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Personální změny v KZ, a.s.
MUDr. Tomáš Indra, MBA
A se ke dni 31.12.2007 vzdal funkce
ředitele Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o.z. a od 1.1.2008 vykonává funkci
náměstka ředitele pro zdravotní péči Krajské
zdravotní, a.s.
Novým ředitelem Masarykovy nemocnice je od
1.1.2008 Ing. Robert Poskočil.
Ing. Miloslav Řehák
k se ke dni 31.12.2007 vzdal
funkce ředitele Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. a od 1.1.2008 vykonává funkci
provozně-technického náměstka ředitele Krajské zdravotní, a.s.
Novým ředitelem Nemocnice Děčín je od
1.1.2008 Ing. Luděk Rückl.
Ilja Boráň
Personální referent KZ,a.s.

Kolektivní smlouva
„Po 6 měsících intenzivního jednání došlo k všeobecné dohodě a uzavření Kolektivní
smlouvyy mezi Krajskou
j
zdravotní,a.s. (dále jen
j KZ) a zástupci
p 11 odborových
ý organizací, zastupující téměř 6300 zaměstnanců ze všech 5 nemocnic Ústeckého kraje sloučených do KZ . K podepsání Kolektivní smlouvy došlo 18.prosince 2007 a smlouva,
uzavřená na 15 měsíců, platí od 1.ledna 2008.
KZ tímto krokem navázala na memorandum uzavřené již v letních měsících
a zdárně tak dovršila další etapu
p v procesu
p
transformace nemocnic Ústeckého kraje
a potvrdila tímto svou snahu o co nejlepší
spolupráci se svými zaměstnanci.
Bc. Zuzana Bublíková
vedoucí odboru kanceláře ředitele, KZ,a.s.
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Stručná historie dnešní nemocnice v Chomutově

Dobová pohlednice

Dnešní nemocnice
e byla v Chomutově
otevřena dne 1.1.19
908. Je vhodné dodat,
že první Chomutovská nemocnice byla provozována již od rok
ku 1855 v dnešní Puškinově ulici, na místě
ě současného sídla Policie české republikyy. Toto zařízení se však
postupně stalo pro potřeby města zcela nevyhovující a proto byla budova v roce 1909
stržena.
Pro výstavbu nové nemocnice byly zvoleny
pozemky při jižním okraji města, které byly
v té době vzdáleny od souvislé městské zástavby. Kapacita novvě otevřené nemocnice
byla 120 lůžek.
Stojí za to připome
enout, že revizní zpráva
o stavu nemocnice z roku 1940 upozorňuje
na to, že budovy jso
ou postaveny na starých
důlních dílech, z čehož plyne nebezpečí
vzniku trhlin ve zdivvu (trhliny byly pozorovány ve zdivu tzv. lékařské vily).
O odborné úrovni nemocnice do roku 1945
se lze pouze dohad
dovat z nepřímých údajů.
Historička paní Zde
ena Binterová, z jejíchž
„Dějin chomutovsského zdravotnictví“
z roku 1987 čerpám
m podklady pro tento
text, uvádí například
d, že v roce 1939 bylo na
chirurgii provedeno
o celkem 2639 operací.
To je poměrně vysok
ký počet. Dále uvádí, že
z 380 porodů bylo 212 komplikovaných. To
zase je pro dnešní dobu nepřijatelný počet
komplikací.
Připomínám, že Ch
homutovsko bylo před
rokem 1945 oblastí s drtivou převahou německého obyvatelsttva, které bylo po roce
1945 odsunuto (nyn
ní se také používá termín „vyhnáno“) do
o Německa. Chybí tedyy
vzpomínky pamětn
níků a často podlehla
la
zkáze i příslušná do
okumentace o zdravo
votnické péči.

Do 26.10.1946 bylo z Chomutova odsunuto 57 165
obyvatel německé národnosti.
Je pochopitelné, že znovu
zprovoznění nemocnice
po roce 1945 bylo za těchto okolností velmi obtížné. Prvním českým lékařem se v
nemocnici stal MUDr. Jan Černý, pozd
dější
primář ORL oddělení.
V roce 1946 bylo v Chomutově zhruba
a již
20 000 dosídlených Čechů z vnitroze
emí.
Situace ve zdravotnictví byla však stále
e kritická.
Další zásadní změny přišly po únoru 19
1948
48,
kdy byly zakládány Okresní ústavy nárrodního zdraví (se známou používanou zkrratkou
OÚNZ). V Chomutově byl OÚNZ za
aložen
v listopadu 1951. Na bázi OÚNZ fun
ngovalo
zdravotnictví v okrese Chomutov až do roku
1991.
O personální konsolidaci nemo
ocnice se
dá hovořit až v r. 1954, kdy bylyy únosným
způsobem v zařízení obsazeny vššechny čtyři základní obory /tedy interna
a, chirurgie,
gynekologicko-porodnické odd
dd. a dětské
dd
oddělení) a některé obory da
alší (ORL, kožní, TRN). V tomto roce však do
ošlo také k odchodu 34 řádových sester z Chomutova do
Ingebohlu ve Švýcarsku. Se
estry řádu Sv. Kříže měly svou klauzuru v 1.. a 2. patře hospodářské budovy, kde je do
odnes prostor jejich
jídelny a kaple. Odchod
d řádových sester byl
yl
nepochybně dalším zá
ásadním zásahem do
o
provozu nemocnice.
V průběhu let vzn
nikala v nemocnici dalal
ší potřebná oddě
ěle
lení jako: ARO (nejprve
rve
nelůžkové), oční
níí, ur
urol
olog
ogic
ické
ké,, or
orto
tope
pedi
diccck
ké
k
é
a rehabilitačníí od
o dělení.
Významným způsobem byla zlepšena úr
úrroveň zdravot
ottnictví v okrese založením
m n
ne-

Dobová pohlednice

mocnice v Kadani, která byla otevřena v září
m
11978. První lé
éta se na její činnosti podílela
řa
řa
ada lékařů z Chomutova. Usnadnil se tak
ná
ná
ástup plnéh
ho provozu této nové nemocniice.
ni
V roce 1975 byla v rámci interního odd.
vC
Chomutově
ě (prim. MUDr. Jaroslav Štrunc)
ote
ot
evřena prvvní jednotka intenzivní péče
jak
ako první vlaštovka
v
intenzivní medicíny
vo
okrese. Tehdy byly vytvořeny předpoklady
pro
pr
o pozdější provádění náročnějších výkonů
ů jakými jsou implantace kardiostimuláto
orrů při porucchách rytmu srdečního.
Po
ozději vznik
kaly podobné jednotky (označo
čo
ované vžito
ou zkratkou JIP) na dětském
od
od
dd. (prim. MUDr.
M
V. Marek), chirurgii (prim.
MUDr. J. Trávvník) a neurologii (v roce 1990
M
za prim. MUD
Dr. Skřivánka).
Tyyto jednotkyy společně s lůžkovou staniccíí ARO (otevřřená v roce 1988 za primářky
MUDr. Zdenyy Zemanové) tvořily solidní záM
zzemí intenzivvní medicíny v naší nemocnici.
Zvláštní zmín
Z
nku v poválečné historii nemocnice si za
aslouží blok operačních sálů.
Již před rokem
m 1945 byly operační sály koncipovány cen
ntrální, formou přízemní přístavby k chirrurgickému oddělení. Na svou
dobu šlo o moderní přístup.
Na počátku 770 let byl otevřen blok nových
centrálních ssálu v další podstatně větší
přístavbě (tehdy za prim. MUDr. Z. Zemanové).
Po poslední modernizaci v roce 1993 (za
vedení MUDrr. Lebedy) jde o soubor celkem
6 operačních
h sálů s příslušným vybavením
(tj. mimo jiné
é klimatizací a centrálním rozvodem mediccinálních plynů). Sály jsou postupně vybavvovány moderními operačními
stoly, radiodiagnostickou a endoskopickou
technikou.
Specifikem chomutovské nemocnice je
Onkologické oddělení, které bylo otevřeno
v březnu 1986.
Je to pracoviiště specializované pro léčbu
zhoubných n
nádorů, které v současnosti
disponuje ko
ompletním léčebným vybave-
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ním těchto obávaných chorob /včetně například dvou tzv. lineárních urychlovačů/.
Od roku 2006 má toto pracoviště statut
Komplexního onkologického centra a jeho
spád daleko přesahuje rámec našeho okresu i Ústeckého kraje.
Změny po listopadu 1989 se pochopitelně
výrazně odrazily v nemocnici Chomutov.
Obsazování míst vedoucích pracovníků

Noční pohled na nemocnici dnes

se provádělo na principu tzv. rekonkurzů,
t.j. nového typu výběrových řízení. Tento
způsob se opíral o Zákonné opatření předsednictva vlády ČSFR z 30.8.1990. V relativně krátké době se uskutečnily desítky
těchto rekonkurzů a je třeba přiznat, že ne
vždy tento hektický způsob přinesl uspokojivé řešení personální situace příslušného
pracoviště.
90. léta minulého století také přinesla éru
privatizace jednotlivých oddělení nebo jejich sdružení. I tady je třeba přiznat s odstupem času, že většina těchto pracovišť
skončila po kratší nebo delší době ve finanční ztrátě a musela ukončit svojí činnost pod hlavičkou společnosti s ručením
omezeným. Vyrovnaný rozpočet byl u privatizovaných lůžkových pracovišť naprostou
výjimkou.
Úspěšně privatizovaná jsou do této doby
pouze dvě oddělení tzv. komplementu.

Je to odd. klinické mikrobiologie (prim.
MUDr. Šturma) a Histologicko-cytologická
laboratoř (prim. MUDr. Šulc). Privatizované
je i odd. hemodialýzy (prim. MUDr. Konvalinka).
Poslední významnou organizační změnou
v Nemocnici Chomutov je její začlenění do
tzv. Krajské zdravotní a.s., kde je jednou
z pěti důležitých nemocnic Ústeckého kraje. Kromě naší nemocnice je v Krajské zdravotní, a.s. Masarykova Nemocnice v Ústí
nad Labem, Nemocnice v Děčíně, Teplicích
a Mostě.

Urologické oddělení má v současné době
celkem 26 lůžek, z toho 3 lůžka nadstandardní, 3 lůžka pooperační, 2 dětská a ostatní rozdělená většinou do menších pokojů.
Ambulantní složka v přilehlé poliklinice provozuje celkem 4 ambulantní ordinace, kde
klient nalezne nejen klasickou urologickou
ambulanci, ale i řadu odborných poraden
(onkologickou,
pro benigní hyperplazii
prostaty, andrologickou, litiastickou, pro inkontinenci moče, dětskou a stoma poradnu).
Do těchto poraden je možné objednání, ale
poskytnutá péče je všem klientům, kteří přijdou i neobjednaní. Snažíme se o aplikaci
všech nejmodernějších poznatků a metod,
které jsou v rámci oboru používány.

konů, a to i v oblasti
těch
nejnáročnějších operací radikálních u zhoubných
nádorů ledvin, prostaty a močového
měchýře. Operace
endoskopické, které
dnes tvoří největší
část, mají na tomto
pracovišti již dlouholetou tradici a ob- Přístrojová věž v endolibu. K dispozici je skopickém sále teplické
špičková technika urologie
pro jejich provozování a tak prakticky zcela
odpadly dříve obávané otevřené operace
pro urolitiasu či prostatu a jsou nahrazeny metodami moderními, které především
výrazně zkracují dobu pobytu pacienta na
lůžku v nemocnici.

P.S.:
Základním pramenem informací pro shora
uvedený text byla publikace:
Zdena Binterová, Dějiny chomutovského zdravotnictví (k 80. výročí otevření Chomutovské
nemocnice vydal v r. 1987 OÚNZ Chomutov)

MUDr. Pavel Smetana, primář ARO,
Nemocnice Chomutov

Urologické oddělení
Nemocnice Teplice

Endoskopický sál teplické urologie

Urologické oddělení představuje v rámci
Krajské zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice,
o.z. pracoviště s nejdelší historií a tradicí.
Bylo založeno již v r. 1945 primářem MUDr.
Z. Radou, jako první samostatné mimopražské urologické pracoviště v rámci celé republiky. Má tedy opravdu dlouholetou tradici a během let prošlo celou řadou změn.
Jelikož v rámci Krajské zdravotní a.s. každá
z uvedených nemocnic samostatné lůžkové
oddělení nemá, poskytuje urologické oddělení v Teplicích své služby i celé řadě
klientů mimo region. Léčí se zde celá řada
pacientů hlavně z Děčína, Loun, ale i nemalé
procento pacientů z Prahy, kteří již zjistili,
že se jim zde dostane stejné péče a navíc
jsou Teplice dnes i dobře dostupné dopravně.
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Na vlastním oddělení jsou 3 lůžka pooperační s možností monitorace vitálních
funkcí u pacientů po operaci. Zvláštní oblibě se těší lůžka na nadstandardních pokojích, které jsou vybaveny vkusným nábytkem, sociálním zařízením, televizí a ostatní
elektronikou, umožňující využít volný čas
i značně pracovně zatíženým klientům. Tyto
pokoje poskytují i možnost pobytu doprovodné osoby, což se velmi osvědčilo zejména u dětských pacientů.
Urologické oddělení má k dispozici
i vlastní operační trakt, s operačním sálem
pro operace klasické, ale i endoskopické.
Poskytujeme, až na malé výjimky, prakticky
celé spektrum urologických operačních vý-

Urologické oddělení vede v současné
době primář MUDr. Jiří Mikš s kolektivem
lékařů (MUDr. Černý, Serafín, Pospíšil, Balga,
Dragančev, Jandásek), kde většina již dosáhla plné kvalifikace v oboru a má již v oboru
dlouholeté zkušenosti, dalšími spolupracovníky- zdravotními sestrami a ostatním personálem, který dosahuje dlouhodobě velmi
dobrých výsledků..
MUDr. Jiří Mikš, primář Urologického odd.,
Nemocnice Teplice

Odborná stáž v Moorfields Eye Hospital v Londýně

Na podzim letošního roku jsem měl
možnost strávit čtyři týdny na prestižní oční klinice Mo
oorfields Eye Hospital
(MEH) v Londýně. Tato stáž byla finančně podpořena grantem European Board
of Ophtalmology, který je určen na podporu vzdělávání a rozvoj mezinárodních
kontaktů a spolup
práce v rámci Evropské
Unie. Každoročně je udělován 20 mladým oftalmologům
m a 8 školitelům z celé
Evropy. Žádosti o grant je možno podat
elektronickou cesttou na internetové adrese www.ebo-onliine.org.
MEH je nejstarší specializovanou oční
klinikou na světě a byla založena již roku
1804. Její patronk
kou je královna Elizabeth II. a na podp
poru její činnosti byla
založena nadace, umožňující péči i o nepojištěné pacientyy. V současné době je
začleněna do sítě
ě NHS a zpřístupňuje
lékařskou péči pro širokou veřejnost.
Rozsah péče zahrn
nuje celé široké spektrum oftalmologie včetně vlastní tkáňové
banky, rozsáhlé kn
nihovny a výzkumného
institutu. Hlavní arreál kliniky je situován
na City Road blízk
ko historického centra,
po celém Londýně
ě však má řadu poboček včetně samostatné dětské kliniky
a laserového refra
akčního centra. O rozsahu péče vypovídá i počet zaměstnanců
- cca 1300.
MEH je zároveň jed
dním z předních světoových školících center a setkávají se zzd
de

studenti medicí
cín
ín
ín
nyy
a
oftalmol
o ogovvvé
ol
é
z celého světa.. Posttt-graduální vzdělá
llá
áváníí
ve Spojeném krrálovství je obdobné jako
v celé západní Evropě a zahrnuje dva
stupně. Reside
ency
trvá 3 roky a je zakončena zkoušškou
ze všeobecné oftalmologie, Fellows
wship
trvá 4 roky a výýuka
je již zaměřena
a na
vybranou spe
eci
cial
aliizaci (glaukom, kataraktová a vitre
eoretinální chirurgie, rohovková problem
matika
apod.). Nejvyšší dosažitelnou po
ozi
z cí na
klinice je Consultant a celkem je
e ji
jich na
MEH zaměstnáno 25.
Výuka je na MEH placená a stojí 150£
týdně. Školenec je na počátku
u stáže přidělen do specializace dle vla
lastního výběru a obdrží podrobný rozv
zvrh činnosti
zahrnující teoretickou část na klinikách
i praktickou výuku na opera
račních sálech.
Třikrát týdne se lékaři se
e svými konzultanty setkávají na pravid
id
delných ranních
seminářích, kde si nav
a zájem přednášíí
av
zajímavé kasuistiky a témata, jež poté
é
společně diskutují.
Jistou specialitou MEH je převážně am
m-m
bulantní péče o pa
pacienty. Samo zařízen
en
ní
disponuje malým
m po
p čtem lůžek pro aku
uttu
t
ní případy. Sou
učástí komplexu je všša
učá
ak
a
hostel, ve kter
eré
ém si pacienti v případ
ad
dě
d
zájmu mohou
ou pobyt zaplatit.
Ambulantní
ní péče o pacienty se odehrá
hrrá
ává
na 5 klini
niikách v ranních i odpoled
dn
ních
hodinách
ch. V každé ambulanci pracccu
ch
ují
j tři
až čtyři
řii rres
esidenti neb
ebo fellows pod
d dohleo
dem sv
s ých konzultantů. Na každé
ék
klinice
l
je za den ošetřeno kolem 60 pa
acccientů.
a
Operační trakt zahrnuje celkem
Op
m 8 sálů.
Operuje se od 8 hodin ráno a ne
en
e
níí výjimn
kou, končí-li se kolem 19 hodin
nyy večerní.
n
Většina operací probíhá v lok
ká
k
állní anestesii, vyjma operací strabism
mu
m
u, pro kte-

ré je celkovvá anestesie nutností. Každý
pacient, ope
erovaný v lokální anestesii, je
však alespo
oň monitorován anesteziologickou sestrrou a lékaři anesteziologové
jsou vždy v prostorách operačních sálů
přítomni. Průměrný počet pacientů na jeden sál a de
en je kolem 8. Operují zejména mladí ressidenti a fellows, konzultanti
n
sse ujímají ko
omplikovaných případů.
Dalším ryse
D
em lékařské péče je snaha
o maximální úspornost. Je to především
tíím
m, že je MEH zahrnut do systému NHS.
Vššechny léččebné postupy jsou založeny
na nejnovějších vědeckých poznatcích
a pro zaved
dení nové metodiky je nutné
zo
organizování kontrolované studie s velkýým počtem
m pacientů.
Le
ehce překvvapivá pro mě byla mnohem
vo
olnější pravidla sterility na operačních
sálech.
á
Záklladní myšlenkou tohoto přístupu
st
t
je, že
e většina patogenů do oka
vsstupuje v průběhu operace z operačních
vs
nástrojů a operačního pole, kterým je věnována maxximální pozornost. Pacient má
n
vvšak na sál přístup ve vlastním oblečení
a botách. Pe
ersonál se na sále často pohybuje bez roušek. Incidence pooperačh
ních endofta
almitid je však standardních
0,001%.

Pobyt na Mo
oorfields Eye Hospital byl pro
mě velkou žživotní i profesní zkušeností
a byl v mno
ohém inspirativní. Rád bych
získané info
ormace využil v další práci na
našem očním
m oddělení.
MUDr. Tomáš Benda
Oční odděělení, Masarykova nemocnice

Primář MUDr. Vlastimil Woznica při hodnocení záznamu kapslové enteroskopie
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Nutriční tým
- důležitý prvek standardu poskytované zdravotní péče v nemocnici
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Ustano
ovení Nutričního týmu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. (dále jen NT MNUL),
k němuž došlo v průběhu roku 2007, je v souladu
s celosvětovým trendem zvýšení kvality a bezpečnosti poskytované zdravotní péče v nemocnicích,, shrnuté v požadavcích Joint Commisson
Interna
ational.
Potřeb
bu existence nutričních týmů v nemocnicích
umocň
ňují i sdělení prezentovaná na letošním
29.kon
ngresu The European Society for Clinical
Nutrition and Metabolism (ESPEN ) v září v Praze,
z nichžž vyplývá, že přibližně třetina hospitalizovaných
h se nachází v malnutrici a vyžaduje některou z fo
orem nutriční intervence. Zdá se tedy, že ve
srovná
ání s předchozími roky (Gallahger – Alfred
et al 1996, Meyer 2000) se situace nikterak nelepší.
Povaha nutriční problematiky vyžaduje multidiscipliná
ární přístup, což se odráží i v zastoupení NT
MNUL:: MUDr. Michal Tichý, MUDr. Monika Sálová a vrrchní sestra Iva Kolihová z Gastroenterologickéh
ho oddělení., MUDr. Jan Pajerek z Dětské
klinikyy, MUDr. Korfová z pracoviště Oddělení intenzivn
ní medicíny, Mgr. Olga Mučicová z ústavní
lékárny a stravovací provoz je reprezentován vedoucí nutriční terapeutkou Monikou Vernerovou.
Bezpro
ostředně po svém ustanovení se Nutriční
tým vě
ěnoval problematice klinické činnosti nutričních
h terapeutů s cílem zvýšit jejich zapojení do
práce jjednotlivých oddělení a ambulancí. Dalším
naléha
avým tématem bylo vypracování standardu hydratačního režimu a příprava standardu
stravovvacího. Oba zmíněné standardy by měly
přispě
ět k většímu uspokojení očekávání klientů
(individualizace restrikcí příjmu tekutin a stravy
před p
plánovanými výkony).
Výsled
dkem jednání zástupce NT MNUL s hlavní
sestrou nemocnice a vedoucími ošetřovatelských úseků jednotlivých oddělení je příprava
zavede
ení nutričního screeningu do jednotné
ošetřovatelské dokumentace. Tento krok, jednak
umožn
ní lépe definovat nemocné s potřebou nutriční intervence, ale umožní i případný výzkum
v ošetřovatelství napojený na mezinárodní aktivity – N
Nutrition day (ESPEN).
Jednou
u z forem, kterak přiblížit odborné veřejnosti činnost nutričního týmu a nutriční ambulance
při gasstroentrerologickém oddělení nemocnice,
je aktiivní účast členů NT na vzdělávacích akti-

vitách. V říjnu tohoto roku tak zazněla na semináři pořádaného OS ČLK ve spolupráci s místním sdružením praktických lékařů přednáška
MUDr. M. Tichého na téma: „Epidemie malnutrice a možnosti intervence v primární péči“.
Dalším edukačním počinem je začlenění modulu
enterální výživy a péče o pacienty s ní do programu celoživotního vzdělávání nelékařských profesí, realizovaného Centrem výchovy a dalšího
vzdělávání MNUL.
Rovněž proběhl seminář organizovaný onkologickým oddělením MNUL dne 11.12.2007 věnovaný
tématu „Možnosti nutrice v ovlivnění kvality života onkologicky nemocných“ se zvláštním zřetelem na možnosti domácí parenterální výživy,
jenž byl odborně zabezpečen NT MNUL.
Méně viditelná, avšak nemalá aktivita NT byla
směřována do jednání s představiteli Společnosti klinické intenzivní a metabolické péče
(SKVIMP) a managementu nemocnice stran jednání se zástupci zdravotních pojišťoven ohledně
úhrady péče.
Pokud jednání dopadnou tak, že budou požadavky regionu definované SKVIMP (nutriční ambulance, nutriční centra) přijatelným způsobem
ekonomicky pro rok 2008 pokryty, budeme moci
své úsilí a čas věnovat potřebným klientům zdravotnického zařízení a rozvíjet další náměty (např.
začlenění kontroly nutriční péče do klinického
auditu a ve spolupráci s úsekem manažera kvality vytvoření indikátorů kvality této péče; provázanost primární zdravotní sféry, intenzivní a akutní
ústavní péče spolu s péčí následnou; prohloubení spolupráce v rámci Krajské zdravotní, a.s.).
MUDr. Michal Tichý a kol.
Nutriční tým, Masarykova nemocnice

Vzdělávací projekty pro zdravotnický personál naplnily své cíle

Nemocnice v Mosttě je realizátorem a partnerem ve vzdělávacích projektech pro
o zdravotnický personál. Finanční prostředky
na tyto projekty byyly poskytnuty z Evropského sociální fondu
v plné výši. Celkovvý objem poskytnutých finančních prostředků níže uvedených dvou projektů činí 5 973 100 Kč. V současné době probíhají poslední aktivity v těchto dvou projektech,
v prosinci 2007 bud
dou činnosti ukončeny, proběhne závěrečné
vyúčtování a zhodn
nocení celkových přínosů.
Po celé dva roky probíhal projekt „Vzdělávání zdravotnického
personálu“, jehož nositelem je Česká asociace sester a partnerem Nemocnice Mo
ost, p.o. – v současné chvíli již Krajská zdravotní, a.s., odštěpn
ný závod Nemocnice Most, dalším partnerem
Střední a vyšší zdrravotnická škola v Mostě. Hlavním předmětem projektu bylo zvýšit odborné znalosti středního zdravotnického personálu, především zdravotních sester. Nelékařský
zdravotnický perso
onál je často opomíjen a jeho odborné znalosti a dovednosti podceňovány. Během dvou let proběhlo osm
vzdělávacích modu
ulů, jejichž zaměření byla na různá odvětví
v ošetřovatelské pé
éči – péče o pacienty s plicním a infekčním
onemocněním, spe
ecifická péče o pacienty v očním lékařství,
specifika práce sesstry na operačních sálech, rehabilitace a ergoterapie a její výzznam, a další. Tyto vzdělávací moduly byly
předmětem region
nálních konferencí a absolventi nadále zísskané znalosti ověřovali
v praxi. Dalším výýznamným vzdělávacím
programem byl kurs kinestetiky. V rámci poskytnutých finančních prostředků se v tomto kursu proškolila
a pracovnice nemocnice,
jako jediná v České
é republice má nyní certifikát na proškolovvání dalších zdravotníků,
kurs probíhal v SRN
N. Kinestetika umožňuje
rychlejší návrat pa
acientů k soběstačnosti. V rámci projektu proběhl modul „Cesta
k excellenci“ zamě
ěřený na ošetřovatelský
střední manageme
ent. Modulu se celkem
zúčastnilo 270 úča
astníků. Významnou aktivitou celého projek
ktu byly dvě mezinárodní
konference Mosteccké dny sester, zaměřené
na celou řadu pro
oblémů v ošetřovatelské
praxi.
Všechny plánované aktivity se uskutečnily v souladu s harmonogramem činností
tí,
mezi středním zdrravotnickým personále
lem
byl velký zájem o tyyto vzdělávací progra
grramy,

a to nejen se
ester M
Mostecké nemocn
nice, ale v podstatě z celé ČR.
K dnešnímu dni se
e zzúčastnilo vzdě
ělávacích akcí 2621 účastníků. Cíle projek
ktu byyyllyy v plné míře naplněny.
n
Druhým projek
ktem,, k
který bude ukončen
u
v prosinci 2007 je
projekt „Posíle
ení a ro
rrozvoj professního kapitálu zaměstnanců
Nemocnice Mo
ost, p.o
o.“.
. Projekt byyl realizován v rámci opatření 4.1. Zvýšení adaptib
tib
bility zaměsttnavatelů a zaměstnanců na
změny ekonom
mických
h a technolog
gických podmínek, podpora
konkurencescho
opnostttii. Nositelem
m byla tentokrát Nemocnice
Most, p.o., dness Krajská
ká zdravotníí, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
ká
Hlavním předmětem byl
byllo poskytno
out vzdělání v oblastech, které komplexně doplňují
jí náročnou práci personálu nemocnice.
Součástí projektu bylo
o pět kursů Bazální stimulace – schopnost reagovat adekvátní
ním způsobe
em na potřeby lidí, u nichž je
změněna možn
nos
ostt ko
kom
mu
unikace, hyybnost a vnímání. Další náplní byl Kurs kom
munikačn
nícch dovedn
ností – kurs přispěl k nácviku
profesionálníí komunikac
kace s pacien
ntem. Třetím kursem byl kurs
zaměřený na
a zdokonalo
lo
ování
v
mana
ažerských dovedností vedoucích pracovn
ník
í ů nemocn
ocnice. A v p
poslední řadě se uskutečnil
kurs Strate
egic
eg
ického m
ma
arketingu
ar
r
a konkurenčnost zdravotnických zaříze
ení kon
ení,
konci
cipo
po
ovva
aný pro ved
a
doucí manažery a pracovníky
zdravotnicckých zařízení.
n . Také v tom
mto projektu proběhly všechny aktivity
ty v souladu s h
harmonogra
amem. V rámci tohoto projektu bylo vybaveno výuko
uko
ové centrum
m přímo v areálu Nemocnice
Most. V současné do
ob
ob
bě se vzdělávacích akcí zúčastnilo 236
účastní
níků.
Miroslava Šteefanová, koordinátor projektů
M
Nemocnice Most
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Digestivní endoskopie v Nemocnici Most od historie k současnosti

Endoskopie - odvozeno od řeckých slov
endo (vnitř) a skopen (pohled) - má
v řadě medicínských oborů nezastupitelnou diagnostickou a terapeutickou
úlohu. Digestivní endoskopie má v naší
nemocnici poměrně dlouhou historii
a tradici. V současnosti je považována
za obor, který se velmi rychle rozvíjí a za
posledních 50 let zaznamenala obrovský
rozvoj.
Její historie v mostecké nemocnici sahá
do 50.let minulého století, kdy byly na
interním oddělení používány kovový rektoskop a semiflexibilní gastroskop Wolfova-Schindlerova typu. Gastroskop byl
tehdy 78cm dlouhý, kraniální rigidní část
měřila 34cm, distální flexibilní segment
byl z bronzového drátu stočeného do spirály a z 51 konvexních čoček, které přenášely obraz. V distální části byla vyměnitelná žárovka a hranol pro bočný pohled.
Vše bylo potaženo gumou. Pohyblivost
ohebné části dosahovala úhlu 34stupňů.
Vyšetřitelný byl pouze žaludek s výjimkou “slepých“ míst (oblast parakardiální,
některé části zadní stěny a velkého zakřivení, úsek malého zakřivení skrytý pod
angulární řasou). V éře semiflexibilních
endoskopů byli pacienti na gastroskopii
pečlivě vybíráni, vyšetření se uskutečnilo
až jako poslední v algoritmu – po před-
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chozím rtg vyšetření horní
části GIT baryovou kaší.
Od roku 1972 začal být používán flexibilní gastroskop
(prvním byl gastroskop GTF-A
firmy Olympus) a po dalším
rozvoji flexibilních endoskopů i gastroskopy s přímou optikou (Olympus model GIF),
jejich délka byla 110 cm, ovládání na čtyři strany a ohyb
konce 180stupňů. Přenos
obrazu byl pomocí paralelních flexibilních skleněných
vláken. Mohly být používány
již jako ezofagogastroduodenoskop.
Po otevření nově vybudované nemocnice
v Mostě v roce 1975 byla endoskopická
vyšetření prováděna ve vyšetřovnách
2. interního oddělení a 3. interny (“litvínovské“). Obě interní oddělení byla
pak v dalších letech dovybavena dalšími gastroskopy, kolonoskopy (v roce1985) a duodenoskopy (v roce 1995),
což umožnilo provádět také kolonoskopie a ERCP (endoskopická retrográdní
cholangiopankreatografie) s následnými
terapeutickými výkony (polypektomie,
sklerotizace varixů, stavění krvácení,
papilosfinkterotomie, extrakce konkrementů ze žlučových cest, drenáže žlučovodů, …). Od roku 1992 jsou v mostecké nemocnici zajišťovány endoskopické
služby po celých 24 hodin.
V posledním desetiletí jsou fibroendoskopy
postupně nahrazovány
videosystémy Olympus
EVIS, jejichž základem je
využití čipu.
Pro velký nárůst počtu
endoskopických vyšetření a v rámci restrukturalizace interních oddělení
bylo v roce 2000 vybudováno a v roce 2001
otevřeno nové centrální

endoskopické pracoviště pro digestivní endoskopii při 2. interním oddělení.
Skládá se ze 4 moderních vyšetřoven,
recepce s kartotékou, čekárny, expektačního pokoje, učebny, zázemí pro zdravotnický personál.
Toto pracoviště pak bylo na podzim roku
2006 vyňato z působnosti interního oddělení a ustanoveno jako samostatné
nemocniční oddělení (oddělení centrální endoskopie). Stalo se tak v souladu
se současnými trendy v digestivní endoskopii a gastroenterologii. Umožňuje
to zvyšování nejen kvantity, ale i kvality
vyšetření a možnost dalšího rozšiřování nových endoskopických metod.
Na oddělení je ročně prováděno kolem
2 300 gastroskopií, 1 500 kolonoskopií,
250 ERCP, 70-80 24hod pH-metrií. Vyšetření jsou poskytována pro všechna
oddělení mostecké nemocnice a ambulantním pacientům Mostecka. Speciální
endoskopická vyšetření a terapeutické
zákroky i pacientům jihozápadní oblasti
Ústeckého kraje.
Dlouholetá tradice a historie, moderní
přístrojové vybavení, personální a prostorové možnosti, příkladná mezioborová spolupráce, podpora vedení nemocnice – toto vše jsou dobré předpoklady pro
další působení a rozvoj digestivní endoskopie v Nemocnici Most.
prim. MUDr. Jaroslav Franěk
Centrální endoskopické pracoviště
Nemocnice Most

Není krev jako krev
V roce 2004 naše HTO
O oslovila motolská nemocnice v Praze a požádala nás o spolupráci při zajišťování pravidelných dodávek deleukotizovaných přípravků. Pro
o naše oddělení to představovalo velikou výzvu,
protože se jednalo o přípravky, které jsme do té doby nevyráběli.
V naší nemocnici se ke snížení počtu leukocytů v krevních přípravcích
používají speciální filtry k lůžku. Od roku 2004 dodáváme pravidelně
každý týden do moto
olské nemocnice smluvně sjednané množství deleukotizovaných příp
pravků. Z celkové výroby na našem oddělení HTO
se jedná přibližně o jednu čtvrtinu výrobků.
Nyní na transfúzním oddělení v Chomutově mimo jiné vyrábíme dva
druhy erytrocytárních
h koncentrátů.
EBR - Erytrocytární koncentrát resuspendovaný bez buffy coatu.

1. prevence potra
p a
an
nsfúzních
n
s
reakcí
a) u pacientů s opak
ak
ko
ovanými febrilním
mi nehemolytickými reakcemi
b) při průkazu cytotox
oxxxických
i
HLA protilátek
2. prevence allloimun
un
niz
izace
z
a) u pacientů chrronicky
kyy substituovaných transfúzními přípravky (např.
pacienti dialýzovvaní, hem
hem
matoonkologiččtí a onkologičtí)
b) před a po orgá
ánových
ch
h transplantaccích (transplantace krvetvorných
buněk, kostní dře
eně, led
dvvvin…)
d
3. prevence pře
enosu in
nffekce, předevvším cytomegaloviru u CMV seronegativních přííjemců ((n
nepřítomnostt protilátek proti CMV v séru příne
jemce)

Buffy coat = směs leu
ukocytů a trombocytů.

a) před a po orgá
ánových tra
ta
ansplantacíích

Jedná se o základní erytrocytární transfúzní přípravek s nízkým obsaham leukocytů, kterýý se vyrábí z plné krve z běžného odběru. Centrifugací a separací se odstraní plazma a buffy coat a přidá se nutriční
roztok.

b) u ostatních im
munosuprim
rim
movaných pacientů

Počet leukocytů je mé
éně než 1,2 x 109 v jedné terapeutické jednotce.
ERD - Erytrocyty dele
eukotizované resuspendované in line. Erytrocytární koncentrát resuspe
endovaný deleukotizovaný.
Je to erytrocytární koncentrát nejvyšší kvality. Deleukotizace je prováděna speciálními „aktivními filtry“, které jsou součástí odběrového
vaku. Deleukotizace se provádí in line po předchlazení v kontrolovaných podmínkách + 4°C, takže je deleukotizovaná i plazma pocházející z téhož odběru.

c) u těhotných že
en
d) u intrauterinn
ních trans
ní
nsfú
úzí
ú
e) u nedonošen
nýc
ých dětí n
ne
eb
bo novorozenců
f) u dětí po ope
eracích srdce
ce a velkých cév
c
Výroba ERD je
e velice náro
oččná, zpočátk
ku nám přinesla určité obtíže, ty
jsme však úsp
pě
pěšně
vyřešilli.
Jsme rádi, žže
e pacientům
m sse závažným
mi onemocněními, zvláště dětským pacien
ntům m
mot
otol
olsské
é nemocnice, pomáhá právě naše transfúzní
oddělení v Chomutově.

Počet leukocytů je mé
éně než 1 x 106 v jedné terapeutické jednotce.
Indikací pro podávání deleukotizovaných transfúzních přípravků je
například:

Jana
a Mališová, zdravotní laborantka
Vlassta Hanzalová, vrchní laborantka
Nemocnice Chomutov

Neurologické oddělení se představuje
Nemocnice Chomutov
Neurologické oddě
ělení bylo v chomutovské nemocnici vybudováno v r. 1967.
Po krátkém působení MUDr. Z. Pinty ve
funkci přednosty bylo neurologické oddělení až do roku 1999 vedeno celostátně uznávaným odb
borníkem prim. MUDr.
O. Skřivánkem. Na jeho práci navázal současný přednosta prim. MUDr. M. Hošek.
Neurologické oddělení poskytuje nadregionální komplexxní i specializovanou
péči pacientům z okresu Chomutov (včetně oblasti Kadaňska) a části okresu Louny
(tj. oblast Žatecka a Podbořanska). Přímá
spádová oblast je cca 175.000 obyvatel.
Na lůžkovém oddě
ělení včetně jednotky
intenzivní péče (JIP
P) a v ambulancích je
poskytována nepře
etržitá péče nemocný
ným
ný

s postižením mozku,
u, míchy, nervů, sva
alů a páteře (s výhř
hřezem meziobratlové
vé
ploténky). Lékaři neurologického oddě
ěělení také zajišťuj
ujíí konziliární služby p
uj
prro
o
ostatní nemocn
nič
iční
ní o
odd
dděl
ělen
eníí a re
regi
gion
on
ná
n
álllní nemocnice
e. Na oddělení v součas
assn
né
době pracuje
uje 12 stálých lékařů (8 z ni
nich
i
s II. atesta
ací nebo specializovanou zp
způsobilostí)
í) + 2 externisté s II. atestací
cíí, klinický lo
ogo
goped
d, fyzi
f iotterapeuti
ti a kv
kva
alliffikoa
vanýý stř
t ední zdravotní personál (2
2 ssestry
mají
ají bakalářské vzdělání, 4 PMS,, 6 ARIP
a 5 jiné specializované kurzy – emg,
eeg). Neurologické oddělení d
dis
isssponuje
moderními EEG a EMG přístrojjji a na radiodiagnostickém oddělení je
e možnost

sonografické
ého vyšetření
mozkových ttepen.

přívodných

Současná kapacita neurologického oddělení je 30
0 lůžek na standardním oddělení a 6 lů
ůžek na JIP. Na JIP se léčí pacienti s kom
mplikovanými epileptickými
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mozku a páteře a také
ti, kteří potřebují akutní
péči nebo léčebně-diagnostické výkony, které
nelze poskytnout ambulantně (invazivní vyšetření mozkových tepen,
vyšetření mozkomíšního
moku, rest-stres vyšetření mozkové perfúze pomocí SPECT).

záchvaty, s poruchami vědomí, po poranění mozku, s mozkovými nádory a také
se závažnějšími záněty nervové soustavy
jako jsou např. záněty mozku a mozkových blan a tzv. AIDP (akutní autoimunitní zánět nervových kořenů a nervů při
kterém může pacient ochrnout nebo být
ohrožen dechovým selháním – u AIDP je
aplikována vysoce nákladná speciální
léčba – tzv. gamaglobuliny). Nejčastějším
a velmi závažným onemocněním, které se
léčí na neurologické JIP jsou cévní mozkové příhody (včetně krvácení do mozku). V komplexní péči o pacienty s cévní
mozkovou příhodou patří neurologické
oddělení k předním pracovištím v ČR a je
zařazeno mezi tzv. „ iktová centra“. Lékaři neurologického oddělení se podílí na
praktickém výzkumu tohoto onemocnění a provádí některé moderní, efektivní
a specializované diagnostické a léčebné
postupy – jedná se např.
o trombolýzu (cílem léčby
je rozpuštění krevní sraženiny a zprůchodnění tepny
k zajištění dostatečného
přísunu krve a kyslíku do
postižené oblasti mozku).
V případě této léčby je
neurologie registrována
v mezinárodním registru
SITS-MOST. Na standardním oddělení jsou doléčováni pacienti po pobytu
na JIP, dále po operacích
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Nedílnou součástí neurologického
oddělení
je ambulantní složka
včetně specializovaných
poraden: dětská neurologická ambulance, poradna pro bolesti hlavy, pro cévní
onemocnění mozku, pro epilepsii, pro extrapyramidová
onemocnění, pro roztroušenou sklerózu, pro onemocnění svalů a periferních nervů.
Ambulantní složka je důležitým segmentem neurologického oddělení a v souladu
s moderními trendy je široké
spektrum péče poskytováno ambulantně včetně stacionáře pro infúzní terapii
a pracoviště pro provádění
specializovaných výkonů,
které se jinde v Ústeckém
kraji v neprovádějí – jedná
se např. o aplikaci botulotoxinu u onemocnění, které jsou provázeny poruchami
svalového napětí (dystonie, spasticita).

Lékaři i sestry neurologického oddělení
se pravidelně zúčastňují regionálních,
národních i mezinárodních konferencí
včetně aktivní účasti ve formě přednášek
nebo posterů. Lékaři publikují a prezentují výsledky své práce v národních i zahraničních medicínských časopisech.
Neméně důležitá je i činnost v republikových výborech odborných společností, při vzdělávání dalších lékařů a také
i při spolupráci na národních léčebných
postupech (týkají se např. mozkových infarktů a systémové trombolýzy). Kolektiv
neurologického oddělení se také velmi
aktivně podílí na výzkumných projektech
a grantech (EC-IC anastomóza v léčbě
mozkové ischémie, Cerebrovaskulární
poradna, Kognitivní poruchy u pacien-

tů s iktem) a mezinárodních klinických
studií (GAL-INT-18, MATCH, PREVAIL, OXN
3401, PERFORM, SP874, OPTUK, TULEP,
EWO). Neurologické oddělení každoročně pořádá celostátní seminář „ Podkrušnohorské elektrofyziologické dny“.
Dosažené úspěchy zavazují, nejsou
však dílem jednotlivce, ale celého týmu
v němž má každý svou nezastupitelnou
úlohu. Hlavním cílem práce kolektivu
neurologického oddělení je spokojený
pacient a co možná nejvyšší kvalita jeho
života, která byla narušena nemocí.
Kolektiv autorů Neurologického oddělení
Nemocnice Chomutov

Makulární poradna na Očním oddělení
Masarykovy nemocnice Ústí n.L.
Věkem podmíněná
makulární degenerace (VPMD) je onemocnění postihující
centrum sítnice, tzv.
žlutou skvrnu, u lidí
starších padesáti
let. V rozvinutých
zemích je v této věkové skupině VPMD
dle statistik nejčastější příčinou praktické slepoty. Při
VPMD je postiženo
centrum sítnice žluttá skvrna - latinsky makula. VPMD může začít
nepozorovaně jako
o tzv. suchá forma, kdy se na sítnici v makule
usazují zplodiny z metabolismu sítnice ve formě drúz. V tomto
stadiu může onemocnění setrvat i několik let. Vidění se zhoršuje velmi pomalu.. Asi v 10% se však onemocnění VPMD může
urychlit přechodem
m do tzv. vlhké formy. Prvními příznaky jsou
zvlnění nebo rozmazání obrazu v centru. Zhoršování vidění je
velmi rychlé, i běhe
em týdnů. Postiženo je hlavně vidění na blízko a čtení. Tento ok
kamžik přechodu do rychlejší formy stárnutí
je velmi důležité za
achytit včas, aby bylo možno nasadit účinnou
léčbu. Na očním od
ddělení Masarykovy nemocnice je makulární
poradna, kde je možné za pomoci moderních přístrojů OCT 3
a digitální fundus kamery dobře rozlišit, v jakém stadiu se onemocnění VPMD prá
ávě nachází.
Unikátní přístroj OCT 3, který je na našem pracovišti, je svého
druhu jediný v Úste
eckém kraji.
Přístroj pracuje na
a principu odrazu paprsku infračerveného
světla od sítnice oka. Odražené světlo je vyhodnoceno počí-

tačem a výsle
edkem
m je barevný obraz vrstev sítnice a okolních
tkání i části zrrakové
vé
éh
ho nervu.
Oproti ostatním
m vyše
še
ettřením, např. ultrazvuku, je možno zachytit menší detailly tém
mě
m
ěř na úrovni b
ě
buněk (rozlišení 10-20 mikronů).
Dalším špičkovvým přís
řísstrojem, kte
erý je v provozu v Makulární
poradně očního
o oddě
ěle
ení MN je digitální
d
fundus kamera. Tato
kamera doplňujje vyšetř
ettření
ř
OCT a spolehlivě určí rozsah postižení sítnice vyše
etřením
m s kontrastn
ní látkou.
Závěrem už zbýývá jen zo
opakovat, že
ž věkem podmíněnou makulární degeneracci je mož
ožno léčebně
ě ovlivnit, jen pokud je onemocnění zachyyc
yceno v ča
asném stad
a
diu.
MUDr. Martin Hovorka
Oční odděělení, Masarykova nemocnice

Obraz centra sítnice v řezu z přístroje OCT. Vkleslina uprostřed je místo nejostřejšího vidění žlutá skvrna - makula.
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Děčín - Folprechová Ivana, tel. 412 705 211; Chomutov - Bc. Malá Anna, tel. 474 447 395; Mos
ost - Šárová Marcela, tel. 478 032 542;
Teplice
p
- Brabcová Soňa, tel. 417 519 204; Ústí nad Labem - Mgr. Šubrtová Lída, tel. 477 112
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odborné a vzdělávací kurzy a semináře, společenské
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19.2.2008
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25.2.2008
26.2.2008
26.2.2008
27.2.2008
28.2.2008
3.3.2008
4.3.2008
5.3.2008
6.3.2008
6.3.2008
10.3.2008
11.3.2008
12.3.2008
13.3.2008
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13.3.2008
18.3.2008
08
18.3.2008

Nejčastější kožní choroby a jejich ošetřování
CVDV MNUL
Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných
CVDV MNUL
Konference novinky v intenzivní medicíně
CVDV MNUL
Regionální periferní žilní vstupy
CVDV MNUL
Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných
CVDV MNUL
Specializační kurz - základy vnitřního lékařství
CVDV MNUL
Management nádorových onemocnění ženských rodidel
CVDV MNUL
Regionální periferní žilní vstupy
CVDV MNUL
Řešení konfliktů I
jazykové centrum MNUL
Regionální odborná konference NELZP: Diagnostické obory
kinosál Nemocnice Most
Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných
CVDV MNUL
Hygiena zdravotnických zařízení
CVDV MNUL
Náhlé příhody v pediatrii
CVDV MNUL
Rehabilitační ošetřování
CVDV MNUL
Hygiena dutiny ústní
CVDV MNUL
Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raně
raněných.
ěných.
CVDV MNUL
Parentální výživa
CVDV MNUL
Regionální
Regionáln periferní žilní vstupy
CVDV MNUL
Motivačně hodnotící pohovor pro vedoucí pracovníky
jazykové centrum MNUL
Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněn
raněných.
ných
h.
CVDV MNUL
Regionální odborná konference Sester - Děčínská nem.se představuje
Děčín-Magistrát
Konference „„Pacient po CMP a následná RHC péče“
CVDV MNUL
Regionální odborná konference NELZP - péče opacienty v gastroenterologii,
s poruchami psychiky, zraku, sluchu, …
Teplice-sál „O“ polikliniky
Pacient v lé
lékárně
CVD
CVDV MNUL
Enterální výživa
CVDV MNUL
Akreditovaný
Akredito
kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných
ných a raněnýc
raněných.
ých.
ch.
ch.
CVDV M
MNUL
Úspěšný tým
jazykové centrum MNUL
R
Regionální
gio
centrální
ální žilní
ní vstupy
CVDV M
MNUL
Regionální „Metodika a nácvik neodkladné resuscitace“
CVDV MNUL
Akreditovaný
Akr
kred
kvalifikační
kační
ační kurz řidič dopravy nemocných
nemocnýých a raněných.
aněných
něnýcch.
CVDV MNUL
X. Regionální konference nelékařů u příležitosti 20.výročí odd. ARO
Kino Oko Chomutov
Regionální
Re
egio
o
odborná konference
erence
rence
nce NELZP a lékařů - oš.péče v urologii
u
urolog
urolo
g …
Teplic
Teplice-sál „O“ polikliniky
14. Podkrušnohorské elektrofyziologické dny
Červený hrádek Chomutov

19.3.2008
8
20.3.2008
20.3.2008
23.3.2008
25.3.2008
26.3.2008
27.3.2008
27.3.2008
27.3.2008
28.3.-29.3.2008

místo konání

Tématické upřesnění vzdělávacích akcí
Řešení
ení kon
konfliiktů I. (27.
(2 . 2.2008)
2.20
2
Existují
ují lidé, kteří
eří Vás
V vytáčí
vy
vytáččí
čí svou pouhou přítomností?
přítom
omností?
mností? Máte d
do
dojem, že s některými lidmi se prostě nelze
nelz dohodnout?
ohodnout? Tento
Te
seminář analyzuje
nejčastější
stější zdroje konfliktů,
fllliktů
ů, umožňuje
u
účastník
účastníkům
íkům
kům identifikovat
identifikov vlastní typické způsoby řešení
šení konfliktů a jejich
ich výhody a n
nevýhody. Představuje
nejdůležitější
itější pravidla konstruktivního
konsttruktivního řešen
řešení
en
ení
ní konfliktů, (asertivní)
(as
(a
a
metody zvládání emocíí při konfliktec
konfliktech a zásady pozičního
pozič
a principiálního
vyjednávání. Součástí
S
Součás
semináře
semin
náře je vyplnění
níí a vyhodnocení
vyhodnoce
cen
n testu „Jak zvládáte konflikty?“.

Motivačně
ě hodno
hodnotící
otící
cí pohovor
cí
poh vor
or pro
ro
o vedo
ved
vedoucí pra
pracovníky (12. 3.2008)
Máte problém
ém říkat druhým
druhým n
ne
nepříjemné
né
é věci?
ě i? Pravidelně zapomínáte své lidi chválit? Cítíte
e se při zpětné vazbě
bě nepřirozeně a v napětí? Chtěli
byste umětt své lidi m
motivovat
otivovat pro rozvoj? Seminář představuje nejdůležitější zásady poskytování
ování efektivní a účinné
nné zpětné vazby,
vaz popisuje principy shapingu
ingu
ngu a labellingu
lab llingu a model
m
plus a delta. Ukazuje jak formulovat v rámci zpětné vazby
by rozvojové cí
cíle.

Úspěšný
nýý tým (2
(26.
6. 3.200
3.2008)
Máte ve svém tým
týmu vysoce kv
kvalifikované lidi, ale mají problém spolupracovat? Máte tendenci
nci vybírat si d
do svého týmu lidi, kteř
kteří jsou Vám podobní? Seminář p
představuje
dstavuje principy fungování úspěšných týmů, popisuje fáze utváření týmu
u a jejich úska
úskalí a představuje
dstavuje typické
typick týmové role.
Součástí
stí semináře
seminá je
e vyplněn
vyplnění a vyhodnocení „Belbinova testu týmových rolí“.
PhDr. Ja
an Benda, psycholog, psy
psychoterapeut
Masarykova
va nemocnice

Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a.s. k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu.
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