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v minulém týdnu byly Krajskou zdravotní, a.s.
úspěšně v termínu odevzdány poslední z velkých
projektů z evropských peněz – 3 projekty integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví. Tyto představují pro KZ, a.s. dalších cca. 250
mil. Kč investičních peněz do přístrojové techniky
zejména onkologických a traumatologického centra
a to bez jakékoli finanční spoluúčasti KZ, a.s. Mimo
skutečnosti, že naše nemocnice budou špičkově vybavené, Vám velmi rád předávám
tyto příznivé informace i z dalších důvodů.
Jednoznačně totiž prokazují, že změna příspěvkových organizací na akciovou společnost nepřinesla žádná omezení v přístupu k investičním dotacím tak, jak bylo odpůrci
transformace mnohokrát argumentováno. Naopak celý administrativně extrémně náročný proces zpracování těchto a dalších projektů celkově za téměř miliardu Kč mohl
být zvládnut pouze díky centralizaci mnoha činností v rámci naší akciové společnosti.
Výhradně v rámci jednotlivých nemocnic by toto bylo prakticky nemožné.
Klady sloučení jednotlivých nemocnic do a.s. se velmi často redukují na množstevní slevy při společných nákupech. Přitom obdobných příznivých synergických efektů
transformace jako výše popsané projekty je mnoho. Postupně si dovolím Vás s těmi
nejvýznamnějšími seznámit.
Ing. Eduard Reichelt
ředitel Krajské zdravotní, a.s.
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Představujeme Krajské odborníky Krajské zdravotní, a.s.
primář MUDr. Daniel Nalos – Krajský odborník intenzivní péče
ského a středního zdravotnického personálu. Zbrklé zavedení vzdělávacího systému
nabízí kvalifikovanou sestru po více než
devítiletém studiu, paradoxně na lékaře
„stačí“ desetileté studium. Tento stav nám
nedovoluje využít optimálně již existující
kapacity.
Na druhé straně se podařilo získat pro
všechna pracoviště ARO Krajské zdravotní, a.s. společnou akreditaci pro výchovu
lékařů. To umožní přijímat absolventy na
všechna pracoviště ARO Krajské zdravotní,
a.s. s tím, že si doplní dovednosti na pracovišti se širším spektrem činnosti.

MUDr. Daniel Nalos
Náměstek pro zdravotní péči MNUL, o.z.
Primář odd. intenzivní medicíny MNUL, o.z.

 Proč jste si vybral svůj obor?
K oboru mě vedla úcta k lidskému životu
a snaha udělat maximum pro jeho zachování.
 Co je pro náš region typické?
ARIM (anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína) je základním oborem
a intenzivní medicína je kvantitativně na
slušné evropské úrovni zajišťována po celé
České republice.
Kvalitativní ukazatele nejsou zatím obecně
k dispozici.
Náš kraj svým podlouhlým tvarem si z hlediska dostupnosti bude vyžadovat, na rozdíl od Plzeňského a Jihočeského kraje, více
než jedno specializované pracoviště. Intenzivní péče poskytuje servis pacientům řady
oborů a v určitém rozměru završuje potřeby
těchto oborů.
Síť a velikost jednotlivých jednotek intenzivní péče bude muset reagovat na základní koncepci rozvoje akutních lůžek.
Dostupnost intenzivní péče se výrazně
zlepšila integrací záchranných služeb a zavedením letecké přepravy. Pro obyvatele
Šluknovského výběžku je přesto intenzivní
péče dostupná s určitým časovým zpožděním.
Za největší ohrožení intenzivní medicíny
v Ústeckém kraji považuji nedostatek lékař-

 Jak hodnotíte vybavení a úroveň ve Vašem oboru?
Vybavení technikou je vcelku na vysoké
úrovni, ale není homogenní v celé KZ, a.s.
Kvalitní vybavení rychle morálně i technicky
stárne a je třeba ho stále doplňovat.
Kvalita vybavení není sama pro kvalitu poskytované péče tak podstatná, jak se jí často mediálně přisuzuje.
Není tak důležité, jak drahé a vybavené
auto řídíte, ale jak ho řídíte. Největší ochrana života a zdraví pacientů spočívá v logistice poskytování zdravotní péče, je třeba,
aby nemocní byli v pravý čas na pravém lůžku s přiměřenou léčbou a péčí odpovídající
právě jejich aktuálnímu stavu.
 Jak vnímáte funkci Krajských odborníků?
Jedním z prvních opatření bude provedení
auditu intenzivní péče ve všech nemocnicích KZ, a.s. Pokusíme se o zmapování
nejen kvantity, ale pokud nám to nástroje
auditu dovolí, také kvality poskytované intenzivní péče.
Funkci odborného koordinátora tak nákladné péče, jako je intenzivní medicína, která
představuje až 30 % výdajů nemocnice na
zdravotní péči postrádám již velice dlouho.
Je pouze škoda, že působnost „Krajského
odborníka“ je omezena jen na KZ, a.s. a ne
na ostatní nemocnice působící v kraji. Hlavní důvody, proč by měla existovat možnost
spolupráce, jsou vedle zajištění odborné
úrovně, efektivní regulace nákladné intenzivní péče a výchova odborných lékařů.

 Co vidíte jako prioritu ve Vašem oboru?
Hlavní prioritu vidím ve stabilizaci lékařského i středně zdravotnického personálu.
Finanční ohodnocení mimořádně náročné
práce není ještě na odpovídající úrovni.
Ostatní priority lze shrnout takto:
Optimalizace lůžkového fondu Intenzivní
medicíny tak, aby odpovídala požadavkům
i rozvoji medicíny v Ústeckém kraji musíme
vytvořit v návaznosti na ostatní spolupracující obory.
Poskytnout vysoký standard služeb, který bude zároveň příznivě vnímán pacienty
a jejich okolím.
Zavést systém předávání odborných i organizačních zkušeností mezi jednotlivými
nemocnicemi.
 Jak si představujete kooperaci jednotlivých oborů napříč KZ ?
Jistá forma kooperace mezi jednotkami intenzivní péče samozřejmě již existuje od
jejich vzniku. Možnosti kooperace na vyšší
úrovni snad odhalí plánovaný audit. Domnívám se, že reservy optimalizace a spolupráce v intenzivní medicíně jsou zejména
uvnitř jednotlivých nemocnic Krajské zdravotní, a.s.
 Je něco (přístroj, technologie, odborník),
co závidíte kolegům v jiných regionech,
resp. co byste pro Váš obor rád získal?
Inspiraci a poučení lze najít v celé naší republice. V současné době jsou i naše oddělení cílem častých návštěv z ostatních
krajů. Masarykova nemocnice disponuje
velmi moderním pojetím intenzivní péče,
od přijetí akutního pacienta přes jeho rychlou diagnostiku až po včasné uložení na
odpovídající lůžko.
Základ tvoří Emergenci s fungujícím tříděním, lůžkovým, diagnostickým a sálovým
zázemím.
Přál bych si, aby se naše zdravotnictví ve
všech směrech stalo součástí vyspělé Evropské kultury, stejně jako lidé, kteří ho
ovlivňují a stejně tak i lidé, kteří využívají
jeho služeb.
I když vidím, že cesta nebude snadná, myslím si, že pro to máme dobré předpoklady.
redakce Infolistů
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IT Management ve zdravotnictví
V
červencovém
čísle evropského
časopisu
Healthcare IT Management (HIT) byl
publikován článek
Transformation of
five hospitals into
one organization
and related chanIng. Martin Zeman ges in IT (Transformace pěti nemocnic do jedné organizace a související
změny v IT).
Časopis Healthcare IT Management (Řízení
IT ve zdravotnictví) je jako oficiální časopis
Evropské společnosti pro řízení IT ve zdravotnictví (EAHITM) distribuován z Bruselu
do více než 28 evropských zemí. Vychází
čtvrtletně, má přes 30 000 čtenářů a je nejrozšířenějším evropským časopisem z této
odborné oblasti. Elektronická verze časopisu je dostupná na www.hitm.eu.
Redaktoři mě požádali o příspěvek, jehož
téma ponechali na mé volbě. Navrhl jsem
tedy aktuální téma transformace našich
pěti nemocnic do akciové společnosti z pohledu IT.
Pokusil jsem se čtenářům časopisu přiblížit
naše zkušenosti z probíhající transformace
pěti nemocnic, příspěvkových organizací
do jediné, již dříve existující akciové společnosti. Současná proměna a zároveň
sloučení pěti poměrně velkých, značně rozdílných nemocnic a IT světů do homogenní

organizace, obchodní společnosti, je i v evropském měřítku zajímavá a poučná. Většinou se v Evropě setkávám s fúzováním dvou
nemocnic, z nichž minimálně jedna nemění právní formu a často si obě nemocnice
ponechávají právní subjektivitu. Případně
se jedna nemocnice připojuje k fungující
skupině či holdingu a nebo je v regionu
systém podobný našemu bývalému socialistickému zdravotnictví a zdravotnické
subjekty jsou provázány do organizačních
složek státu či regionu podobně, jako kdysi v KÚNZ. Rozsah současně realizovaných
změn a jejich odraz v IT strategii Krajské
zdravotní je tak tématem, které oslovuje
i odbornou veřejnost z hospodářsky rozvinutějších zemí EU.
Kromě představení Krajské zdravotní, a.s.
a její IT strategie jsem shrnul naše poznatky pro evropské čtenáře v závěru příspěvku
ětší
následujícími větami: „Procházíme největší
avotnicctví
realizovanou reorganizací ve zdravotnictví
h. Bez
v naší zemi v posledních letech.
stavevětších zkušeností jsme byli vystaveěkolik
ni změnám, které jsme sice několik
ná
let očekávali, ale jejichž skutečná
podoba pak byla poznávána či
určována až za běhu. Přestože
známe množství modelových siná
tuací ze světa, popisujících možná
mocuspořádání ICT v řetězcích nemocemi je
nic, reálná situace v konkrétní zemi
tě
unikátní zkušeností. Na cestě k efektivit
efektivitě
ních ko
ona inovacím, při zavádění moderních
konme
ceptů e-health do zdravotní péče, se učí
učíme
li
zároveň postupům, které jsme spojovali

dosud spíše s jinými odvětvími podnikání
či služeb, než se zdravotnictvím ve veřejných nemocnicích. Jedině tehdy může ICT
účinně podporovat podnikové strategie
a řízení změn.“
V posledních letech byly naše výsledky z oblasti IT opakovaně publikovány celosvětově
prostřednictvím případových studií, popisujících jednotlivé projekty nebo řešení,
např. SAP, aplikace IP telefonie či PACS,
v Maďarsku vyšla studie o strategickém řízení IT v Masarykově nemocnici v Ústí nad
Labem. Přispíváme také do sborníků ze zahraničních konferencí, vycházejících knižně
či časopisecky v renomovaných světových
nakladatelstvích, avšak poprvé jsme měli
samostatný příspěvek v tak významném

odborném zahraničním periodiku.

Ing. Martin Zeman
vedoucí CIS, KZ, a.s.

Veřejná sbírka „Brýle pro Afriku“

Masarykova nemocnice

15. 6. 2008 byla ukončena veřejná sbírka dioptrických brýlí, pořádaná dobrovolnickou kanceláří DOBRO-DRUH.
Celkem bylo sebráno 621 kusů z toho 571 kusů
dioptrických brýlí. Sbírka byla odeslána do Prahy, kde se budou brýle třídit a odesílat do Afriky.
Velice děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.
Děkujeme:
• Základním a středním školám v Ústí nad Labem, v Povrlech a v Chabařovicích
• MŠ Zvoneček v ÚL
• Informačnímu středisku města ÚL
• Svazu tělesně postižených v Litoměřicích
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Jmenovitě:
• paní Jitce Donaufové
• paní Aleně Davidové
• paní Jarolímové
• paní Karle Pabiánové
• paní Janě Malečkové
• paní Zemanové
• paní Ivaně Kohoutové
Děkujeme všem neznámým dárcům, zaměstnancům nemocnice a v neposlední
řadě děkujeme pracovnicím zákaznického
centra, které pomáhaly ve sběrném místě.
Bohdana Furmanová
koordinátorka

Vědecká rada Krajské zdravotní, a.s.

Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.
primář neurochirurgické kliniky MNUL, o.z.

Dne 2. 6. 2008 byla konstituována
Vědecká rada KZ, a.s., jako poradní
orgán ředitele a náměstků KZ, a.s.
Navázala na působnost Vědecké
rady v Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem od roku 2001.

Založená Vědecká rada bude pracovat ve složení:
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
• Doc. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D. – primář kardiologické kliniky
• MUDr. Pavel Dlouhý – primář infekčního oddělení
• MUDr. Daniel Nalos – primář ARO
• MUDr. Petr Opletal – chirurgická klinika
• Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc. – primář neurochirurgické kliniky
Nemocnice Chomutov, o.z.
• MUDr. Aleš Chodacki – primář oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Most, o.z.
• MUDr. Saša Štembera – primář chirurgického
oddělení
Nemocnice Teplice, o.z.
• MUDr. Marta Vachová – neurologické oddělení
Předsedou byl zvolen Doc. MUDr. M. Sameš, CSc.
Na jednání byl přijat statut Vědecké rady a byly definovány hlavní směry činnosti.
Vědecká rada chce podporovat a stimulovat profesionální růst lékařů a středního zdravotnického
personálu. Byl aktualizován dotazník pro hodnocení vědecké, výzkumné a vzdělávací činnosti jednotlivých oddělení. Výsledky a bodový zisk budou
ovlivňovat rozhodování investiční komise KZ, a.s.

Vědecká rada bude mít své zastoupení při výběrových řízeních v KZ,
a.s. Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti byla oživena Cena za
nejlepší vědeckou práci lékařů do
35 let, lékařů nad 35 let a ceny pro
středně zdravotnický personál.
Významným pokrokem bylo schválení nákladového střediska v SAP pro
ceny za nejlepší publikace, současně byly odsouhlaseny celkové odměny ve výši 250 tisíc Kč na rok:
Lékaři (obě kategorie)
1. místo
50 tis. Kč
2. místo
30 tis. Kč
3. místo
20 tis. Kč
Středně zdravotnický personál
1. místo
10 tis. Kč
2. místo
6 tis. Kč
3. místo
4 tis. Kč
Přesné podmínky soutěže a termín
přihlášek budou primářům oznámeny vždy v měsíci lednu následujícího roku. Uvedené zápisy z jednání
Vědecké rady a hodnotící dotazník
bude možno shlédnout na internetových stránkách KZ, a.s.
Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.
primář neurochirurgického oddělení MNUL, o.z.

Robot da Vinci je tady
Dovolujeme si oznámit, že Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. obdržela veledůležitou zásilku nového vybavení. Do prostor expedice dorazil v předstihu robot da Vinci pro náročné operace.
V příštím čísle povíme více …
redakce Infolistů
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Semináře, Sympózia, Kongresy
XII. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

Masarykova nemocnice

MUDr. Pavel Dlouhý
V polovině června se v Severočeském
divadle opery a baletu v Ústí nad Labem
sešlo na 400 infekcionistů, mikrobiologů, epidemiologů, intenzivistů, veterinářů a odborníků na antibiotika a vakcíny,
zkrátka všech, kteří se zabývají diagnostikou, léčbou a prevencí infekcí. Infekční oddělení Masarykovy nemocnice zde
uspořádalo pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce a ústeckého
primátora Jana Kubaty XII. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech.
Hlavním tématem kongresu byly infekce
přenášené klíšťaty a účastníci se dozvěděli mnoho nových poznatků o životním
cyklu klíštěte a jeho výzbroji pro nalezení
hostitele, překonání jeho obrany a získání potravy. Řada přednášek byla věnová-

na diagnostice lymské boreliózy, zejména její kloubní a nervové formy. V léčbě
boreliózy se používá osvědčených antibiotik po dostatečně dlouho dobu, nemá
smysl léčit pouhou přítomnost protilátek
v krvi. Průběh klíšťové encefalitidy bývá
v posledních letech závažnější, mnohdy
dochází k obrnám a úmrtím. Důvodem
je častější postižení seniorů, kteří tráví
volný čas v přírodě. Očkování proti klíšťové encefalitidě je spolehlivou ochranou
v každém věku. Zajímavé byly přednášky
veterinářů o projevech obou infekcí u psů
a koček.
Další část kongresu byla věnována baktériím odolným k antibiotikům. Nejznámější jsou MRSA infekce. Účastníci se dozvěděli, že v loňském roce dosáhly MRSA
kmeny v České republice již 16,1 %, a tak
zvolna následujeme USA a západní Evropu. Stále je třeba bránit šíření této
nákazy v našich nemocnicích. Naštěstí
již máme k dispozici několik účinných
antibiotik proti MRSA, jejich nevýhodou
je vysoká cena. Na kongresu bylo poprvé
v ČR představeno také zcela nové antibiotikum tigecyklin s výborným účinkem
právě na rezistentní druhy baktérií.
Další sympózia se věnovala léčbě život
ohrožujících infekcí vyvolaných houbami, chronickým zánětům jater u uživatelů

VII. Regionální konference sester

MUDr. Milan Šafařík
Oční oddělení
Lada Šedivá a Pavlína Staňková
Gynekologicko-porodnické odd.
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drog, léčbě HIV/AIDS, meningokokovým
infekcím nebo třeba farmakologii antibiotik. Řada přednášek byla určena také
pro zdravotní sestry a laboranty.

Úspěšný byl společenský program kongresu, zejména divadelní představení
Hello, Dolly s Danielou Šinkorovou nebo
stoletá diskotéka v restauraci Doma. Většina účastníků z Čech i Slovenska byla
překvapena krásným okolím města Ústí
nad Labem a zejména nádherně zrekonstruovaným infekčním pavilonem, který
je nyní nejmodernějším infekčním pracovištěm v republice.
MUDr. Pavel Dlouhý
primář Infekčního oddělení MNUL, o.z.

Nemocnice

Děčín

V děčínském Kině Sněžník se dne 19. 6. 2008 konala VII. Regionální
konference sester. Akce probíhala pod záštitou Nemocnice Děčín, o.z.
a byla ohodnocena kreditními body České asociace sester. Tato odborná
setkání sester a lékařů děčínské nemocnice probíhají již čtvrtým rokem
a nacházejí stále více příznivců. Zajímavé přednášky autoři doplnili krátkými filmy k danému tématu a názorně tak prezentovali např. některé
operační postupy prováděné v naší nemocnici. Konferenci zahájil náměstek pro zdravotní péči společnosti Krajská zdravotní, a.s. MUDr. Jan Lami
a ředitel Nemocnice Děčín, o.z. Ing. Luděk Rückl, kteří popřáli všem mnoho zdaru v jejich další práci. V letošním roce plánujeme jako každoročně
také podzimní konferenci sester, která se bude konat 23. 10. 2008 a na
kterou Vás tímto srdečně zvu.
Barbora Mudrová
hlavní sestra, Nemocnice Děčín, o.z.

Detekce sentinelové uzliny u karcinomu mammy

Nemocnice

Karcinom mammy je nejčastějším maligním onemocněním
u žen v průmyslových zemích
a tvoří více než čtvrtinu nově
diagnostikovaných malignit.
Incidence karcinomu mammy
má vzestupnou tendenci a dosahuje přibližně 115 nových
onemocnění na 100 000 žen.
Každá desátá žena může během svého života onemocnět
touto chorobou. Průměrný věk
pacientek s novým záchytem
MUDr. Aleš Chodacki
tohoto onemocnění se pohybuje okolo šedesátého roku života, 11 % žen je při stanovení
diagnózy mladších než 45 let, 20 % je starších 75 let. Více než
polovina karcinomů mammy je diagnostikována u žen ve věku
do 60 let. Mortalita choroby je vysoká a u žen mezi třicátým
a padesátým rokem života je v této skupině nejčastější příčinou
úmrtí.
Chirurgické řešení tohoto závažného onemocnění je individuální, závisí na řadě dalších faktorů, přihlíží se i k přání pacientky
a je těsně spjato s výkonem v oblasti příslušné axily, s tzv. exenterací. Cílem exenterace axily je posouzení stupně postižení příslušných axilárních uzlin jako velmi důležitého prognostického
faktoru karcinomu mammy a následně i určující adjuvantní systémovou onkologickou terapii. Provedení exenterace axily však
může vést k akutním i chronickým pooperačním komplikacím.
Akutními komplikacemi mohou být hematomy, seromy či infekce. Podstatně závažnější pro další kvalitu života pacientky jsou
však chronické komplikace, zejména lymfatické edémy, dysestezie či bolest příslušné končetiny. Pooperační komplikace se
dle údajů z velkých souborů vyskytují v 10 – 50 % (!) u operovaných pacientek po provedené exenteraci axily.
Přibližně u 60 – 70 % pacientek je nález v oblasti axilární negativní, tedy bez postižení jakékoli z uzlin. Nabízí se tedy použití
metody, která by odstranila nutnost rutinního provádění exenetrace axily u žen bez tumorózního postižení příslušných uzlin
a vyloučení výskytu akutních a zejména chronických komplikací
po provedené exenteraci axily.
Metodou, která toto umožňuje je tzv. detekce sentinelové uzliny. Základy pro tuto metodu byly položeny v roce 1977, v roce
1992 byla detekce sentinelové uzliny provedena u maligního
melanomu a o rok později u karcinomu mammy. Pro detekci
se již od počátku užívá radiofarmakum 99mTc značený koloid
albuminu. Princip detekce sentinelové uzliny vychází z poznatku transportu volných či uvolněných nádorových buněk lymfou
z primárního tumoru do jedné či více příslušných uzlin. Tyto
uzliny fungují jako “filtr“ a buňky jsou zde zachyceny. Cílené
nalezení této jedné či více sentinelových uzlin vhodnou metodou tedy ozřejmí stupeň jejich postižení a za předpokladu negativního nálezu v oblasti sentinelové uzliny tento minimálně
invazivní zákrok zabrání provedení zbytečné exenterace axily

Chomutov

s výše uvedenými akutními, či chronickými komplikacemi. Nevhodné pro detekci sentinelové uzliny jsou případy rozsáhlých
tumorů, multicentricita, inflamatorní karcinom, duplicita, dříve
provedené zákroky v oblasti postižené mammy a axily a jasné
tumorózní postižení axily. Alergie v anamnese není kontraindikací detekce.
Pro vlastní detekci sentinelové uzliny je na pracovišti Nukleární
medicíny používán albumin, značený 99mTc izotopem s poločasem rozpadu 6 hodin. Aplikovaná dávka pro vyšetření je velmi
malá a je jen zlomkem používaných aktivit pro jiná vyšetření
v nukleární medicíně. Proto je možné provádět zákrok v oblasti sentinelové uzliny na jakémkoli chirurgickém pracovišti, se
souhlasem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Detekce je obvykle provedena v tzv. dvoudenním protokolu.
První den je provedena aplikace radiofarmaka na Oddělení nukleární medicíny. Způsob aplikace je možný intradermálně, subdermálně či např. peritumorálně. Řádově v desítkách minut po
aplikaci radiofarmaka dojde
k zobrazení příslušné sentinelové uzliny, její vizualizace
probíhá na Nukleární medicíně pomocí gama kamery
a obvykle jsou provedeny
snímky v projekci předozadní a příslušné boční. Poté je
nesmyvatelnou fixou na kůži
označeno místo, kde se nachází příslušná sentinelová
uzlina. Následující den po
označení sentinelové uzliny
je při vlastním chirurgickém
zákroku tato uzlina nalezena
pomocí tzv. gama sondy, extirpována a odeslána na histologické peroperační vyšetření. Histologický nález určí další postup
léčby. V případě negativního nálezu tedy není exenterace axily
provedena. Tento dvoudenní protokol je upřednostňován, v případě nutnosti lze bez jakýchkoli komplikací či omezení provést
i tzv. jednodenní protokol, kdy po označení sentinelové uzliny
v ranních hodinách na pracovišti Nukleární medicíny může cca
již za dvě hodiny následovat chirurgické řešení.
Detekce sentinelové uzliny u karcinomu mammy nabízí možnost minimálního invazivního zákroku v oblasti axily s vyloučením pooperační morbidity v důsledku obvykle provedené
exenterace a je i cennou metodou k stagingu tohoto závažného
onemocnění. Převaha negativních histologických nálezů sentinelových uzlin umožňuje zachovat lymfatika v oblasti axily intaktní a zcela tedy eliminovat pooperační komplikace, zejména
charakteru lymfatických otoků. Výsledky detekce sentinelové
uzliny prováděné na pracovišti Nukleární medicíny v Chomutově s 98% senzitivitou zcela korelují s celoevropskými údaji.
primář MUDr. Aleš Chodacki
oddělení Nukleární medicíny, Nemocnice Chomutov, o.z.
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Jak se šije na miminka?

Masarykova nemocnice
a ponožky pro nedonošené děti. Aha, tak proto je někde mají
a my jim mohli jen závidět. Měli jsme velkou radost a zvlášť
když pošta doručila tři velké pytle. No jo, jenže některé kousky
by mohly nosit i batolata, větší děti, ba i dospělý by měl pěkného kulicha. Tak jsme se podělili s Dětskou klinikou, matky si
něco odnesly a byli jsme zase bez. Jednorázově nás zásobily
dámy z klubu důchodců v Lovosicích. Ale opravdovou pomocí
byly zase čtenářky Praktické ženy po uplynutí cca čtyř let. Po
předchozí zkušenosti asi dostaly návod – pleťte velikost jako
na pomeranč. Opět přišlo několik pytlů s nádhernými bačkůrkami, čepičkami a někdy i rukavičkami.
Tentokrát jsme nikomu nic nedali, bylo to všechno pro naše
mrňata. Krásné soupravičky v pomerančové velikosti. Nechcete
někdo zkusit podobnou ruční práci?
Mgr. Markéta Svobodová
vrchní sestra
Ženské oddělení MNUL, o.z.

Všichni známe obrázky dětí v inkubátorech, kde jsou mimina
v čepicích a ponožkách. Děti si lebedí, je jim teplo a hebko.
Chtěli jsme to samozřejmě na oddělení také, ale tyto věcičky
v těchto velikostech se neprodávají. Jak na to? Řešili jsme to
svépomocí, jedna šikovná kolegyně šila čepice z barevného fleecu. Jenže to nestačilo, čepice mizely. A zkuste jich ušít 50!
Pak mi najednou zavolala šéfredaktorka Praktické ženy, že si
naši porodnici vybrali mezi 10, kterým čtenářky napletly čepice

Setkání parkinsoniků

František Zeman
Dne 19. 6. 2008 se v Nemocnici Děčín
uskutečnilo od 15 do 17 hodin setkání
parkinsoniků.
Setkání pořádalo Sdružení Parkinson ve
spolupráci s neurologickým oddělením
Záchranáři z Filipín
Nemocnice Děčín, o.z.
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Nemocnice
Nejdříve všechny zúčastněné (cca 35
přítomných) přivítala primářka neurologického oddělení MUDr. Iva Ondečková.
Po té předala slovo neuroložce intenzivně
se zabývající právě touto problematikou
MUDr. Lucii Kozlové z Ústí nad Labem.
Ve své zajímavé přednášce posluchače
seznámila s cennými informacemi týkajícími se života s Parkinsonovou nemocí,
především s důležitostí léčby, rehabilitace, správné životosprávy a psychohygieny v průběhu nemoci. Dále byli pacienti
seznámeni s novinkami ve farmakologické léčbě této nemoci.
Na závěr přítomné informoval předseda
klubu Společnosti Parkinson pro Děčínský region p. František Zeman o aktivitách tohoto sdružení a proběhla diskuse, kde si nemocní mezi sebou vyměnili
nové poznatky a zkušenosti.

Děčín

Činnost ve Společnosti Parkinson dává
členům možnost nahlédnout do často
specifických problémů a potíží, se kterými se parkinsonici potýkají. Tato skutečnost iniciovala současnou aktivitu ke
zviditelnění nemocných Parkinsonovou
nemocí a lepšímu přizpůsobení péče jejich potřebám.
Závěrem bych poděkovala všem přítomným, kteří se podíleli na tomto setkání
a popřála Společnosti Parkinson a hlavně jejím členům hodně sil a trpělivosti
v boji s tímto závažným neurologickým
onemocněním.
Pavlína Ledvinová
vrchní sestra, Neurologické oddělení
Veselá současnost
Nemocnice Děčín, o.z.

Ergoterapie

Nemocnice
Rehabilitační
oddělení Nemocnice Teplice, o.z. nabízí
širokou škálu
léčebné terapie. Na základě odborného
vyšetření rehaJana Hanusová
bilitačními lékaři, odborníky jiných oborů, obvodními
lékaři a jejich doporučením je možné absolvovat komplexní léčbu.
Ta se skládá ze tří základních možností:
• fyzikální terapie, což je léčba pomocí
přístrojové techniky a vodoléčebné
procedury
• vlastní léčba s využitím řady léčebných metod, jak aktivních, tak pasivních
• a využití ergoterapie pod starým názvem – léčba prací.
…. A o té něco navíc.
Ergoterapie využívá specifické diagnostické léčebné metody, postupy a činnosti
při léčbě jedinců každého věku, různého
typu postižení, kteří jsou dočasně nebo
trvale fyzicky, psychicky, smyslově nebo
mentálně postižení.
Cílem této práce je dosažení maximální
možné soběstačnosti v běžných denních

činnostech (oblékání, sebesycení, hygiena), pracovních činnostech a aktivitách
volného času.
Ergoterapeut pomáhá řešit praktické
otázky související se snížením či ztrátou
soběstačnosti. Spolupracuje s ošetřujícím lékařem. Spolu s ním doporučuje,
navrhuje vhodné kompenzační pomůcky, učí pacienty, členy rodiny i ošetřující
personál tyto pomůcky používat. Informuje pacienty, členy jejich rodiny například o bezpečnostních a bezbariérových
úpravách bytu. Stanovuje krátkodobý
a dlouhodobý ergoterapeutický plán.
Snaží se odpoutat pozornost pacienta
od nepříznivého vlivu onemocnění, pomáhá udržovat dobrou duševní pohodu.
Cíleně, dávkovaně vytváří smysluplnou
činnost k obnově postižených funkcí. Pro
vysvětlení jde o nácvik běžných denních
činností – nácvik sebesycení, oblékání,
hygieny – využití nácvikové koupelny,
přesuny lůžko – vozík a další možnosti.
Učí nacházet vhodnou pracovní polohu,
správný sed, zvedání břemen, upozorňuje na vhodné a nevhodné činnosti související s jeho aktivitami. Spolupracuje
s fyzioterapeuty, s ošetřujícím zdravotním personálem v rehabilitaci kognitivních funkcí, komunikačních a sociálních
dovedností (např. nácvik řeči s využitím
afatického slovníku, cvičení mimického

Teplice

svalstva před zrcadlem, nácvik orientace,
čtení, atd.).
Na rehabilitačním oddělení teplické nemocnice je vybavená ergoterapeutická
dílna. Zde je prováděna terapie nejen
pro ambulantní pacienty, ale zejména

pro pacienty lůžkového rehabilitačního
oddělení, kteří jsou schopni transportu
z lůžka na vozík a zpět a jsou již schopni větší zátěže. Pokud toto nezvládají,
dochází ergoterapeut za nimi a provádí
terapii přímo na lůžku.
Tuto péči poskytujeme podle potřeby i na
dalších odděleních nemocnice – zejména na oddělení ARO, chirurgii, neurologii,
oddělení rehabilitačního ošetřovatelství
a dalších.
Jana Hanusová
vrchní sestra Rehabilitačního oddělení
Nemocnice Teplice, o.z.

Od 1. 7. 2008

Od 1. 6. 2008

Personální změny v KZ, a.s.

vykonává funkci primářky
Onkologického odd. Nemocnice Chomutov MUDr. Martina Chodacká.

vykonává pozici primáře oddělení Interna I. v Nemocnici
Teplice vykonává MUDr. Petr
Reichert.

vykonává funkci vrchní sestry oddělení Interny I. v Nemocnici Teplice Zuzana Mocová.

vykonává funkci vedoucí
Personálního a mzdového
odd. Nemocnice Teplice Pavlína Huttrová.

vykonává funkci vrchní sestry Gynekologicko-porodnického odd. Nemocnice Chomutov Šárka Součková.

Vedoucím údržby a kotelny
je pan Petr Peška.

bylo obsazeno místo vedoucího oddělení klinického
controllingu panem Michalem Peškem.
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Kulturní info

Kamencové jezero v Chomutově
již od 11.00 soutěže pro rodiče

s dětmi

sobota 9. srpna 13.00 hodin

rozverné
léto
GS
THE HO
[IRSKO]
NATURAL

ALL X

DAVID
KRAUS
www.skz-chomutov.cz

V÷TRUŠE 2008
PROMENÁDNÍ KONCERTY
Každou nedøli – Srpen – Vøtruše – U blu
bludištø
udištø
3. 8. 2008
10. 8. 2008
17. 8. 2008
24. 8. 2008
31. 8. 2008

15.00 hod.
15.00 hod.
15.00 hod.
18.00 hod.
15.00 hod.

LABSKÁ KAPELA
DUO CLASSIC (kytara - flétna)
ALBIS JAZZ BAND
ROSA BAND
BRASS BOMBERS

Vstupné zdarma. Hraje se jen za pĆíznivého poêasí. Zmøna programu vyhrazena.
Aktuální info na www.korbelyi.cz
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JABLKOŇ
BABY GRACE

MELOUNI

SON

CALIENTE

KUMBALU

JINDRA KEJAK

Í
SVÍTÁN
Generální partneři:

OLYMPIC

TA JANA
Z VELKÉ
OHRADY

Lékařská pohotovost v Ústeckém kraji
Děčín

Nemocnice Žatec
Studentská 1001, Žatec (areál nemocnice)

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.
28. října 110/11, Děčín I

Pohotovostní péče pro dospělé, tel.: 415 748 249
sobota, neděle, svátky

pondělí – pátek
Pohotovostní péče pro dospělé, pohotovostní péče sobota, neděle, svátky
pro děti a dorost, tel.: 412 510 666, 412 510 555
pondělí – pátek
sobota, neděle

18.00 – 21.00 hod.
9.00 – 18.00 hod.

Lužická nemocnice a poliklinika
Jiráskova 4, Rumburk
Pohotovostní péče pro děti a dorost
tel.: 412 332 247
pondělí – pátek
sobota, neděle

16.00 – 22.00 hod.
7.00 – 22.00 hod.

MUDr. Kořínek – ambulantní pohotovostní péče
Vilémovská 400, Velký Šenov

Pohotovostní péči pro Lovosice zajišťuje
Podřipská nemocnice Roudnice nad Labem
přímo v Lovosicích

17.00 – 20.00 hod.
8.00 – 13.00 hod.

Pohotovostní péče pro děti a dorost,
tel.: 415 748 249
pondělí – pátek
sobota, neděle, svátky

17.00 – 20.00 hod.
9.00 – 20.00 hod.

Stomatologická pohotovostní služba
není na okrese provozována.

Most

Stomatologická pohotovostní služba
není na okrese provozována.

Teplice
MUDr. Hana Pácaltová
U Nemocnice 3065, Teplice (vchod vedle Polikliniky)
Pohotovostní péče pro dospělé, tel.: 417 519 721
Pohotovostní péče pro děti a dorost,
tel.: 417 519 722
pondělí – pátek
sobota, neděle,svátky

MUDr. Jan Rokyta
Pohotovostní péče pro dospělé

18.00 – 20.00 hod.

18.00 – 21,00 hod.
9.00 – 20.00 hod.

Pohotovostní péče pro dospělé, tel.: 412 391 444

pracoviště Most
J. E. Purkyně 270/5, PSČ 434 01, tel.: 478 031 111

Hornická nemocnice s poliklinikou, s.r.o., Bílina
Pražská 206/95, Bílina
(areál nemocnice)

pondělí – pátek
sobota, neděle

pondělí – pátek
sobota, neděle

Pohotovostní péče pro dospělé
Pohotovostní péče pro děti a dorost

18.00 – 6.00 hod.
7.00 – 6.00 hod.

Nemocnice Varnsdorf
Karlova 2280, Varnsdorf

pracoviště Litvínov
Žižkova 151, PSČ 436 01, tel.: 478 012 111

Pohotovostní péče dospělé, pohotovostní péče pro pondělí – pátek
děti a dorost, tel.: 412 372 445
sobota, neděle
pondělí – pátek
sobota, neděle

18.00 – 21.00 hod.
11.00 – 20.00 hod.

18.00 – 21.00 hod.
9.00 – 20.00 hod.

Stomatologická pohotovost je zajišťována
jednotlivými lékaři v sobotu, neděli a svátek
8.00 – 11.00 hod. dle rozpisu stanoveného 1/2
roku dopředu (vychází v místním tisku a na internetu).

Chomutov

18.00 – 21.00 hod.
11.00 – 20.00 hod.

MUDr. Jiří Biolek
Pohotovostní péče pro děti a dorost

pondělí – pátek
sobota, neděle, svátky

VITA s.r.o., Městská nemocnice Duchcov
Nemocniční 264, Duchcov
Pohotovostní péče pro dospělé
Pohotovostní péče pro děti a dorost

pondělí – pátek
pracoviště Most
Most, J. E. Purkyně 270, PSČ 434 01, tel.: 478 032 537 sobota, neděle, svátky
pondělí – pátek
sobota, neděle

17.00 – 20.00 hod.
9.00 – 21.00 hod.

17.00 – 22.00 hod.
8.00 – 20.00 hod.

17.00 – 7.00 hod.
nepřetržitý provoz

Stomatologická pohotovostní služba
není na okrese provozována.

Paracelsus s.r.o. (vedoucí lékař MUDr. Jan Hodek)
Pohotovostní péče pro dospělé
Litvínov, areál Chemopetrol a.s., PSČ 436 70
KZ, a.s. – Masarykova nemocnice, o.z.
tel.: 476 163 759
Sociální péče 799/7A
(areál Masarykovy nemocnice)
pondělí – pátek
15.00 – 7.00 hod.

Ústí nad Labem

Nemocnice Kadaň, s.r.o.
Golovinova 1559, Kadaň (areál Nemocnice Kadaň)
Pohotovostní péče pro dospělé, tel.: 474 944 341

sobota, neděle

7.00 – 7.00 hod.

Pohotovostní péče pro dospělé
Paracelsus s.r.o. - poskytuje péči v rámci stomatologické tel.: 475 210 333
pohotovosti, o sobotách, nedělích a svátcích MUDr. Petr
18.00 –
Pohotovostní péče pro děti a dorost, tel.: 474 333 900 Koloc v rámci ordinace MUDr. Koňaříkové, Litvínov, areál pondělí – pátek
sobota, neděle, svátek
9.00 –
Chemopetrol a.s., PSČ 436 70, tel.: 476 163 576
sobota, neděle, svátky
9.00 – 12.00 hod.
Pohotovostní péče pro děti a dorost
sobota, neděle, svátky
9.00 – 18.00 hod.
tel.: 472 778 335
KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Kochova 1185, Chomutov (areál Nemocnice Chomutov)
pondělí – pátek
18.00 –
sobota, neděle, svátek
9.00 –
Pohotovostní péče
Městská nemocnice v Litoměřicích
Stomatologická pohotovostní služba
pondělí – pátek
18.00 – 20.00 hod.
Žitenická 18, Litoměřice
PP Medica, s.r.o., tel.: 475 208 648
sobota, neděle, svátky 10.00 – 20.00 hod.
(areál nemocnice)
Mírová 8, Severní Terasa
Akutní stavy mimo pohotovostní péče zajišťují ambu- Pohotovostní péče pro dospělé
pondělí – čtvrtek
18.00 –
lance: chirurgická, neurologická, interní a dětská
Pohotovostní péče pro děti a dorost
pondělí – pátek
sobota, neděle, svátky

17.00 – 20.00 hod.
9.00 – 19.00 hod.

Litoměřice

Louny

pondělí – pátek
17.00 – 21.00 hod., pak ÚPS
sobota, neděle, svátky
9.00 – 21.00 hod., pak ÚPS

Nemocnice sv. Alžběty Louny
Rybalkova 1400, Louny (areál nemocnice)

Podřipská nemocnice Roudnice nad Labem
Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem
(areál nemocnice)

Pohotovostní péče pro děti a dorost,
tel.: 415 620 115
pondělí – pátek
sobota, neděle

17.00 – 20.00 hod.
není provozována

Pohotovostní péče pro dospělé - není provozována

21.00 hod.
18.00 hod.

21.00 hod.
20.00 hod.

21.30 hod.

Pohotovostní péče pro dospělé
Pohotovostní péče pro děti
tel.: 416 858 111-2
nepřetržitý provoz

zdroj: www.vzp.cz
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Letní foto soutěž
Letní foto soutěž
o hodnotné věcné
ceny. Zásílejte své
zajímavé fotografie s letní tématikou, pět autorů
nejnápaditějších
fotografií získá zajímavou odměnu.

Pravidla soutěže:
• Soutěže se mohou zúčastnit zaměstnanci KZ, a.s. i široká
veřejnost. Soutěž trvá od 1. 8. 2008 do 30. 9. 2008
• Fotografie ve vytištěné podobě (na zadní straně jméno, příjmení a adresa autora) odesílejte na adresu Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem,
obálku označte heslem „Infolisty - Letní soutěž“. Fotografie
v elektronické podobě zasílejte na e-mail: josef.rajchert@
kzcr.eu.
• Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním zaslaných fotografií v časopise Infolisty a na webu KZ, a.s.

Křížovka
Správné znění tajenky bude zveřejněno v příštím čísle Infolistů.
Tajenka z minulého čísla (12/2008): Jeden z největších poskytovatelů zdravotní péče v ČR.

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: Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a.s., tel.: 477112030, e-mail: jirina. sucha@mnul.cz

