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Řekne-li se nemocnice, každý si nejspíš v první řadě vybaví nemocniční pavilony 
s všudypřítomnými lékaři a zdravotními sestrami pečujícími o pacienty. Nepřetr-
žité poskytování zdravotní péče samozřejmě stojí na zdravotnících. K vytvoření 
podmínek pro jejich práci je nicméně zapotřebí celé řady dalších, tzv. podpůr-
ných nebo také pomáhajících činností, resp. profesí. Jednou z mnoha je i Tisko-
vé a organizační oddělení Krajské zdravotní, a. s. (KZ), které zajišťuje služby pro 
zastřešující organizaci i pro pět jejích nemocnic.
Během několika let oddělení prošlo postupným vývojem. Dnes působí pod od-
borem Kanceláře ředitele KZ a do jeho působnosti patří několik samostatných 
oblastí spadajících do kompetence vedoucího oddělení, který je současně také 
tiskovým mluvčím společnosti. 
Samotné tiskové a organizační oddělení zajišťuje široké spektrum služeb nejen 
z oblasti PR (public relations) směrem k vnějšímu prostředí nemocnic. Pod jeho 
„tiskovou“ část spadají veškeré aktivity spojené s tiskem a médii, od práce 
s informačními zdroji přes monitoring médií a další zpracování až např. po za-
jištění firemní infobanky. 
Opravdu širokou a náročnou oblastí je každodenní spolupráce se sdělovacími 
prostředky, resp. s médii obecně, a to ve všech podobách a úrovních – zejmé-
na v proaktivní podobě formou avíz, tiskových zpráv, tiskových výstupů a jiných 
tiskovin, audio i audiovizuálních reportáží a souvisejících aktivit. Stejně rozsáh-
lý je i servis reagující na konkrétní potřeby a požadavky zástupců médií, od je-
jich lokální po republikovou úroveň. 

„Organizační“ poloha oddělení je na činnosti neméně bohatá. Za-
číná na zajištění běžných aktivit, tiskových konferencí, odborných 
seminářů, přednášek, kurzů, workshopů, společenských akcí i vý-
stav. Ve výčtu aktivit nesmí chybět komplexní organizační zajištění 
konferencí a kongresů, realizovaných tzv. „na klíč“. Součástí od-
dělení je i redakce firemního časopisu Infolisty, jeho odborné pří-
lohy Statim a také správa firemního webu a intranetu. Samostat-
nou kapitolou je i koordinace agendy písemných podání, stížností 
a poděkování napříč všemi nemocnicemi. 
Široký rozsah činností zajišťuje také Středisko multimediálních 
služeb. Počínaje službou centrální reprografie a copy centra včetně 
publikačního servisu, tvorbou multimediálních prezentací všeho 
druhu – profesionální videoprodukce nevyjímaje – přes zajištění 
širokého spektra vzdělávacích akcí po stránce audiovizuální, až 
po realizaci internetových přenosů či videokonferencí v HD i 3D HD 
kvalitě z odborných vzdělávacích konferencí a kongresů, a to i včet-
ně mezikontinentálních. 
Všechny výše popsané aktivity realizuje Tiskové a organizační od-
dělení KZ nejen ve výukovém centru společnosti, ale stejně tak 
v jednotlivých nemocnicích i mimo ně, plošně, po celém Ústeckém 
kraji. Malý kolektiv tiskového a organizačního oddělení je „na roz-
trhání“ a množství práce by nebylo možné zvládnout bez souhry 
a spolupráce všech. 

Jiří Vondra  
vedoucí oddělení 
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léčbu ve formě nitroočních injekcí. Jde 
o oficiálně schválené a doporučené léky. 
Tím se centrum liší od dalších pracovišť 
poskytujících tuto léčbu pomocí injek-
cí, které k této léčbě příslušnými orgány 
schváleny nejsou. Na konci ledna se ma-
kulární centrum přestěhovalo do nových 
větších prostor, které poskytují našim 
pacientům větší komfort léčby.
Ročně provedeme více než 2000 opera-
cí, z nichž největší počet tvoří operace 
šedého zákalu. Drtivou většinu z nich 
provádíme ambulantně a aplikujeme 
do očí vysoce kvalitní standardní čočky 
nejrenomovanějších světových výrobců. 
Velké zkušenosti máme také s prémiový-
mi čočkami (tak jsou nazývány speciální 
čočky řešící složité refrakční vady a čočky 
umožňující vidění do blízka i do dálky). 
V lednu tohoto roku byly naše zkušenosti 
publikovány v nejprestižnějším světo-
vém impaktovaném očním časopise Jour-
nal of Cataract and Refractive Surgery.
Naše operační kapacity jsou vyšší než 
uvedený počet operací, jsme však li-
mitováni zdravotními pojišťovnami.  
Nákup nové techniky a rozšíření operač-
ních programů umožnilo zkrátit čekací 
doby do necelých 2 měsíců.
Na oční klinice provádíme rovněž celé 
spektrum glaukomových operací (ope-
rací zeleného zákalu) včetně použití 
glaukomových implantátů. Jako jediné 
pracoviště v ČR provádíme tzv. kanalo-
plastiku, operaci, která zavádí v léčbě 
glaukomu zcela nové dimenze.
Dalšími operacemi jsou plastické opera-
ce víček, úprava postavení víček a opera-
ce nádorů v okolí očí.
Při transplantacích rohovek velmi úzce 
spolupracujeme s tkáňovou oční bankou 
na ve FN Královské Vinohrady v Praze 
a ve Fakultní nemocnici Brno.
Velkou úspěšnost mají i operace zadního 
segmentu oka, které patří k nejnáročněj-
ším v očním lékařství. Mezi nejčastější 
patří operace při odchlípení sítnice, ope-
race při očních komplikacích cukrovky 
a moderní bezstehová operace makuly, 
místa nejostřejšího vidění. 
V rámci traumatologického centra Ma-
sarykovy nemocnice se podílíme na ur-
gentních ošetřeních úrazů oka, poskytu-
jeme 24hodinovou pohotovostní službu.

Ambulantní část poskytuje základní 
preventivní, akutní i dispensární péči 
ve všeobecných a specializovaných 
ambulancích. Specializovanými ambu-
lancemi jsou: glaukomová, diabetolo-
gická, makulární, elektrofyziologická, 
dětská a ambulance pro těžkou optiku. 

Speciální optické pomůcky (tzv. těžkou 
optiku) předepisujeme pacientům jako 
jediní v kraji. 
Dětská specializovaná ambulance pe-
čuje o děti od novorozeneckého věku 
až do 18 let. Kontrolujeme vývoj sítni-
ce u nedonošených dětí, ošetřujeme 

neprůchodnost slzných cest, diagnosti-
kujeme a léčíme dětské refrakční vady, 
jako jsou krátkozrakost, dalekozrakost 
a astigmatismus. Operujeme šilhání 
u dětí i dospělých. 
Oční klinika MNUL prezentuje výsled-
ky své práce v prestižních publikacích 
a na tuzemských i mezinárodních kon-
gresech. Lékaři kliniky jsou spoluautory 
učebnice očního lékařství, vedou odbor-
né kurzy, workshopy, podílejí se na spo-
lupráci s Ústavem experimentální medicí-
ny, jedenkrát ročně organizují celostátní 
odbornou konferenci Ústecký oftalmolo-
gický den, probíhá zde výuka studentek 
Fakulty zdravotnických studií UJEP.
Oční klinika UJEP v Masarykově nemoc-
nici se řadí po právu mezi přední česká 
pracoviště.
Jsem ráda, že můžeme našim pacien-
tům poskytnout kvalitní péči na nejvyšší 
úrovni.

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D. 
přednostka  

Oční klinika UJEP 
Masarykova nemocnice v UL, o. z.Oční oddělení MNUL je největším oddě-

lením v kraji, jako jediné v KZ, a. s. se 
zabývá kompletní operativou předního 
i zadního segmentu oka.
Oddělení dosáhlo nejvyšší akreditace  
Ministerstva zdravotnictví ČR v oboru 
oftalmologie, má nadregionální charak-
ter, léčí se zde pacienti z celé republiky.
Významným zlomem v rozvoji odděle-
ní bylo jeho přestěhování z areálu staré 
nemocnice, spojené s vybudováním ar-
chitektonicky zajímavé přístavby k pavi-
lonu G s dvěma moderními operačními 
sály se špičkovým vybavením. Přístro-
jové vybavení je základem pro kvalit-
ní péči o naše pacienty. V posledních 
třech letech se nám i přes těžkou situ-
aci ve zdravotnictví podařilo zakoupit 
nejmodernější laser pro léčbu očních 
komplikací cukrovky, novou operační 
jednotku pro operace předního i zadního 
segmentu oka a v těchto dnech jedineč-
ný, v republice v této konfiguraci teprve 
druhý, přístroj Spectralis MultiColor HRT 
pro diagnostiku makulární degenerace 
a onemocnění sítnice.
Oddělení má, jako jediné z mimofakult-
ních nemocnic, statut makulárního centra 

Oční klinika UJEP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Masarykova nemocnice
Ustanovení očního oddělení oční klinikou je přirozeným završením dlouhého 
a úspěšného vývoje oddělení, které má velkou tradici. Zakladatelem moderní oftal-
mologie v Ústí nad Labem byl primář MUDr. Hanuš Libický, který oddělení vedl přes 
30 let.

Operační tým na sále

Vyšetření sítnice na novém přístroji OCT – Spectralis

a tento přístroj dovede zcela bezkonku-
renčně posoudit indikaci k léčbě věkem 
podmíněné makulární degenerace a její 
výsledky. Statut makulárního centra 
umožňuje používat k léčbě vlhké formy 
makulární degenerace tzv. biologickou 

Kanaloplastika

www.kzcr.eu

Veselá výzdoba čekárny Logopedie 
Nemocnice Děčín

Mgr. Barbora Mudrová – hlavní sestra, Marcela Ridlová – koordinátorka dobrovolníků, Dobrovolnické centrum 
Nemocnice Děčín, o. z.

Jaro – léto Podzim Zima

Dobrovolníci z Dobrovolnického centra děčínské nemocnice se již tradičně starají o tematickou sezonní výzdobu zdravotnických 
oddělení. Nejraději se realizují na pracovištích, která navštěvují zejména nejmenší pacienti, kterým veselé obrázky pomáhají 
v adaptaci na nemocniční prostředí. V prostorné čekárně logopedie, která se proměňuje podle ročních období, si děti mohou zpří-
jemnit čas prohlížením a osaháním výtvarných prací, které dobrovolníci připravili ve spolupráci se žáky Základní školy Nativity. 
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Existuje více způsobů aplikace – orální, 
transdermální, vaginální, injekční.

Za desítky let praktického využívání hor-
monální substituce byly dobře poznány 

i vedlejší účinky, a to nejen u kasuistik, 
ale i z cílených velkých studií. Mezi časté 
nežádoucí účinky patří bolesti hlavy, zvý-
šení tělesné hmotnosti, vaginální záně-
ty, přecitlivělost prsů, deprese, nauzea, 
bolesti břicha, bolesti v zádech, křeče 
v nohou, otoky paží nebo nohou, akné, 
padání vlasů, svědění, kopřivka, zánět 
žil, nervozita.
Přes velké množství nahromaděných 
zkušeností a argumentů, mluvících 
ve prospěch hormonální substituce, 

existuje u některých žen nechuť k užívání 
steroidů, vyvolaná jednak nedostatečný-
mi nebo zkreslenými informacemi, jed-
nak obavami z vedlejších nežádoucích 
účinků. Navíc některé ženy estrogeny 
nesnášejí, nebo je u nich jejich léčebné 
použití kontraindikováno. 
Léky nesmí užívat ženy, které trpí ná-
sledujícími potížemi – prokázaný nebo 
prodělaný karcinom prsu nebo podezře-
ní na něj, prokázané estrogen-depen-
dentní maligní nádory (např. karcinom 
endometria) nebo podezření na něj, 
diagnosticky nejasné vaginální krváce-
ní, žilní tromboembolie nebo její výskyt 
v osobní anamnéze (např. trombóza 
hlubokých žil, plicní embolie), aktivní 
arteriální tromboembolická onemocnění 
(např. Angina pectoris nebo infarkt myo-
kardu), akutní jaterní onemocnění nebo 
jaterní onemocnění v minulosti po dobu 
do upravení jaterních testů.
Léčbu je nutno ukončit, vyskytne-li se ja-
kákoli kontraindikace a dále v následují-
cích situacích – žloutenka nebo zhoršení 
jaterních testů, významný vzestup krevní-
ho tlaku, záchvaty migrenózních bolestí 
hlavy.
Některé ženy mají obavy z dlouhodo-
bého užívání hormonální léčby, a proto 
chtějí zkusit přírodní alternativy. Jsou 
přesvědčeny, že příroda má jít svou vlast-
ní cestou. 
Fytoterapie je podávání rostlinných vý-
tažků nehormonální povahy s účinkem 
podobným hormonu. Dalším důležitým 
důvodem k užívání těchto fytofarmak je 
jejich preventivní působení proti rakovi-
ně prsu a tlustého střeva, na snižování 
cholesterolu a zvýšení přirozené obrany-
schopnosti organismu. Přírodní prepará-
ty jsou šetrnější, ale mají menší účinek. 
Často je třeba vyzkoušet preparátů něko-
lik, než žena najde ten, který jí pomůže. 
Vždy je samozřejmě nutná konzultace 
s lékařem.

Miroslava Berezňáková 
porodní asistentka 

gynekologicko-porodnické oddělení 
Nemocnice Most, o. z.

Klimakterium Nemocnice Most

Klimakterium přichází zhruba mezi 
45. až 55. rokem věku ženy, jsou ovšem 
odchylky oběma směry. Jeho začátek je 
individuální a závislý na řadě faktorů – 
dědičnost, rasa, někdy i faktor geogra-
fický. Čas nástupu ovlivňuje i styl živo-
ta nebo zdravotní stav. Faktory jako je 
kouření, chirurgické zákroky a proděla-
ná chemoterapie či radioterapie mívají 
za následek předčasný nástup meno-
pauzy.
Ženy mají dojem, že najednou stárnou 
a uvadají jako krásná rozkvetlá květina, 
která večer usychá v plném rozkvětu. 
Kůže se vysušuje, klouby tuhnou. Orga-
nismus se unaví při sebemenší námaze. 
Již při prvních příznacích menopauzy 
mohou ženy zaregistrovat, že náhle při-
bírají na váze. Nehty jsou křehčí, vlasy 
řídnou a začínají padat. Kontrola svalů 
se zhoršuje a při smíchu nebo kýchání 
může dojít k inkontinenci moči. Kosti 
se v důsledku osteoporózy stávají křeh-
čími. Objevuje se zvýšená náchylnost 
k alergiím. Všechny tyto fyzické projevy 
mají dopad na duševní rozpoložení ženy. 
Objevují se stavy deprese, změny nálad, 
záchvaty pláče. Tělo se rychle unaví. Do-
chází k návalům vzteku a těmito stavy 
trpí hlavně okolí. Snižuje se schopnost 
koncentrace a slábne paměť. Spánek je 
nepravidelný, což má dopad i na celkový 
zdravotní stav. Ženy trpí úzkostmi, jsou 
stále podrážděné a tímto svým chováním 
od sebe „odhání“ partnery i přátele.
Menopauza dosti výrazně zasáhne do ži-
vota ženy. Proto je dobré se na to připra-
vit. Vhodné je například snížit tělesnou 
hmotnost (pokud je to třeba), zařadit 
zdravou a vyváženou stravu a dostatek 
pohybu nebo užívat podpůrné hormonál-
ní prostředky. Menopauza poté nemusí 
znamenat jen nepříjemnosti. Potíže se 
nevyskytují u všech žen, lze jim vždy čelit 
a za všech okolností jsou jen přechodné.

Menopauza začíná tzv. 
PReMeNOPaUZOU. Ta nastupuje 
několik let před samotnou 
menopauzou, trvá až do nástupu 
menopauzy a může být 
doprovázena těmito příznaky:
• nepravidelná menstruace
• podrážděnost, nervozita 
• bolesti podbřišku
• návaly horka a pocení
• časté zarudnutí kůže
• nespavost
• bolesti hlavy
• únava
• bolesti kloubů a svalů
• potíže s trávením
• deprese
• přecitlivělost
• zapomnětlivost, potíže se 

soustředěním

Po skončení premenopauzy 
dochází k samotné MeNOPaUZe 
a poté POSTMeNOPaUZe. Toto 
období může být doprovázeno 
těmito příznaky:
• ztráta chuti na sex – často je 

dána tím, že poševní sliznice 
více vysychá a pohlavní styk je 
tak dost bolestivý

• váhový přírůstek
• potíže s močením – velmi častá 

je inkontinence, bolestivé 
močení, záněty močových cest 
a močového měchýře, časté 
nutkání na močení

• zhoršení elasticity a prokrvení 
pokožky

• osteoporóza
• zvýšené riziko vzniku srdečních 

a cévních chorob

Klimakterium je přirozený stav v životě ženy, kdy dochází k útlumu funkce vaječníků, 
takže se snižuje tvorba hormonů estrogenu a progesteronu. Zastavuje se menstru-
ační cyklus a nastává ztráta plodnosti – žena není schopna otěhotnět přirozenou 
cestou. Žena je tělesně i duševně plně výkonná i po přechodu a ani její sexuální život 
nekončí. Můžeme tedy přechod považovat za moudrý zásah přírody.

Ženy by neměly opomenout hlavní zdra-
votní vyšetření:
1. 1x za rok kontrolu krevního tlaku, 

hladiny cholesterolu, jaterních testů, 
trigliceridů a glykemie.

2. Každé 2 roky kontrolní vyšetření ma-
mografie, test na okultní krvácení 
ve stolici umožňující odhalení rakovi-
ny tlustého střeva a konečníku, stě-
ry z děložního čípku, kontrolu zraku 
(prevence glaukomu, šedého zákalu). 

K potlačení příznaků a zdravotních pro-
blémů spojených s menopauzou se po-
užívají léky, které dodávají organismu 
chybějící hormony (estrogeny).
Tělu jsou dodávány chemicky připrave-
né hormony, které mají nahradit ty, které 
tělo již neprodukuje, nebo je produkuje 
v nedostatečné míře.
Před zahájením léčby lékař seznámí 
ženu s přínosy a riziky, vybere vhodný 
lék a určí, jak často bude žena docházet 
na pravidelná vyšetření, přičemž vezme 
v úvahu její celkový zdravotní stav. 
Tato léčba pod lékařským dozorem má 
velké výhody. Efekt se dostavuje brzy. 
Zvyšuje se kvalita života a výkonnost. Má 
dobrý vliv na psychiku, libido a depresiv-
ní stavy.
Estrogenům se přiznává příznivý vliv při 
léčbě Alzheimerovy choroby, působí po-
zitivně na epitel močových cest, zlepšují 
jeho funkci a snižují výskyt urogenitál-
ních infekcí.
Perimenopauzálně lze dosáhnout hor-
monální substitucí normalizace menstru-
ačního cyklu a zároveň se daří zmírnit 
riziko hyperplazie endometria a karcino-
mu z endometria. Substituce má příznivý 
vliv na některé tkáně, jako jsou sliznice 
nosu, oka, zlepšuje elasticitu kůže. Vede 
k poklesu LDL cholesterolu a lipoprotei-
dů při současném poklesu HDL choleste-
rolu.
U substituce se považuje za dokázaný 
příznivý efekt snížení mortality a morbi-
dity z kardiovaskulárních nemocí, zlep-
šuje se hustota kostní dřeně a ubývá 
fraktur.

Ženy by neMěLy OpOMenOuT

1x ZA rOK KOnTrOLu:
• KrevníhO TLAKu
• hLADIny ChOLeSTerOLu
• jATerníCh TeSTů
• TrIgLICerIDů
• gLyKeMIe

KAŽDé 2 rOKy KOnTrOLní 
vyšeTření:
• MAMOgrAfIe
• TeST nA OKuLTní KrváCení 

ve STOLICI 
• STěry Z DěLOŽníhO čípKu
• KOnTrOLA ZrAKu 
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Daniela Vlachová

Mgr. Josef Kočí – příběh osudu a lidské vůle

Jak jste se cítil po návratu z nemocnice 
domů? 
„Špatně, nemocnice je takové blazeové 
prostředí, zdravotnický personál se o vše 
postará – v domácím prostředí narazí 
člověk na tvrdou realitu. Asi nejhorší jsou 
asociace, člověk má pouze dvě volby – 
buď se přizpůsobit, nebo zuřivě bojovat.“
Pan Kočí si vybral tu obtížnější a nároč-
nější cestu, jak však poznamenává „ces-
tu ke svobodě“. Již v roce 2007, po den-
nodenním cvičení a rehabilitaci, se vrátil 
zpět na školu a opět učil. Současně ab-
solvoval pracovní rehabilitaci v projektu 
RAP, kde prodělal i zátěžové testy na Re-
habilitačním oddělení Masarykovy ne-
mocnice v UL, o. z. Vzhledem ke vzdělání 
a výborným výsledkům výkonnostních 
testů mu nabídla MNUL práci a 15. února 
2008 nastoupil na funkci odborného so-
ciálního referenta oddělení RHC.
Proč jste akceptoval nabídku na práci 
ve zdravotnictví? 
„Pro mě je Masarykova nemocnice mís-
tem, kde jsem se díky lékařům a zdravot-
níkům, možná i trochu s přispěním boha, 
podruhé narodil. K nemocnici mám vlast-
ně velmi bytostní vztah, jako k prostředí, 
kde se člověk narodil a strávil mládí.“
Pan Kočí realizuje sociální práci a kon-
cipuje sociální rehabilitaci zejména pro 
pacienty RHCL a PROL, kde je předpoklad 

trvalých a těžkých následků zdravotní-
ho postižení. V roce 2009 ukončil pe-
dagogickou činnost a od té doby se již 
plně věnuje práci v nemocnici.
Proč jste ukončil práci učitele a rozhodl 
se plně se věnovat práci ve zdravotnictví? 
„Na škole již to nebylo ono – dvakrát 
do stejné řeky nevstoupíš. Mě doslova 
přitahovala právě sociální práce ve zdra-
votnictví. Zejména ohromné možnosti při 
tvorbě ‚koncepce nového života‘ u trvale 
postižených pacientů. Je to také tím, že 
roli pacienta, jeho pocity, nálady a myš-
lení sám důvěrně znám. Práce, kterou dě-
lám, mě nesmírně baví a naplňuje. Práci 
beru spíše jako poslání.“
Mgr. Kočí je nadále činorodou, aktivní 
a pilnou osobou. Vedle svoji pracovní 
náplně koordinuje činnost dobrovolníků 
v Masarykově nemocnici, aktivně před-
náší pro vzdělávací agenturu i v rámci 
rekvalifikačních kurzů Úřadu práce Ústí 
nad Labem. Podílí se na různých projek-
tech a patří k iniciátorům sociálně-zdra-
votních kongresů, které se v Ústeckém 
kraji každoročně konají. Redakce také 
poznamenává, že výše uvedený je vel-
mi zdatným dopisovatelem do našeho 
odborného měsíčníku Infolisty (dosud 
publikoval asi 18 článků – poznámka 
redakce). Velkým uznáním společen-
sky významného přínosu jeho práce je 

Mgr. Josef Kočí
Narodil se v roce 1956 v městeč-
ku Jaroměř poblíž krajského města 
Hradec Králové. Po ukončení základ-
ní školy se vyučil u Českých drah 
v oboru mechanik kolejových vozidel 
a motorových vozů. Již v 18 letech 
vstoupil do Armády České republiky 
(tehdy Československá lidová ar-
máda) a ve Valašském Meziříčí vy-
studoval důstojnickou školu – obor 
stavba a obnova silnic a mostů. Ma-
turitu i důstojnické zkoušky absolvo-
val s vyznamenáním a v roce 1976 se 
stal vojákem z povolání. V armádě 
sloužil 26 let a dosáhl hodnosti pod-
plukovník. V 80. letech získal vysoko-
školské vzdělání v oboru společen-
ských a politických věd. Po roce 1989 
sloužil u okresní a krajské vojenské 
správy v oblasti mobilizačních, ope-
račních a správních činností. V roce 
1998 absolvoval postgraduální stu-
dium na Právnické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. V roce 2002 odešel 
z AČR a vydal se na dráhu středoškol-
ského učitele se specializací na soci-
ální politiku a společenské vědy. Učil 
v Teplicích na Vyšší odborné škole 
sociální, po přestěhování do Ústí 
nad Labem učil na soukromé veřej-
noprávní škole TRIVIS. V roce 2006 
vlivem osudové náhody prodělal 
velmi těžké onemocnění s trvalými 
zdravotními následky. V MNUL při 
léčbě strávil 210 dní a domů se vrá-
til v těžkém invalidním stavu po am-
putaci bérců obou dolních končetin 
a amputacích dlaňových částí hor-
ních končetin. Zásadně se mu změnil 
život – z aktivního sportovce, pilné-
ho a činorodého člověka se stal plně 
invalidní důchodce v domácnosti. 

skutečnost, že v roce 2012 se stal laure-
átem Ceny Olgy Havlové a je jediným Se-
veročechem, který za dobu udílení tuto 
cenu získal.

ptal se Mgr. Josef Rajchert 
vedoucí redaktor Infolistů

Mgr. Josef Kočí spolu s dobrovolníky
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V uplynulých pěti letech prošlo dětské 
oddělení v teplické nemocnici mnoha 
změnami.

Jako první se v roce 2009 dočkaly rekon-
strukce stanice fyziologických novoro-
zenců a stanice nedonošených dětí. Obě 
dvě stanice získaly nejen nové vybavení, 
ale i důstojné zázemí pro personál.

V roce 2013 došlo díky sloučení lůžko-
vých stanic do dvou pater nejen k výraz-
nému zefektivnění práce, ale i k uvolnění 
prostor. Tyto prostory nyní poskytují zá-
zemí pro lékaře, sestry i ostatní personál 
a také pokoje pro doprovod.

Velkým bonusem pro rodiče je, že 
na všech čtyřech stanicích je umožněna 
hospitalizace dětského pacienta i s do-
provodem. Zájem o pobyt doprovodu 
na oddělení rok od roku stoupá. Celkem 
10 tzv. „mateřských pokojů“, vybavených 
v „domácím“ stylu, poskytuje soukromí 
a zázemí pacientům i jejich doprovodu. 

V době plné obsazenosti mateřských 
pokojů nabízíme možnost ubytování ro-
diče na dvou dvoulůžkových pokojích. 
Na oddělení je respektována Charta práv 
hospitalizovaných dětí, a tak je rodičům, 
kteří nemohou nebo nechtějí využít mož-
nost ubytování přímo na oddělení, umož-
něn i krátkodobý pobyt u lůžka.
Součástí dětského oddělení je i mateř-
ská a základní škola při nemocnici, kte-
rou mohou využívat všichni hospitalizo-
vaní dětští pacienti. V roce 2010 byly tyto 
prostory rozšířeny a postupně moderni-
zovány, proto se nyní může naše odděle-
ní pochlubit novým vybavením mateřské 
školy.
Mimo využití hospitalizovanými dětmi 
slouží prostory školky i k organizaci od-
borných seminářů a různých kurzů nejen 
pro maminky, např. kurz „Manipulace 
s kojenci“ a „Kurz o bondingu“. Dobro-
volnice paní Věra Jonczy a MUDr. Marce-
la Peremská zde maminkám i ostatním 

zájemcům předávají cenné informace 
a pomáhají s praktickým nácvikem do-
vedností v oblasti péči o kojence. 
Dalším oblíbeným programem, který zde 
probíhá, jsou „Preventivní návštěvy“ pro 
mateřské školy pod vedením paní učitel-
ky Lucie Wolfové a staniční sestry Pavlíny 
Krovské. Děti z okolních mateřských škol 
se v doprovodu svých učitelek seznamují 
s prací zdravotníků a s prostředím naše-
ho dětského oddělení. Hlavním cílem je 
zbavit děti strachu ze zdravotníků, zdra-
votnického prostředí a některých neinva-
zivních výkonů. 
Součástí dětského oddělení jsou i ordi-
nace dvou praktických lékařů MUDr. Ivy 
Fišerové a MUDr. Petra Eichla a dětské 
odborné poradny, jako například gas-
troenterologická, nefrologická a další. 
V loňském roce mezi ně přibyla i laktační 
poradna.
Od dubna loňského roku provádíme 
v rámci kardiologické poradny zátěžovou 
ergometrii nejen pro pacienty poradny, 
ale i pro ostatní zájemce.
Pozitivní ohlasy a pochvaly, ale i nega-
tivní připomínky, nás neustále motivují 
ke zlepšování a rozšiřování poskytova-
ných služeb. Flexibilním přístupem se 
snažíme vyhovět požadavkům pacien-
tů a jejich doprovodu, i když nás větši-
nou značně limituje nedostatek financí. 
Image dětského oddělení se v uplynu-
lých několika letech výrazně změnila. 
Věříme, že nejen nové vybavení, prostory 
a služby, ale hlavně profesionální a lid-
ský přístup zdravotníků a ostatních za-
městnanců dětského oddělení přispěje 
i v budoucnu k vytvoření důvěry, se kte-
rou se na nás pacienti i externí pediatři 
budou obracet. 

Kamila Tetřevová 
vrchní sestra dětského oddělení 

Nemocnice Teplice, o. z.

Představujeme vám... Dětské oddělení 
Nemocnice Teplice

Dalším oddělením naší nemocnice, které si představíme, je Dětské oddělení Nemoc-
nice Teplice. Oddělení poskytuje péči o pacienty ve věku 0–19 let. V současné době 
disponuje 35 lůžky pro standardní péči a 7 lůžky pro intenzivní péči. 

Pozn.: Všechny kurzy jsou zdarma a veškeré potřebné informace nejen o nich naleznete na webových stránkách  
www. kzcr.eu., pod Nemocnicí Teplice a záložkou Dětského oddělení.

Herna školky působící při nemocnici Pokoj pro nejmenší
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Dne 5. 12. 2013 se v budově Střední 
zdravotnické školy v Mostě uskuteč-
nil osmý ročník osvětové akce pro žáky 
základních škol regionu s názvem Den 
zdraví. 
Po celé budově zdravotnické školy bylo 
ve třídách a v odborných učebnách vy-
tvořeno celkem 13 stanovišť s pestrou 
nabídkou přednášek na osm různých 
témat. Tento rok na akci zavítalo 20 tříd 
z jedenácti základních škol z Mostu, Litví-
nova a Meziboří. Viděla jsem, že žáci byli 
rozděleni do menších skupinek a v půl-
hodinových intervalech se v jednotlivých 
učebnách střídali. Ti, kteří zrovna neměli 
v rozpisu žádnou z přednášek, měli mož-
nost navštívit doprovodný program v tě-
locvičně. Aby si žáci odnesli informace 
i s sebou domů, dostali zápisník, ve kte-
rém našli ke každému přednášenému 
tématu pracovní kartu. Při přednášce byl 
čas doplňovat vynechaná slova do tex-
tu, zaznamenávat si výklad či zapsat si 
své změřené hodnoty (TK, P, BMI) získa-
né například na tlakoměru, elektronické 
váze a tukoměru. Velmi zajímavá byla 
přednáška na téma tetování a piercing. 
Zde se žáci dozvěděli, co přesně zna-
mená slovo tetování, dozvěděli se něco 
málo z historie tetování a také to, jak 
se vlastně kreslení na tělo provádí. Vy-
slechli si také rizika, která toto „zdobe-
ní“ lidského těla s sebou přináší. Věřím, 
že mnoho z nich zbystřilo, když slyšelo, 
jaká možná onemocnění, alergické reak-
ce a problémy přináší tetování či pier-
cing. Velké množství lidí asi napadne, že 
na některých pracovištích mohou mít za-
městnavatelé problém s pracovníky, kte-
ří mají takto ozdobené tělo. Pro ty, kteří 
svůj názor na toto umění nezměnili ani 
přes zmíněná rizika, tu byla vysvětlena 
jiná alternativa, jako například tetování 
henou, které se časem smyje. 
Další zajímavá přednáška byla o tré-
ninku paměti. Nebyla to přímo klasická 
přednáška, kdy studenti jen sedí a po-
slouchají. Byla zde zařazena praktická 
cvičení, která si žáci sami vyzkoušeli. 
Za každou vyřešenou úlohu se uděloval 
určitý počet bodů a účastník s nejvyšším 

počtem dostal výherní cenu. Některým 
se dařilo v hledání rozdílů, jiným trojroz-
měrné vidění a někteří vynikli v poznává-
ní předmětů podle hmatu. 
Ve druhém patře jsem navštívila stano-
viště s přednáškou o alternativní výživě. 
Jednalo se o dost odlišnou nabídku stra-
vy, než o které slýcháváme v televizi. Byli 
zde totiž nabízeni červi a brouci. Hlavním 
cílem bylo obeznámit veřejnost s tím, 
že jestli si zničíme svět kolem sebe, nic 
jiného než konzumovat brouky či červy 
nezbyde. Letos však chyběli živí broučci 
ve skleničkách, což některým samozřej-
mě vůbec nevadilo, ba naopak. 

Zúčastnila jsem se i přednášky na téma 
dentální hygiena. Zuby si čistíme asi 
všichni, ale otázkou je, jestli správně. 
Žáci se dozvěděli, jak dlouho si svůj 
chrup čistit, jakými pohyby vést kartá-
ček po dutině ústní a zda je opravdu tak 
důležité používat speciální a předraže-
né zubní pasty. Měli možnost otesto-
vat, jestli si zuby čistí správně a to tím 
způsobem, že si na místě zuby vyčistili 

a asistentky jim předaly speciální barev-
né tabletky do úst. Tam, kde byla barva 
z tabletek nejméně koncentrovaná, byla 
i dobře provedena dentální hygiena. 
Dobrovolníci se však nemuseli bát, že by 
barvivo na zubech zůstalo do doby, než 
jim všechny vypadají. Stačila žvýkačka 
a zuby byly opět bílé. 
Důležitou součástí celé akce bylo roz-
šíření a zdokonalení znalostí o první 
pomoci. I na toto téma byla vyhrazena 
speciální přednáška. Žáci se dozvědě-
li, jak se zachovat v případě, že je jejich 
pomoc žádaná. Dostali pokyny o tom, co 
mají říct dispečerce, aby usnadnili práci 
záchranářům a co nejpřesněji popsali 
danou situaci. Dále se dozvěděli, jak pro-
vádět úspěšnou resuscitaci a samotné 
stlačování a vdechy si mohli na mode-
lech přímo zkusit. Byl zmíněn i obvazový 
materiál a ošetření například tepenného 
krvácení. 
Ve čtvrtém patře budovy školy probíhala 
přednáška o onkologických onemocně-
ních a jejich prevenci. Jelikož je výskyt 
těchto onemocnění v České republice 
častý, je třeba rozšířit informace mezi 
širokou veřejnost. V úvodu zaznělo, co 
vlastně takový nádor je, jaké jsou jeho 
druhy, příznaky a také rizikové faktory, 
které vzniku onkologických nemocí na-
pomáhají. Důležitou částí přednášky byly 
metody samovyšetření jak u rakoviny 
prsu, tak u rakoviny varlat. Žáci si mohli 
prohmatat modely prsou a varlat. 
U modelu prsa bylo možné vidět prso 
zdravé a s nádorem. Na závěr byla samo-
zřejmě zmíněna prevence. 
BMI neboli Body Mass Index a jeho mě-
ření, měření krevního tlaku, vážení a mě-
ření výšky bylo taktéž možné ve čtvrtém 
patře, i tam jsem zavítala. Zmíněny byly 
správné hodnoty krevního tlaku. Žákům 
byl změřen tlak před fyzickou zátěží. Pak 
měli za úkol cvičit na míčích v doprovo-
du hudby a poté si u asistentek nechat 
provést přeměření. Cílem bylo ukázat, 
jak hodnoty stoupají při zvýšené náma-
ze. Při vážení a měření výšky si žáci mohli 
spočítat své BMI. Bylo zde však důrazně 

Den zdraví očima žáků v Mostě již poosmé!

Nácvik resuscitace

řečeno, že pokud někdo nemá hodnoty 
BMI podle norem v tomto dospívajícím 
věku, není to tragédie a není potřeba dr-
žet žádné hladovějící diety.
Doprovodný program probíhal v tělocvič-
ně školy. Bylo zde ukázáno vyprošťování 

zraněných z automobilů při silničních ne-
hodách a také na fotografiích sanitní vůz 
Golem. 
Velké poděkování patří odborným uči-
telkám střední zdravotnické školy, které 

se na organizaci této velké akce podílely. 
Den zdraví se opět vydařil!

Irena Křížková 
žákyně 2. ročníku  

oboru Zdravotnické lyceum 
za VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most
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Dobrovolnický program Krajské zdravotní, a. s. se řídí Metodickým doporučením pro 
zavedení dobrovolnického programu v nemocnicích v souladu s procesy řízení rizik 
a bezpečnosti pacientů: Věstník MZ ČR č. 6/2009 a Portál kvality.
Dobrovolníkem se v Krajské zdravotní, a. s. může stát každá bezúhonná osoba, která 
je ochotna ve volném čase a bez nároku na finanční odměnu věnovat kus svého času, 
dovedností a znalostí, nejlépe pravidelnou činností, ve prospěch pacientů všech 
5 nemocnic. 
Dobrovolník projde vstupním pohovorem s koordinátorem nebo spolupracující orga-
nizací; je speciálně proškolen pro zapojení se do psychosociální péče o pacienty, 
seznámen s pravidly pohybu v nemocnici, právy a povinnostmi a uveden do prostředí 
vybrané nemocnice. Krajská zdravotní, a. s. uzavře s každým dobrovolníkem Smlou-
vu o spolupráci a také své dobrovolníky pro činnost pojistí. Činnost dobrovolníků je 
pravidelně monitorována, probíhají konzultace, kontrola a supervizní setkání zapo-
jených dobrovolníků. 
Svou činnost dobrovolníci zaznamenávají do sešitů na jednotlivých odděleních. Dob-
rovolníci jsou označeni tričkem nebo vestičkou a visačkou s fotografií. Dobrovolníci 
nenahrazují práci a péči odborného zdravotnického personálu nemocnic, ale doplňují 
a rozšiřují psychosociální péči, například předčítají, zajišťují pacientům drobné náku-
py, organizují drobný hudební či kulturní program a na vyžádání personálu docházejí 
za pacienty, kteří potřebují osobní kontakt a čas věnovaný naslouchání či rozhovoru.

Mgr. Josef Kočí 
sociální poradce 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Dobrovolnický program Krajské zdravotní, a. s.

• Garantem Dobrovolnického 
programu Krajské zdravotní, a. s. 
je Mgr. Markéta Svobodová, 
hlavní sestra MNUL

• Spolupracovníkem v MNUL je 
sociální poradce Mgr. Josef Kočí

• Koordinaci dobrovolníků 
v MNUL zajišťuje Dobrovolnické 
centrum, o.s. za pomoci aktivních 
a zkušených dobrovolných 
koordinátorů

• Koordinátorkou v Nemocnici 
Děčín, o. z. je Marcela Ridlová 

• Koordinátorkou v Nemocnici 
Most, o. z. je Daniela Kováčová 

• Nemocnice Teplice a Chomutov 
spolupracují s externím 
partnerem – Dobrovolnickým 
centrem, o.s.

Dobrovolníci v nemocnici

Dobrovolník v nemocnici
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Celý pobyt byl velmi inspirativní, poučný 
a mohli jsme porovnat, jak funguje zdra-
votnictví a vzdělávací systém v Německu. 
Velmi odlišný je základní vzdělávací mo-
del. Zdravotní školu je možné zde stu-
dovat nejdříve v 17 letech a studium je 
pouze tříleté. Většina nemocnic má svou 
zdravotní školu a již po dobu studia do-
stávají budoucí zdravotní sestry kapes-
né. Jednotlivá oddělení si mohou během 
praxe studenty vyzkoušet a vybrat si ty 
nejlepší. Zdravotní školu zde studuje 
i mnoho mužů, ti se pak uplatňují nejví-
ce na odděleních ARO a JIP, kde zastávají 
i vedoucí funkce. Pomaturitní kvalifikace 
je našemu systému již podobnější, jedná 
se např. o ARIP. Po absolvování pomatu-
ritního studia se ze sester stávají odbor-
né sestry – Fachkrankenschwester, v pří-
padě mužů – Fachkrankenpfleger.
Od ledna 2014 se začíná v Německu po-
užívat podobný kreditní systém, jaký uží-
váme u nás.
V rámci projektu jsme navštívili několik 
státních i soukromých nemocnic. Shodné 
pro všechny nemocnice byl milý, vstřícný 

personál, čistota a velmi dobré, moderní 
přístrojové vybavení. Sestry zde pracují 
pouze v 8hodinových směnách a sanitá-
ře mají jen centrální.
Velmi nás zaujala hned v první soukromé 
nemocnici v Radebeulu elektronická do-
kumentace na ARO – JIP. U každého lůžka 
je vedle monitoru na rampě i PC obrazov-
ka s klávesnicí, kde se elektronicky zadá-
vají všechny údaje, včetně ošetřovatelské 
péče. Jednotlivé dávkovače jsou propo-
jeny s počítačem pod kódem s názvem 
léku, tím je umožněna i přesná kontrola 
dávkování. O půlnoci se dokumentace 
vytiskne pro právní podklad. Tento sys-
tém využívají již rok a jsou s ním spoko-
jeni. K našemu překvapení zde měli tele-
metrii i v odpočinkové místnosti sester.
Druhou v pořadí navštívenou byla okresní 
nemocnice v Bischofswerdě, kde se nás 
ujala vedoucí kliniky paní MUDr. Aron. 
V této nemocnici využívají systém  
SOS-NET = spojení pro mozkovou mrtvi-
ci. Nemocnice je napojena na univerzitní 
kliniku a vyšetření se provádí pomocí te-
levidea, což je přístroj s kamerou řízenou 

odborníkem z Drážďan. Pacient je tímto 
způsobem vyšetřen, přes kameru lze sle-
dovat i reakce zorniček. Odborník, který 
je na druhém konci, určí léčbu a pacient 
se nemusí překládat. Mají propracovaný 
i systém následné péče, tzv. Netzwerk 
für Gesundheit, to je síť spolupráce, kdy 
při propuštění pacienta je vše zajištěno 
včetně léků, které mu případně přivezou 
z lékárny až domů.
K této nemocnici je napojeno i soukro-
mé dialyzační středisko, které jsme si 
též mohli prohlédnout. Zde dbají na vliv 
barev a pohodlí pacientů. Každý má 
k dispozici televizi jen pro sebe a bě-
hem dialýzy pacienti šlapou půl hodiny 
na uzpůsobeném rotopedu, tím dochází 
k vyššímu účinku dialýzy a ke zlepšení 
celkové kondice pacienta. Bischofswerda 
patří do oblasti, kde žije velké množství 
Lužických Srbů a cedule jsou zde dvojja-
zyčné. Patří k ní i nemocnice v Budyšíně 
(Bautzenu), kterou jsme sice nenavštívili, 
ale zato nás paní Markéta Knoppik spo-
lečně s tlumočnicí paní Martinou proved-
ly okouzlujícím historickým centrem.
Krásné dva dny jsme strávili prohlídkou 
Městské nemocnice Neustadt v Dráž-
ďanech (Städtisches Krankenhaus Dre-
sden Neustadt), kde nám dokonalého 
průvodce dělala paní Renate Jechorek. 
V Neustadtu se specializují i na nemocné 
s nadváhou, ročně provedou 50 bandáží 
žaludku a pro tyto pacienty mají speciál-
ní lůžka se zátěží až do 350 kg, zpevněné 
stropy i operační stůl. Na interním oddě-
lení mají edukační místnost, pro pacienty 
i rodinné příslušníky, kde se učí, jak se 
správně stravovat a vařit. Pro diabetiky 
jsou určeny i rotopedy na standardních 
odděleních, pohyb na nich zlepšuje lát-
kovou výměnu. Dostali jsme se i na neu-
rologické oddělení s iktovou jednotkou, 
kde nás zaujalo využití lůžek. Pokud mají 
na neurologickém oddělení plno, ukláda-
jí pacienty na ostatní oddělení s volnou 
kapacitou. Běžně se stává, že neurolo-
gický pacient leží na gynekologickém 
oddělení, kde se o něj sice stará perso-
nál gynekologie, ale na vizitu dochází 
lékař z neurologie. Na naše námitky, co 
na to pojišťovna, nám bylo vysvětleno, že 

pojišťovna platí diagnózu a nezajímá ji, 
na kterém oddělení s ní pacient leží.

Paní Renate Jechorek nám také ukázala 
jednu raritu: železné plíce ze 60. let. Pro 
zajímavost – jedna pacientka tento pří-
stroj byla nucena používat celých 43 let, 
to je pro nás nepředstavitelné. Tato pa-
cientka onemocněla dětskou mozkovou 
obrnou v 16 letech a zemřela v 59 letech.

V nemocnici Dresden Neustadt probí-
hala i naše hospitace, v našem případě 
konkrétně na ARO, kde zvláštní poděko-
vání za trpělivost patří staniční sestře 
panu Sebastianu Schiller. Nemocnice 

Neustadt v Drážďanech byla našemu 
zdravotnictví asi nejbližší.
Na závěr nás čekala RHB klinika Bavaria 
v Kreische. Tato soukromá klinika se jako 
jediná specializuje na ty nejtěžší paci-
enty. Léčí se zde nemocní z celého Ně-
mecka. Už na první pohled působí velmi 
impozantně, spíše jako zámek. Klinika 
pojme až 1000 pacientů a její součástí je 
nemocnice se všemi potřebnými odděle-
ními včetně ARO.
Měli jsme to štěstí, že naše studijní cesta 
probíhala v předvánočním období a my 
si mohli užít kouzlo rozzářených večer-
ních Drážďan včetně historických trhů, 

jejichž návštěvu vřele doporučujeme. 
Skvělá byla i večeře v restauraci Sophien-
keller spojená s procházkou starým měs-
tem a prohlídkou Frauenkirche. Po celou 
dobu se o nás vzorově starala paní Mar-
kéta Knoppik a paní Roswitha Helfer spo-
lu s paní tlumočnicí Martinou, bez které 
by naše poznatky nebyly tak obsáhlé. Po-
děkování patří též paní Salačové za skvě-
lou organizaci.

Mária Krautstengelová 
Milada Krivanková  

interna JIP 
Nemocnice Teplice, o. z.

Studijní cesta do Drážďan v oboru interní lékařství Nemocnice Teplice
V závěru loňského roku jsme měli možnost zúčastnit se studijní cesty do Drážďan 
v oboru interní lékařství. Tato akce byla uspořádána v rámci realizace projektu „Pod-
pora přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví v oblasti vzdělávání, zvyšování kvali-
fikace a odborné spolupráce“ č. 100080150, podpořeného z evropského fondu pro 
regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR, a zúčastnilo se jí 12 zdravotníků ze všech 
pěti nemocnic Krajské zdravotní, a. s.

Kolektiv v Drážďanech
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do reKlamy
Máme silný propagační potenciál oslovující cíleně našich 6500 zaměstnanců a další 
tisíce čtenářů, kteří navštěvují naše zařízení.

Ve městech Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov se časopis dostává 
bezplatně na stoly a do stojanů v čekárnách ambulancí, na lůžkových odděleních  
je předáván hospitalizovaným pacientům. Do rukou se tak Infolisty dostávají  
nejen cílové skupině pacientů, odborného lékařského a sesterského personálu,  
ale i široké návštěvní veřejnosti.

Pojďte s námi

Kontakt: Josef.Rajchert@kzcr.eu
 +420 477 112 008, +420 477 112 030

Vycházíme 
PraVidelně 
na začátKu 
Každého měsíce
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Evropská a celosvětová populace stárne, přibývá starých 
lidí, kteří potřebují zdravotní a sociální pomoc. Proces 
stárnutí probíhá u každého člověka individuálně. Podle 
Kalvacha (2006:7) „stáří je projev a důsledek biologických 
změn, které jsou ovšem významně ovlivněny vlivy prostře-

dí, chorobami, životním způsobem i psychikou, včetně 
sebehodnocení a přijetí určité role.“ Chronologické odli-
šení a vymezení období stáří od středního – zralého věku 
je poněkud složité, většina autorů však pro zjednodušení 
výkladu používá obecné měřítko, kdy počátek stáří je sta-
noven orientačně na věk 65 let a o vlastním stáří se hovoří 
teprve od věku 75 let. V této souvislosti lze použít užíva-
nou diferenciaci, kdy rané stáří je dáno věkem od 60–65 let 
do 75 let a pravé stáří (kmetství, senium) je dáno věkem 
nad 75 let. Fyzický věk nad hranicí 90 let je označován 
za stařeckost (dlouhověkost). Nauka o stáří a procesech 
stárnutí se nazývá gerontologie. Samostatný lékařský obor, 
který se zabývá nemocemi ve stáří a jejich léčbou a před-
stavuje interdisciplinární medicinskou oblast, se nazývá 
geriatrie. V současnosti, zejména v posledních 20 letech, 

se ve vyspělých zemích začíná stále více hovořit o době 
seniorů. Věk na dožití se výrazně zvýšil na hranici 80 let 
a v demografických prognózách se v budoucnu počítá již 
s věkem kolem 85 let. Klesá také porodnost a celkové počty 
důchodců rychle narůstají. V ČR je situace obdobná. Podle 
údajů ČSÚ 2013 (Eurostat) bylo v roce 2005 v ČR 1,45 mil. 
důchodců ve věku nad 65 let. V roce 2013 žilo v ČR 1,49 mil. 
důchodců, prognóza na rok 2023 uvádí 1,96 mil. a v roce 
2050 bude v ČR žít 2,96 mil. osob starších 65 let. Obdobná 
je i dynamika vysokověkosti (nad 90 let). V roce 2013 žije 
v ČR 53 000 dlouhověkých občanů, v roce 2050 se před-
pokládá 217 000 dlouhověkých seniorů. Hlavním faktorem 
fenoménu stáří je především vyspělost a kvalita lékařské 
péče a rychlý rozvoj moderních lékařských technologií včet-
ně nových a účinných medikací. Druhou stránkou věci je 
však také klesající porodnost a tedy rychle se měnící poměr 
mezi produktivním obyvatelstvem a počtem seniorů. Vel-
mi významným faktorem je změna životního stylu, masivní 
zdravotnická osvěta, prevence a vytváření kultu „zdravého 
a aktivního životního stylu i stylu stárnutí“. Také omezení 
exhalací, škodlivin a toxinů v běžném životě má výrazný 
vliv na zlepšení zdravotního stavu populace. Stárnutí po-
pulace představuje nejzávažnější společenskou změnu. Je 
to velká výzva pro systém zdravotnictví i systémy sociální 
péče a pomoci. Samo stáří je obtížně definovatelná posled-
ní fáze životního procesu, v níž se nejnápadněji projevuje 
involuce, souhrn involučních změn, v souvislosti se zhor-
šováním zdatnosti, odolnosti a adaptability organismu. Zá-
roveň jsou patrné také psychosociální změny. „Ovdovělost 
patří k hlavním příčinám osamělosti starých lidí…“ (Kalvach 
2006:9). Ve stáří narůstá ohroženost sociální, biologická, 
zdravotní i ekonomická. Vedle involuční křehkosti, klesající 
obranyschopnosti a narůstající zranitelnosti také stoupá ri-
ziko věkové diskriminace – agismus.

ODbOrné SOCIáLní pOrADenSTví – „pArAgrAfíK“
jAK Se Správně nAChySTAT nA STáří

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

Použitý zdroj: KALVACH, Z.; ONDERKOVÁ, A.:  
Stáří – Pojetí geriatrického pacienta a jeho problémů v ošetřovatelské praxi. Praha: Galén (2006)

Hlavním úkolem období pozdní dospělosti a stáří, které má v rámci celého života smysl, je dosáhnout osobní integrity 
v pojetí vlastního života přijetím svého života bez výhrad a pochopením jeho smyslu. V zásadě je nutné, z hlediska celo-
společenského i z hlediska individuálního, realizovat dva zásadní požadavky:
1.  Urychlit celkové reformní opatření v zájmu komplexního zajištění důstojného života našich seniorů, zejména v oblasti 

zdravotnictví, sociálně-ekonomické oblasti a důchodové politiky státu. Současně je potřebné změnit vztah k seniorské 
skupině a obnovit pojetí úcty k našim seniorům.

2.  Dosáhnout žádoucích změn v individuální přípravě občana i rodiny na zajištění stáří, především přijetím koncepce 
aktivního životního stylu stáří, a dále vytváření všestranných materiálních i sociálních podmínek pro vlastní důstojné, 
aktivní a kvalitní stáří.
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Mgr. Josef Rajchert, vedoucí redaktor Infolistů

MIChAeLA bAuerOvá
vrchní sestra Oddělení nukleární medicíny 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Co byste o sobě na úvod prozradila? 
Pocházím z Litoměřic a moje dráha 
zdravotníka začala absolvováním SZŠ 
v Děčíně v roce 1997 a následným 
ukončením studia PSS ARIP. První praxi 
v oboru zdravotní sestry jsem zaháji-
la na standardním oddělení chirurgie 
děčínské nemocnice. Poté následo-
vala praxe na chirurgické JIP  pražské 
Nemocnice Královské Vinohrady. Tady 
mě naplno oslovily metody resuscitace 
a anestezie. S první zástavou a znovu-
oživením pacienta jsem si uvědomila, 
že je to obor, který chci dělat. Byl to 
nevídaný adrenalin. Mám ráda výzvy. 
Do mé praxe se počítá i přechodné 
působení v Masarykově nemocnici 
na oddělení ARO. Posledním místem 
mého působení byla anestezie v praž-
ské Nemocnici Na Homolce. Rodinná 
situace a narození dcery mě vrátilo zpět 
do Ústí nad Labem. Vzhledem k tomu, 
že na „mém“ ARO nebylo volné místo, 

přijala jsem výzvu výběrového řízení 
na současný post vrchní sestry odděle-
ní nukleární medicíny.
V současnosti máte pod vedením nový 
kolektiv…
Ano, na oddělení mám celkem 9 pra-
covnic. Hned na první pohled je zřejmé, 
že svou práci mají v malíku a profesně 
i lidsky si sedy. To mě těší. Práce se pak 
lépe organizuje.
Jaké jsou vaše profesní plány do bu-
doucna?
Vytvářet na tomto pracovišti příjemnou 
atmosféru pro pacienty a zabezpečovat 
plynulý chod oddělení.
Čím se zabýváte ve volném čase?
Mám ráda lyže, brusle a jakýkoliv ae-
robní sport. Neumím sedět doma. Nej-
větším druhým adrenalinem je ale moje 
dvouletá dcerka, kterou také učím všem 
možným sportům.

V dnešních profilech představujeme Michae-
lu Bauerovou, novou vrchní sestru Oddělení 
nukleární medicíny v Masarykově nemocnice 
v  Ústí nad Labem, 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

ZMěny ve STrAvOvACíM SySTéMu 
v MASAryKOvě neMOCnICI v uL
Od 1. 2. 2014 je v NMUL spuštěn nový systém stravovacího provozu Obelisk. 
Nejdůležitější změny oproti starému IS astris jsou následující:
• DNeS JIŽ ZaSTaRaLé ID KaRTy S MagNeTICKýM PROUŽKeM  

NeJSOU V NOVéM SySTéMU fUNKČNí: 
Zaměstnanci, kteří tuto kartu používali, budou nově používat svou „bezkontaktní“ 
zaměstnaneckou ID kartu, jako ostatní. Registrace zaměstnaneckých „bezkontaktních“ ID karet 
proběhla automaticky v systému Obelix po 25. 1. 2014.

• Je ZaVeDeN OBJeDNáVKOVý SySTéM: 
Každý strávník si musí jídlo dopředu objednat dle zveřejněného jídelníčku. K tomu slouží aplikace na Intranetu 
a zároveň dva objednávkové kiosky. Kiosky jsou umístěny u vstupu do jídelny a vedle bankomatu České spořitelny 
v budově Atria. Popis systému a manuál k používání aplikace zveřejněn na Intranetu KZ. Bez objednávky na daný 
den není možné jídlo vydat – pouze v režimu „burza“ (viz níže).

Storno objednaných jídel je možné opět v aplikaci na Intranetu nebo u kiosku, avšak pouze do termínu uzávěrky k da-
nému stravovacímu dni. Objednaná (nestornovaná) jídla budou strávníkovi účtována srážkou ze mzdy bez ohledu 
na to, zda byla skutečně odebrána.
V případě, že strávník nestihl storno objednaného jídla, může ho nabídnout do tzv. burzy. Jídla zařazená do fronty bur-
zy systém odebírá od prvního zařazeného. V případě prodeje jídla v burze bude jídlo účtováno pouze strávníkovi, který 
jídlo odebral, nikoli původnímu objednateli.
V případě, kdy si strávník nestihl objednat jídlo do uzávěrky na daný den, může využít volná jídla zařazená do burzy. 
Počet jídel v burze je však limitován nabídkou ostatních strávníků.

INfORMaCe O OVLáDáNí OBJeDNáVeK STRaVy JSOU ZVeřeJNěNy Na INTRaNeTU a weBU KZ.
Zdeněk Brabec, vedoucí Odboru stravování KZ, a. s.

!

Odborné a vzdělávací akce 
 Krajská zdravotní, a. s.

datum odborné a vzdělávací akce KZ, a. s. místo konání
3. 2. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
4. 2. 2014 Seminář Chemoterapie a její úskalí KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I
6. 2. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

10. 2. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
10. 2. 2014 Ustavení klinik UJEP MNUL KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II, III
11. 2. 2014 Základy první pomoci – cyklický povinný kurz  

pro VS, PA, DS
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I

11. 2. 2014 Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou  
ve zdravotnictví

KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II

13. 2. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
17. 2. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
20. 2. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
20. 2. 2014 Slavnostní večer k ustavení Kliniky urologie a robotické 

chirurgie UJEP MNUL 
restaurace Větruše Ústí nad Labem

24. 2. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
25. 2. 2014 Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou  

ve zdravotnictví
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II

25. 2. 2014 Periferní žilní vstupy KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I
27. 2. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

Odbor vědy, výchovy a dalšího vzdělávání (OVVDV) KZ, a.  s. 


