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koncem loňského a v prvních měsících roku letošního jste jistě zaznamenali mimořádně rozsáhlou
mediální aktivitu v souvislosti s údajným chystaným omezením nebo dokonce rušením onkologického oddělení v nemocnici Krajské zdravotní, a.s. v Chomutově.
Chomutovská onkologie funguje úplně stejným
způsobem jako před ztrátou statutu komplexního onkologického centra. Nejproblematičtější
část – podávání tzv. biologické léčby – se podařilo úspěšně zajistit administrativním krokem vytvoření detašovaného pracoviště v rámci Krajské
zdravotní tak, že pacienti nepocítí vesměs vůbec
žádnou změnu.
Přestože jsme daný stav mnohokrát na nejrůznějších místech a ve všech možných
médiích opakovali, téma je zřejmě natolik atraktivní, že stojí mnoha politikům a novinářům za zachování chomutovské onkologie neustále znovu a znovu „udatně bojovat“. Že se vlastně vlámávají do otevřených dveří a v konečném důsledku celému
záměru škodí, to už je asi nezajímá.
Ing. Eduard Reichelt
ředitel Krajské zdravotní, a.s.
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Robotická operace 3D Full HD přenosem do Hongkongu

Mapa mezikontinentálního propojení přenosu
Odborníci Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a sdružení CESNET předvedli své
zkušenosti s internetovými přenosy robotických operací na největší asijské mezinárodní konferenci, věnované Internetu APRICOT/APAN, pořádané v Hongkongu.
Ve dnech 21. a 22. února provedli přenos nekomprimovaného signálu 3D Full HD z operace karcinomu prostaty, který
mezi účastníky světově respektované konference vzbudil velký
ohlas. Specialisté z České republiky úspěšným přenosem potvrdili, že jsou schopni realizovat takto náročné projekty napříč
kontinenty.
Operace byla uskutečněna pomocí robota da Vinci pod vedením
primáře Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. MUDr. Jana Schramla. Předmětem přenosu byl zkrácený záznam operace s úseky,
které byly zajímavé jak medicínsky, tak z pohledu 3D zobrazení
operačního pole v nitru pacienta.
Záznam byl přenášen do medicínské sekce konference APAN
v Hongkongu, kde ho sledovalo asi 70 účastníků. Současně s přenosem operace ve formátu 3D Full HD probíhala
obousměrná videokonference, kterou doprovázel svým komentářem primář MUDr. Jan Schraml. Po skončení přenosu operace
byla otevřena diskuse, v níž MUDr. Schraml a zástupci CESNETu,
kteří přenos realizovali, odpověděli na řadu dotazů.
Pro přenos nekomprimovaného 3D obrazu byla použita technologie, umožňující přenos až čtyř signálů ve formátu 3D Full HD
současně. Přenosová technologie byla vyvinuta v rámci výzkumného záměru sdružení CESNET „Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace“, jejíž unikátnost byla předmětem
zájmu účastníků.
Přenos demonstroval nejen možnosti vysokorychlostních optických sítí a dosažené výsledky v oblasti přenosů obrazů s vysokým rozlišením, ale demonstroval také možnosti současné
telemedicíny. Přenosy ve formátu 3D Full HD nastiňují možnosti
využití této technologie přímo při chirurgických výkonech, ale
hlavně při vzdělávání stávajících i budoucích lékařů.
Trasa přenosu nekomprimovaného signálu vedla z České republiky přes Amsterdam do Chicaga, dál přes Kanadu na západní pobřeží USA a odtud přes Jižní Koreu do Hongkongu
(viz foto Mapa mezikontinentálního propojení přenosu).
Jiří Vondra
tiskový mluvčí KZ, a.s.

Prim. MUDr. Jan Schraml

3D stanice – přehr. záznamu

Videokonferenční jednotka

Odborný komentář

Ústí nad Labem, ČR Hongkong

Ing. Jiří Navrátil, CESNET

Projekční plátno v Hongkongu

Účastníci konference v Hongkongu
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Semináře, Sympózia, Kongresy
Školení kolegů ze Slovinska na robotickém systému da Vinci
provést více robotických operací. Jmenovitě se školení zúčastnili: mag. Klemen
Jagodič dr. med., Ljubo Breskvar dr. med.,
Rok Rodič dr. med., Miha Pukl dr. med.,
Matej Podgoršek dr. med.

Prim. MUDr. Jan Schraml a slovinští kolegové
Ve dnech 7.–9. 3. 2011 proběhlo v rámci Centra robotické chirurgie KZ, a.s. školení
lékařů ze Slovinska na robotickém systému da Vinci. Jednalo se o čtyři urology a jednoho chirurga ze Všeobecné nemocnice v Celje.
Město Celje leží v oblasti Dolního Štýrska proběhlo. Bylo to v srpnu roku 2010
a má přibližně 40 000 obyvatel. Nemoc- a od té doby již robot v Celje plně pracunice v Celje má zatím jako jediná slovin- je. Vedoucím tamního urologického týmu
ská nemocnice operačního robota je MD. Sandi Poteko.
da Vinci. V našem centru již jedno školení operačního týmu z této nemocnice

Nyní se přijeli vyškolit i další lékaři, aby
rozšířili celý robotický tým a byli schopni

pořádá
ve dnech 5.–6. května 2011

CELOSTÁTNÍ KONFERENCI
HYGIENICKÉHO ZABEZPEČENÍ RUKOU
a

II. KRAJSKOU KONFERENCI SESTER 2011
ÚSTÍ NAD LABEM
Záštitu konference převzala Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA
– prezidentka České asociace sester
Místo konání: Best Western Hotel Vladimir****
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V průběhu celého třídenního školení
v naší nemocnici pracují oba robotické systémy da Vinci. První je spuštěn
na operačním sále a všichni účastníci
školení mohou vidět průběh všech operací. Protože se jednalo o urology, byly
pro ně připraveny operace prostaty. Jednalo se o radikální, roboticky asistované,
prostatektomie (da Vinci prostatektomie) pro karcinom prostaty. Celkem těchto operací viděli během tří dnů šest. Druhý robot je spuštěn v tréninkovém modu
a po celou dobu školení si všichni školení lékaři zkouší práci s tímto systémem
„na sucho“. Na neživých modelech se
naučili využívat všechny funkce robota,
aby pak již sami mohli operovat na vlastním robotu ve své nemocnici.
MUDr. Marek Broul
Centrum robotické chirurgie KZ, a.s.

Konference „Biomedicínský výzkum
s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“
II. ročník
Krajská zdravotní, a.s. a Technologické centrum Akademie věd ČR, ve spolupráci s Ústavem zdravotnických studií Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pořádají II. ročník dvoudenní konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských
zdrojů v nemocnicích“.

Akce proběhne 14.–15. dubna 2011
na výletním zámečku Větruše
Fibichova 392, 400 01 Ústí nad Labem (www.vetruse.cz)

Osobní záštitu nad konferencí převzali náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA a náměstek ministra zdravotnictví pro informatiku a mezinárodní věci RNDr. Jiří Schlanger. Kromě nich přislíbili aktivní účast i např.
europoslanci MUDr. Miroslav Ouzký a MUDr. Milan Cabrnoch. Mezi přednášejícími nebudou chybět ani lékaři a sestry Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, např. MUDr. Ivana Liehneová, MUDr. Karel Sláma, MUDr. Amír Zolal, Markéta Drncová či Bc. Pavel
Filip. Ústav zdravotnických studií ústecké univerzity se představí blokem příspěvků na téma vědeckého potenciálu vzájemné
spolupráce s Krajskou zdravotní, a.s.
V průběhu konference budou představeny možnosti rozvoje vědy a výzkumu v regionálních nemocnicích s podporou externích
zdrojů financování, zejména z rámcových programů EU pro podporu vědy a výzkumu a z národních grantových programů. Kromě
tzv. priority Health rámcových programů Evropské komise pro podporu vědy a výzkumu se konference ve svém druhém dni opět
zaměří na prioritu eHealth, čili na tzv. elektronizaci zdravotní péče. Na konferenci budou též přítomni zástupci tisku, mediálními
partnery konference jsou Zdravotnictví v ČR a Sdělovací technika.
Více informací o programu konference najdete na:
http://www.tc.cz a http://www.kzcr.eu/veda-a-vzdelavani/konference-odborne-akce/default.aspx
Registrace probíhá na http://geform.tc.cz/biomedvyzkum2/.
Uzávěrka registrace je 11. 4. 2011 nebo po naplnění kapacity sálu.

Krajská zdravotní, Nemocnice Most, o.z.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

primář chirurgického oddělení
předpokládaný nástup od 1. 6. 2011
Požadavky:
VŠ vzdělání – lékařská fakulta, specializovaná způsobilost, praxe min. 10 let v oboru, manažerské předpoklady, zdravotní
způsobilost a trestní bezúhonnost.
Přihlášky se stručným životopisem s dosavadní praxí, kopie dokladů o vzdělání (včetně licence ČLK), výpis z rejstříku
trestů ne starší 90 dnů a Váš návrh koncepce oddělení zašlete nejpozději do 30. 4. 2011 na adresu:
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., personální a mzdové odd., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most - obálku
označte VŘ.
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Veselé Velikonoce
a příjemné prožití
svátků jara
vám přeje
vaše redakce Infolistů
Cíl 3 – Ziel 3

Zleva: Jitka Salačová, Milan Jansa, Markéta Knoppik a paní Roswitha Helfer
V Krajské zdravotní, a.s. v Ústí nad Labem se 18. března 2011 konala schůzka k připravovanému projektu přeshraniční spolupráce z průběžné výzvy Cíl 3 – Ziel 3 mezi
SRN a ČR.
la zdravotnická a Střední škola zdravotSpolečnost KZ, a.s. se stala českým partnická, příspěvková organizace z Ústí nad
nerem č. 1 v projektu s názvem „Podpora
Labem. Lead partnerem celého projektu
přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví bude Bildung der Sächsischen Wirtschaft
v oblasti vzdělávání, zvyšování kvalifika- gGMBH z Drážďan. Dalšími partnery
ce a odborné spolupráce“, který navazu- v Sasku budou Technische Universität
je na velmi úspěšný projekt Network I. Dresden se svou medicínskou fakultou
z předešlých let.
a Krankenhaus Dresden Neustadt.
Předpokládáme, že partnery projektu Projekt koresponduje s dlouholetým prona české straně bude Vyšší odborná ško- jektem Efektivní zdravotnictví Ústeckého
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kraje, jehož jedním ze specifických cílů je
posílení možnosti motivace a stimulace
zaměstnanců a potlačení odchodů odborníků do fakultních nemocnic a do ciziny.
Vzdělávací aktivity (odborné semináře,
konference, sympozia, jazyková průprava) a odborná spolupráce našich zaměstnanců (krátkodobé i dlouhodobější stáže, konzultace), napomohou i spolupráci
odborných týmů z obou zemí.
Mělo by také dojít k dalším výměnám
zdravotnických pracovníků a manažerů
z KZ, a.s. s německými kolegy v Drážďanech a okolí.
Předpokládáme, že projekt v mnoha
aspektech napomůže v naplnění dlouhodobé vize Krajské zdravotní, a.s. jako
moderní a vyhledávané zdravotnické firmy, umožňující kontinuální rozšiřování
znalostí svých zaměstnanců.
Pracovního setkání v Ústí nad Labem se
za saskou stranu zúčastnily paní Markéta Knoppik a paní Roswitha Helfer z BSW
Dresden, Krajskou zdravotní, a.s. zastupovali za Odbor přípravy koordinace projektů Jitka Salačová a Milan Jansa.
Milan Jansa
manažer projektů Krajské zdravotní, a.s.

7. 4. – Světový den zdraví
téma: Antimikrobiální rezistence
Světový den zdraví roku 2011 je zaměřen na celosvětové rozšíření antimikrobiální rezistence. Antimikrobiální rezistence ohrožuje účinnost mnoha v současnosti používaných léků a jejich další vývoj.
V den světového zdraví 2011 vydá WHO/Evropa směrnice na antimikrobiální rezistenci z pohledu bezpečnosti potravin. Směrnice budou doplňovat balíček opatření pro ministerstva zdravotnictví, který je
vyvíjen na celosvětové úrovni.
							

Zdroj: internet

Den zdraví 2011
Střední zdravotnická škola Děčín
Tento rok vyšel termín pololetních
prázdnin na pátek 4. února. Přestože si
žáci užívali zaslouženého volna, prostory Střední zdravotnické školy v Děčíně
ožily nezvyklým ruchem. Konala se tu
akce pod názvem DEN ZDRAVÍ, jejímž
tématem byla prevence jako součást životního stylu.
Celý projekt se skládal ze 2 bloků. První
byl ryze teoretický – prevence nejčastějších nádorových onemocnění (tlustého
střeva, kůže, prsu, ženských pohlavních
orgánů), prevence chřipky a nemocničních nákaz. Jedna z přednášek byla
připravena hlavně pro maminky malých
dětí, které seznámila kdy, jak a proti
čemu nechat své děti očkovat. Posledním okruhem byla řada opatření, která
vedou ke snížení zdravotních rizik při
cestě do zahraničí.
Druhý blok byl naopak čistě praktický.
Účastníci mohli zjistit hodnotu své glykémie, krevního tlaku, BMI. Nedílnou
součástí praktického bloku byla také
ukázka samovyšetření prsu, o kterou byl
nezvykle velký zájem.

Celá akce byla organizačně zajištěna pedagogy a žáky děčínské SZŠ. O odbornou část se postaraly odborné učitelky.
Garantem DNE ZDRAVÍ byla nejen zdravotnická škola, ale i VZP, která se také
podílela na propagaci celé akce.

Měření aktuální glykemie

Podle statistiky se DNE ZDRAVÍ zúčastnilo o 75 % více žen než mužů. Věkové kategorie byly zastoupeny všechny,
nejvyšší procento zastupoval věk seniorský. Z odborné části děčínští občané
upřednostnili problematiku prevence
nádorového onemocnění a prevenci
chřipky. Velký zájem byl i o část praktickou – každý si odnášel domů tabulku
s aktuálními hodnotami, které mu byly
naměřeny.
Letošní DEN ZDRAVÍ předčil ten loňský
nejenom hojnou účastí děčínských občanů, ale také množstvím odborných
témat, s jejichž problematikou se lidé
seznámili.
Spokojenost z průběhu celé akce se odrážela ve tvářích odcházejících účastníků stejně jako ve tvářích pedagogů.

Předání získaných informací

PhDr. Pavla Turková
SZŠ Děčín
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Deprese

Emoce můžeme z hlediska intenzity
a časového průběhu rozdělit na afekty
(mají značnou intenzitu a krátké trvání) a na nálady (jsou méně intenzivní,
ale trvalejší). Změny afektivity jsou běžnou reakcí člověka na emočně významné změny v jeho životě. Rozladěnost
po nedosažení svého cíle nebo smutek
po ztrátě blízkého člověka jsou emocemi
přirozenými, přiměřenými situaci a užitečnými, neboť pomáhají mobilizovat
sílu do dalšího úsilí nebo se vyrovnat se
ztrátou. O poruchách hovoříme tehdy,
je-li reakce neadekvátní kvalitativně
nebo kvantitativně, to znamená, že je
reakce vzhledem k dané situaci příliš
dlouhá či neadekvátně intenzivní. Pokud
negativní emoce trvají příliš dlouho nebo
jejich intenzita neodpovídá situaci, hovoříme o depresivní náladě. Pokud se vedle
depresivní nálady objeví i další příznaky,
jako jsou ztráta zájmů a potěšení z aktivit, pokles energie, ztráta sebedůvěry,
výčitky, porucha soustředění, narušený
spánek či sebevražedné úvahy, mluvíme
o depresi. Při depresi jsou kromě nálady narušeny i další psychické funkce
a ovlivněno je i chování. Deprese je tedy
onemocnění celého organismu, které zásadním způsobem nepříznivě narušuje
každodenní fungování. Tím se odlišuje
od pouhé špatné nálady.
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Hlavní příznaky deprese
Depresivní nálada v míře jednoznačně
abnormální pro daného jedince, přítomna po většinu dne a téměř každý den
a trvající alespoň 2 týdny. Náladu nelze
výrazněji zlepšit vlastním úsilím (vůli)
nebo aktivitami, které dříve náladu zlepšovaly. Depresivní nálada nemá zjevný
důvod nebo důvod neodpovídá hloubce
depresivní nálady.
Ztráta zájmů nebo potěšení při aktivitách, které jsou normálně příjemné.
Nemocný nepociťuje příjemné emoce
u koníčků a zájmů, které jej dřív těšily,
a začne je opouštět, podobně mu přestává přinášet radost kontakt s přáteli a postupně se izoluje.
Pokles energie nebo zvýšená unavitelnost. Projevuje se i při běžných denních
činnostech (domácnost, hygiena, práce,
studium), které člověk dříve zvládal, vše
vyžaduje zvýšenou námahu.
Vedlejší příznaky deprese
Ztráta sebedůvěry nebo sebeúcty. Objevují se pocity selhání a neschopnosti.
Opakované prožívání či sdělování výčitek
a pocitů viny, které jsou přehnané nebo
neodůvodněné. Opakované myšlenky
na smrt nebo sebevraždu nebo jakékoliv
sebevražedné chování. Stížnosti nebo
důkazy svědčící o snížené schopnosti
myslet nebo soustředit se, nerozhodnost
a váhavost. Změna psychomotorického
tempa, které se projevuje zpomalením
(méně často zrychlením) myšlení, řeči
a aktivity. Poruchy spánku, obvykle nespavost (méně často zvýšená spavost).
Změna chuti k jídlu, obvykle nechutenství s poklesem váhy (méně často zvýšená chuť k jídlu a váhový přírůstek).
Podle počtu a závažnosti depresivních
příznaků se deprese dělí na mírnou,
středně těžkou a těžkou.
Rozpoznat depresi v situaci, kdy jedinec
s těmito problémy vyhledá lékaře, nebývá
složité. Problém však někdy přináší skutečnost, že sám nemocný nemusí u sebe
depresi vůbec rozpoznat. Říká se tomu,
že nemá na nemoc náhled nebo příznaky
deprese nepovažuje za projev nemoci.
Zvýšenou únavu si může vysvětlovat jako

lenost, sníženou výkonnost jako svou
neschopnost, špatné soustředění jako
zhloupnutí, přehnané výčitky jako oprávněné a sebe samotného pak vnímat
jako člověka neschopného, hloupého,
špatného, který zaslouží potrestat. Tato
změna myšlení může být velmi odolná
vůči snaze okolí snášet důkazy o opaku,
myšlení depresivního člověka je v přesvědčivosti vždy o krok napřed. Důležitá
je proto role rodiny, přátel, učitelů, spolupracovníků či praktických lékařů, kteří
mohou „diagnostikovat“ depresi dříve
a přesněji než sám nemocný. Přesvědčit
člověka s depresí k vyhledání pomoci
a léčbě však nemusí být jednoduché.
Příčin deprese je veliké množství a v současnosti je obtížné, ne-li nemožné, určit,
která z příčin stojí za depresí u konkrétního člověka. U někoho je více ve hře
dědičnost, u jiného situace v původní
rodině, další pak byl v průběhu života
vystaven řadě tíživých situací. Depresi
tak lze brát jako obecnou reakci našeho
mozku na řadu různých nepříznivých vlivů.
Ženy jsou ohroženy depresí dvakrát častěji než muži. Ve hře jsou vlivy hormonální i psychosociální. Období s výraznými
změnami hladin pohlavních hormonů
(porod a období po porodu a klimakterium) jsou také nejrizikovější z hlediska
rozvoje deprese. Na rozvoj deprese mají
vliv některá tělesná onemocnění a jejich
léčba. Také osobnostní výbava hraje
roli. Deprese se častěji vyskytuje u osob
s nízkým sebevědomím, pesimistickým
viděním světa a budoucnosti, u osob
s nedostatečně rozvinutými sociálními
dovednostmi a tím i chudými sociálními
kontakty nebo u osob závislých na druhých. Časné dětství a výchova sehrávají
důležitou roli pro rozvoj deprese v dospělosti. Chybění či ztráta pečující osoby
(obvykle rodiče a především matky) je
závažným zásahem do časného vývoje
dítěte a čím dříve k ní dojde, tím má větší
dopad. Dalším jevem, spojeným s vyšším výskytem deprese v dospělosti, je
zneužívání (fyzické a psychické týrání či
sexuální zneužívání) a zanedbávání (chybění zájmu a péče o dítě) dítěte. Méně
závažným, ale u osob s depresí často

Nemocnice Most
zjišťovaným problémem v dětství je výchovný styl, který klade nadměrný důraz
na výkon a úspěch a chybění pozitivních
emocí a otevřenosti v původní rodině.
Pravidelné užívání alkoholu či drog může
vést k rozvoji deprese. Především alkohol je znám jako významný „depresogen“ (látka vyvolávající depresi). Někdy
lidé s depresí alkohol či jiné látky užívají
s cílem si ulevit od negativních prožitků.
Při pravidelné „samoléčbě“ však alkohol
a další drogy situaci člověka v depresi
spíše zhoršují a komplikují.
Život přináší řadu obtížných situací, se
kterými se musíme vypořádat (zvládnout
je nebo vyřešit). Pokud jsou tyto události
obzvláště tíživé, objevují se často nebo
jsou z našeho pohledu neřešitelné, riziko
rozvoje deprese stoupá. Záleží na řadě
faktorů, které ovlivní, jaký dopad na nás
tyto události budou mít. Sčítá se zde dědičná vloha, situace v původní rodině,
osobnostní výbava a dovednosti získané
během života, životní styl, zdravotní stav
a sociální zázemí (přátelé, současná ro-

dina, práce). Životní události mohou být
velmi rozličné a mezi nejvíce zátěžové
patří: úmrtí partnera/ky, úmrtí blízkého
člena rodiny, vážný úraz nebo nemoc,
ztráta zaměstnání, odchod do důchodu,
nemoc či úmrtí blízké osoby, finanční
problémy, problémy a neshody v partnerském vztahu (intimní či komunikační),
studijní problémy. Zátěžové mohou být
i jinak pozitivní situace jako jsou ukončení studia, sňatek, narození dítěte, povýšení v zaměstnání apod.
Léčba deprese
Antidepresiva jsou léčiva určená pro
léčbu deprese. V současnosti je k dispozici řada antidepresiv s různým mechanismem účinku, podle kterého se dělí
do několika skupin.
Obecně lze konstatovat, že jsou antidepresiva bezpečné, obvykle dobře snášené a nenávykové léky. Účinek antidepresiv se obvykle nedostaví dříve než
po 2 týdnech.

Pomohli jste autolékárničkami…
Dobrovolnická kancelář Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice
Most, o.z., pod vedením koordinátorky této kanceláře paní
Daniely Kováčové, organizovala v mostecké nemocnici dvě
veřejné sbírky.
Sbírka použitých brýlí pod názvem „Brýle pro Afriku“ měla
u mostecké veřejnosti pozitivní odezvu. V mostecké nemocnici bylo sebráno na 524 kusů brýlí, které mohou ještě
posloužit dalším slabozrakým dětem a dospělým v rozvojových zemích.
V těchto dnech byla ukončena sbírka autolékárniček, které
již neodpovídají platné legislativě. V mostecké nemocnici
jich bylo odevzdáno více než sto. Většina autolékárniček
byla ještě v originálním balení. Zdravotnický materiál pošle
humanitární organizace Adra do keňské nemocnice Itibo.
Materiál, jemuž skončila expirační lhůta, může také využít
Český červený kříž pro výuku první pomoci.
Obě sbírky, které se v naší nemocnici uskutečnily, svědčí
o solidaritě a o snaze lidí pomoci těm, kteří to potřebují.
Všem, kteří do obou sbírek přispěli, děkujeme.

Pouze psychoterapeutickými postupy lze
zvládnout mírnou depresi, u těžší deprese je již na místě podávat antidepresiva.
I v těchto případech je však psychoterapie v léčebném režimu užitečná a účinná. Existuje řada psychoterapeutických
přístupů, které se orientují na léčbu nemocných s depresí.
Deprese je velice častým onemocněním.
Často je velmi dobře léčitelná – je jenom
třeba na ni pomyslet a obrátit se včas
na lékaře. Je třeba vědět, že deprese je
„nevymluvitelná“ a veškeré rady nemocnému typu: snaž se něco dělat, snaž se
rozptýlit, choď více do společnosti atd.
jsou neúčinné, nemocnému nepomáhají a jsou spíše škodlivé. Vhodné je zaujmout chápavý a trpělivý přístup, poukazovat především na viditelné změny,
které u takového člověka pozorujeme
proti jeho normě a doporučovat kontakt
s lékařem.
Marcela Šárová
hlavní sestra
Nemocnice Most, o.z.

Nemocnice Most

Marcela Šárová
hlavní sestra
Nemocnice Most, o.z.
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Slunce a kůže aneb „Když se chceš opalovat, musíš se chránit“

Nemocnice Chomutov

Blíží se slunné jarní a letní dny, doby prázdnin a dovolených. Všichni se těšíme, jak
načerpáme energii a „dobijeme baterie“. Pro nás kožní lékaře má toto období také
typickou charakteristiku, znamená příliv pacientů se specifickými solárními změnami na kůži.

ného počasí v nádherném okolí jezera.
Vyšetřili jsme přes sto pacientů, naše
rady si vzali k srdci. Myslím, že akce splnila svůj účel.

Uvidíme výsevy solární kopřivky, polymorfní světelnou erupci, ložiska hydroa
vacciniforme, fototoxické či fotoalergické
kožní změny po místně či celkově podaných lécích, ložiska fytofotodermatitidy
– zánětlivé změny na kůži po oslunění
v místě kontaktu s látkami z určitých druhů rostlin, solární dermatitidu v různých
stupních intenzity od zarudnutí přes puchýře až do kožní nekrózy.
Často se v ordinacích setkáváme s pacienty, kteří mají na těle mnohočetné až
dvoucentimetrové puchýře, sekají trávu a zapomněli se chránit nebo usnuli
na slunci… Sluníčko nejen pomáhá, ale
i zraňuje. Za posledních třicet let se počet kožních melanomů zvýšil čtyřnásobně. U těchto zhoubných a agresivních
nádorů opět hraje roli slunce, hlavně jednorázové spálení.
V chomutovském specializovaném kožním pracovišti v Krajské zdravotní, a.s.
máme v evidenci a ve sledování za loňský rok 211 pacientů po excizích melanomů, každoročně zachytíme 15 až 20
nových případů. Nejmladší pacientka se
narodila v roce 1989, v naší péči je již třetí rok.
Spádová oblast našeho specializovaného pracoviště pro léčbu maligního melanomu a poradny pro dermatoonkologii je
okres Chomutov, okres Louny, částečně
okres Most. Staráme se také o pacienty
s dalším typem kožních zhoubných nádorů, jde o pacienty, kteří mají bazocelulární a spinocelulární karcinomy. Jsou
to nejčastější zhoubné nádory lidského
těla, u nich hraje roli celoživotní dávka záření, která se věkem sčítá, včetně
dávky ze solárií. Tyto nádory nacházíme typicky u starších jedinců na kůži
obličeje, temena, na uších, na zádech,
na hřbetech rukou, tedy v místech „solární lokality“. Přitom stačí tak málo, aby
se výskyt těchto nádorů snížil. Stačí se

více chránit, používat krémy s vyššími UV
filtry, nosit ochranný oděv, prostě si kůži
zbytečně nepálit. Abychom upozornili
na vzestup kožních nádorů, zorganizovali
jsme v loňském roce 1. ročník akce „Když
se chceš opalovat, musíš se chránit“. Zaměřili jsme se na ty, kteří slunce vyhledávají, na návštěvníky Kamencového jezera

Ráda bych poděkovala týmu kožního oddělení v chomutovské nemocnici, dále
všem, kdo se na akci podíleli – České
akademii dermatovenerologie, Městu
Chomutov, firmě CV Relax, která poskytla prostory, firmě Auto Nagy, která pronajala stan k vyšetřování i všem firmám,
které poskytly cenné rady a vzorky krémů

v Chomutově. Chtěli jsme zjistit, zda používají krémy se správnými ochrannými
faktory, naučit je, jak vypadají zhoubné
kožní nádory a jak si samovyšetřovat
kůži – tedy prohlédnout si i kožní záhyby,
místa, kam běžně člověk nevidí. Vyšetřili
jsme jejich kůži. Akce proběhla za krás-

s UV filtry (Isis Pharma, Medonet, Avéne,
La Roche-Posay, Bioderma, Spirig, Pears
Health Cyber).
Akci v letošním roce určitě zopakujeme.

10

www.kzcr.eu

MUDr. Radka Neumannová
vedoucí lékař kožního oddělení
Nemocnice Chomutov, o.z.

Peřinky pro nemocnici

Nemocnice Teplice

Občanské sdružení Nová Ves – MATEŘSKÉ CENTRUM VĚTRNÍK, u domu s pečovatelskou službou v Teplicích, v uplynulém roce oslovilo sponzory i dobrovolníky a ušilo
bezplatně peřinky s výšivkami pro dětské oddělení Nemocnice v Teplicích.

něco co nevyužívají jen členové sdružení
nebo návštěvníci MC Větrník.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem maminkám a babičkám, které se
podílely na „peřinkové akci“ a zároveň
bychom chtěli vyzvat i čtenáře Infolistů,
aby se k nám příště připojili. Vždyť pomáhat je tak příjemné.
Hana Uhríková
spoluzakladatelka
Občanského sdružení Nová Ves

Ozdobné výšivky na dětských peřinkách
Občanské sdružení Nová Ves se zaměřuje na prorodinnou problematiku. Již
v roce 1998 otevřelo Mateřské centrum
Větrník, ve kterém připravuje program
pro rodiče a děti na mateřské a rodičovské dovolené, kluby pro školáky a pořádá
akce pro seniory.
K využití nabízí například herny a klubovny pro mládež nebo posilovnu pro do-

spělé s dítětem u domu s pečovatelskou
službou.
„Náš provoz je zajištěn díky Krajskému
úřadu Ústeckého kraje, Ministerstvu práce a sociálních věcí a také podporou Statutárního města Teplice, které nám poskytuje prostory za symbolické nájemné.
Využití veřejných dotací nás vede k tomu,
abychom vytvářeli jakousi nadhodnotu,

Kontakt:
www.mc-vetrnik.ic.cz, nves@seznam.cz
tel. +420 603 515 077

Poděkování
Od roku 1995 pracovala Ing. Alena Kebortová na Referátu účtování ZP v mostecké nemocnici. Po celých 16 let plnila velice spolehlivě své pracovní úkoly a jako vedoucí pracovnice vytvářela svým vřelým chováním a přístupem
na pracovišti příjemné prostředí a atmosféru, v níž byla vždy radost pracovat.
Za její přínos a práci, jež vykonala nejen pro Referát účtování ZP, ale pro celou nemocnici, bychom jí chtěli touto formou poděkovat a popřát jí hodně
štěstí a zdraví v dalším životě.
Kolektiv Referátu účtování ZP, Nemocnice Most, o.z.
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CO NOVÉHO V ONKOLOGICKÉM CENTRU
MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM?
Modernizace a obnova přístrojového vybavení specializovaného pracoviště Komplexního onkologického centra KZ, a.s.
- Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. proběhla
na přelomu roku 2009/2010 a byla spolufinancována EU prostřednictvím Integrovaného operačního programu.
Instalace nové přístrojové techniky (zejména lineární urychlovač Clinax DHX, automatický afterloading HDR GammamedPlus iX, lékařský simulátor Aquity iX, verifikační systém Aria,
plánovací systémy Eclipse a BrachyVision i mobilní digitální
rentgen BV Pulsera s C-ramenem) přinesla řadu výhod v léčbě onkologických pacientů. V rámci onkologického centra tak
vzniklo osvědčené a praxí prokázané fungující spojení diagnostika (CT/MR/PET) - plánovací systém (TPS) – simulátor
- lineární urychlovač - brachyterapie, ověřené předními radioterapeutickými pracovišti nejen v ČR. Obecně lze říci, že se
zvýšila přesnost i bezpečnost léčby. Nová zařízení poskytují
vyšší komfort nejen pro pacienta ale i pro obsluhu a jsou také
využívány bezpečnější prvky radiační ochrany.
Dosud používaný lineární urychlovač (do obnovy 2009) vyrobený v roce 1997 prováděl konformní radioterapii prostřednictvím modulace svazku záření individuálními stínícími bloky.
Současný moderní přístroj může mj. využívat pro ozařování
metodu IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy). To umožňuje dosáhnout lepší prostorové distribuce dávky záření v cílovém objemu při výrazně lepším efektu šetření zdravých tkání, převážně pro pacienty s nádory prostaty a v oblasti hlavy
a krku. Využití nového přístroje vede k minimalizaci časných
a pozdních vedlejších účinků léčby. V neposlední řadě je velkým přínosem zpřesnění reprodukovatelnosti nastavení pacienta při ozáření s využitím portálového snímkování a spektra
nových fixačních pomůcek – jako např. pánevní ORFIT či vakuové podložky na basi nové technologie.
V zásadě mohou být využity dvě metody modulace svazku:
1) Dynamická metoda „klouzajících“ polí (Sliding Window).
Lamely mnoholamelového kolimátoru se v průběhu ozáření kontinuálně pohybují napříč svazkem záření, přičemž
ozáření pole probíhá bez přerušení záření,
2) metoda mnoha statických segmentů (multiple-static-segments, MSS), v praxi označovaná jako Step and Shoot. Při
vlastním ozáření je při přesunu lamel kolimátoru mezi jednotlivými segmenty svazek záření vždy vypnut a po dosažení požadované polohy je záření znovu spuštěno.
Urychlovač a plánovací systém nového přístroje mohou realizovat modulaci dávky oběma uvedenými způsoby, ale v praxi
je preferována metoda Sliding Window. Nový lineární urychlo-

vač také vykazuje vysokou stabilitu mechanických i dozimetrických parametrů.
Nový simulátor s plochým detektorem umožňuje vysoce kvalitní zobrazení pro teleterapii i brachyterapii včetně automatického on line přenosu dat a obrazů. Zajišťuje také kompatibilitu v simulaci bloků i elektronových polí s lineárním
urychlovačem. Má také možnost volby referenčního obrazu
pro portal.
Velkým přínosem je propojení plánovacího systému Eclipse
s verifikačním systémem Aria. Aria bez problémů připojuje
i plánování brachyterapie, existuje tak jediná databáze dat
pacientů pro externí terapii i brachyterapii, Verifikační systém
lze připojit na PACS. Aria má také dořešenou elegantní verifikaci IMRT- portálovou dozimetrii včetně vymezení ROI a skvěle podporuje porovnávání s referenčním obrazem v modulu
on-line a off-line review.
Plánovací systém Eclipse využívá perfektní nástroje pro konturování a umožňuje optimalizaci IMRT, optimalizaci úhlu
i výpočty pro portálovou dozimetrii. Systém BrachyVision má
stejnou filosofii jako Eclipse a umožňuje také přímý vstup ze
simulátoru či dig. rentgenu, resp. CT.
Obměna přístroje pro brachyterapii umožňuje komfortnější
léčbu pacientů. Brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem
(HDR) výrazně zkracuje léčebný čas – z desítek hodin na minuty, výhodou je možnost ambulantního absolvování léčby.
V plánu je rozšíření indikací brachyterapie – o intrabronchiální brachyterapii a muláže. Vybudování nové speciální vyšetřovny v traktu ozařoven usnadňuje a zkracuje transport
pacienta během výkonu, zároveň klade menší fyzické nároky
na personál.
Omezení provozu kobaltového ozařovače díky větší kapacitě
lineárního urychlovače snižuje riziko radiační zátěže personálu.
Nově vytvořený systém Varian pro radikální ozařování s automatickým přenosem všech dat a obrazů včetně připojení
brachyterapie se v KOC Masarykovy nemocnice v Ústí n.L.
osvědčil a potvrzuje předchozí výborné reference předních
onkologických pracovišť. Vedle výše uvedených stěžejních
přínosů je také zásadní předností to, že všechna nově instalovaná zařízení jsou od jednoho výrobce, což usnadňuje servis
i případný upgrade jednotlivých přístrojů a systémů. Uplatněné řešení je navíc velmi dobrou základnou pro nutné další rozšiřování nové radioterapie. Systém je možné libovolně
doplňovat a dále modernizovat, je výrobcem neustále vyvíjen.

Šance pro Váš rozvoj

prim. MUDr. Milan Lysý

PŘEHLED NOVÝCH ZDROJŮ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ NA RTO MNUL

Lineární urychlovač CLINAC DHX High Performance, v.č.4525
příslušenství:
mnoholamelový kolimátor MLC Millenium 80, v.č.5285
energie: fotony 6MV, 15 MV a elektrony 6,9,12,16,20 MeV
portálový zobrazovací systém aSi 500-II,v.č.2824
4D Integral Treat Console,s.n.515263,v.8.1.4
instalován 11/2009, doporučená doba životnosti 10 let
uveden do klinického provozu: 29.3.2010
Automatický afterloading GammamedPlus iX, v.č.619
URZ 192Ir v.č.24-05-0318-003-111609-11626-85,
osvědčení č.EUST-122-2009
Instalován 11/2009, doporučená doba životnosti 10 let
uveden do klinického provozu: 31.5.2010

Lékařský simulátor ACUITY iX, v.č. 375
zdroj rtg.záření: rentgenka Insert Type G-242,v.č.50896/9S,
nom.nap.150 kV
generátor VN: model VZW2940FH2-01, 100 kHz, 32 kW
instalován 11/2009, doporučená doba životnosti 10 let
uveden do klinického provozu: 29.3.2010

Mobilní rentgen digitální BV Pulsera s C-ramenem,
v.č.0344, Philips
nom.nap.110 kV, instalován 11/2009
uveden do klinického provozu: 31.5.2010

Šance pro Váš rozvoj

8. 4. 2011 od 20.00 hodin
Severočeské divadlo opery a baletu
v Ústí nad Labem
Pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje
Jany Vaňhové a primátora Víta Mandíka

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI
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Účinkující: Iveta Lutovská, Andrea Vránová Kloboučková,
Lucie Váchová, Aneta Vignerová, Lucie Králová, Veronika
Chmelířová, Veronika Pompeová, Bára Kolářová, Tereza
Budková, Nikol Plzáková, Aneta Faitová, Veronika
Machová, Hanka Věrná, Jan Hájek, Jakub Kauer, Jolana
Smyčková, Ondřej Vodný, David Deyl, Koťata, Palitchi,
Miroslav Šimůnek a další...
Choreografie: Lenka Vinická
Výtěžek ze vstupného bude věnován Novorozeneckému
oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Vstupné od 149 Kč.

HLAVNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

MÓDNÍ PŘEHLÍDKY

placená inzerce

ŠPINDLERŮV MLÝN
Bedřichov
tel.:
499 433 137
603 294 469
www.ozdravovna.cz

ŠPINDLERŮV MLÝN
Svatý Petr
tel.:
499 433 352
731 441 272
www.ozdravovnasp.cz

PEC POD SNĚŽKOU
tel.:
499 736 159
731 441 276
www.ozdravovnapec.cz

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

www.ozdravovny-krkonose.cz
inzerce A5.ai 20.10.2009 23:42:25

KRÁLOVSTVÍ
tel.:
499 397 542
499 397 543
www.ozdravovna.wz.cz

Ozdravné p
o
dětí z celé byty
ČR,
plně hraze
né
zdravotním
i
pojišťovna
mi.

placená inzerce
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Odborné, vzdělávací a společenské akce
Krajské zdravotní, a.s.
datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.s.
4. 4. 2011
4. 4. 2011
6. 4.–8. 4. 2011
14. 4.–15. 4. 2011

Seminář „Komunikace na pracovišti“
Odborný kurz „Racionální indikace fyzikální terapie“
XV. Žaludovy dny
Konference „Biomedicínský výzkum“

14. 4. 2011

Konference „Novinky v péči o novorozence“

18. 4. 2011
19. 4. 2011

Seminář „Efektivní komunikace“
Supervize jako prostředek k osobnímu a profesionálnímu
růstu
XI. Ústecké sympozium v gastroenterologii
„Live – demo endoscopy“
Školicí akce
„První pomoc a resuscitace – nové přístupy“ 1. část
Konference „Hojení ran“
Školicí akce „Centrální žilní vstupy“
Konference „Paliativní medicína – symptomy terminální
fáze z oblasti hrudníku a GIT“

19. 4. 2011
20. 4. 2011
21. 4. 2011
26. 4. 2011
27. 4. 2011

místo konání
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
hotel Clarion, Ústí nad Labem
zámeček Větruše, Ústí nad Labem
kontakt: Bc. M. Rybínová
tel. +420 477 114 104
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
kontakt: p. E. Urbanová, tel. +420 477 114 145
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

Cyklické školení „Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví“ a cyklické školení „První pomoc“ je již na 1. pololetí naplněno, je možné se hlásit na 2. pololetí. Kontakt: p. H. Hostašová, tel. +420 477 112 046
Mgr. Vlasta Mikšová – centrum výchovy a dalšího vzdělávání (CVDV) KZ, a.s.

Porodnice opět v provozu

Masarykova nemocnice
místnost pro sestry z oddělení novorozeneckého a gynekologicko porodnického,
konkrétně oddělení šestinedělí. I tyto prostory byly částečně nově vybaveny. Všechny zmíněné prostory byly současně nově
vymalovány.

Observace
Ústecká porodnice byla plánovaně uzavřena z důvodu stavebních úprav a pravidelného
malování v termínu od 26. 2. od 6.00 hodin do 21. 3. 2011 do 6.00 hodin, kdy byl provoz opět zahájen. Během výluky porodnice tak probíhaly práce na oddělení šestinedělí
a souběžně probíhalo také malování stanic rizikového těhotenství, porodního sálu a porodnice nadstandard.
oddělení šestinedělí a novorozence, kteří
Co zahrnovaly stavební úpravy?
na základě zdravotní indikace vyžadují delZe stávající sesterny novorozeneckých sesší dobu poporodní adaptace.
ter byla vybudována observační jednotka.
Ta dosud byla součástí nedonošenecké Sesterna šestinedělí byla přeměněna
stanice. Observační pokoj je využíván pře- na společnou pracovnu sester jak novodevším pro novorozence po operativních rozeneckých, tak i sester gynekologicko
porodech (tzv. císařských řezech), novo- porodnického oddělení. Sesterna byla
rozence určené k osvojení (adopci), no- zároveň i nově vybavena. Z původního lévorozence matek, které svévolně opustily kařského pokoje vznikla společná denní

Chodba
Za námi je první část. Navazující akce, rekonstrukce novorozeneckého oddělení JIP
a IMP, by měla dospět do konce zhruba
do tří týdnů.
Iva Černá , vrchní sestra
gynekologicko porodnické oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o.z.

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

