
Hurvínek ve školce

časopis 
Krajská zdravotní, a.s. 
nemocnice Ústeckého kraje
Děčín | Ústí nad Labem | Teplice | Most | Chomutov

číslo 6 / 2011
www.kzcr.eu

ISSN 1802-4297

Kongres – „TaK TroCHu 
jinaK“

čtěte na str. 5

11. ročník Evropského 
dne melanomu

čtěte na str. 8

odborná příloha STaTiM  
a brožura BEZBoLESTnÁ 
nEMoCniCE  
uvnitř časopisu

Dynamická 
scintigrafie 
ledvin
STRANA 2–3

Geriatrický pacient 
z pohledu 
rizika 
malnutrice 
a dehydratace
STRANA 4–5

Proteinurie
STRANA 6–8

Děčín | Ústí nad Labem | Teplice | Most | Chomutov

odborná příloha
časopisu INFOLISTY
společnosti Krajská zdravotní, a. s. | nemocnice Ústeckého kraje

2 / 2011
www.kzcr.eu

ISNN 1803-1072

Informace pro pacienty

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

Adresa:
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel: +420 477 111 111
Fax: +420 472 774 286
E-mail: info@mnul.cz

Brožura evidována KZ03_IM0023 UL / 1. dubna 2011

BEZBOLESTNÁ NEMOCNICE 

Bezbolestná nemocnice v2011_6.indd   1 2.5.2011   22:49:42
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá



veřejnosti představen i videoklip, ve kterém zaměstnanci Masarykovy nemocnice, o.z. 
předvádějí zábavnou formou správný postup při dezinfekci rukou. 
Druhý den byl věnován tématům, která upozornila na podporu sester. Staráme se 
o pacienty, kdo se stará o nás? Umíme si upravit životosprávu? Jak si máme organizo-
vat volný čas? Jak se máme správně stravovat? Jak jsme vnímány okolím? Jak zabránit 
syndromu vyhoření? Mohou nám v péči o ostatní pomáhat dobrovolníci? Jak vítáme 
na oddělení kaplany? Existuje mezi sestrami na pracovišti mobing? 
Celá dvoudenní konference se konala pod záštitou České lékařské společnosti 
J. E. Purkyně, České společnosti nemocniční hygieny a epidemiologie. Zvláštní po-
děkování patří Mgr. Daně Juráskové, Ph.D., MBA, prezidentce České asociace sester, 
která nejen konferenci zaštítila, ale také se jí osobně zúčastnila. Poděkovala sestrám 
za jejich práci a upozornila na některé změny v legislativě, které se týkají vzdělávání 
sester.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na konferenci v příštím roce. 

Mgr. Markéta Svobodová  
hlavní sestra KZ, a.s.

Ve dnech 5.–6. 5. 2011 se konala Celo-
státní  konference  hygienického  zabez-
pečení rukou a II. Krajská konference se-
ster s podtitulem „Musíme si pomáhat“. 
Krajská zdravotní, a.s. založila tradici 
setkávání sester všech pěti svých ne-
mocnic. Každé toto setkání má jednotné 
téma. Letošní náměty měly ukázat, co po-
máhá v práci zdravotníkům. Jaké metody 
a postupy nebo dokonce jaké jiné profe-
se se mohou účastnit na chodu nemoc-
nic a zdravotnických zařízení. 
Nozokomiální nákazy, nákazy získané 
v nemocnicích, jsou velkým problémem 
hygienickým, zdravotnickým i spole-
čenským. Přes veškerou snahu si určité 
procento pacientů zkomplikuje pobyt 
ve zdravotnickém zařízení nozokomiál-
ní nákazou. 5. květen je Dnem hygieny 
rukou. Symbolicky v tento den se v Best 
Western Hotelu Vladimir v Ústí nad La-
bem sešla více než stovka zdravotníků, 
aby si připomněli, jak zabránit přenosu 
infekce rukama. Zazněly příspěvky o no-
vých trendech v hygieně rukou, o no-
vých dezinfekčních postupech. Ruce si 
musí zdravotníci chránit, ruce je třeba 
kontrolovat. O trestní odpovědnosti ho-
vořil právník. Na závěr prvního dne byl  

Musíme si pomáhat

MUDr. Dagmar Nebáznivá
KHS Ústeckého kraje

Marcela Šárová 
hlavní sestra Nemocnice Most, o.z.

Účastníci II. Krajské konference sester

Mgr. Markéta Svobodová  
a Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA
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Milí spolupracovníci,  
vážení pacienti Krajské zdravotní,

je tomu už téměř dva roky, co musíme čelit 
vykonstruovanému „běsnění“ kolem nákupů 
našich přístrojů z evropských peněz. Během 
měsíce června budeme mít na stole finální ver-
zi expertízy znaleckého ústavu, ale již z před-
běžných výsledků je zcela jasné, jak účelově 
zkreslený a nekompetentní byl audit firmy De-
loitte na objednávku ministerstva financí.
Zaručené zprávy o údajném předražování se 
objevují v poslední době stále častěji v ne-
mocnicích po celé ČR. to podle mého názoru 

znamená, že nastává doba, kdy samozvaní bojovníci proti korupci a možná i někteří 
novináři pochopí, že chyba je někde úplně jinde – v systému. 
Například důležitý zákon o zadávání veřejných zakázek prakticky ochromuje jakou-
koli efektivizaci nákupů ve zdravotnictví. Nám například velmi komplikuje současný 
nákup Ct přístroje do Chomutova, který je naprosto nezbytný a urgentní. tento zá-
kon totiž umožňuje jakémukoli potenciálnímu dodavateli se zcela beztrestně odvolat 
k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i v případě, že dokonce ani nemá odpoví-
dající produkt, se kterým by se mohl do soutěže přihlásit.

Ing. Eduard Reichelt 
ředitel Krajské zdravotní, a.s. 



prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., přednos-
ta Stomatologické kliniky 1. LF UK Praha 
a VFN Praha a prim. MUDr. Daniel Hru-
šák, Ph.D., předseda České společnosti 
maxilofaciální chirurgie.
Dvoudenní lékařská sekce byla členě-
na do 4 bloků a obsahovala celkem 
20 přednášek. Zazněly přednášky o his-
torii oddělení a oboru, přehledná sdělení 
o implantologii, byla projednána proble-
matika úrazů obličeje a atypických bo-
lestivých stavů, léčba ortognátních vad, 
rekonstrukčních výkonů, nádorů dětské-
ho věku, ošetření rizikových stavů a ri-
zikových pacientů. Za velmi významnou 
považujeme aktivní účast zahraničního 
hosta Doc. DM, DMD Vespera ze SRN, 
Klinikum Barnim WFK, Eberswalde (před-
náška v němčině – simultánní překlad).
Páteční sesterská sekce projednávala 
aktuální témata a problematiku týkající 
se provozu privátních praxí z pohledu 
sester, instrumentářek a dentálních hy-

Ve dnech 5.–6. 5. 2011 proběhly Ústec-
ké  stomatologické  dny.  Tato  odborná 
konference po dlouhých 6  letech znovu 
nalákala odbornou stomatologickou/zu-
bolékařskou  veřejnost  do  severočeské 
metropole. 
Kongres se konal k 56. výročí založení 
stomatologického oddělení v Ústí nad 
Labem, které se v současné době již 
transformovalo na oddělení ústní, čelist-
ní a obličejové chirurgie. Jsme jediným 
pracovištěm tohoto typu v celém Ústec-
kém kraji a jsme hrdí na to, že naše od-
dělení nadále zůstává důležitým pilířem 
sítě podobných pracovišť v ČR. V mnoha 
ohledech má nadregionální význam.
Jako důstojné místo pro konání této 
akce posloužila zrekonstruovaná domi-
nanta Ústí nad Labem – výletní záme-
ček Větruše. Cílem organizátorů bylo 
seznámit odbornou veřejnost s novými 
trendy v stomatochirurgii/maxilofaciální 
chirurgii, kde v posledních letech došlo 
k významným pokrokům. Mnoho z těchto 
vymožeností jsme převzali a aplikovali 
do každodenní praxe našeho oddělení. 
Proto jsme považovali za nesmírně dů-
ležité seznámit s tím i lékaře první linie 
(celkem 150 účastníků). Náplň programu 
byla však věnována nejen lékařům. Jed-

Ústecké stomatologické dny – dvoudenní slavnost stomatologů 
na severu Čech

nání se v hojném počtu zúčastnily i zubní 
sestry, zubní instrumentářky a dentální 
hygienistky (celkem 66 osob) jako pro-
jev neodmyslitelné týmové spolupráce 
v rámci poskytované péče.
Akce se konala pod záštitou České spo-
lečnosti pro maxilofaciální chirurgii, Čes-
ké asociace sester a Asociace dentálních 
hygienistek ČR.
Zahájení se zúčastnili, a v úvodu pro-
gramu přivítali přítomné MUDr. Jiří Ma-
dar, náměstek zdravotní péče KZ, a.s., 

gienistek (hygiena provozu, hygiena du-
tiny ústní, provoz moderní privátní praxe, 
náhlé stavy, léčba bolesti a ošetření běž-
ných stomatochirurgických stavů).
Součástí odborné akce byly rozsáhlá vý-
stava zdravotnických firem a společen-
ský večer, které se konaly v prostorách 
zámečku Větruše.

MUDr. et MUDr. Štefan Nátek, Ph.D. 
primář oddělení ústní, čelistní  

a obličejové chirurgie 
Masarykova nemocnice, o.z.

Akce se účastnili praktičtí zubní lékaři v hojném počtu

Dne 3. 5. 2011 se uskutečnil kongres –„Tak TrOchu jINak“

Semináře, Sympózia, Kongresy

Ve  spolupráci  se  společností  „Další 
vzdělávání dospělých Ústí n. L.“ a v sou-
činnosti  s  RHC  Masarykovy  nemocni-
ce, o.z., byl uskutečněn Zdravotně-soci-
ální kongres Ústeckého kraje. 
Akce byla zaměřena k součinnosti a in-
tegraci zdravotních a sociálních služeb 
při dlouhodobé rehabilitaci zdravotně 
postižených a seniorů. Přednášky a vy-
stoupení jednotlivých řečníků směřovaly 
v logické provázanosti na téma možností 
a prostředků léčebné a zdravotnické re-
habilitace v součinnosti se sociálními 
službami regionu.
Velmi poutavé bylo vystoupení 
doc. MUDr. Olgy Švestkové, Ph.D.,  
přednostky RHC kliniky 1. LF UK a VFN 
Praha. Konkrétní rehabilitační možnos-
ti v Ústeckém kraji představil ve svém 
vystoupení MUDr. Pavel Maršálek, pri-
mář RHC MNUL. Hlavním řečníkem měl 
být Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR 
na téma „Sociální reformy pro zdravotně 
postižené“, který se však ze zdravotních 
důvodů omluvil. Úvodní projev přednes-
la hejtmanka Ústeckého kraje paní Jana 
Vaňhová, která také oficiálně celou akci 
zahájila.

Kongres se stal prestižní záležitostí nejen 
proto, že obdobné výměny zkušeností 
mezi zdravotnickými specialisty z oboru 
rehabilitace a funkcionáři sociálních slu-
žeb jsou spíše výjimkou, ale také z dů-
vodu, že nad celou akcí převzala osobní 
záštitu hejtmanka Ústeckého kraje. V pří-
pravě i realizaci akce jsme měli i silnou 
podporu Krajského úřadu a také radní 
Ústeckého kraje Bc. Jany Ryšánkové. 

K zajištění akce přispěla podpora Kraj-
ské zdravotní, a.s., a to prostřednictvím 
osoby tiskového mluvčího pana Jiřího 
Vondry, který odbornou radou přispěl 
k celkovému výsledku. 
Zajímavá a inspirující byla i rozsáhlá pre-
zentace a výstava kompenzačních pomů-
cek a prostředků zdravotnické techniky. 
Celkem na 22 firem a společností zde 
prezentovalo svá portfolia zaměřená 
na výrobky, jejichž účelem je kompen-

zovat zdravotní postižení. Na akci bylo 
přítomno velmi široké spektrum účastní-
ků. Vedle zdravotnických pracovníků zde 
byly zastoupeny organizace pro zdravot-
ně postižené, organizace sociálních slu-
žeb, úředníci sociálních odborů a před-
stavitelé obecních úřadů. O vysokou 
kvalitu organizace, zajištění i občerstve-
ní se postarala akreditovaná vzdělávací 
firma z Ústí nad Labem.

Pořadatelskou službu výborným způ-
sobem zvládalo ústecké Dobrovolnické 
centrum, o.s. a dobrovolnická sekce RHC 
oddělení, které se tímto také zapsalo 
do povědomí účastníků.
Na závěr je nutné skromně poznamenat, 
že  odbornou  garanci  programové  části 
zajistilo  RHC  oddělení  Masarykovy  ne-
mocnice – jmenovitě MUDr. Pavel Maršá-
lek, primář, dále Mgr. Josef Kočí, sociální 
pracovník RHC MNUL a realizaci zajistila 

společnost „Další vzdělávání dospělých 
Ústí n. L.“. Organizátoři si  tímto způso-
bem dovolují výše uvedeným subjektům 
poděkovat za mimořádný přínos a osob-
ní invenci, kterou do koncepce kongresu 
přinesly.

Mgr. Josef Kočí 
rehabilitační centrum 

Masarykova nemocnice, o.z.

Zdravotně-sociální kongres v sále KÚ ÚK

Vystavovatelé zdravotní techniky
Hejtmanka Ústeckého kraje  
Jana Vaňhová s Mgr. Josefem Kočím Další vystavovatelé

Zahájení se zúčastnil i MUDr. Jiří Ma-
dar, NZDP, KZ, a.s. (zprava) v rozhovoru 
s prim. MUDr. Štefanem Nátkem, Ph.D.

Nedílnou součástí dvoudenního 
jednání byla i páteční  
sesterská sekce.
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Posttraumatický stresový syndrom
Nemocnice Děčín
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Posttraumatický stresový syndrom je de-
finován jako duševní porucha, která vzni-
ká  po  náhlých,  život  či  osobní  integritu 
ohrožujících  událostech.  Otřesnou udá-
lost může zažít přímo pacient sám nebo 
jeho blízký člověk (příbuzní či přátelé). 
Posttraumatická stresová porucha vzniká 
nejčastěji jako opožděná reakce na mi-
mořádně silnou stresovou událost (válka, 
dopravní nehoda, znásilnění či jiný krimi-
nální čin, povodně). Po takovéto události 
se může rozvinout nejprve akutní reakce 
na stres, charakterizovaná ustrnutím, dez-
orientací, omezením pozornosti, v poz-
dějším stádiu pak apatií nebo naopak hy-
peraktivitou. tuto reakci se někdy podaří 
během několika dnů překonat. 
Posttraumatický syndrom se rozvíjí jen 
u části lidí vystavených stresoru (hovoří se 
o 20–40 % obětí). Projeví se znovuproží-
váním události v myšlenkách, fantaziích 
nebo snech („flashbacks“). Pacient se 
často vyhýbá místu nebo situaci připomí-
nající nehodu. Nevzpomíná si na některé 
podrobnosti či dokonce na celé období, 
má obtíže s usínáním a spánkem, bývá 
podrážděný, mívá návaly hněvu, potíže 
s koncentrací a trpí nadměrnou úlekovou 
reaktivitou. 
K rozvoji těchto příznaků dochází nejpoz-
ději do 6 měsíců po události a symptomy 
trvají nejméně jeden měsíc.
Pro diagnostiku se používá systém krité-
rií,  která  alespoň  v  pěti  bodech  pacient, 
trpící touto poruchou, splňuje:

1. Jedinec byl vystaven traumatizující 
události. 

2. traumatizující událost je znovu proží-
vána ve formě úzkostných vzpomínek, 
flashbacků, myšlenek, snů, pocitů, ha-
lucinací nebo iluzí. 

3. Po vystavení pacienta podnětům při-
pomínajícím trauma se objevují znač-
né psychické potíže. 

4. Osoba se vyhýbá podnětům, myšlen-
kám, místům nebo činnostem připo-
mínajícím událost. 

5. Obtížně si vybavuje některé momenty 
z období traumatu a někdy pociťuje 
odcizení od okolní společnosti. 

6. U pacienta pozorujeme zvýšenou dráž-
divost, která před traumatem nebyla 
přítomna. Jde například o neklidný 
spánek či potíže s usínáním, zvýšená 
úleková reaktivita (při náhlém hluku, 
záblesku světla nebo dotyku). 

7. Dostavují se potíže s koncentrací, skry-
tá agrese s občasnými návaly hněvu. 

Veškeré symptomy trvají déle než jeden 
měsíc. Duševní porucha se promítá do pra-
covního, sociálního i rodinného života pa-
cienta. Klesá zájem o koníčky a oblíbené 
činnosti, dále se mohou objevit poruchy 
sebehodnocení a emoční strnulost. Kaž-
dý člověk prožívá krizi jinak a ne každý se 
dopracuje k adaptaci. Záleží na osobnosti 
člověka i na rodinném a sociálním zázemí. 
Ze strany zdravotníků je doporučen jed-
notný postup – empatický přístup s ak-
ceptováním kladných i záporných emocí. 
Důležité je dodat pacientovi optimismus 
a naději, že obtížnou životní situaci zvlád-
ne. Vhodné je zapojení a motivování rodi-
ny, aktivní zapojení pacienta do léčebné-
ho procesu, aby podle svých schopností 
pomáhal v nácviku sebepéče a nelitoval 
se. 
K těm nejnebezpečnějším poraněním, kte-
rá nás mohou potkat, patří úrazy hlavy. 
Každý takový úraz totiž hrozí poškozením 
mozku, jehož následky mohou být napros-
to fatální. Naštěstí ne každý úraz hlavy 
končí poškozením mozku, a tak ani váž-
né poranění nemusí dotyčnému zabránit 
v návratu do normálního života. Že takový 
návrat není bez problémů, může potvrdit 
i pětadvacetiletý Jan K. ze severních Čech.

Klára Michalscáková 
všeobecná sestra  

JIP neurologického oddělení  
Nemocnice Děčín, o.z.

příběh: Osudný pád z kOla
Po pádu z kola byl  s diagnózou kon-
tuze míchy na naši JIP neurologického 
oddělení přijat pan Jan. Urgentní ope-
race nebyla indikována, byla podává-
na pouze kortikoidní a antiedematóz-
ní  léčba.  Kontuze míchy  však nebylo 
jediné zranění, které utrpěl. Měl trau-
matické změny na kyčlích, otevřenou 
zlomeninu  pravé  ruky,  četné  oděrky 
po  celém  těle.  Tato  zranění  se  však 
zhojila  po  dobu,  co  byl  upoután 
na lůžku. Po 2 měsících léčby a reha-
bilitace byl klient přeložen na rehabi-
litační oddělení, kde se dále zotavoval 
z následků pádu. Pan Jan se snažil co 
nejvíce cvičit, aby se mohl brzy vrátit 
domů  a  žít  normální  život.  Začátky 
byly  těžké,  lékaři  tišili  jeho  bolesti 
analgetiky. Zranění se hojila pomalu, 
ale postupem času se  Janův zdravot-
ní  stav  zlepšil  a mohl  být  propuštěn 
do domácího ošetřování, kde se o něj 
i nadále musela starat maminka.
Dnes už je Jan v pořádku, ale přizná-
vá, že nejhorší bylo smířit se se svým 
stavem. Problémy s hybností se zlep-
šovaly  velmi  pomalu  a  dlouho  neby-
lo  jasné,  zda  se  jeho  zdravotní  stav 
upraví  do  normy.  Nejasná  prognóza 
měla na psychiku mladého muže ne-
gativní vliv. Zážitek z pádu z kola  se 
stále vracel, proto začal Jan navštěvo-
vat  psychologa,  na  jeho  doporučení 
začal se sportováním, výborně mu šlo 
plavání. Fyzická aktivita mimo jiné po-
mohla zlepšit jeho duševní stav a pří-
stup k životu. Poznal spoustu nových 
lidí s podobným osudem, a to mu do-
dávalo sílu jít dál.
Dnes,  dva  roky  po  osudném  pádu, 
se  Jan plně aktivně zapojuje do spo-
lečenského  i  pracovního  života.  Při 
chůzi si pomáhá jednou francouzskou 
holí, ale pevně věří, že  ji brzy odloží 
a jeho život se vrátí do doby před úra-
zem.

Co říct na začátek. DROgy – sotva to 
slovo uslyšíme, vyvstanou nám na mysl 
stříkačky, nemoci a narkomani. Ale víte 
o tom, že valná většina z nás je také po-
živatelem drog? teď se asi divíte, jak si 
tohle můžu dovolit napsat… jednoduše. 
Ruku na srdce, lidičky, kdo z Vás se nikdy 
v životě nedotkl kávy, čokolády, čaje nebo  
Coca-Coly? A to nemluvím o alkoholu 
a kouření. Droga v tom nejjednodušším 
slova smyslu je vlastně vše, na čem se 
může vytvořit závislost. Ať už se jedná 
o čokoládu, lízátko, cigarety, alkohol nebo 
třeba o jiného člověka. Divíte se tomu? 
Je udáváno již několik případů pacien-
tů, kteří skončili v psychiatrické léčebně 
právě kvůli závislosti na jiném člověku. 
Pokud ho neviděli, upadali do silných 
depresí. V dnešní době existují závislos-
ti na internetu, Facebooku a podobných 
sociálních sítích. Ale to jsem již odbočila. 
Zde bych se chtěla věnovat pouze těm 
ilegálním drogám. Všichni víme, že se 
v dnešní době dělí drogy na lehké a těž-
ké. Velmi obecně řečeno: na lehkých 
drogách se vytváří závislost pouze psy-
chická, na těch těžkých fyzická, nebo do-
konce oba druhy závislosti najednou. 
V naší laboratoři provádíme toxikologické 
vyšetření pouze z moči. Vyšetření z krve 
se provádí v našem okolí pouze v bioche-
mické laboratoři v Ústí nad Labem. 
Vyšetření se provádí na záchytných dia-
gnostických proužcích pouze kvantitativ-
ně, což vlastně znamená, že dokážeme 

zjistit pouze, zda je droga nebo některý 
z jejích metabolitů v moči přítomen či ne.
K samotnému  stanovení potřebujeme 
minimálně 2 ml moče, kterou centrifugu-
jeme a následně pomocí kapátka, které 
je přiloženo ke každému setu, kapeme 

do jamky na kazetce. Do jamky se na-
kape 5 kapek moči (180 µl), následně 
se nechá při pokojové teplotě putovat 
a odečítáme po 5–10 minutách. Pokud 
se na kazetce objeví jen jeden fialový 

proužek, je vyšetření pozitivní, pokud 
dva je negativní.
Díky těmto setům můžeme stanovit Am-
fetaminy (pervitin), Benzodiazepiny 
(některé druhy léčiv na předpis např. 
Diazepam, Oxazepam…), Canabinoidy 
(marihuana, hašiš), Kokain,  Opiáty (Co-
dein, Heroin, Morphin).

V dnešní době se tyto testy využívají re-
lativně často, hlavně pokud jde o příjem 
pacienta v bezvědomí, nebo s příznaky 
předávkování. Frekvence tohoto vyšet-
ření v naší laboratoři je průměrně 1–3 
kompletní vyšetření denně. Pokud je toto 
vyšetření ordinováno lékařem, ať již am-
bulantně nebo po hospitalizaci, je plně 
hrazeno pojišťovnou. Pokud je vyšetře-
ní provedeno bez doporučení lékaře, je 
jeho hodnota v rámci několika set korun. 

Jana Tomková  
OKB  

Nemocnice Teplice, o.z.

Toxikologické vyšetření omamných látek v moči
Nemocnice Teplice

ČaSový inTErvaL průKaZnoSTi Drog v MoČi:

Amfetaminy max. 7 dní

Canabinoidy cca 10 dní při jednorázovém 
požití a až 3 týdny  
při pravidelném požívání

Kokain cca do 3 dnů

Opiáty cca 1–4 dny

Extáze cca 1–5 dní

Benzodiazepiny cca 1–2 dny

personální změny v KZ, a.s.
 o

d 
1.
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. 2

01
1

krajská zdravotní, a.s.
Ing. Martin Šuma 
se stal ekonomickým náměstkem KZ, a.s.

                      Bc. Lenka Benešová,vedoucí odboru personalistiky a mezd KZ, a.s.
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11. ROčník evROpskéhO dne 
melanOmu a JehO význam v pRevenCI 
vznIku zhOubnýCh kOŽníCh nádORŮ
Dne 9. 5. 2011 se naše kožní ambulan-
ce zapojily již po jedenácté do akce, kte-
rá je pořádána pod hlavičkou Evropské 
akademie dermatovenerologie a jejím 
hlavním úkolem je upozornit širokou ve-
řejnost na stoupající výskyt zhoubných 
kožních nádorů. Za posledních 40 let se 
počty nově diagnostikovaných kožních 

zhoubných projevů zvýšily šestinásobně 
a ročně v naší republice umírá asi 300 
lidí na generalizaci kožního melanomu. 
Průměrný věk pacientů je 54 let. také 
další typy zhoubných kožních nádorů, 
tzv. „nemelanomové“, jsou nejčastějšími 

zhoubnými nádory lidského těla, naštěs-
tí většina těchto nádorů je málo agresiv-
ní, roste pozvolna a metastázy u nich ví-
dáme vzácně.
Díky osvětě a těmto preventivním ak-
cím se záchyt nádorů významně zlepšil 
a máme daleko více pacientů, u nichž byl 
nádor odstraněn na počátku zhoubného 
bujení a chirurgické odstranění znamená 
vyléčení pacienta, není nutná žádná ná-
sledná léčba. 
Výhodou kožních nádorů je, že rostou 
na povrchu těla a jsou barevné. Pokud 
by se lidé naučili preventivně zkontrolo-
vat kůži 2x ročně, tak jako je věnována 
preventivní pozornost vyšetření prsou 
k vyloučení karcinomu či vyšetření stoli-
ce na okultní krvácení, a nechali si kůži 
zkontrolovat dermatologem, pomohlo by 
to k časné diagnostice kožních nádorů. 
Při samovyšetření nezapomeňte na mís-
ta, která nejsou běžně viditelná, jako 
je oblast meziprstí, pod prsy, za ušima, 
oblast nehtů, dlaní a chodidel, genitálu 
a konečníku, zde všude mohou být me-
lanomy.
Počínající kožní nádory jsou nebolesti-
vé, melanom většinou vzniká jako tmavě 
hnědá skvrna na kůži, která se zvětšu-
je, mění barvu, má nepravidelné okra-
je, může svědět, v pozdní fázi krvácet. 
Může a nemusí růst nad povrch. Přechod 
do zhoubného bujení najdeme také 
v pigmentových projevech, které jsou 
na kůži mnoho let, třeba i od narození. 
Rizikoví jsou pacienti s mnohočetnými 
pigmentovými projevy, s výskytem mela-
nomu v rodině, větší výskyt melanomů je 
i u transplantovaných pacientů.
„Nemelanomové“ nádory nacházíme 
hlavně na kůži obličeje, temena, na uších, 
v dekoltu, na hřbetech rukou a klinicky 
většinou vypadají jako nehojící se, lehce 
našupené červené nebo bělavé ložisko, 
které se pozvolna zvětšuje, u basaliomů 
je typický ,,perličkový“ lem na okraji.
Během Evropského dne melanomu naše 
ambulance vyhledalo 181 zájemců, akce 
se účastnily tři kožní lékařky. K chirur-

gickému zákroku bylo odesláno 33 paci-
entů, u kterých byla nalezena podezřelá 
kožní změna. teprve histologické vyšet-
ření ukáže, zda se již jednalo o melano-
my nebo neklidné pigmentové névy nebo 
zda budou nalezeny ,,nemelanomové“ 
zhoubné nádory.

Součástí akce bylo i poradenství, jak se 
správně chránit před slunečním zářením, 
jaké typy krémů s UV filtry volit na ochra-
nu kůže, určovaly jsme kožní fototyp. 
Děkuji týmu pracovníků kožních ambu-
lancí za skvělou spolupráci. 

MUDr. Radka Neumannová 
specializované kožní pracoviště  

Centrum péče pro maligní melanom 
Nemocnice Chomutov, o.z.

11. ročník Evropského dne melanomu 
Nemocnice Chomutov

Ráda bych pozvala zájemce na další 
preventivní akci – II. ročník „Když se 
chceš opalovat, musíš se chránit“, 
při které budeme zdarma vyšetřovat 
pigmentové projevy, darem budou 
vzorky krémů s UV filtry.
Akce se bude konat 27. 6. 2011  
od 11 do 17 hodin  
v prostorách Kamencového jezera 
v Chomutově.

Lékařská věda prochází bouřlivým vývo-
jem a umí si poradit s řadou donedávna 
neřešitelných problémů. Některé pro-
blémy však zatím vyřešit nedokáže. Na-
příklad přes usilovný výzkum a některé 
dílčí úspěchy stále neexistuje plnohod-
notná umělá náhrada lidské krve. Zatím 
tedy lékaři neumí zachraňovat lidské 
životy jinak, než s pomocí krve získané  

od dobrovolných dárců. K rozhodnutí stát 
se dárcem krve vedou snad úplně každé-
ho především ušlechtilé pohnutky. 
Dne 19. 4. 2011 měli žáci z Vyšší odbor-
né školy sociální, pedagogické a zdra-
votnické, Obchodní akademie a Střední 
zdravotnické školy svou premiéru v daro-
vání krve.
tato událost se stala již každoroční tra-
dicí, které se účastní žáci, kteří dovršili 
věku osmnácti let a mají zájem darovat 
krev. Žáci, kteří se účastnili tento rok, 
studují v oboru pedagogiky, ekonomiky 
a zdravotnictví. Každý rok se zájemcům 
odebírá krev na transfúzním oddělení 
KZ, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
Každý svou premiéru v darování krve 
prožívá jinak. Někteří jdou darovat krev 
s vysokým sebevědomím, někteří zase 
s opravdu malou dušičkou. Dovoluji si 
říci, že všichni ale odchází s naprosto 
skvělým pocitem. Darovali krev, která 
bude sloužit lidem v situaci, kdy potřebu-
jí přijmout krev od dárce.

Byla to pro nás nová zkušenost a myslím, 
že jsme se všichni svým způsobem báli.
Úspěšně jsme ale všechno podstoupili 
a zvládli. Myslím, že všichni jsme odchá-
zeli s radostnými pocity. Na tuto premié-
ru nikdo z nás nezapomene. Jsme rádi, že 
pro nás tuto akci paní učitelka ze Střední 
zdravotnické školy Bc. Zdeňka Zejfartová 
zajistila a že jsme to mohli všechno pod-
stoupit a pomoci ostatním. Na transfúz-
ním oddělení mostecké nemocnice pod 
vedením primářky MUDr. E. Vyskočilové 
byl příjemný a sympatický personál, kte-
rému jsme vděční za to, že nám pobyt 
na oddělení jen zpříjemnil a malý strach 
odstranil. 
Doufejme, že to pro spolužáky nebylo na-
posledy a budou darovat krev i nadále.
Za dárce krve:

Michaela Vondrová 
Marie Seemannová 

žákyně 4. ročníku oboru  
Zdravotnický asistent 

Střední zdravotnická škola, Most 

Pomáháme pomáhat, aneb dobročinnost, která se vyplatí

MUDr. Radka Neumannová

Vyšetření znaménka
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Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
obdrželo věcné dary v hodnotě 60 000 Kč od firmy Zepter International s.r.o., a to čističku vzdu-
chu Therapy Air, lampu Bioptron a dětskou kosmetiku.
Slavnostní předání proběhlo 9. 5. v zasedací místnosti Dětské kliniky za účasti zástupců firmy 
Zepter, náměstka pro zdravotní péči MNUL MUDr. Josefa Liehneho, hlavní sestry Mgr. Markéty 
Svobodové, zástupců novorozeneckého a tiskového oddělení.
Bioptronická lampa Bioptron Compact III bude použita na léčení kožních afekcí novorozenců, 
jako jsou flebitidy, proleženiny, opruzení, exkoriace a podobně.
S touto novou metodou nemáme ještě 
zkušenosti, ale slibujeme si, že bude 
mít přínos u nezralých novorozenců, 
jejichž kůže je zvláště zranitelná.
Čistička vzduchu therapy Air bude 
použita ke zlepšení prostředí na sta-
nici intermediární péče, kam dochá-

zejí maminky ke kojení a tzv. klokánkování svých dětí.
Za organizaci slavnostního předání daru bychom chtěli poděkovat tiskovému 
a organizačnímu oddělení KZ, a.s.
Za zprostředkování daru od firmy Zepter International patří díky paní Lence 
taussigové Kocmanové.

prim. MUDr. Petr Janec 
novorozenecké oddělení 

Masarykova nemocnice v UL, o.z.

Dar společnosti Zepter

Obchodní manažerka firmy  
Zepter paní Drahomíra Horáková

MUDr. J. Liehne a MUDr. P. Janec při předávání daru

příspěvek na péčI
Příspěvek na péči je dávkou sociální pomoci, která je poskytována osobám, které v důsledku dlouho-
době nepříznivého zdravotního stavu vykazují sníženou soběstačnost a samoobslužnost. Příspěvek je 
přiznáván v souladu se Zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
Postižený občan (nebo v jeho zastoupení osoba blízká) podává „Žádost o přiznání příspěvku na péči“ 
na sociálním odboru obce s rozšířenou působností. Sociální úředník vydá občanovi příslušný tiskopis 
a pomůže mu správně vypsat potřebné údaje. tímto podáním výše uvedené žádosti je zahájeno „správní 
řízení“. Dále sociální odbor OsRP předá dokumentaci posudkovému lékaři, který na základě zdravotní 
dokumentace (tuto vyžádá od praktického lékaře dotčené osoby) provede posouzení zdravotního sta-
vu a stupeň závislosti osoby na dopomoci a péči. Současně sociální odbor vyzve žádající osobu, aby 
se podrobila „sociálnímu šetření“, které je prováděno v přirozeném rodinném prostředí (doma). Na základě tohoto šetření je 
zpracována souhrnná zpráva o sociálním šetření. Sociální odbor obdrží také příslušný odborný posudek od posudkového lékaře 

a vydá „Rozhodnutí“ o přiznání nebo nepřiznání příspěvku na péči. Zároveň v případě 
přiznání je určen stupeň závislosti na péči jiné osoby.

Stupeň I. – lehká závislost (800 Kč), II. – střední závislost (3 200 Kč), III. – převážná 
závislost (8 000 Kč), IV. – úplná závislost (12 000 Kč). Příspěvek na péči je pravidelnou 
dávkou vyplácenou každý měsíc – počínaje měsícem, ve kterém byla žádost podána. 
Vzhledem k požadavku „dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu“ (má se za to, že 
se jedná o dobu 1 roku) nemá smysl podávat „Žádost“ dříve, jak v 8.–9. měsíci po vzni-
ku postižení.

Mgr. Josef Kočí, sociální poradce, Masarykova nemocnice v UL, o.z. 
Josef.Koci@MNUL.cz

oDBorné SoCiÁLní poraDEnSTví – „paragrafíK“
(pro oSoBy ZDravoTně poSTižEné)

Mgr. Josef Kočí

Stupeň závislosti Příspěvek

I. lehká závislost 800 Kč

II. střední závislost 3 200 Kč

III. převážná  
závislost 

8 000 Kč

IV. úplná závislost 12 000 Kč

Projekty ROP

Rekonstrukce stravovacího provozu v Nemocnici Most, o.z., 
která byla rozdělena do pěti etap a probíhala několik let, se 
chýlí ke konci. Krajská zdravotní, a.s. přistoupila k tomuto 
kroku poté, co zastaralé technické zařízení, neuspokojivé 
strojové vybavení a vzduchotechnika přestávaly splňovat 
ve své funkčnosti a bezpečnosti platné normy.
V průběhu její realizace byla postupně zrekonstruována 
mycí linka, varna, poté následovala rekonstrukce skladů, 
přípraven a instalace vzduchotechniky v prostoru zaměst-
nanecké jídelny a jejího mycího úseku. Pracovníci stra-
vovacího úseku mají k dispozici i nové strojové vybavení 
kuchyně, například poloautomatickou děličku na těsto, 
univerzální kuchyňský robot s příslušenstvím, automa-
tickou škrabku na brambory, poloautomatický nářezový 
stroj, výrobníky nápojů, mobilní váhu včetně pojízdného 

stolečku, zavážecí chladící skříně, elektrické konvekto-
maty, staniční vozíky a termoporty. Součástí rekonstrukce 
byla i modernizace povrchů vnitřních stěn a fasády, včetně 
fasády hlavního vstupu do lůžkové části nemocnice. 
Realizace rekonstrukce stravovacího provozu, jejímž cílem 
je zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti zdravot-
ní péče bude mít příznivý dopad nejen na pacienty, ale 
i na lékaře, střední zdravotnické pracovníky nemocnice 
a v neposlední řadě na pracovníky stravovacího provozu. 
ti se denně starají o zajištění stravování pro cca 1300 pa-
cientů a zaměstnanců nemocnice a musí dodržet dietní 
systém stravování a všechny hygienické předpisy. Málo-
kdo si uvědomí, kolik úsilí musí zaměstnanci stravovacího 
provozu vyvinout, než se před pacienta či zaměstnance 
předloží hotový pokrm. Neuvědomujeme si, kolik lidí se 

na tomto procesu podílí, kolik hodin práce zaměstnanci 
věnují přípravě jednotlivých složek stravy tak, aby byly 
kromě předepsaných norem zajištěny všechny potřeby pa-
cientů a zaměstnanců. Zavedení nové technologie proto 
neznamená pouze úsporu energií, ale i ulehčení namáha-
vé manuální práce zaměstnanců a zvýšení kultury stravo-
vání pacientů.
Náročnost rekonstrukce celého stravovacího provozu byla 
ještě ztížena tím, že byla prováděna za plného provozu 
tak, aby neměla žádný negativní vliv na pacienty a zdra-
votnický personál. A to se podle dosavadních ohlasů po-
dařilo.
Hodnota projektu, který je spolufinancován z Regionální-
ho operačního programu Severozápad resp. Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, je téměř 35 milionů korun, 
přičemž Evropská unie se na něm podílí z 85 %. 

POslední etaPa RekOnstRukce stRavOvacíhO PROvOzu ukOnčena

Dokumentace postupu rekonstrukce skladů stravovacího provozu v části s chladicími boxy.
čeRVeN 2010 SRPeN 2010 říJeN 2010
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Vážení čtenáři, milí rodiče,
již pátý měsíc je otevřena naše firemní mateřská škola „U Borovice“ v budově CH Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem. Školka je otevřena denně od šesté do devatenácté hodiny. 
Chod školky zajišťují dvě směny. Školku v současné době navštěvuje na třicet dětí. Na zákla-
dě zkráceného školního roku (leden – srpen 2011) byly pro výuku vybrány stěžejní tematické 
okruhy, např. „Kdo jsem?“, „Rodina“, „Cestování a dopravní prostředky“, „Rostliny“ i „Zvířata“, 
dále „technika“, „Sport“, „Čas, počasí a charakteristické znaky jednotlivých ročních období“, 
„Lidské tělo, zdraví, hygiena a nemoci“, v neposlední řadě „Ochrana životního prostředí“, „Za-
městnání a profese“ či „Nakupování“. Při výuce byly používány vhodné didaktické pomůcky 
a témata se pomocí různých her s dětmi průběžně opakovala, nejen z hlediska zapamatování, 
nýbrž i vzhledem k příchodu nových dětí. Výuka byla realizována pedagogickým personálem 
každý den. Do každodenní péče o dítě předškol-
ního věku byly zařazeny hudební (hudebně-po-
hybová), tělesná, pracovní a výtvarná výchova. 
Výsledky výtvarné výchovy a pracovní činnosti 
jsou k vidění na nástěnkách v prostorách firem-
ní školky. Mimo tematické okruhy (viz výše) se 
ve školce uskutečnil Maškarní bál se znalostně-
-dovednostními soutěžemi a tematicky pojaté 
dny (Velikonoce a tzv. čarodějnice). Naší školku 
navštívil i milý kamarád Hurvínek, se kterým si 
děti mohly pohrát a vyfotit se.
Vedle učební činnosti byly děti vedeny k rozvoji 
řečových, rozumových, pracovních návyků a sou-
časně si osvojovaly základní hygienické návyky, 
dovednosti a základy společenského jednání 
a chování.  V souvislosti s projektem jsou děti ve-
deny ke zdravému životnímu stylu (zdravá výživa, 

pohyb) a ochraně životního prostředí. Kritériem pro rozdělení žáků do učebních a pracov-
ních skupin byla vedle věku též úroveň znalostí, schopností a dovedností, dále byl zřetel 
kladen na stupeň zvládání jemné motoriky. Režim dne byl variabilně přizpůsoben indivi-
duálním či fyzickým potřebám dětí, nebo potřebám a akcím firemní školky. Učitelský sbor 
tvoří v současné době šest zaměstnanců s relevantním vzděláním. Pro nadcházející období 
školního roku jsou plánovány různé aktivity. V červnu 2011 se uskuteční výlet do Zoologic-
ké zahrady v Ústí nad Labem. Během letních prázdnin se plánuje výlet do blízkého okolí 
(Erbenova vyhlídka) a na konci srpna 2011 „rozlučka s prvňáčky“. Jakékoliv další aktivity 
budou zařazeny dle situace a možností firemní školky s ohledem na počet přítomných dětí 
v době letních prázdnin. 

Provoz firemní školky je v rámci tříletého projektu 
finančně podpořen z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost z grantu Rovné příležitosti 
žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního 
a rodinného života ve výši necelých 8 milionů Kč. 

Mgr. Barbora Štočková 
vedoucí učitelka
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placená inzercehurvínek na návštěvě ve školce „u Borovice“

V naší školce je během 
prázdnin nepřetržitý 
provoz, vyjma státních 
svátků.



Cestování a cestovatelé
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Údolí se vyznačuje největší hustotou oli-
vovníků v celé Francii. Olivy se sklízí ručně 
a vynikající olej koupíte v kouzelných ma-
lých krámcích spolu s typickými výrobky 
tohoto kraje. Určitě neodejdete s prázd-
nou.

Camargue. Národní park, který vás 
uchvátí svou rozmanitostí. Bílí koně, 
růžoví plameňáci a černí býci. Divokost 
krajiny spolu se zdejšími obyvateli si vás 
podmaní. Nejlépe je poznat Camargue ze 
hřbetu koně.

Krásných míst je mnoho. Most Pont  du 
Gard, středověké městečko Aigues-Mor-
tes, postavené Ludvíkem IX. (město mělo 
sloužit jako přístav pro lodě křižáckých 
výprav), městečko Saint-Gilles se svou 
nádhernou románskou bazilikou, Arles 
s římskou arénou, Nîmes, Aix-en-Pro-
vence a další.

Atmosféra, která vás obklopí, se dá jen 
těžko popsat. Provence musíte zažít.

text a foto © Mgr. Vladimír Polesný 
www.3eye.eu
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placená inzerce

Fotografie našich čtenářů

Máte nějakou zajímavou

fotografii?
Podělte se s námi o okamžik,  
který vás okouzlil nebo překvapil.

…plochy úchvatných barev a svět plný 
opojných vůní. Provence je poskládá-
na z množství kultur a úžasně bohatou 
historií. Na jaře kvetou vlčí máky, plané 
růže, vzduch je plný vůní rozmanitých 
rostlin. Prosté kamenné domy s taškovou 
střechou zapadají do krajiny. Jsou její or-
ganickou součástí. Úzké uličky, kamenné 
kašny se zurčící vodou. Nespěchejte! Je 
třeba naslouchat a ochutnávat. toulejte 
se po venkově. Vše zde vyzařuje harmo-
nií. Čas zde plyne pomaleji. Příroda si za-
chovala svůj divoký a malebný ráz. V Pro-
vence našel živnou půdu talent Moneta, 
Cézanna, gogha a dalších velkých malířů 
a literátů. Nechte své smysly pracovat 
naplno. Budete omámeni vůní levandule 
počínaje a sýry konče. Provence je jedna 
velká zahrada smyslů. Byla by škoda ne-
dopřát si všechny ty dobroty, které zde 
lidé vyrábějí a na trhu prodávají. Dopřej-
me si smyslné požitky na terase kavárny 
nebo vinárny. Ve vinotékách zdejších 
vinařů můžete ochutnat přes dva tisíce 
vzorků vína. Každý si najde to své skvělé 
víno. A sýry? O tom snad není třeba psát.

Avignon.  Jen málo měst se může pyšnit 
tak bohatým kulturním dědictvím jako 
toto město, sídlo papežů. Papež Bene-
dikt XII. a Pavel VI., kteří jej nechali vy-
stavět, z něj udělali výjimečné středisko 
umění. Papežský palác je skvostem stře-
dověké architektury. Budete potřebovat 
nejméně týden, než objevíte celý Avignon. 
A co teprve známé Châteauneuf-du-Pape.
Cisterciácké opatství Sénanque, posta-
vené v roce 1148, skýtá nezapomenutel-
nou podívanou. Je obklopené levandulí, 
která zbarví a provoní v červnu a červenci 
celé opatství a vesnici. Získávání levan-
dulové esence patří k základním činnos-
tem mnichů. Pokud budete chtít, můžete 
tu s nimi týden strávit společnou prací.
Gordes. tyčí se na kopci a nastavuje 
slunci své prastaré kameny, které pozla-
til čas. Patří mezi nejkrásnější městečka 
ve Francii. Člověk by zde rád žil, ale ceny 
nemovitostí zde dosahují astronomic-
kých částek.
Les  Baux-de-Provence. Vesnice a hrad 
z 15. století je skvostem zdejšího kraje. 

Avignon – palác papežů

?

Gordes

ByLi jSTE už v 



redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům kZ, a.s. k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu. 
O čem chcete v Infolistech číst, o čem chcete diskutovat, eventuálně tip na osobnost, pracoviště nebo diagnostickou a léčebnou 
metodu. rádi se budeme Vašimi náměty zabývat! Neváhejte a napište nám! Infolisty jsou Vaším časopisem! 
kontakt: Mgr. josef rajchert a jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení kZ, a.s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

Odborné, vzdělávací a společenské akce 
 krajské zdravotní, a.s.

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.s. místo konání
2. 6. 2011 Konference „Paliativní medicína – řešení závažných sym-

ptomů nevyléč. chorob z aspektu farmaceuta a lékaře“
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

3. 6. 2011 V. Internistický den zámek Červený Hrádek, okr. Chomutov
6. 6. 2011 Seminář „Ošetřovatelská péče o seniory“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
8. 6. 2011 Interlab 2011 KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III. 

kontakt: Bc. M. Rybínová, tel. +420 477 114 104
9. 6.–10. 6. 2011 10. Perinatologický den Ústeckého kraje Hotel Ostrov, Ostrov u tisé 

kontakt: Bc. M. Rybínová, tel. +420 477 114 104

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

Nemocnice Chomutov


