byla na oddělení zavedena do praxe
ní metodou již roční zkušenosti a v sourutinní aplikaci antibiotika cefuroximu do
časnosti touto technikou operujeme 90 %
přední komory oka v závěru každé operanašich pacientů. Zbylí pacienti s měkčím
ce katarakty. Je to reakce na doporučený
typem katarakty nejsou operováni ultrapostup v prevenci pooperační endoftalzvukem, ale metodou Aqualase. Jedná se
mitidy jako závěr rozsáhlé studie zveřejo rozmělňování čočky pulzy horké tekuněné Evropskou společností kataraktové

a refrakční chirurgie v srpnu 2007. „V září
na kongresu ve Stockholmu se sice ještě
objevili kritici tohoto postupu, ale pokud
můžeme pětinásobně snížit incidenci
těžkého pooperačního zánětu, neměli
bychom výsledky této studie ponechat
bez povšimnutí“ uvádí doktor Čech.
Zdaleka ne vše ale funguje ideálně. Primář Čech si stěžuje, že přestože mají
lékaři k dispozici velmi kvalitní digitální
fotoaparát pro dokumentaci předního
segmentu oka, Všeobecná zdravotní
pojišťovna již 2 roky nechce tento důležitý
výkon nasmlouvat.
„Zároveň již delší dobu postrádáme
digitální zobrazovací zařízení na zadní
segment oka. I když nám sousední oční
oddělení a pražské kliniky vycházeli v případě potřeby vstříc, měl by tento přístroj
patřit ke standardnímu vybavení pracoviště, které provádí laserové zákroky sítnice již od roku 1996 a pokrývá spádovou
oblast více než 120 000 obyvatel“. Oční
lékaři v Teplicích také patřili k prvním,
kteří začali v ČR provádět fotokoagulaci
sítnice žlutým a žlutozeleným světlem.
Vysokou prestiž má na očním oddělení
Nemocnice Teplice také plastická chirurgie. Oftalmologové provádí ambulantně širokou škálu zákroků a plastických
úprav víček od drobných lezí hrazených
z veřejného zdravotního pojištění přes
plastické operace z čistě kosmetických
důvodů, které si klienti hradí sami.
Nejen přístrojové vybavení a vysoká
odborná kvalita péče jsou kritéria, podle
kterých pacienti hodnotí úroveň poskytovaných služeb. Dle průzkumů jsou pro
pacienty ještě důležitější tzv. „hotelové
služby“. K nim mimo jiné patří především dobrá komunikace personálu s klienty, příjemná atmosféra na oddělení
a v neposlední řadě týmový duch, které
patří k dalším hlavním devizám teplického očního oddělení.
Redakční příspěvek
Nemocnice Teplice
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Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění
Nemocnice Teplice
Představujeme RS centrum, někdy též zvané MS centrum. Jde
o dvě zkratky onemocnění: RS - Roztroušená skleróza a ve světě
užívané MS - Multiple sclerosis. Protože podobná centra pracují ve všech vyspělých zemích světa pod označením MS používáme spíše toto označení. Nemoc, která si vyžádala takovou specializaci patří mezi autoimunitní poruchy, kdy vlastní imunitní
systém jedince ničí jeho centrální nervový systém. Jde o problém velmi mladých lidí. Nejčastěji se poprvé projevuje mezi
20.-40. rokem věku. Pokud jej neléčíme vede rychle k invaliditě
(poruchy chůze, citlivosti, zraku, močení) Pokud jej však léčíme
včas a adekvátně nemocný může prožít zcela normální život,
bez ztráty zaměstnání a soběstačnosti v normálně fungující
rodině. Ani dívky s touto diagnózou, pokud je jejich nemoc stabilizovaná, se nemusí vzdát mateřství.
Naše centrum je součástí Neurologického oddělení nemocnice
Teplice. Pracuje od dubna 2005. Jeho oficiální název zní Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění.
Statut centra je udělován na podkladě vyhlášky Ministerstva
zdravotnictví. Pracoviště musí být nejprve schváleno předsednictvem Neurologické společnosti a její Neuroimunologickou
sekcí. Vzniklo na podkladě dříve fungující poradny pro Roztroušenou sklerózu, která v Teplicích pracovala již od konce osmdesátých let.
Jde o superkonziliární pracoviště. Poskytujeme péči nemocným
z celého severozápadního regionu Čech. Spádová oblast má 1.5
milionu obyvatel. Je jí nejen Ústecký, ale i Liberecký a Karlovarský kraj, které podobně specializované pracoviště nemají.
V současnosti sledujeme přibližně 600 nemocných s roztroušenou sklerózou. V nejbližší době předpokládáme možnost sledování cca 1000 nemocných. Vzhledem k průměrnému výskytu
nemoci v naší oblasti 130/100 000 obyvatel je v okolí až 2000
nemocných.
Centrum poskytuje péči zejména ambulantní formou, zajišťuje
léčbu preparáty první volby (interferony beta a glatiramer acetát). Na léčbě těmito léky máme nyní cca 110 nemocných. Zařazujeme všechny nemocné, kteří splní celostátně určená kriteria
k zahájení této léčby. Přestože jsme prošli v roce 2006 velmi
těžkým obdobím, kdy tato léčba byla velmi obtížně dostupná,
nyní po této stránce nemáme větší potíže. Dále poskytuje léčbu
vysokými dávkami cytostatik u indikovaných pacientů. Toto je
zajištěno prostřednictvím onkologického stacionáře. Jako první
v republice jsme u dvou pacientek zahájili léčbu i novým lékem
Tysabri, který je vyhrazen pro nemocné, u kterých selhaly léky
první volby a jehož účinnost by měla být skoro dvojnásobná.
Podílíme se také na mezinárodních studiích s novými preparáty
a nově zaváděnými terapeutickými postupy. V rámci těchto studií se naši klienti mohou dostat k nové účinnější léčbě dříve.
Vzhledem k tomu, že jsme v této oblasti úspěšní máme nyní
k dispozici i studie, které nejsou kontrolovány placebo skupi-
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Výdej léků první volby pacientům MS centra
nou, ale v současnosti používanými moderními léky první volby. Pacient, který se jich účastní, tedy není vystaven riziku, že
by nebyl léčen.
Přestože je většina stavů řešitelná ambulantně, nevyhneme se
ani nutnosti hospitalizace. Centrum by nemohlo fungovat bez
zázemí, které mu poskytuje lůžková složka oddělení.
V centru se střídají celkem 4 lékaři, čtyři dny v týdnu a nyní již
ve dvou ambulancích současně. Kromě pravidelných kontrol
musíme mít prostor i pro akutně zhoršené nemocné a nově
diagnostikované pacienty, u kterých je nutné stanovení a zahájení nejvhodnějšího léčebného postupu. I studijní práce je velmi časově náročná a nebyla by možná bez týmu lidí, který je
schopen i práce nad běžný rámec pracovní doby a svých povinností. Naším největším „pokladem“ je vynikající sestra, která
zvládá práci jinde zajišťovanou třemi osobami. Posílení po této
stránce bychom rozhodně uvítali. Kromě práce se dvěmi lékaři
současně totiž ještě podává ambulantní infuzní léčbu, která na
centru probíhá.
Naše centrum by nemohlo fungovat bez dobré spolupráce
s ostatními odděleními nemocnice. Poskytujeme komplexní
péči. Díky vstřícnosti RTG oddělení můžeme v rámci diagnostiky
rychle provést MRI vyšetření. Skvělou spolupráci máme s oddělením očním, urologií (urodynamika), RHB a v neposlední řadě
i kožním. Oproti ostatním 14 MS centrům, které v naší republice
pracují hlavně při fakultních nemocnicích, máme velkou výhodu v přímé a velmi vstřícné spolupráci s vedením nemocnice.
MUDr. Marta Vachová
Vedoucí MS centra, Nemocnice Teplice

Bolesti hlavy - migréna
Nemocnice Chomutov

Snad není mezi námi člověka, kterého
by nebolela alespoň 1x za život hlava.
Je to běžná zkušenost, která často sama
od sebe přejde a nezanechá následky.
Pak nevadí. Problém začne být, pokud je
intenzivní, pokud je provázena dalšími
nepříjemnými příznaky, pokud se opakovaně vrací nebo trvá dlouho. Největší skupinu zastupují primární bolesti hlavy, což
jsou bolesti, na jejichž vzniku se nepodílí
žádná jiná choroba. Mezi nimi převládají tzv. tenzní bolesti hlavy způsobené
nadměrným psychickým napětím (asi 78
procent). Poměrně vzácným typem jsou
tzv. clusterové bolesti hlavy. Objevují se
v pravidelných intervalech, s dobou trvání od několika minut po několik hodin.
Velmi často se soustředí kolem jednoho oka, po té se rozšiřují směrem dolů
po straně tváře nebo nahoru na spánek
a čelo. Tato bolest je pronikavá a ni-čivá.
Tento typ bolesti je poměrně řídký a objevuje se většinou u mužů.
Nejznámějším typem bolesti hlavy je
migréna.
Naštěstí nejsou tyto nejčastěji se vyskytující typy bolestí hlavy nebezpečné.
Život neohrozí ani nezkrátí, mohou jej
však znepříjemnit.
Daleko méně časté jsou pak jiné bolesti
hlavy, které se objeví náhle, nemizí nebo
narůstají, případně jsou doprovázeny

zvracením a mohou znamenat nebezpečí
pro život pacienta.
Riziková také může být silná bolest hlavy,
která se objeví po těžší fyzické námaze
a také pokud je přítomna horečka nebo
výrazná spavost. Mohou být způsobeny růstem mozkového nádoru, některým typem cévního onemocnění mozku,
zánětem mozku nebo jeho obalů nebo
mohou být komplikací úrazu. Zde je nutné co nejdříve zasáhnout, poznat příčinu
a léčit. K úspěšnému zvládnutí stavu je
tedy nutné včasné a správné stanovení
diagnozy. Lékař provede důkladný pohovor s pacientem a rozbor jeho obtíží, na
základě těchto informací pak doporučí
případně další vhodná vyšetření jako je
EEG, CT mozku, magnetická rezonance
a další.
Ale vraťme se k migréně.
Migréna je častá primární bolest hlavy.
Postihuje více ženy než muže, bolest má
většinou pulsující charakter, v začátku
je bolest soustředěna do jedné poloviny hlavy, strany se mohou střídat. V rozvinutém záchvatu již pacienti popisují
bolest celé hlavy. Často je doprovázena
nauzeou nebo zvracením. Při záchvatu je
světloplachost a zvukoplachost. Pacient
s migrénou vyžaduje klid vleže nebo vsedě, v temné místnosti, tělesná námaha
stav zhoršuje.
Migréna se nerozchodí, pokud ano, není
to většinou migréna. Migréna je léčitelná
– pro každého se ten pravý lék najde, jen
někdy ne napoprvé. Léků je více, možno
vybrat, vyzkoušet, raději nekombinovat.
Léčit dostatečně dlouho, dostatečnou
dávkou. Akutní bolest je ovlivnitelná
tabletou, nosním sprejem, injekcí. Mnozí
pacienti s migrénou nevěří, že na jejich
one-mocnění existuje léčba. Dosud se
migréna léčila nespecificky, převážně
analgetiky, která jsou:
• často nedostatečně účinná
• pouze bolest tlumí
• hrozí nadužívání, návyk a vznik chronických bolestí hlavy

Pro těžkou migrénu lékař volí triptany.
Jsou to léky, které dovedou nejen omezit bolest, ale i záchvat zastavit, protože
působí přímo na receptory, které rozvoj
migrenozního záchvatu umožní. Tyto
léky nesmějí užívat pacienti s vysokým
krevním tlakem nebo se závažným onemocněním srdce. Vždy je třeba se poradit
s lékařem. Tato preventivní léčba migrény je doporučována:
• pokud má pacient tři a více záchvatů
migrény za měsíc
• pokud jsou záchvaty velmi těžké
s dlouhým trváním
• pokud akutní léčba nezabírá dostatečně
• pokud dává pacient přednost preventivní léčbě např. z obavy těžkého
záchvatu
• při neúměrných nežádoucích účincích akutní léčby
Lékaři jsou často dotazováni na hormonální antikoncepci (HAK), protože žena
si všimne zhoršení migrény po nasazení HAK. Je to velmi individuální, někdy
pomůže změna kontracepčního preparátu, někdy je kontracepci nutné zajistit
jinak než hormonálním preparátem. Některým ženám s migrénou však HAK nevadí, záchvaty nezhoršuje ani nevyvolá.
Jak probíhá migrenozní záchvat?
Kolem 60% nemocných s migrénou uvádí prodromální příznaky, které záchvatu
migrény předcházejí o několik hodin,
někdy až několik dní. Obecně nemocní
popisují změny nálad, podrážděnost,
větší chuť až vlčí hlad na některá jídla
(zvl. sladká), opakované zívání. Nemocní trpí děsivými sny, mívají průjmy, časté
močení, pocit ztuhlého krku. Škála těchto prodromálních projevů je velice široká,
velmi často jsou však individuálně vyhraněné a opakují se až monotónně u stejných pacientů.
Další fází rozvoje migrény je fáze aury.
Jako auru označujeme v migrenologii přechodné ložiskové poruchy mozku či mozkového kmene, které předcházejí anebo
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doprovázejí vlastní bolesti hlavy. Trvá
zpravidla méně než 60minut. Mezi koncem aury a bolestmi hlavy pozorujeme
deprese, změny nálad, někdy i po-ruchy
vyjadřování. Někdy se ani bolest neobjeví, proběhne jen aura bez bolesti hlavy.
Nejčastějším typem je vizuální aura.
Migrenik popisuje v zorném poli třpytivé
útvary, klikaté vlnovky, předměty mohou
rotovat, měnit tvar, část zorného pole
vymizí. Na druhém místě je aura sensitivní – různé brnění a mravenčení v horních
a dolních končetinách. Pak nastává fáze
bolesti a fáze postdromální, kdy je pacient často unaven. Má bolesti všech svalů
a někdy uvádí zlepšenou náladu.
Co migrénu způsobuje?
V poslední době byla vytvořena řada
hypotéz a teorií. Žádná z nich migrénu
zcela nevysvětluje. Jisté je, že migréna je
složité onemocnění vyvolané působením
mnoha vnitřních i vnějších faktorů.
Z vnitřních příčin hrají důležitou roli
genetické faktory (v některých rodinách
je výskyt migrény pravidelný). Intenzivní
výzkum migrény přinesl cenné poznatky
o roli sertoninu. Serotonin je chemická
látka, která udržuje krevní cévy v jejich
normální velikosti. Serotonin může cévy
zúžit a stimulovat tak receptory bolesti.
Nejčastější spouštěcí faktory:
• stres, emoční podněty, deprese
• neúměrná fyzická námaha
• nadměrné kouření
• změny počasí
• stravovací návyky (diety, nadměrné
množství jídla, hladovění)

•

•
•
•
•

určité potraviny – čokoláda, káva,
čaj, některé sýry, alkohol, citrusy,
umělá sladidla
nadbytek nebo nedostatek spánku
cestování vlakem či letadlem
blikavé světlo, ostré světlo, hluk, silné zápachy
hormonální změny – hormonální
antikoncepce, ovulace, menstruace

Shrnutí nejdůležitějších informací:
Migréna je běžnou lidskou zkušeností.
Migréna může být počátečním příznakem
mnoha onemocnění.
Pokud se bolest hlavy objeví náhle a je
velmi silná, je třeba se poradit s lékařem.
Lékař potřebuje přesný popis bolesti hlavy:
• kdy bolest začala
• jaký má charakter
• lokalizaci
• délku trvání
S migrénou je třeba naučit se žít, dodržovat preventivní opatření, včas rozpoznat
nástup bolesti a včas zahájit léčbu.
Pozitivní přístup k problémům vždy
pomůže, špatná nálada zhoršuje bolest.
Kde hledat pomoc?
Až 400 000 lidí české populace si alespoň někdy položí otázku: Když mě bolí
hlava, mám migrénu? Slibný začátek pro
úspěšnou léčbu. Bohužel 20-40% z nich
s léčbou nezačne.
A 30-50% se léčí samo a spoléhá na rozličné domácí pokusy. Důvodem je často nedostatek informací. A přitom je to
snadné.

Navštivte internetové stránky www.
bolestihlavy.cz nebo volejte na bezplatnou linku 800 555 430. Internetové stránky nabízejí ucelené informace
stran bolestí hlavy a migrény. Najdete
zde vysvětlení, jak vypadá neurologické vyšetření a jaké jsou možnosti léčby. Můžete se snadno a přímo objednat
k nejbližšímu odbornému lékaři.
U nás v Chomutově je poradna pro bolest
hlavy každý čtvrtek v neurologické ambulanci na poliklinice. V poradně ordinuje
MUDr. Zdvořilá Milena, nemocné objednává sestra Holubářová Helena. Objednat se lze i přes internet www.bolestihlavy.cz.
Schőnfeldová Milena
EEG laborantka Neurologické
ambulance, Nemocnice Chomutov

Zpráva z pracovního pobytu
aneb „Gastroenterologické oddělení MNUL na cestách“
Dovolte, nám abychom se s Vámi podělili o zážitky z pracovní cesty našeho
Gastroenterologického oddělení, které
ve dnech 15.10.-19.10.2007 mělo tu možnost, stát se spoluúčastníkem projektu ,,Výstavba sítě k trvalé přeshraniční
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spolupráci v oblasti Saska a severních
Čech“, který probíhal pod záštitou Evropské unie.
Tímto příspěvkem do našich Infolistů bychom též rádi veřejně poděkovali
vedení Krajské zdravotní a.s., o.z. MNUL

za umožnění pracovní cesty, zejména
Ing. Pohořskému, neméně patří naše
poděkování paní Markétě Knoppik, která
nás po celou dobu zahraničního pobytu
provázela, informovala, tlumočila.Zkrátka
výborně se o nás ,,své svěřence“ stara-

Primář endoskop. pracoviště kliniky
v Pirně, MUDr. Ebert
la. Nutno podotknout, že je to dáma velmi milá a trpělivá, což zdůrazňuji, neboť
náš zájem a dotazy byly velmi intenzivní,
její trpělivost přímo bezbřehá.
A tak jsme vyjeli s cílovým místem – Drážďany.
Máte pravdu – coby kamenem dohodil.
Půvabné město na Labi, ve kterém se
rychle ztrácí nebo již zcela vytratila fádnost a šeď, charakteristický znak doby
,,dávno minulé“. Zdravotnická zařízení,
která jsme měli možnost navštívit tento
náš pozitivní dojem utvrdila.
Výjezdní skupinku tvořili 3 lékaři a 7
zdravotních sester Gastroenterologie
Masarykovy nemocnice. Pracovní stáž
byla zahájena prohlídkou nemocnice
St.Joseph-Stift, kde nás velmi zaujalo
oddělení paliativní medicíny. Z každého
koutku této stanice dýchá duch pohody
a klidu, úcta k člověku samému, k jeho
životu, který se vzhledem k závažnému
onemocnění pomaličku krátí. Celkový
dojem zde dokreslovalo vybavení stanice, při kterém bylo myšleno zejména
na komfort klienta. Společenská denní
místnost se vstupem na terasu, zařízena
ve stylu obývacího pokoje. Nutno podotknout, že toto oddělení je zcela novým
projektem. Neméně zajímavá byla návštěva gastroendoskopické části nemocnice.

Dalším místem naší návštěvy se stala
Univerzitní klinika Carla Gustava Caruse. Zde jsme v rámci denního programu
invazivní gastroenterologie měli možnost shlédnout několik endoskopických
výkonů např. ERCP nebo kolonoskopii.
Velmi ochotně nás celým programem
provázel primář zdejší Gastroenterologie
prof. Dr. Miehlke, Dr. Brückner a vedoucí
sestra Gastroenterologie paní Kutzner.
Pobyt na zdejším pracovišti zakončila
bohatá diskuse našich lékařů a sester
s jejich německými kolegy. Hlavní témata dialogů byla: organizace oddělení
včetně pohotovosti, objednávací systém
včetně dokumentace klientů, rozdělení
služeb - zajištění všech oblastí, kvalifikace zaměstnanců a proces jejich dalšího
vzdělávání.
Posledním místem, které jsme navštívili, byla Pirna. Mnozí z nás si opět představí toto město jako dřívější centrum
,,nákupních nájezdů“, ale věřte, že se
mnohé změnilo. Pirna prošla a stále prochází rekonstrukcí, po které znovu ožívají
malebné uličky a obchůdky, kdy je zachován starobylý ráz města. Ovšem největším
a nejlepším dojmem na nás zapůsobila
téměř zcela nová klinika Pirna GmbH..
Co dodat, jak vylíčit správně vše co jsme
viděli a slyšeli. Překrásná recepce výborná organizovanost, lehká orientace pro
klienta, nové vybavení, pořádek a klid.
Opět velmi vstřícnými průvodci nám bylo
vedení kliniky – paní Hesle (zástupce ředitelky pro ošetřovatelství), paní
Miller (jednatelky společnosti). Zdejší
oddělení gastroenterologie vede prim.
Dr. Ebert, který nám velmi ochotně svůj
úsek představil. Plně přiznáváme takové to píchnutí u srdce, (zejména u našich
endoskopistů) při prohlídce jednotlivých
endoskopických sálů. Jejich zcela nová
vybavenost, detailní promyšlenost, která
zajišťuje plnou funkčnost plynulého provozu je dokonalá. Vzorová a opět plně
funkční závěsná ramena pro přístrojové
věže, která jsou pro naše endoskopické
sály nezbytná, velmi dobře propracovaný
počítačový program pro invazivní gastroenterologii, to byla hlavní náplň zdejších diskusí. Ve zdejší klinice nám byla
ještě představena lůžková část Interní
kliniky a jednotka intenzivní péče, měli

jsme možnost seznámit se s dokumentací klienta a organizačními záležitostmi
jednotlivých provozů.
V průběhu pracovního pobytu jsme měli
též možnost poznat i kulturní prostředí
navštíveného regionu. Prohlídka Drážďan – starého města, návštěva Muzea
hygieny, prohlídka překrásného Zwingeru nebo výstup v hradní pevnost Königstein. Tyto akce byly velkým zpříjemněním
našeho pobytu.

UK Dresden, vedoucí sestra Gastroenterologie, paní Kutzner, druhá zleva
Co dodat závěrem?
Německý smysl pro preciznost a pořádek, schopnost pro organizaci….. Toto
vše na Vás dýchne ze všech míst, která
jsme navštívili…. Klienti si váží prostředí
ve kterém jsou hospitalizováni, návštěvníci se chovají slušně a tiše, nikdo nic
nerozbíjí, nikdo nikde nečmárá po zdech,
ve výtahu nenajdete vyryté nápisy ,,Byl
jsem tady“ nebo „Máňo miluju tě“, nikdo
si nic ,,neodnáší domů“……..
Ach jo…ta naše povaha česká…..
Ale snad to i u nás jednou naši klienti
a návštěvníci pochopí, že práci a snahu,
kterou jim věnujeme, se snažíme dělat
zejména proto, aby se u nás cítili dobře
a spokojeně.
PS: Ježíšku, opravdu nebudeme nikdy
zlobit…
Moc bychom si přáli ta závěsná ramena
na endoskopické sály…..
Kolihová Iva
vrchní sestra Gastroenterologického
oddělení, Masarykova nemocnice
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PROJEKTY - SEMINÁŘE - SYMPÓZIA - KONGRESY
Z evropských projektů
bude možno nově pořizovat i zdravotnické vybavení
V zářijových Infolistech Masarykovy nemocnice byl uveřejněn článek o nastupující možnosti čerpat z evropských projektů prostředky
pro zdravotnické vybavení. Byla to informace
nepochybně velmi zajímavá, protože vyvolala
značný zájem. A tak se v současné době již
začínáme v Masarykově nemocnici společně
s některými primáři, lékaři i dalšími zdravotníky na tuto možnost připravovat. Oddělení
koordinace projektů nicméně pracuje na centrále Krajské zdravotní, a.s. a může tedy připravovat takovéto projekty nejen pro Masarykovu nemocnici, ale pro všechny odštěpné
závody. A protože od tohoto čísla budou
Infolisty distribuovány i do nemocnice Děčín,
Teplice Most a Chomutov, uveřejňujeme tento
článek v nezměněné podobě ještě jednou jako informaci pro zdravotníky právě v těchto
nemocnicích.
V minulých dvou letech se nám podařilo
v Masarykově nemocnici ve významné míře
zvýšit objem dotací a externích prostředků.
Vznikem oddělení koordinace projektů jsme
se cíleně zaměřili na získávání prostředků
z externích projektových zdrojů. Přísun prostředků z vnějších zdrojů (dotace, granty,
projekty apod.) se tak zvýšil o řád. Z jednotek
milionů na desítky milionů Kč !
Z těchto projektových prostředků dosud bylo
možno a dařilo se nám realizovat např. aktivity vzdělávací (jazyková, manažerská, IT školení), nakupovat počítačové vybavení, zřizovat
infrastrukturu pro IT technologie, investovat
do zlepšování životního prostředí apod., ale
dosud neexistovaly zásadní možnosti investic přímo do oblasti zdravotnické.
To se nyní mění. Pro nás v nemocnici to znamená, že v novém programovacím období
(2007 – 2013) bude možno žádat o evropské

peníze na projekty, které umožní nakupovat
i zdravotnické přístroje, zdravotnické vybavení a investovat do modernizací, rekonstrukcí
nemocničních budov, provozu apod. Umožní
to částečně tzv. Integrovaný operační program
a pro nás v regionálních nemocnicích pak
zejména Regionální operační program (ROP).
V něm jsou připraveny prostředky přímo pro
zdravotnictví Ústeckého a Karlovarského kraje (tzv. NUTS2). Vzhledem k tomu, že Krajská
zdravotní a.s. pak představuje velmi významnou část zdravotnictví Ústeckého kraje, měla
by se i na těchto penězích významnou částí
podílet.
Jaké jsou tedy konkrétní priority oblasti zdravotnictví v ROP? Jsou to:
• zdravotnické přístroje
• zdravotnické laboratoře,
• technologicky vyspělé vybavení,
• emergentní péče,
• malá centra primární zdrav.péče,
• budování školicích center a jejich vybavení,
• informační centra a jejich vybavení,
• podpora
optimalizace
logistických
a obslužných provozů atd.
Z výše uvedeného je zřejmé, že Regionální
operační program může být velmi zajímavým
pro všechna zdravotnická oddělení - lůžkovými počínaje a laboratořemi konče. Znamená
to, že máte nyní naději významně si zlepšit
svoji situaci na Vašich odděleních v oblasti
zdravotnických investic. Potřebujete-li tedy
např. obnovit zastaralé přístrojové vybavení
nebo získat nové technologicky vyspělé zařízení, které vyžaduje Vaše odborná činnost,

nastává právě nyní vhodný čas jak je prostřednictvím evropských projektů získat.
Co pro to můžete udělat?
Především je potřeba zamyslet se nad potřebami a strategií rozvoje Vašeho oddělení.
V prvotní fázi mohou být zajímavé všechny
Vaše náměty. Ty bude dále nutno prozkoumat
z hlediska jejich souladu se strategií zdravotní péče KZ a.s. a jednak z hlediska Regionálního operačního programu, tedy možného
finančního zdroje. V té druhé záležitosti (ROP)
jsem Vám k dispozici (denně ráno mezi 7 a 8
hod). Předpokládám, že pro Vás bude v této
souvislosti zajímavé především mé působení
(dnes již významným úvazkem) v organizaci,
která bude poskytovatelem grantů z tohoto
Regionálního operačního programu (tj. Úřad
regionální rady). V případě, že budou Vaše
potřeby z výše uvedených hledisek realizovatelné, budeme se pak asi domlouvat na
sestavení tzv. „přípravného týmu“, který bude
chystat příslušný projekt. Zde musí působit
především příslušný odborník z Vašich řad,
aby mohl projekt správně směrovat. Oddělení
koordinace projektů pak bude těmto týmům
zajišťovat administraci a odborné zpracování
projektů specializovanými externími profesionály.
A kdy bude možné žádosti o takto připravené
projekty podávat? S největší pravděpodobností to bude někdy na přelomu roku 2007
a 2008 nebo spíše na jaře 2008. Zahájení
čerpání prakticky všech evropských peněz
je totiž bohužel cca 1 rok zpožděno. Nicméně bude pokračovat až do roku 2013. Takže
– vzhůru do sedmi tučných projektových let!
Ing. Tomáš Pohořský
Vedoucí OKP, KZ, a.s.

Ohlédnutí za VIII. regionální konferencí v Chomutově
Regionální konference s neurologickou
tematikou pro nelékaře se uskutečnila dne
11.10.2007 v Chomutově.
Konference se zúčastnilo celkem 270 zdravotních sester z několika zdravotnických
zařízeních -Chomutov, Kadaň, Žatec, Ostrov
n.O., Most, Litvínov, Vejprty, Podbořany. Mezi
sestrami z lůžkových částí oddělení se objevují také sestry z ordinací praktických lékařů,
z domova důchodců, z Charity, zubní laborantky. Myslím si, že všechna témata, která
zde byla přednesena nám všem dala hodně
nového poznání a ve zkratce přiblížila práci
na neurologickém oddělení. Jako první na
konferenci promluvila sestra z dětské neurologické ambulance o problematice epilepsie, zejména o dětské epilepsii. Dozvěděly
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jsme se o jejich různých formách, jejím léčení a hlavně první pomoci. Na některé dotazy
hned odpovídala MUDr. Umlaufová, lékařka
z dětské neurologické ambulance.
Dalším z témat bylo EEG - elektroencefalografické vyšetření, EEG laborantka nám ve zkratce přiblížila přípravu, průběh a vysvětlila, co
to vlastně je EEG.
Laborantka z EMG - elektromyelografické
vyšetřovny se podrobně rozhovořila o této
vyšetřovací metodě a o nemocech zde vyšetřovaných. Téma evokované potenciály nám
názorně na promítaném videu předvedla
laborantka z ambulantní EMG laboratoře.
Lymská borelioza ,její průběh a léčení bylo
první z témat, které si pro nás připravily sestry
z oddělení. Na příkladech nemocných lidí nám

ukázala další sestra z oddělení ,jak může být
krutá nemoc ALS nebo-li Amyotrofická laterální skleróza. Po tomto tématu byla přednáška
o bolestech hlavy a migréně, kterou většina
z nás již během života poznala a o to víc poutala pozornost. Poslední příspěvek přednesla
sestra z neurologické JIP. Bylo to téma rovněž
velmi závažné, protože se hovořilo o CMP cévních mozkových příhodách a jejich brzkém
rozpoznání a ještě rychlejší léčbě.
Za neurologické oddělení bych ráda poděkovala všem sestrám, které se konference
zúčastnily.
Dušková Eva
Vrchní sestra Neurologického oddělení,
Nemocnice Chomutov

Konference kardiologických sester
Pro většinu lidí je datum 11. září spjato se
smutnou událostí v USA. Pro nás kardiologické
sestry bylo 11. září 2007 událostí významnou
a úspěšnou. Tento den jsme pořádaly historicky první konferenci sester, které se zúčastnili
kolegyně z celého Ústeckého regionu a Prahy.
Úvodní slovo pronesl přednosta dnes již Kardiologické kliniky Doc. MUDr. Pavel Červinka,
PhD., F.E.S.C., FSCAI. Smyslem našich přednášek bylo seznámit posluchače s náročnou
prací sester na specializovaných pracovištích
kardiologie. Všichni se zájmem sledovali

přímý přenos z katetrizačního sálu, zajímavé kasuistiky i další přednášky o novinkách
v našem oboru. Rádi bychom, aby se tato
konference stala tradicí, na které se budou
scházet sestry z celého regionu a aktivně si
vyměňovat zkušenosti ze svých pracovišť.
Díky patří pánům Vodákovi a Pečivovi za technický přenos a firmám za občerstvení a malou
pozornost pro přednášející.
Herta Holbíková, Monika Čápová,
Iveta Porkertová, Miloš Konečný

Oddělení kardiologie, Masarykova nemocnice

Laboratorní metody ve zdravotnictví IV.
Dne 6.11.2007 proběhla v pořadí již čtvrtá
regionální víceoborová konference pro zdravotní laboranty „Laboratorní metody ve zdravotnictví IV.“

něný. Nechyběly ani vyučující laborantky ze
zdravotnické školy.
Program konference byl hodnotný, měl spád,
do programu přispěli přednáškami zástupci
patologie, mikrobiologie, biochemie, toxikologie, genetiky, transfúzního oddělení
a hematologie.

Na této akci se podílejí jednotlivé laboratoře
laboratorního komplementu a tyto laboratoře
se také střídají v organizaci celé konference.
Tentokrát připadla organizace na oddělení
patologické anatomie.
Garantem konference byl primář MUDr. Hřebíček a vedoucí laborantka Libuše Tichá.
Pomáhaly samozřejmě i kolegyně z oddělení. Občerstvení na vysoké úrovni zajistila
SŠOS z Ústí nad Labem. Sponzorem akce byl
DRINKS UNION a.s. Touto cestou jim chceme
poděkovat za vstřícnost a ochotu.

Děkujeme všem přednášejícím za jejich výkony, účastníkům za vysokou účast a sponzorům za občerstvení.
Myslím, že konference se vydařila ke spokojenosti všech.
Účast na konferenci byla vysoká, jak z řad
laboratorního komplementu MN, tak se v hojném počtu dostavili i hosté z laboratoří celého regionu. Přednáškový sál byl zcela zapl-

Tichá Libuše
Vedoucí laborantka Oddělení patologické
anatomie, Masarykova nemocnice   

Gastro - seminář
Gastroenterologické oddělení pořádá
pravidelné semináře, kterých se účastní
lékaři z řady oddělení MN, spolupracující gastroenterologové a další zájemci
o problematiku ze zdravotnických zařízení Ústeckého kraje. Na semináře se
snažíme pravidelně zvát přednášející
z předních gastroenterologických pracovišť a dalších ústavů zabývajících se
příbuznou problematikou. V posledním
roce to byli doc. Trunečka z IKEM Praha
s přednáškou věnovanou jaterním transplantací , v dubnu jsme měli čest uvítat
prof. Anděla z FN Královské Vinohrady
s přednáškou věnovanou problematice
léčebné výživy.

Hostem našeho posledního semináře
pořádaného 6.11.07 s tématem „Lymfomy trávicího traktu“ byl Dr. Šálek z Ústavu hematologie a krevní transfuze Praha,
který má bohaté zkušenosti z pracovišť
zaměřených na hematologii a gastroenterologii. Jeho vynikající přednáška obohacená o praktické zkušenosti zaujala
plnou posluchárnu.
Vždy nás potěší, když se seminářů účastní kolegové ze spolupracujících oborů
a oddělení. Následná diskuze pomáhá
zlepšovat naši vzájemnou komunikaci
a spolupráci v zájmu zvyšování kvality
péče o naše společné nemocné.

MUDr.  Jiří Laštůvka
Gastroenterologické oddělení,
Masarykova nemocnice
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AKCE
prosinec 2007 - leden 2008
datum

odborné a vzdělávací kurzy a semináře, společenské akce MNUL

1.12.2007
3.12.2007
3.12.2007
3.12.2007
4.12.2007
4.12.2007
4.12.2007
5.12.2007
5.12.2007
6.12.2007
6.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
12.12.2007
12.12.2007
12.12.2007
12.12.2007
13.12.2007
13.12.2007
14.12.2007
20.12.2007
10.1.2008
15.1.2008
22.1.2008
28.1.2008
31.1.2008

Dětská sestra- partner v ordinaci dětského lékaře
Novinky v KPR pro sestry
Aktuality v oftalmologii pro sestry
Základy první pomoci pro nezdravotníky
Regionální Centrální žilní vstupy
Regionální konference „Mamologický den“
„Kazuistiky“a mikulášská besídka
Resuscitace při ohrožení života
Regionální Ošetřovatelská péče o pacienty s demencí
Syndrom vyhoření
Akreditovaný kvalifikovaný kurz „Všeobecný sanitář“
První pomoc u akutních stavů
Kurz první pomoci pro Městskou policii v Ústí n.L.
Seminář OLG
Kurz první pomoci pro Městskou policii v Ústí n.L.
Seminář VIN
Uzlinový syndrom
Regionální konference interních oborů I
Motivačně hodnotící pohovor - pro vedoucí zaměstnance
Kurz první pomoci pro Městskou policii v Ústí n.L.
Seminář KARDIO
Kurz první pomoci pro Městskou policii v Ústí n.L.
Akreditovaný kvalifikovaný kurz „Všeobecný sanitář“
Kurz první pomoci pro Městskou policii v Ústí n.L.
Akreditovaný kvalifikovaný kurz „Všeobecný sanitář“
Seminář SVL ČSL JEP
Novinky v diabetologii
Akreditovaný kvalifikační kurz Všeobecný sanitář - závěrečná zkouška
Deprese
Akreditovaný kvalifikační kurz Všeobecný sanitář

místo konání
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
jazyk. centrum
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
CVDV MN
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