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Představenstvo KZ, a. s. zvolilo nového místopředsedu
Vážení čtenáři Infolistů,
závěr loňského roku ukázal, jak široká dokážeme mít svá srdce. Mnoho organizací,
spolků i jednotlivců přinášelo, posílalo nebo předávalo své dary nemocným dětem,
oddělením a zdravotnickým zařízením. Od organizací přicházely i dary finanční.
Není pravda, že současná společnost postrádá soucítění s potřebnými. Jen by se
toho mělo dostávat po celý rok a ne jen za doprovodu vůně purpury, světýlek vánočního stromečku a vize dárečků pod ním.
Na místě je třeba ale také vzpomenout na charitativní akce, které se konaly v našich
nemocnicích během celého roku. Na zpívání studentek zdravotních škol, na besedy se seniory, práci dobrovolníků či kouzelníky, klauny nebo mikulášské nadílky
a také na běhy s charitativními účely.
Je pozitivní, že nejsme lhostejní k trápení ostatních a dokážeme mírnit jejich utrpení. Děkujeme všem, kteří tak konají a o svých akcích nám dávají vědět. Rádi je
uveřejňujeme.
I my na začátku roku 2014 přejeme všem nový elán do života a řady příjemných
chvil po celý rok.

477 111 111
472 774 286
infolistykz@kzcr.eu

Mgr. Josef Rajchert
redakce Infolistů

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. si na svém jednání zvolilo nového místopředsedu. Místopředsedou představenstva společnosti byl zvolen Ing. Jiří Novák,
dosavadní člen tohoto vrcholového orgánu. Ve funkci nahradil Ing. Ladislava Drlého,
který odstoupil z pozice místopředsedy a člena představenstva 16. 12. 2013.
Z pozice člena představenstva Krajské zdravotní, a. s. se Ing. Jiří Novák podílí na vedení společnosti od 21. listopadu 2012 a má tak přehled o činnostech a chodu subjektu, zastřešujícího pět nemocnic Ústeckého kraje.
V současné době je představenstvo Krajské zdravotní, a. s. šestičlenné. Doplnění sedmého člena představenstva a volba nového předsedy proběhne v závislosti
na výstupech jednání valné hromady společnosti.
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.

Primátor přivítal prvního občánka Ústí nad Labem
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Představenstvo KZ, a. s. zvolilo nového místopředsedu
Primátor přivítal prvního občánka Ústí nad Labem
16. ročník Krajského traumatologického semináře
a Odborná konference všeobecných sester
Srbští lékaři u nás
Úspěch ústecké neurochirurgie
Lékaři ze Spojených arabských emirátů u nás…
Komunikace mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem
Předvánoční čas
Publikace „Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní
mozkové příhody“
Rozhovor se studentkou Fakulty zdravotnických studií
Slavnostní otevření oddělení ÚČOCh
Basketbalový Ježíšek dorazil v pátek na dětské oddělení
Aplikace NTC chondrograftu – léčba chondrálních defektů
8. ročník badmintonového turnaje pro nadaci Člověk v tísni
Sympozium očních lékařů v Mostě a devadesátiny docenta Zoubka
Policie nadělovala dary v ústecké nemocnici
Ústecký AUTON CZ, a. s. naděloval
Vánoce na Dětské chirurgii a Dětské klinice
Veselé polštářky pomáhají
„Popelka na ledě“ darovala šek dětskému oddělení
Odborné sociální poradenství – „paragrafík“
Průkazy osob se zdravotním postižením (změny 2014)
Profily: Bc. Kateřina Lolloková
Odborné a vzdělávací akce KZ, a. s.
Kouzelník na Dětské klinice v Masarykově nemocnici v UL, o. z.
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V pátek 3. 1. zaznamenala Gynekologicko-porodnická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajské
zdravotní, a. s., slavnostní příležitost.
Prvního Ústečánka Michala Zvěřinu přišel osobně přivítat primátor města Ústí
nad Labem Mgr. Vít Mandík.
Šťastní rodiče, za přítomnosti MUDr. Josefa Liehneho, vedoucího lékaře Masarykovy nemocnice, staniční lékařky
MUDr. Kláry Müllerové a vrchní sestry Ivy
Černé, převzali nejen drobné dárky, ale
i šek na finanční hotovost 20.000 Kč pro
lepší start malého človíčka do života.

Mgr. Vít Mandík při předání šeku pro prvního Ústečánka v roce 2014

Dalšími prvními miminky v roce 2014 v rámci nemocnic Krajské zdravotní, a. s. byli:
Odštěpný závod KZ, a. s.

Jméno novorozence

Datum

Čas

Nemocnice Most, o. z.

Lea Karešová

1. 1. 2014

14.15 hod.

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Martin Ranc

1. 1. 2014

14.51 hod.

Nemocnice Teplice, o. z.

Kateřina Paťhová

2. 1. 2014

00.53 hod.

Nemocnice Děčín, o. z.

Vlasta Ganyová

2. 1. 2014

02.10 hod.

Nemocnice Chomutov, o. z.

Marek Hadi

2. 1. 2014

12.43 hod.
Mgr. Josef Rajchert
redakce Infolistů
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Semináře, Sympózia, Kongresy
16. ročník Krajského traumatologického semináře

Úspěch ústecké neurochirurgie

a Odborná konference všeobecných sester

Prim. MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
6. prosince 2013 jsme se s kolegy z nemocnic i ambulantních praxí našeho
regionu sešli na 16. ročníku Krajského
traumatologického semináře pořádaného Traumatologickým oddělením Masarykovy nemocnice v UL, o. z., Krajské
zdravotní, a. s. Odborná část se konala
ve Výukovém centru KZ, a. s. s již tradičně perfektním servisem kolektivu Michala Vodáka.
Letošní ročník byl tematicky věnován
komplikacím a chybám v traumatologii. K volbě tohoto neveselého tématu
nás přivedlo zvýšené množství pacientů

s poúrazovými komplikacemi, kteří se
k nám dostavili hlavně v letních měsících
z jiných pracovišť. Vzhledem k tomuto
obsahu semináře jsme na rozdíl od předchozích ročníků nevyzvali k aktivní účasti
kolegy z jiných chirurgických oborů a setkání mělo tedy komornější obsazení.
Přesto byl náš cíl splněn a prezentace
problematických kazuistik přinesla všem
zúčastněným možná větší poučení než
přednášky o nových metodách a postupech, které jsou jindy základem našich
sdělení.
Ve zcela jiné atmosféře, z hlediska počtu
účastníků, proběhla současně konaná

Odborná konference všeobecných sester. Tuto akci pořádalo rovněž naše oddělení, odbornou část připravila a řídila
naše vrchní sestra Bc. Soňa Brabcová.
V přeplněné posluchárně odezněly přednášky „domácích“ sester z traumatologického oddělení a oddělení operačních
sálů i příspěvky hostů z Ústí, Děčína
a Teplic. Přednášky tematicky obsáhly
problematiku traumatologie od přednemocniční péče přes péči o pacienty
na lůžku a operačním stole až po morální
a filozofický aspekt ošetřovatelské péče
o poraněného pacienta. Potěšením pro
organizátory byla vysoká úroveň přednášek i aktivní přístup publika k referovaným tématům.
Možnost další diskuze využili účastníci obou odborných akcí na doprovodné
společenské části pořádané v restauraci
Na Kopečku. I ta se vydařila k naší spokojenosti. Doufáme, že příští ročník obou
akcí, které bychom rádi uspořádali tradičně koncem roku, bude stejně úspěšný
jako ten letošní.
MUDr. Petr Obruba
Úrazové centrum
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Bc. Soňa Brabcová (vpravo)

Srbští lékaři u nás
Krajská zdravotní, a. s. uvítala ve svých
nemocnicích delegaci lékařů ze Srbska,
konkrétně srbského jižního Banátu, kde
žije výrazná česká menšina.
Ředitel Nemocnice Vršac Dr. Zoran Ilič
a primářka interního oddělení Dr. Ljubinka Gligorič Barbirovič, v doprovodu
náměstka pro řízení zdravotních služeb Krajské zdravotní, a. s. MUDr. Jana
Lamiho, nejprve absolvovali oficiální
návštěvu na Krajském úřadě s přijetím
u hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a poté exkurzi po nemocnicích
Ústeckého kraje.
Zajímali se zejména o specializovaná
pracoviště – Emergency, radiodiagnostické oddělení, oddělení intenzivní medicíny a také Centrum robotické chirurgie
Masarykovy nemocnice v UL, o. z., kde
shlédli roboticky asistovanou operaci.
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Delegace lékařů ze Srbska a zástupci KZ, a. s.
Navštívili i operační sály v mostecké nemocnici a zastavili se také v chomutovské nemocnici na onkologickém oddělení a oddělené nukleární medicíny.
Jejich návštěva měla, krom exkurzní náplně, také svůj hlavní důvod. Jednalo se
o spolupráci v oblasti výměny informací
a také o možnost konkrétních výměnných

pobytových stáží srbských a českých lékařů.
Touto návštěvou byly započaty první
kroky ke spolupráci na našem území.
Před několika týdny byla česká delegace
KZ, a. s. na návštěvě v Srbsku.
redakce Infolistů

Lékař ústecké neurochirurgie MUDr. Petr Vachata, Ph.D. úspěšně reprezentoval kliniku prof. Sameše na letošním prestižním mezinárodním sympoziu neurochirurgů
v rakouském Salcburku.
Tento seminář je pravidelně pořádán Americko-rakouskou nadací pod záštitou věhlasné Weill Cornelovi univerzity a Vídeňské lékařské univerzity spolu s předními
americkými pracovišti jako jsou Mt. Sinai Hospital, St. Luke’s Roosevelt Hospital Center anebo New York Presbytarian Hospital. Cílem seminářů je výměna zkušeností mezi
špičkovými americkými lékaři a vybranými zkušenými neurochirurgy nejen ze střední a východní Evropy. Podzimního semináře se zúčastnili neurochirurgové celkem
z 28 zemí celého světa od Mexika až po Mongolsko. V této konkurenci se podařilo
Dr. Vachatovi a ústecké neurochirurgii získat obě hlavní ocenění jak za nejlepší prezentaci věnovanou problematice tumorů horní krční páteře, tak za nejlepší odborné
znalosti na základě všeobecného neurochirurgického testu.
redakce Infolistů

MUDr. Petr Vachata, Ph.D.
s oběma hlavními oceněními

Lékaři ze Spojených arabských emirátů u nás…
Ústecké ARO Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v UL, o. z. překračuje anestezie a teprve nyní se dostáváme
svými semináři, kurzy a školeními hranice republiky. Na jednom z posledních semi- do oblasti anestezie lokální, ve které se
nářů zaměřených na regionální anestezii jsme se setkali s lékaři ze Spojených arab- zde máme možnost zdokonalit.
ských emirátů. Doktoři MUDr. Awadh Ali Almahri a MUDr. Aaref Alkaabi absolvovali Co závěrem…
ve zdejší ústecké nemocnici odbornou stáž regionální anestezie. Jeden z lékařů (díky
Chtěli bychom poděkovat zejména panu
studiu medicíny v Olomouci) hovořil plynně česky a tak jsme mu mohli položit někoprimáři Nalosovi za velmi příjemné
lik přímých otázek.
Náš Institut postgraduálního vzdělávání
ve zdravotnictví v poslední době
organizuje různé odborné školicí akce,
jak jste se zrovna vy ocitli na této akci?
Byl jsem ve zdejší nemocnici již v roce
2002 a obsah přednášek na anesteziologické téma mne velmi zaujal. Ve prospěch mé další návštěvy zapůsobilo
i zdejší velmi vlídné prostředí a vstřícnost, které se nám ze strany pana primáře Nalose a ostatního personálu dostalo.
I tentokráte jsme zde absolvovali s mým
kolegou výborný týden, který obohatil
naše znalosti v oblasti periferních nervových bloků. Měli jsme možnost si zde
MUDr. Awadh Ali Almahri a MUDr. Aaref Alkaabi
v praxi na operačních sálech vyzkoušet
vše ve větší míře, než máme u nás. Zajímavé bylo i využití ultrazvuku. Jeho městě Abu Dhabi, které má na 1 500 000 prostředí a podmínky, které pro nás při
pořízení, stejně tak jako třeba robota da obyvatel (celé SAE mají na 8 200 000 našem pobytu připravil. Dá se říci, že
Vinci, není pro nás problém, ale potře- obyvatel). Populace je v našem městě jsme se tu cítili jako doma. Rádi bychom
bujeme se v této oblasti prakticky vzdě- převážně muslimského vyznání (96 %). tento náš pobyt znásobili spoluprací naší
lat. Anesteziologické bloky, které se zde I přes tuto skutečnost je tato nemocnice a vaší nemocnice, ve smyslu výměnných
provádějí, jsou pro nás určitou novinkou hodně pokroková ve smyslu vyšetřování, pobytů odborníků v oblasti anestézie,
a budeme je aplikovat v praxi i u nás.
diagnostiky a přístupu k léčení pacientů projednáme i možnosti školení v roboticOdkud profesně pocházíte?
a blížíme se evropskému stylu. Pracu- ké chirurgii.
Mgr. Josef Rajchert
Oba dva pracujeme jako anesteziolo- je zde i řada českých lékařů. Co se týče
gové ve vojenské nemocnici v hlavním anestezie, u nás je běžnou praxí celková
redakce Infolistů
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Nemocnice Most

Komunikace mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem
Kvalitní ošetřovatelská péče je nemyslitelná bez komunikace mezi zdravotníkem
a nemocným nebo mezi zdravotníky navzájem. Nedostatečná či špatná komunikace
je nejvýznamnějším zdrojem nespokojenosti pacientů, v této souvislosti také platí,
že efektivní komunikace zvyšuje kvalitu péče o pacienty.
Komunikovat s člověkem, který je v tíživé
situaci, má trápení, bolest, je nervózní
a nazlobený, není jednoduché. Stejně
tak náročné je domluvit se, získat a předat nejen informace, ale i povzbuzení
a naději.
S pacientem v současné době nelze nekomunikovat. Komunikace s pacientem
má nesmírný význam jak z hlediska ovlivňování jeho zdravotního stavu vhodným
způsobem komunikace, tak z hlediska
právních aspektů a dopadů.
Komunikace ve zdravotnictví je v mnoha ohledech specifická. V běžném životě naše komunikace zpravidla podléhá
určité sociální kontrole, řídí se určitými
pravidly, normami a etiketou.
Jsme vychováváni v tom, že „toto se nesmí, toto se neříká, tamto se nedělá“.
V okamžiku, kdy sestra vstupuje do interakce s pacientem, se však tato nastavená hranice bortí. Sestra v rámci ošetřovatelského procesu vyzývá pacienty
k tomu, aby se svlékli a odhalili intimní
část svého těla. Ptá se pacientů na velmi citlivé informace, o kterých se jinak
v běžné společnosti nemluví, dotýká se
nejrůznějších částí jejich těla. Jsou to situace, které by za jiných okolností byly
absolutně nepřípustné. Ošetřovatelský
proces to však nejen umožňuje, ale přímo i vyžaduje.
Je důležité, aby sestra uměla vytvořit
atmosféru důvěry a bezpečí, aby s pacientem navázala vztah založený na úctě
a respektu.

a také s ostatními členy zdravotnického
týmu. Je to součást její odborné kompetence. Bez dobré komunikace není možná dobrá spolupráce! Komunikace sestry
s jinými zdravotnickými pracovníky vede
k adekvátní týmové spolupráci a kvalitní
péči o pacienta. Bez dobré komunikace
není možná dobrá péče!
Pro navázání a rozšíření kvalitního kontaktu s pacientem jsou důležité dobré
komunikační schopnosti. Ty by měly mít
na průběh komunikace pozitivní účinek.
Komunikační dovednosti můžeme rozdělit na verbální a neverbální. Verbální
komunikaci uplatňujeme především při
formulaci sdělení určených pacientovi.
Komunikační dovednosti převážně neverbální povahy (jako jsou např. naslouchání nebo schopnost empatie) mají
význam pro poznávání pacienta a jsou
podkladem pro naši verbální reakci.
Byly nám dány dvě uši a jedna ústa.
V tomto poměru bychom je také měli
využívat. To je možná základní krédo
správné komunikace. Důležité je nejen
mluvit, ale především umět naslouchat.
Naslouchat druhému znamená aktivně
ho vnímat.
Znamená to, nejen vnímat co pacient
říká, ale také jak to říká a sledovat přitom
jeho mimiku a pohyby. Teprve všechny
tyto podněty jsou předpokladem k tomu,
abychom mohli lépe poznat skutečný
smysl pacientova sdělení.

S nasloucháním úzce souvisí i respekt. Je to postoj,
Navázání dobrého vztahu je
přístup k lidem, ocenění
nejdůležitějším úkolem při
druhého jako lidské bytosti.
prvním setkání s pacientem. Nikdy
Tento postoj je patrný z nanedostaneme druhou šanci udělat
šeho jednání. Dáváme v něm
najevo, že v době vymezené
první dojem.
pro pacienta se věnujeme
výhradně jemu. Respekt je
Vytvoření dobrého vztahu mezi sestrou známkou spoluúčasti na pacientově sia pacientem je však nemožné bez efek- tuaci a výrazem naší důvěry k němu. Je
tivní komunikace. Sestra musí umět s pa- základem, abychom k pacientovi přistucientem komunikovat. A nejen s pacien- povali opravdově a nikoli pouze v rámci
tem, ale také s jeho rodinnými příslušníky profesní role.
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Neméně důležitá pro efektivní komunikaci je empatie. Jedná se o vcítění se do duševního stavu druhé osoby a pochopení.
Znamená umět rozpoznat, v jakém duševním stavu druhý člověk je, jakou má
náladu, co prožívá. Být empatický znamená poznat vnitřní svět druhého a být
schopen dívat se na svět z jeho pohledu.
Při správně vedené komunikaci s pacientem musíme vědět, co chceme říci,
rozhodnout, kdy informaci sdělit, vybrat
správné místo pro sdělení, rozhodnout,
jak nejlépe informaci podat, pamatovat
na skutečnost, že pro nás již jasné sdělované informace nemusejí být tak jasné
i pro pacienta, mluvit zřetelně a srozumitelně, aby nám pacient rozuměl, zvolit
přiměřené tempo a odpovídající tón řeči,
sledovat a zaznamenávat reakce pacienta, brát v úvahu pocity pacienta, kontrolovat své neverbální projevy, umožnit pacientovi, aby se v dostatečné míře mohl
vyjádřit a dát mu prostor pro otázky, nezneklidňovat pacienta svým projevem,
udržovat oční kontakt, zkontrolovat, zda
pacient informaci pochopil a zda ji přijal.
V ošetřovatelství si nevystačíme s komunikací, kterou jsme si osvojili v běžném
životě, v rodině nebo ve škole. Komunikace v rámci profese vyžaduje zvláštní
dovednosti, kterým se musí zdravotničtí
pracovníci naučit během profesionální
přípravy. Komunikace s pacienty je různorodá a v mnoha ohledech specifická.
Jinak se komunikuje s dítětem, jinak s agresivním pacientem, jinak s pacientem
s bolestí, jinak s pacientem cizincem,
jinak s pacientem s handicapem, jinak
s pacientem s úzkostí, jinak s pacientem
s demencí.
Jako určitá pomoc byla stanovena desatera komunikace s určitými skupinami
pacientů. Samozřejmě je nutné respektovat, s kým komunikujeme, ale v každé
komunikaci jde především o to, jak komunikujeme a jaký vztah s pacientem
navážeme. Navázání dobrého vztahu je
nejdůležitějším úkolem při prvním setkání s pacientem. Nikdy nedostaneme
druhou šanci udělat první dojem.
Pár otázek pro zdravotnické pracovníky
k zamyšlení…
Jak vám je, když je na vás někdo nepříjemný? Co prožíváte, když vás někdo

ignoruje? Jak se cítíte, když na vás někdo
křičí, nebo vám nadává? Když vás někdo
kritizuje, jak vám je? Když vás někdo ponižuje, jak vám je? Jak snášíte, když někdo nerespektuje vaše soukromí? Jaké to
je, když se na něco ptáte a nedostáváte
odpověď?
A jak asi za takových okolností cítí pacient?
Jak asi pacientovi je, když je na něj někdo
z personálu nepříjemný? Co prožívá, když

Předvánoční čas

je zdravotníky ignorován? Jak se cítí, když
na něj někdo z personálu zvyšuje hlas?
Když se na něho sestra zlobí, že nemá
kartičku zdravotní pojišťovny? Jak snáší,
když není respektováno jeho soukromí
a jeho stud? Jaké to je, když se na něco
ptá a nedostává odpověď?
Stejně jako je nepříjemné vám, když se
k vám někdo chová agresivně nebo neadekvátně, je to nepříjemné i pacientům.
Stejně jako vás dokáže rozladit a naštvat

nepříjemná úřednice, rozčilují pacienty
nevstřícní zdravotničtí pracovníci. Není
mezi tím rozdíl, všichni jsme stejní, všichni jsme lidé, kteří vyžadují a zároveň oceňují respekt, úctu a profesionalitu.
Marcela Šárová
hlavní sestra
Nemocnice Most, o. z.

Nemocnice Teplice
měli možnost slyšet zpěv dětí na pokoji.
Za sebe mohu říct, že tento adventní koncert byl jedním z nejkrásnějších, kterých
jsem se zúčastnila. Nejen díky tomu, jak
krásně a profesionálně děti zpívaly, ale
i díky jejich nezištnosti, protože pro kaž
dého pacienta měly připravený i malý dárek v podobě ovoce.
Všem účastníkům bych chtěla touto cestou ještě jednou poděkovat a vzkázat,
že se těším na další adventní koncert
pro pacienty v roce 2014!
Mgr. Kateřina Vágnerová
hlavní sestra
Nemocnice Teplice, o. z.

Dětský pěvecký sbor Poupata
Ačkoliv jsou už Vánoce za námi, ráda
bych zavzpomínala na dvě předvánoční akce, které byly věnovány pacientům
naší nemocnice.
Tou první byla 5. 12. Mikulášská nadílka
na ORO, která je už tradičně v režii našich
nemocničních kaplanů. Samotnou nadílku v podobě mikulášských balíčků pro
své pacienty připravuje personál oddělení. Ale nemyslete si, ani v nemocnici není
nadílka zadarmo! Svatý Mikuláš, za přísného dozoru čerta a laskavé přímluvy
anděla, rozdává připravené balíčky pouze výměnou za krátkou básničku nebo
písničku. A kdo neumí zpívat, nebo si
honem nemůže na nic vzpomenout, ten
musí Mikulášovi zodpovědět jeho zvídavé otázky.

Druhou akcí byl první adventní koncert
pro naše pacienty, který se uskutečnil
6. 12.
Tím, kdo potěšil srdce lidí, kteří nemohou
tento předvánoční čas trávit doma, byl
50členný dětský pěvecký sbor Poupata,
ze základní školy s rozšířenou hudební
výchovou Maršovská, pod vedením paní
učitelky Mgr. Jany Ptáčkové a Mgr. Heleny Mazzolini, za hudebního doprovodu
paní Loskotové. Děti zazpívaly za doprovodu elektronických varhan na obou
stanicích Ošetřovatelsko-rehabilitačního
oddělení a lůžkových odděleních Interny
I a II. Ve snaze potěšit co nejvíce lidí proběhlo na každé ze zmíněných stanic vždy
15minutové pásmo vánočních písní. Pacienti, kteří byli pohybliví, se zúčastnili
přímo a ti, kteří byli upoutáni na lůžko,

Mikuláš, anděl, čertice
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„Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhody“

Slavnostní otevření oddělení ÚČOCh

Masarykova nemocnice

publikace zaměřená na současné možnosti akutní léčby ischemické CMP
V listopadu loňského roku vyšla v nakladatelství Maxdorf (edice Jessenius) kniha zaměřená na současné možnosti akutní léčby ischemické cévní mozkové příhody. CMP
je časté a závažné onemocnění, které patří k nejčastějším příčinám úmrtí a trvalé
invalidity v ČR.
Ischemické CMP tvoří cca 90 % všech
mozkových příhod. Výsledný zdravotní stav pacienta po ischemické CMP je
závislý zejména na místě uzávěru tepny a rychlosti její rekanalizace. Časná
rekanalizace je spojena s výrazně vyšší
šancí na příznivý klinický stav. Autorský

kolektiv tvořený předními odborníky
na cerebrovaskulární onemocnění seznamuje čtenáře s rozmanitými klinickými obrazy cévních mozkových příhod, rolí
zobrazovacích metod v jejich diagnostice
a s nejmodernějšími možnostmi akutní léčby, zahrnující jak farmakologické
metody (intravenózní trombolýza, intraarteriální a komIschemické cévní příhody tvoří
binovaná trombolýza), tak
cca 90 % všech mozkových příhod.
mechanické metody (trombektomie, angioplastika a stenV závěru publikace jsou
ting) nebo akutní karotické
shrnuty současné algoritmy
desobliterace či ultrazvukem
neurointenzivní péče u pacienta
potencovanou rekanalizaci
s akutní ischemickou CMP.
okludované tepny zvanou

sonotrombolýza. V knize je věnována pozornost také specifickým situacím jako
je okluze vnitřní krkavice, disekce krční
tepny, trombóza mozkových splavů či dekompresní kraniektomie. V závěru jsou
shrnuty současné algoritmy neurointenzivní péče u pacienta s akutní ischemickou CMP.
Přednosta neurologického oddělení a iktového centra chomutovské nemocnice,
prim. MUDr. Jiří Neumann je jedním z členů autorského kolektivu a do této knihy
přispěl dvěma kapitolami: Klinické projevy ischemické cévní mozkové příhody
(včetně přehledných tabulek) a Trombóza mozkových žil a splavů.
MUDr. Jiří Mrázek, MHA
vedoucí lékař a vedoucí Odboru
léčebně-preventivní péče
Nemocnice Chomutov, o. z.

Rozhovor se studentkou Fakulty zdravotnických studií

Daniela Vlachová
V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. byla v závěru měsíce listopadu
2013 slavnostně ustanovena Gynekologicko-porodnická klinika.
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Tuto kliniku vede doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., primářem oddělení zůstává
MUDr. Ivo Blšťák. Samozřejmostí je úzká
spolupráce se spoluzakladatelem kliniky – Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem, především s Fakultou zdravotnických studií.
V této souvislosti jsme také vyzpovídali
jednu ze studentek tohoto oboru Danielu
Vlachovou z Krupky.
Proč jste si ke svému studiu zvolila právě
tento obor?
Chtěla bych pomáhat lidem v jejich potřebách a navíc mě těší být u toho prvního, čím život začíná. Je to takové tajuplné
a napínavé, být u okamžiku, kdy se malý
človíček dere na svět.
Myslíte si, že je to oblast, která vás bude
provázet dalším životem, studiem a vaší
budoucností?
Chtěla bych u tohoto oboru zůstat. Líbí
se mi tato práce a vnímám to trochu víc
než práci jako takovou. Jsem absolventkou zdravotní školy a tak je logické, že

chci dál v tomto oboru studovat. Mým
cílem je i magisterské studium.
Jak vnímáte kolektiv již zkušeného
personálu, kterým jste v naší nemocnici
obklopena?
Moc se mi tady líbí, dá se říci, že máme
pomocnou ruku od zkušených sester
i lékařů na každém našem kroku. Chtěla
bych, pokud to bude možné, pokračovat
nejen ve studiu, ale i v praxi a dále v zaměstnání právě v ústecké nemocnici, kde
je všechno super. Tak si představuji svou
budoucnost. Jsou tady perspektivní možnosti, jak se rozvíjet a být u toho nejlepšího. Je zde možnost stále se posouvat
někam vpřed.

Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
slavnostně otevřelo lůžkovou stanici.
Oddělení ústní, čelistní a obličejové
chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem (ÚČOCh) je pracovištěm, poskytujícím specializovanou péči v rámci
odbornosti maxillofaciální (ústní, čelistní a obličejové chirurgie) a dentoalveolární chirurgie. Pracoviště je jedním ze
13 nadregionálních specializovaných
odborných pracovišť v ČR se širokou spádovou oblastí, přesahující Ústecký kraj,
čítající přes milion obyvatel.
Dosud oddělení využívalo lůžkových fondů spolupracujících pracovišť, což u některých – zejména složitějších – případů
nebylo optimální ani pro jednu stranu.
Otevřením vlastního lůžkového oddělení
se otevřely možnosti pro lepší management hospitalizačních případů, a to jak
v oblasti tzv. jednodenní chirurgie s krátkodobou hospitalizací, tak především
u dlouhodobějších hospitalizací.
Nezávislost, ale i lepší dostupnost hospitalizovaných pacientů tak bude výhodou
pro všechny dotčené, pacientem počínaje, lékaři a ošetřujícími zdravotními

sestrami konče. Nový model oddělení
zajisté povede také ke zvýšení jeho prestiže zejména ve vnímání pacientů a klientů. Z hlediska dlouhodobého výhledu
je také jednodušší aspirace oddělení
na statut klinického pracoviště.
Prezentace se zúčastnili Ing. Petr Fiala,
pověřený řízením společnosti KZ, a. s.,
MUDr. Josef Liehne, vedoucí lékař
MNUL, o. z. a MUDr. Jiří Borovec, primář
Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie KZ, a. s. – MNUL, o. z.
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.

Pokoj pacienta

Basketbalový Ježíšek dorazil v pátek na dětské oddělení

Nemocnice Děčín
Celkem deset hráčů BK Děčín, v čele s trenérem Pavlem Budínským a manažerem Lukášem Houserem udělali radost nemocným
dětem, které tradičně v předvánočním čase
navštívili. „Byla to již naše desátá návštěva
na dětském oddělení. Opět panovala velmi
příjemná atmosféra. Děti daly našim hráčům
ručně vyrobená přáníčka. Na oplátku děti dostaly podepsaný kalendář z našeho klubu. Dětí
tam bylo sice hodně, ale více bychom si přáli,
aby jich v nemocnici bylo co nejméně," pravila
Alena Volrábová z BK Děčín.

Těší mne to tady. Pomocná ruka je i ze
strany školy, která nám tyto podmínky
připravila a je nám rádcem a drží nad
námi ochrannou ruku.
ptal se Mgr. Josef Rajchert
odpovídala Daniela Vlachová
studentka FZS UJEP Ústí nad Labem

Prim. MUDr. Jiří Borovec a MUDr. Josef Liehne

Basketbalisté s dětskými pacienty

Zdroj: Děčínský deník 22. 12. 2013
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Aplikace NTC chondrograftu – léčba chondrálních defektů

Masarykova nemocnice

Od léta 2013 se na Ortopedickém oddělení Masarykovy nemocnice v UL, o. z. začala
provádět transplantace autologních chrupavek. Díky vedení Krajské zdravotní, a. s.
se ortopedie Masarykovy nemocnice zařadila mezi 10 center v ČR, kde se tyto technicky i finančně náročné operace u indikovaných pacientů provádějí. Dosud bylo provedeno 7 transplantací autologní chrupavčité tkáně (NTC chondrograft) u vybraných
pacientů.

Defekt chrupavky kolenního kloubu
NTC chondrograft je produkt buněčné
terapie, který prošel celým procesem
od výzkumu až po klinickou praxi v České republice. Jedná se o autologní (pacientovi vlastní) kultivované chondrocyty
(buňky chrupavky), které jsou fixovány
do tkáňového lepidla. Tento léčivý přípravek se operativně transplantuje do defektu chrupavčitého krytu poškozeného

Implantovaný NTC chondrograft
kloubu a pomocí tkáňového lepidla se
v daném místě fixuje. NTC chondrograft
je určen pro léčbu hlubokého chrupavčitého či lépe chrupavčitě-kostěného defektu na nosném místě kloubu (kolenní
a hlezenní kloub), jehož velikost přesahuje 2 cm2. Aplikace je určena pacientům
ve věkovém rozmezí 10–60 let.

Vlastní operační technika představuje
nejprve diagnostickou artroskopii, při
které se určí, zda je pacient vhodným
kandidátem k transplantaci. Jestliže
ano, pak je mu odebrána tkáň velikosti
3 x 4 mm, obsahující chrupavčitou tkáň
se zárodečnou částí kosti.
Odebraná tkáň je následně transportována a zpracována v prostorách GMP
laboratoří Národního Centra Tkání a Buněk a.s. Zde se buňky kultivují a fixují
na nosič a v této podobě jsou za 3–4
týdny implantovány do místa defektu.
Po operaci pacient musí důsledně operovanou končetinu odlehčovat a limitovat
v pohybu, aby došlo k vhojení transplantátu. Díky této aplikaci se poškozená část
kloubu hojí chrupavkou identickou vlastní chrupavce, což jiné operační metody
doposud nebyly schopné nabídnout.
Dosavadní klinické výsledky jsou slibné.
Proto s nadějí doufáme, že i v roce 2014
bude tato operační terapie díky smlouvám se zdravotními pojišťovnami v Masarykově nemocnici dostupná.
MUDr. Pavel Neckař
ortopedické oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

8. ročník badmintonového turnaje pro nadaci Člověk v tísni

Sympozium očních lékařů v Mostě a devadesátiny docenta Zoubka

Nemocnice Most

V pátek 6. prosince 2013 proběhlo v kinosále mostecké nemocnice pod patronací
Krajské zdravotní, a. s. tradiční 5. Mostecké oftalmologické setkání (MOST 2013),
které zorganizovalo a uspořádalo oční oddělení mostecké nemocnice vedené primářem MUDr. Radomírem Machem.

Oslavenec 90. narozenin
doc. MUDr. Ratmír Zoubek, CSc.
Zúčastnilo se ho přes 100 účastníků –
očních lékařů a zdravotních očních sester nejen z ústeckého regionu, jako hosté
se zúčastnili i oční optici. Nosným tématem byla strabologie – šilhání, protože

čestným hostem byl pan doc. MUDr. Ratmír Zoubek, CSc. V Mostě působil
v sedmdesátých letech. Vybudoval zde
Stanici dětských očních vad (SDOV),
na které se léčilo pleopticky, ortopticky
i operativně současně 40 malých pacientů. Ve SDOV se školili před atestací
prakticky všichni, tehdy mladí, severočeští kolegové. Na pravidelné semináře
však dojížděli oční lékaři z celé republiky, nejenom mladí lékaři, ale i zkušení
oftalmologové na konzultace v oboru
a zúčastňovali se i operačních dnů. Pod
vedením doc. Zoubka se vzdělávaly průběžně i sestry z tohoto oddělení i z jiných
pracovišť v kvalitní ortoptistky. Začala se
používat prismatická korekce v doléčování po operaci a navozující ortotropii
a decentrované brýle se staly standardním nástrojem k léčbě refrakčních vad
a šilhání. Radikální nasazení náplasťového okluzoru, poloprůhledného okluzoru a penalizace vedoucího oka se staly
samozřejmostí v léčbě amblyopie. V aktivním důchodu působil doc. Zoubek až
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MUDr. Radomír Mach
primář očního oddělení
Nemocnice Most, o. z.

Policie nadělovala dary v ústecké nemocnici

Na Mikuláše 5. prosince 2013 se uskutečnil již 8. ročník tradičního badmintonového turnaje Masarykovy nemocnice.
Mezi 30 soutěžícími si nejlépe vedl bývalý závodní hráč Aleš Čech (Oční oddělení
Nemocnice Teplice, o. z.), který neprohrál ani jeden zápas a mezi ženami Hanka Hálková (RTG, Ústecká poliklinika).
Výtěžek ze startovného byl jako vždy věnován nadaci Člověk v tísni.
MUDr. Jan Kalhous
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

do roku 2005 na pracovišti polikliniky
v Ústí nad Labem. Posledních 8 let prožívá stále aktivně nad počítačem, překlady a dalšími publikacemi. Pan docent
oslavil v kruhu kolegů a prakticky i žáků
své 90. narozeniny. I ve vysokém věku si
pro účastníky připravil přednášku na odborné téma. V současné době působí
v KZ, a. s. (Ústí a v Mostě) další generace
– jeho „prapotomci“.
Přednášky celodenního sympozia se
dále týkaly jak předního segmentu oka
– operace šedého zákalu, glaukomu, tak
i raritních, méně častých, výkonů a onemocnění a v neposlední řadě i sítnicových onemocnění. Váženými přednášejícími hosty setkání byli kolegové z Ústí
nad Labem, z Oftalmologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,
z Teplic a Loun. Většinu přednášek prezentovali krom hostů prakticky všichni
domácí lékaři i sestry současné SDOV
a v neposlední řadě i emeritní primářka
Dr. Marie Vaníčková. I toto předvánoční
období může být vhodnou dobou nejen
k oslavám, ale i k bilancování výsledků.

Tým policistů Stálé pořádkové jednotky své naspořené
peníze vyměnil za dary pro malé pacienty

Oddělení dětské chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. navštívila pořádková
jednotka policie. Nepřijela řešit žádný konflikt
ani zatýkat delikventy. Přijela obdarovat malé
pacienty hodnotnými dárky a podiskutovat
s nimi pro jejich rozptýlení. Stálá pořádková
jednotka (1. SPJ) pod vedením svého velitele
Tomáše Krajčoviče měla naspořeno původně
na pořádný „mejdan“ k závěru roku, ale nakonec
se rozhodla nakoupit dětem vysavač, nástěnky a další drobné dárky. Tým statných policistů,
spolu s mluvčí Policie ČR, malé pacienty prověřil
i z jejich znalostí o policii a udělal v předstihu
i nábor do svých řad. Tentokrát se hlásil každý…
redakce Infolistů
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Ústecký AUTON CZ, a. s. naděloval

Veselé polštářky pomáhají
V závěru uplynulého roku Dětská klinika
IPVZ Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
– obdržela finanční dar od firmy Auton CZ, a. s. v celkové hodnotě 20 tisíc
korun, který použije pro vybavení kliniky. Součástí finančního daru byly hmotné dárky v podobě hraček a reklamních
předmětů.
Darovací šek od ředitele společnosti firmy Auton CZ, a. s. Jaromíra Šmejce převzal při slavnostním setkání MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., přednosta Dětské kliniky
IPVZ Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., za účasti MUDr. Josefa Liehneho, vedoucího lékaře Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a vrchní
sestry Bc. Marie Lulkové.

Předání šeku pro Dětskou kliniku ředitelem Jaromírem Šmejcem

redakce Infolistů

Vánoce na Dětské chirurgii a Dětské klinice

Masarykova nemocnice

V průběhu měsíce prosince se, i vzhledem k blížícím se vánočním svátkům, uskutečnilo mnoho akcí. Začátek měsíce se
odehrával ve znamení nadpřirozených bytostí čerta, Mikuláše
a andělů, kteří se do nemocnice vydali za nemocnými dětmi.
Poděkování za ztvárnění těchto bytostí patří kolektivu studentů z ústecké SZŠ a VZŠ pod vedením Mgr. Aleny Vekrbauerové,
mikulášské balíčky pak dětem zprostředkoval p. Brabenec.

Zvířetník je parta lidí, kteří se virtuálně
setkávají na Neviditelném psu (Lidov‑
ky.cz). A nevirtuálně, doopravdy
a ve skutečném životě se setkávají při
různých akcích.
Jednou z mnoha takových akcí je
vánoční aukce. Ta má dva důvody:
• vyberou se peníze na předem určené
útulky pro zatoulané psy a kočky,
• obdarují se potřební lidé.
Letos se aukce konala již počtvrté. První,
velmi vydařená, byla věnována Novorozeneckému oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
Šikovné „patchworkářky“ šily přehozy
pro miminka, která přišla na svět předčasně a potřebují mít pelíšek zastíněný
a odhlučněný (již jsme publikovali v Infolistech č. 2/2011).
V dalších dvou letech jsme se rozhodli,
že bychom měli obdarovat naopak ty,
kteří jsou přesně na druhém konci životní pouti, lidi staré nebo nemocné. Šily
se tedy polštářky, které dostal Hospic
Sv. Štěpána v Litoměřicích.
No a letos jsem o tom vyprávěla vrchní sestře na Onkologickém oddělení

Sešel se aktiv sester a poslaly mi
tohle přání:
Přály bychom si polštářky pro ty pacienty, kteří budou prodělávat dlouhou
léčbu, kteří se k nám budou opakovaně
vracet. Pro lidi, kteří potřebují podpořit
v naději na vyléčení. Pro ty, kteří se časem stanou našimi kamarády.
Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Nemocnice Chomutov
Po úspěšném představení „Popelka na ledě“, které
do Chomutova přivedli tři místní podnikatelé (David Dinda, Milan Štefanov a Karel Lipmann), se předával šek
v hodnotě 30.000 Kč dětskému oddělení chomutovské
nemocnice.
Nebyl to nikdo jiný, kdo předával dar primáři uvedeného
oddělení, než chomutovský rodák, tanečník a herec Vlastimil Harapes. Jak sdělil našemu časopisu primář MUDr. Jiří
Kroh, peníze poputují na nový nábytek pro pokoje matek
s dětmi, koupí se rovněž nový televizor pro novorozenecké
oddělení. Tam bude sloužit i pro instruktážní promítání důležitých informací pro nové maminky. Jak kojit a jak pečovat o své dítě v prvních momentech jejich života.

firmou Würth – panem Radkem Jarešem). Děti také navštívil
a dárky předal zástupce Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. Nelze opomenout i ZŠ Chlumec, která uspořádala sbírku
hraček a studenty 3. ročníku ústeckého Gymnázia v Jateční ulici, kteří nemocné děti osobně navštívili a věnovali jim nejen
drobný dárek, ale i svůj volný čas.
Všem, kteří na nemocné děti nezapomněli, patří velké poděkování.
Mgr. Bc. Michaela Rothová
vrchní sestra oddělení dětské chirurgie
Bc. Marie Lulková – vrchní sestra Dětské kliniky
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
„Já chci polštářky pro naše pacienty!
Proč to dáváte „cizím?“ Ozvala se bouřlivá reakce.
„Dobře, rozmysli se, jak je budete přidělovat, jak se o ně budete starat a jakým
lidem je rozdáte“, zněla má odpověď.

„Popelka na ledě“ darovala šek dětskému oddělení

Zpříjemnit vánoční svátky na Dětské chirurgii – dětském úrazovém centru a Dětské klinice MNUL, spojené s rozdáváním
dárků hospitalizovaným dětem, se rozhodli dobrovolníci
z Dobrovolnického centra města Ústí nad Labem, Dobrovolní
hasiči z Hostomic, Dopravní policie ÚL, Policie ČR, paní Řežábková, pan Hons, dále Policie ČR – SPJ a kouzelník (zaštítěný

www.kzcr.eu

...zde jsou naše předané výtvory

Snímek z představení „Popelka na ledě“

Mgr. Josef Rajchert
redakce Infolistů
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Odborné sociální poradenství – „paragrafík“
Průkazy osob se zdravotním postižením (změny 2014)

profily

§

Bc. Kateřina Lolloková
vrchní sestra ORL oddělení v nemocnici děčín, o. z.

Od 1. 1. 2014 se mění způsob přiznávání průkazů pro zdravotně postižené osoby. Na základě zákona č. 313/2012 byla
schválena novela zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.) a novela zákona o poskytování dávek pro zdravotně postižené osoby (zákon č. 329/2011 Sb.), která mění způsob přiznávání průkazů TP, ZTP, ZTP/P a zároveň zpřesňuje
výčet zdravotních postižení, které opravňují přiznání výše uvedených průkazů a mimořádných výhod.
V praxi to znamená, že současný stav, kdy osvědčení o stupni zdravotního postižení (tedy průkazy TP, ZTP a ZTP/P) byly
vydávány současně s přiznaným stupněm příspěvku na péči je od 1. 1. 2014 zrušen a nahrazen samostatným správním
řízením, ve kterém budou přiznávány výše uvedené průkazy.
Průkaz osoby se zdravotním postižením postupně nahrazuje starší průkazy mimořádných výhod, které platí do doby v nich
uvedené, nejdéle však do konce roku 2015. Po omezenou dobu platí také průkazy osoby se zdravotním postižením v podobě plastové nebo do lamina zatavené karty sociálních systémů, na něž vznikl nárok v souvislosti s pobíráním příspěvku
na mobilitu nebo příspěvku na péči, nebo na základě samostatného správního řízení. Od 1. ledna 2014 je možné průkaz
osoby se zdravotním postižením získat pouze na základě správního řízení. Řízení se zahajuje na základě žádosti podané
na předepsaném tiskopise u krajské pobočky Úřadu práce České republiky (ÚP ČR).

Představte se nám...
Po absolvování SZŠ v Rumburku jsem nastoupila v r. 1985 na chirurgické oddělení
v Děčíně, kde jsem s krátkým přerušením
mateřskými dovolenými pracovala do roku
2011. Na chirurgii jsem prošla několik
stanic – lůžkovou část, operační sál (kde

Nárok na průkaz označený symbolem „TP“ (průkaz TP)
má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického
spektra. Středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem
a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu. Středně těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí
a zhoršenou schopnost orientace má jen v exteriéru.

jsem v období 2001–2005 zastávala funkci staniční sestry). Po rekonstrukci oddělení centrální sterilizace v roce 2006 jsem
na toto pracoviště přešla jako staniční
sestra a spolu s vrchní sestrou chirurgického oddělení jsem se podílela na zrodu
nového, samostatného oddělení centrální
sterilizace. Během své profesní dráhy jsem
cítila potřebu trvalého udržování odborné
kvalifikace – v roce 1997 jsem absolvovala specializační studium instrumentování
na operačním sále. Dále jsem pokračovala
bakalářským studiem Ošetřovatelství, které jsem dokončila v červnu 2010. V roce
2011 jsem úspěšně prošla výběrovým řízením na pozici vrchní sestry ORL oddělení a od té doby tuto funkci zastávám pod
vedením p. primáře MUDr. V. Veselého.
Nastoupila jsem na dobře vedené oddělení
a mám to štěstí, že vím, že se na své spolupracovníky mohu spolehnout.
Jaký je váš „dnešek“?
Práci vrchní sestry provádím teprve krátce
a vím, že to není práce jednoduchá. Naše
oddělení patří v děčínské nemocnici k těm

menším. Jako bývalá staniční sestra mám
již zkušenosti s vedením kolektivu, co je
však pro mne nové, je každodenní kontakt
s dospělými a dětskými pacienty, kteří jsou
u nás hospitalizováni. Práce na tomto oddělení se mi velice líbí, i když v ní převažuje
rostoucí a pro nás zatěžující administrativa. V tom mi dávají zapravdu i ostatní vrchní sestry, se kterými spolupracuji.
Jaké jsou vaše plány do budoucna?
V dnešní době, kdy ve zdravotnictví chybí
finanční prostředky a všeobecně hrozí rušení lůžkových částí či omezení zdravotní
péče si přeji, aby chod celého našeho oddělení zůstal v takovém rozsahu, jako je
dnes. Samozřejmě je potřeba postupná
modernizace lůžkového oddělení, některých našich ambulancí či sesterny.
Mám dvě dospělé děti, a proto mi zbývá více času na mé koníčky. Ráda jezdím
na in-line bruslích, na kole, před několika
lety jsem se naučila jezdit na snowboardu,
jednou týdně chodím na K2 hiking a kruhový posilovací trénink.

Mgr. Josef Rajchert, vedoucí redaktor Infolistů
Bez názvu-2 1 29.10.2013 18:06:13

placená inzerce

Nárok na průkaz označený symbolem „ZTP“ (průkaz ZTP)
má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké
vzdálenosti. Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním
stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže.
Nárok na průkaz označený symbolem „ZTP/P“ (průkaz ZTP/P)
má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra. Podrobnosti stanoví vyhláška č. 388/2011 Sb. o provedení některých
ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
C

M

Zdroj: MPSV – účelová publikace „Příručka pro osoby se zdravotním postižením 2014“
Mgr. Josef Kočí, sociální poradce, Masarykova nemocnice v UL, o. z., e-mail: Josef.Koci@MNUL.cz
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od 1. 1. 2014

CY

Personální změny v KZ, a. s.

CMY

K

Masarykova nemocnice v UL, o. z.
Michaela Bauerová
se stala vrchní sestrou oddělení nukleární medicíny
Bc. Lenka Benešová, vedoucí Odboru personalistiky a mezd KZ, a. s.
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Odborné a vzdělávací akce
Krajská zdravotní, a. s.
datum

16. 1. 2014
16. 1.–29. 5. 2014
20. 1. 2014
23. 1. 2014
23. 1. 2014
27. 1. 2014
28. 1. 2014
30. 1. 2014
3. 2. 2014
4. 2. 2014
6. 2. 2014

odborné a vzdělávací akce KZ, a. s.

místo konání

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – naplněno
Akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře
Základní neodkladná resuscitace pro lékaře – naplněno
IX. Ústecký den ošetřovatelství
gynekologie – porodnictví
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou
ve zdravotnictví
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Seminář Chemoterapie a její úskalí
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. IV
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I
KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

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

Kouzelník na Dětské klinice v Masarykově nemocnici v UL, o. z.
Kouzelnickým vystoupením se předvedl v Masarykově
nemocnici mladý vysokoškolák Štěpán Šmíd z Liberecka. Díky švýcarské společnosti WÜRTH, působící na území České republiky, takto objíždí se zástupcem této firmy jak školy a školky, tak i nemocnice pro radost dětem,
aby jim ulehčil jejich pobyt mimo rodinu.
Takzvaná mikromagie, kterou uvedený kouzelník provozuje, nepotřebuje velkých ani náročných prostorů
a je použitelná v bezprostřední blízkosti diváků. Krom
ústecké nemocnice mají oba aktéři, kouzelník a jeho
manažer Radek Jareš ze společnosti WÜRTH, za sebou
úspěšné vystoupení v děčínské nemocnici a chystají se
do Chomutova.
redakce Infolistů

pozvánka
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická v Ústí nad Labem, p.o.
ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a. s. vás srdečně zve na konferenci

IX. Ústecký den ošetřovatelství
gynekologie–porodnictví

23. 1. 2014
Místo konání:

Výukové centrum Masarykovy nemocnice v areálu Bukov,
Sociální péče, Ústí nad Labem, budova B, 5. patro

Kontaktní spojení:

e-mail: fridrich.eva@seznam.cz, telefon 475 211 276

Akce je určena:

všeobecným sestrám, porodním asistentkám, dentálním
hygienistkám, zdravotním laborantům, zdravotnickým
záchranářům a zdravotně sociálním pracovníkům

Účastnický poplatek na místě: 300 Kč

Konferenci jsou uděleny 4 kredity.

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

