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Krajská zdravotní, a. s. 20. 6. 2011 slavnostně otevřela zrekonstruovaný stravovací
provoz mostecké nemocnice, která je jedním z pěti odštěpných závodů společnosti.
Mostecká nemocnice tak získala plně zrekonstruované pracoviště, které slouží k zajištění stravování pacientů a zaměstnanců nemocnice. Výrazné změny zaznamenaly
prakticky veškeré prostory a významně se zvýšil komfort jak pro strávníky, tak i zaměstnance provozu.
Prostory stravovacího provozu dlouhodobě přestávaly ve své funkčnosti a bezpečnosti splňovat platné normy. Neuspokojivé bylo i technické zařízení i strojové
vybavení. Proto byla před několika lety
započata rozsáhlá rekonstrukce, která
byla rozdělena do pěti etap.

zařízením. Obě tyto etapy byly realizovány v rámci úspěšně schváleného projektu „Rekonstrukce stravovacího provozu“,
který podala Krajská zdravotní v rámci
5. výzvy ROP Severozápad pro oblast
podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Mgr. Josef Rajchert
Prohlídka zrekonstruovaného
stravovacího provozu
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Během rekonstrukce
V první etapě byla zrekonstruována umývárna nádobí v zaměstnanecké jídelně
a byla nezbytnou přípravou na II. a III.
etapu rekonstrukce. Obě tyto etapy probíhaly současně a zahrnovaly rekonstrukci
varny a mycí linky pro pacienty. Závěrečná IV. a V. etapa řešila rekonstrukci skladů, přípraven, instalaci vzduchotechniky
v prostoru zaměstnanecké jídelny a jejího mycího úseku, rekonstrukce výtahu
a také vybavení novým technologickým

Po rekonstrukci
Akce proběhla za účasti Ing. Petra Bendy,
předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Eduarda Reichelta, ředitele Krajské zdravotní, a. s. a dalších členů managementu Krajské zdravotní, a. s.
a hostů, mezi které patřil také předseda
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a poslanec PSP ČR Ing. Jiří
Šulc a zástupci Ústeckého kraje Bc. Jana
Ryšánková a Ing. Petr Jakubec. Projekt
podrobně představil Zdeněk Hába, ve-

doucí odboru zajištění služeb Krajské
zdravotní, a. s., zrekonstruovanými prostory přítomné provedla Jana Markovičová, vedoucí oddělení léčebné výživy
a stravování Nemocnice Most, o. z.
Slavnostní otevření zrekonstruovaných
prostor bylo spíše symbolického charakteru, neboť rekonstrukce probíhala
za plného provozu tak, aby pacienti probíhající práce nezaznamenali. Stravování personálu také nebylo přerušeno, jen
se ze zaměstnanecké jídelny přesunulo
do náhradních prostor.
Hodnota projektu, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu
Severozápad, resp. Evropského fondu
pro regionální rozvoj, je téměř 35 milionů
korun, přičemž Evropská unie se na něm
podílí z 85 %.
Další informace: www.kzcr.eu/rop
Jiří Vondra
tiskový mluvčí KZ, a. s.
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Semináře, Sympózia, Kongresy
V. internistický den na Červeném Hrádku je úspěšně za námi
Milý čtenáři,
o tom, že odborná konference Internistický den – v pořadí již pátý ročník, úspěšně zakořenila mezi odbornou veřejností
a stává se vyhledávanou vzdělávací akcí,
svědčí fakt, že zájem z Vaší strany zůstává stále veliký.
Nás organizátory akce tento zájem velmi
těší a doufáme, že příští rok Vám budeme
moci nabídnout další ročník. Nyní dovolte malé ohlédnutí za letošní akcí.

Úvodem zazněla přednáška Jana Bubly (vedoucího záchranáře LZS Ústí nad
Labem) o přednemocniční neodkladné
péči, čímž jsme se pomyslně s pacientem přesunuli z terénu do nemocnice.
Následovaly přednášky z interního oboru např. akutní intoxikace, akutní péče
u pacienta s krvácením do GIT, embolie do plicnice, maligní arytmie, akutní
koronární syndrom, ale i o akutní péči
o pacienta v ebrietě, načež navazovala
přednáška o komunikaci s problémovým
pacientem. Z oboru neurologie rozšířil
obzory účastníkům primář neurologického oddělení Nemocnice Chomutov,
o. z. MUDr. Jiří Neumann, který hovořil
o akutní cévní mozkové příhodě, z oboru ARO primář ARO oddělení Nemocnice
Chomutov, o. z. MUDr. Pavel Smetana
o septických stavech a MUDr. Irena Voříšková o novinkách v kardiopulmonální
resuscitaci.
MUDr. Libor Staněk, z Ordinace pro choroby srdce Chomutov, poukázal na důležitost sonografického vyšetření, které

Odborná úroveň a výborný přednes
všech přednášejících podtrhl vysoké renomé této konference.
Příští rok máme v plánu pořádat další
ročník a srdečně zveme všechny ty, kteří ke konferenci přistupují jako ke zdroji
získání nových vědomostí a setkání s odborníky ve svém oboru.
Závěrem je třeba s poděkováním jmenovat následující firmy, které se na letošním ročníku sponzorsky podílely:
Biotronik, spol s.r.o Praha, Inlab,
spol. s r.o. Praha, Cardion, spol. s.r.o.
Brno, Promedika Group, a.s. Praha,
Hartmann – Rico, a.s. Veverská Bítýška, Zentiva, a.s. Praha, Boehringer Ingelheim, spol s.r.o. Praha, Abbot Laboratoriés, s.r.o. Praha, Pfizer, spol s.r.o.
Praha, Serviér, s.r.o. Praha, MSA medical
s.r.o. Brno, MSD Schering-Plough s.r.o.
Praha, GlaxoSmithKline Praha a KŠV
Group, s.r.o. Chomutov.
Rovněž touto cestou děkujeme všem,
kteří se na konferenci podíleli ať už jako

Jan Bubla, vedoucí záchranář
LZS Ústí nad Labem
Konferenci pořádá interní oddělení Nemocnice Chomutov, o. z., a to pod odborným vedením prim. MUDr. Jiřího Dostála.
Letošní ročník zaštítil primátor města
Chomutova Mgr. Jan Mareš a starosta
města Jirkova Bc. Radek Štejnar, který
se osobně zúčastnil zahájení konference
a popřál zdravotníkům mnoho zdaru v jejich těžké práci. Město Jirkov také podpořilo akci finanční dotací ve výši 5 000 Kč.
Dalšími významnými hosty konference
byli MUDr. Jan Lami, náměstek pro řízení
lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.,
MUDr. Jiří Mrázek, vedoucí odboru zdravotní péče Nemocnice Chomutov, o. z.
a Mgr. Anna Marie Malá, hlavní sestra
Nemocnice Chomutov, o. z.
Moderování konference se ujal primář interního oddělení MUDr. Jiří Dostál, který
prováděl účastníky po celý den programem. Nosné téma pro letošní ročník znělo: ,,První den na akutním lůžku nejen
interního oddělení“.
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Tradiční INTERLAB
V prostorech KZ, a. s., v Centru výchovy a dalšího vzdělávání MNUL o. z.,
dne 8. 6. 2011 uspořádalo Oddělení klinické biochemie Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem již šestý ročník regionální mezioborové odborné konference pro
pracovníky klinických laboratoří Interlab.
Akce se dlouhodobě těší velkému zájmu laboratorních pracovníků z celého Ústeckého
kraje a výjimkou nebyl ani letošní ročník, kdy bylo registrováno více než 90 účastníků.
Odborný program byl složen
z příspěvků napříč laboratorními odbornostmi, zazněly předVedoucí laborantka Edita Třešňáková
nášky z klinické biochemie,
a prim. MUDr. Jan Špička
hematologie, mikrobiologie,
toxikologie a lékařské genetiky. Vysoká úroveň příspěvků byla garantována
autory, kterými byli přední odborníci KZ, a. s. a pozvaní externí přednášející.
Témata sdělení byla různorodá a zabývala se aktuálními tématy laboratorní
medicíny – diagnostikou TBC a mykobakterióz, hemofilií, akutního poškození
ledvin, diferenciální diagnostikou anémií, toxikologickou analýzou drog a léků
a genotypizací HCV.
Posluchače velmi zaujala přednáška z genetiky na téma molekulární a cytogenetická analýza mikrodelecí a přestaveb chromosomů Y u mužů s reprodukčními problémy.
Zajímavým zpestřením byla v odpoledním bloku zařazená kazuistika, kterou
přednesla MUDr. E. Hušková z Oddělení intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
prim. MUDr. Jan Špička
oddělení klinické biochemie
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Účastníci přednášek

Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední škola zdravotnická
Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
Při příležitosti 65. výročí založení školy v Ústí nad Labem si Vás dovolujeme pozvat na

Den otevřených dveří – dne 28. září 2011

Úvod primáře MUDr. Jiřího Dostála
může zásadně ovlivnit další osud pacienta a sestra Martina Marková ze stejné
ordinace hovořila na téma perorálních
antidiabetik.
V zastoupení nechyběl ani obor chirurgický, který prezentovala sestra Alena Radošová s perioperační péčí.

přednášející, organizátoři, sponzoři a samozřejmě i Vám – účastníkům. Za organizátory slibujeme: příští ročník opět bude!
Bc. Jana Rejhonová
vrchní sestra
interna
Nemocnice Chomutov, o. z.

Program:

10.00 hod.
10.30–13.00 hod.
		
10.30–12.00 hod.

zahájení budova Moskevská 52 – 3. poschodí, č. 31
prohlídka učeben, prezentace odborných programů,
občerstvení, posezení
prohlídka budovy Palachova 35
PhDr. Miroslava Zoubková, ředitelka školy
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10. perinatologický den Ústeckého kraje
sařských řezů, které tvoří téměř čtvrtinu
všech porodů. Ústecký kraj mezi ostatními kraji vyniká tím, že je zde průměrný
počet císařských řezů o 3 % menší.
Kladně hodnocena byla i zlepšující se
práce obou perinatologických center
v Ústí nad Labem a Mostu, která rok
od roku snižují jak novorozeneckou úmrtnost, tak i kvalitu života přežívajících novorozenců i v těch nejnižších váhových
kategoriích. Porodnické oddělení Masa-

Neurosonologický seminář
Oproti celorepublikovým cca 7,5 % se
průměrný počet předčasně narozených
dětí v našem regionu pohybuje kolem
10,6 %. Z přehledné a statisticky podložené přednášky prim. MUDr. Biolka
vyplynulo, že podstatnou roli v této nelichotivé skutečnosti hrají socioekonomické a ekologické faktory, mimo jiné
vysoký podíl sociálně nepřizpůsobivých
občanů, enormní migrace a spádovost
z pánevních oblastí. Můžeme tedy kon-

Nemocnice Chomutov

Tato metoda je velmi přínosná a cenná nologické laboratoře a diskutovat nad
pro diagnostiku a léčbu cévních moz- nálezy na krčních a mozkových tepnách
kových příhod. Semináře se zúčastnili přímo během vyšetřování pacientů.
lékaři z chomutovské, ústecké, teplic- Přátelská atmosféra a bohatá diskuze
ké a kadaňské neurologie a radiologie, umocňovaly dojem z vydařeného semikteří si vzájemně předávali a vyměňova- náře. Zaměření a náplň semináře byly
li zkušenosti týkající se této atraktivní všemi účastníky hodnoceny jako zajía dynamicky se rozvíjející
metody. Po dvou úvodNeurosonologie je ultrazvukové vyšetření
u neurologických onemocnění, zejména
u cévních onemocní mozku.

Přednášející prim. MUDr. Petr Janec
V hotelu Ostrov v Ostrově u Tisé se konal
ve dnech 9. až 10. června 2011 jubilejní
desátý ročník konference Perinatologický
den Ústeckého kraje. Kromě odborných
přednášek byla v programu již tradičně
vyhodnocena porodnická a neonatologická péče všech deseti nemocnic, které
tuto péči poskytují a srovnána s celostátními výsledky. Česká republika se drží
v perinatální úmrtnosti (3,3 promile), kde
se sčítá časná novorozenecká úmrtnost
a mrtvorozenost, v rámci světových statistik na jednom z předních míst a to již
několik let. Jedním z potěšitelných závěrů konference byl fakt, že Ústecký kraj se
těmto špičkovým výsledkům začíná přibližovat (4,2 promile). Ještě v roce 2008
zaostával za celorepublikovými výsledky
o více než 2 promile, zatímco v loňském
roce svoji ztrátu snížil na necelé jedno
promile. Nejen problémem České republiky, ale celosvětovým, je nárůst počtu cí-

Primář MUDr. Jiří Neumann

Prezence účastníků
rykovy nemocnice v Ústí n. L. mělo celkovou perinatální úmrtnost 2,9 promile.
Novorozenecké oddělení téže nemocnice
dosáhlo v roce 2010 historicky nejnižší úmrtnosti u dětí s porodní hmotností
pod 1000 g, a to 12%. Tyto výsledky jsou
srovnatelné s předními centry v České republice.
Jednou z priorit v porodnické péči zůstává snížení počtu předčasných porodů.

Účastníci konference
statovat, že v tomto smyslu se problém
částečně přesouvá z beder zdravotníků
i na sociální pracovníky, politiky a státní
správu.
MUDr. Pavel Gerych
regionální perinatolog
MUDr. Petr Janec, primář
novorozenecké oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

od 1. 6. 2011

Personální změny v KZ, a. s.
Nemocnice Most, o. z.
MUDr. František Janů
se stal primářem chirurgického oddělení
Bc. Lenka Benešová,vedoucí odboru personalistiky a mezd KZ, a. s.
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Dne 1. 6. 2011 se v chomutovské nemocnici konal 1. ročník Neurosonologického
interaktivního semináře, který pořádalo
Neurologické oddělení KZ, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.
Neurologické oddělení má akreditaci
2. typu pro vzdělávání v oboru neurologie a statut iktového centra. Seminář byl
certifikovaný a uskutečnil se ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a Neurosonologickou komisí Cerebrovaskulární sekce ČNS. Koordinátory a odbornými
garanty semináře byli prim. MUDr. Jiří Neumann a MUDr. Dagmar Sváčková z chomutovské neurologie.
Neurosonologie je ultrazvukové vyšetření u neurologických onemocnění, zejména u cévních onemocnění mozku.

Areál Nemocnice Chomutov, o. z.
ních teoretických přednáškách na téma
„Hodnocení aterosklerotického plátu
a intimomediální šíře“ (prim. MUDr. Jiří
Neumann) a „Hodnocení stupně stenózy mozkových tepen“ (MUDr. Dagmar Sváčková) následovala kazuistická
sdělení. Velmi důležitou náplní semináře byla praktická část, ve které měli
účastníci možnost vidět chod neuroso-

mavé a velmi přínosné, proto předpokládáme, že v zavedené tradici setkávání
lékařů, zajímajících se o danou tématiku, budeme pokračovat i v následujících
letech.
Prim. MUDr. Jiří Neumann
MUDr. Dagmar Sváčková
Neurologické oddělení
Nemocnice Chomutov, o. z.

Ocenění MUDr. Danielu Nálosovi
Správní rada Nadace Český literární fond, na základě návrhu odborné poroty, ocenila knižní práci
„Periferní nervové blokády pro klinickou praxi, včetně ultrazvukového navádění“, udělením Ceny Josefa
Hlávky za rok 2010 v oblasti lékařských věd, primáři MUDr. Danielu Nálosovi a MUDr. Dušanu Machovi.
Slavnostní akt předání se uskutečnil na zámku v Lužanech u Přeštic. Cena byla udělena Nadací společně
s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní knižní práci, z oblasti vědecké a odborné literatury publikované v České republice.
Ing. Michal Novotný, ředitel Nadace ČLF
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Odborné sociální poradenství – „paragrafík“

(pro osoby zdravotně postižené)

Jak je to s invalidními důchody

Každého z nás může postihnout nemilá a velmi nepříjemná životní událost, kdy
v důsledku dlouhodobé nemoci nebo úrazového děje dojde k výraznému poklesu
pracovní schopnosti a způsobilosti a v součinnosti s lékařem uvažujeme o přiznání „invalidity“. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely zákona považuje nepříznivý stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle
než jeden rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti
a tím i schopnost pracovního uplatnění“ (§ 67, odst. 4 zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti).
Podmínky pro přiznání invalidních důchodů upravuje zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákonem
č. 306/2008 Sb., kterým byl zákon o důchodovém pojištění novelizován. Konkrétní posuzování stupně poklesu pracovní schopnosti je upřesněno vyhláškou
č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, která je platná od 1. 1. 2010. Správní
řízení o přiznání invalidity je věcně i místně příslušné ČSSZ/OSSZ – podle místa
trvalého pobytu.

Mgr. Josef Kočí

Invalidní důchody (dále jen ID) se člení:
stupeň

pokles pracovní schopnosti

I. stupeň

nejméně o 35 % – nejvíce 49 %

II. stupeň

nejméně o 50 % – nejvíce 69 %

III. stupeň

nejméně o 70 %

K tomu, aby byl ID přiznán v některém
uvedeném stupni, je nutné splnit podmínku poklesu pracovní schopnosti
tak, jak je uvedeno v tabulce (vyhláška
359/2009 Sb.), ale také stanovenou
dobu pojištění.

Doby pojištění
Fyzický věk do 20 let – potřebná doba sociálního pojištění méně než 1 rok,
20–22 let – nejméně 1 rok pojištění, 22–24 let – 2 roky pojištění, 24–26 let –
Fyzický
potřebná doba
3 roky pojištění, 26–28 let – 4 roky pojištění, nad 28 let věku – 5 let pojištění
věk
sociálního pojištění
z posledních 10 let před vznikem invalidity.
do 20 let
méně než 1 rok
Osoby starší 38 let fyzického věku musí splnit 10 let pojištění z posledních
20–22 let
nejméně 1 rok
20 let před vznikem invalidity (*pokud je výhodnější může se počítat 5 let pojištění z posledních 10 let).
22–24 let
2 roky
Žádost o přiznání ID podává pouze dotčená osoba (žadatel). Za tuto osobu
24–26 let
3 roky
může žádost podat „zmocněnec“ (osoba blízká). Žádost se podává na příslušné
26–28 let
4 roky
OSSZ, kde pověřený úředník s vámi žádost sepíše a podá vám informace, co je
potřebné doložit. Podání žádosti konzultujte s vaším praktickým lékařem, který
nad 28 let
5 z posledních 10 let
před vznikem invalidity
vám i doporučí vhodnou dobu podání. Má se za to, že optimální doba je 8. měsíc pracovní neschopnosti, kdy je zřejmé, že dojde k dlouhodobě nepříznivému
nad 38 let
10 z posledních 20 let
zdravotnímu stavu. OSSZ zahájí správní řízení a předá dokumentaci Lékařské
před vznikem invalidity*
posudkové službě OSSZ. Určený posudkový lékař vás může fyzicky předvolat
k posudkovému řízení (není však ze zákona povinen, posudková komise tedy
může rozhodnout i bez vaší přítomnosti). Občan následně obdrží rozhodnutí OSSZ o přiznání nebo nepřiznání ID. Pokud je
důchod přiznán, je stanoven stupeň invalidity. Následuje výpočet finanční výměry ID, který provádí výhradně ČSSZ Praha.
V případě nesouhlasu s lékařským posudkem posudkového lékaře OSSZ máte právo podat „námitku“. Posuzování invalidity bude provedeno opětovně jiným posudkovým lékařem. Proti konečnému rozhodnutí není možné podat odvolání –
můžete podat „správní žalobu“ a zahájit občansko-právní spor.

doby pojištění

Mgr. Josef Kočí, sociální poradce, Masarykova nemocnice v UL, o. z.
Josef.Koci@MNUL.cz
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EVROPSKÝ ROK DOBROVOLNICTVÍ 2011
Krajská zdravotní sleduje trendy v oblasti psychosociální péče o pacienty
V pátek 27. května proběhl v Masarykově nemocnici letos první
Kurz pro nové zájemce o dobrovolnickou činnost pro naše pacienty. Celkem 16členná skupina se seznámila s problematikou dobrovolnictví, systémem a organizací MNUL a sociální poradce MNUL
Mgr. Josef Kočí představil lůžková akutní oddělení a statistiku Ústeckého kraje. Diskuse se věnovala součinnosti personálu s dobrovolníkem a byla probrána agenda dobrovolníka včetně informací
k zákonu o dobrovolnické službě, Kodex dobrovolníka či způsob
evidence a označování dobrovolníků při pohybu na odděleních.
Dobrovolnické aktivity
a programy se v odštěpných závodech Krajské
zdravotní, a. s. vyvíjejí
od roku 2001. V Nemocnicích Děčín, Teplice a Most, o. z. jsou
Dobrovolnik.cz je serv
isní a informační port
ál
o dobrovolnictví v Česk
interní koordinátorky
é republice. Vznikl v
březnu
2001 a do roku 2011
vstupuje ve zcela nové
podobě
a s nabídkou mnoha
podřízené
hlavním
sevylepšení a nových
forem
Dobrovolnice Karla Pabiánová s klientem protetiky
vzájemné komunikace
a prezentace.
strám
a
tedy
zapojené
Vladimírem Holubem v Masarykově nemocnici v UL
Cíle projektu:
do aktivní péče o pakomunikace - mluv
me spolu o dobrovol
nictví
a jeho nekonečných
polohách či podobách
cienty za pomoci proškolených dobrovolníků. V chomutovské nemocnici a v Masa, mluvme
spolu odborně i hovo
rově, verbálně i neve
rbálně,
česky i anglicky na
www.volunteer.cz
rykově nemocnici v UL probíhá v současné době externí koordinace dobrovolníků
interakce - diskutuj
me o tom, co je třeb
a změnit,
posunout nebo vytv
ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem, o.s.
ořit, aby dobrovolnictv
í zůstalo
nedílnou součástí naší
společnosti nebo mez
ilidských vztahů
Co je náplní činnosti dobrovolníka? O tom přesně hovoří Dohoda, kterou s každým
sdílení - nabízejme
si navzájem příklady
dobré
nebo dobrovolnické
praxe
dobrovolníkem podepisuje KZ: rozhovory zaměřené na psychosociální podporu
propagace - čtěme
příběhy jednotlivců,
kteří se
rozhodli stát dobrovol
pacienta, naslouchání nebo předčítání a vyprávění, společenské hry (stavebnice
níky, zveřejněme své
dobrovolnické know how
Merkur pro jemnou motoriku, šachy pro aktivaci mozkové činnosti a další), ruční
seznamka - poznávej
me fenomén dobrovol
nictví,
poznávejme projekty
a organizace, které
práce či jiné výtvarné činnosti. Pro potřebné pacienty je důležitá stimulace dotyky,
dobrovolnictvím žijí, poznávej
me skrze dobrovolnictv
í sami
sebe
podpora při chůzi či malé procházky v areálu nemocnice a drobné osobní služby
vzdělávání - profesio
nalizujme dobrovol
nictv
í,
učm
e se od sebe navzájem
nevyžadující zásah odborného personálu.
, předávejme své
zkušenosti dál
Dobrovolníci nesuplují zdravotníky, ale vhodně profesionální personál doplňují
Přemýšlíte o dobrovol
nictví? Chcete se stát
dobrovolníkem? Pracujete
jako koordinátor dobr
a slouží v oblasti psychosociální péče. V tomto doplňkovém segmentu se na půdě
ovolníků?
Hledáte informace nebo
dobrovolnické projekty
organizace? Máte zajím
či
avou nabídku? Píše
všech odštěpných závodů slibně vyvíjí také kaplanská služba, v Masarykově nete článek
o dobrovolnících?
Dobrovolnik.cz nabí
zí nové aktuální a věcn
mocnici například kaplanská a dobrovolnická služba sdílí společnou kancelář.
é
odpovědi na všec
hny vaše otázky.

Mgr. Markéta Svobodová
hlavní sestra a garantka podpůrné péče
Masarykova nemocnice v UL
Mgr. Lenka Černá
Dobrovolnické centrum, o.s.

Dobrovolnik.cz je ofici
ální web pro ERD 2011
v České republice.

www.dobrovolnik.cz
info@dobrovolnik.cz
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Nemocnice Děčín

Poliomyelitida – dětská obrna

WHOy

Virus polio

Poliomyelitida (dětská obrna) ve vědomí většiny lidí, lékaře nevyjímaje, patří do minulosti.
Chci připomenout závažné onemocnění, jeho historii a následky, s kterými se musí nemocní potýkat v pokročilejším věku svého života. Onemocnění, které díky povinnému očkování v naší republice již u dětí vymizelo. Stále však s námi žijí spoluobčané, kteří jako děti
onemocněli a nyní žijí s následky tohoto nelítostného onemocnění. Je to většinou generace
šedesátníků a sedmdesátníků, kterým se k základní chorobě přidružují další choroby stáří
a též postpoliomyelitický syndrom.

Podávání očkovací látky
Toto onemocnění provázelo člověka zřejmě
již od nejstarších dob. Typické deformity
kostry se našly při archeologických vykopávkách. Kněz s následkem poliomyelitidy
(deformitou dolní končetiny) je také vyobrazen na staroegyptské stéle ze 14. století př.
n. l. První literární údaje o poliomyelitidě
zřejmě uvedl v 5. století př. n. l. Hippokrates, který se zmiňuje o nemoci vyskytující
se v létě a charakterizované obrnami končetin. Ze známých osobností trpěli následky
poliomyelitidy například sir Walter Scott či
americký prezident F. D. Roosevelt.
Jako první popsal toto onemocnění v roce
1840 německý ortoped J. Heine a na epidemický výskyt poliomyelitidy poprvé upozornil švédský pediatr K. Medin v roce 1891.
Od té doby se onemocnění opakovaně vyskytovalo v řadě epidemií po celém světě
a mělo stále horší následky. Velké problémy
způsobovala poliomyelitida také například
spojeneckým vojskům za druhé světové
války – onemocnělo 40 z každých 100 000
vojáků.
Podle odhadů WHO trpí v současné době
následky postižení poliomyelitidou na světě asi 20 milionů lidí. Také v České republice
žije asi 15 000 osob, které poliomyelitidu
prodělaly a jsou dosud ohroženy jejími
pozdními následky. První epidemie v Čes-

10

www.kzcr.eu

koslovensku vznikla v roce 1939 po příchodu nacistických vojsk a k největší došlo
v roce 1948, kdy onemocnělo více než 2000
osob.
Poliomyelitida je akutní virové onemocnění, které za určitých okolností může postihnout nervovou soustavu a způsobit trvalé
chabé obrny svalů končetin či trupu. Název
poliomyelitida vyjadřuje, že k chorobným
změnám dochází především v šedé hmotě
míchy (řecky polios – šedý, myelos – mícha). Původcem poliomyelitidy je virus ze
skupiny enterovirů, tj. virů napadajících
zažívací trakt. Do organizmu se dostává
fekálně-orální cestou, na vrcholu nákazy
též kapénkovou infekcí, méně často infikovanou vodou, potravou nebo infikovanými předměty. V zažívacím traktu se virus
pomnoží v lymfatické tkáni hltanu a střeva
a je vylučován stolicí. Kromě neoslabených
divokých poliovirů existují dnes i oslabené
kmeny vakcinační, schopné vzácně vyvolat
klinický obraz onemocnění. Rezervoárem
viru je člověk, obvykle infikované dítě s klinicky se neprojevující infekcí. Virus je velmi odolný k podmínkám zevního prostředí,
ve vodě přežívá i několik měsíců.
Inkubační doba se pohybuje mezi
7–14 dny. Průběh choroby může být zcela
asymptomatický – inaparentní, což zname-

ná, že virus se v organizmu (ve střevě) pomnoží, je vylučován stolicí, ale napadený
jedinec neonemocní. Získává však doživotní imunitu.
Nebo se může projevit následujícími dvěma
způsoby:
1. formou neparalytickou, probíhající buď
jako:
–– abortivní onemocnění, charakterizované febriliemi, nevolností, rýmou, kašlem, nauzeou, zvracením,
bolestmi hlavy, břicha, obstipací či
průjmem,
–– syndrom aseptické meningitidy
s klasickým obrazem meningeálního
dráždění, spojený s možnými myalgiemi, paresteziemi, spasmy, vazomotorickými poruchami apod.
2. formou paralytickou, která zpravidla
zahrnuje všechny symptomy formy neparalytické, spojené se snížením příslušných reflexů provázených zjevným
oslabením svalů nebo svalových skupin
přetrvávajícím 24 hodin, řadíme sem
i izolované postižení mozkových nervů.
Tato forma má zpravidla dvě stadia, první fáze je klasickým obrazem abortivního průběhu, následuje období latence
s ústupem symptomatologie včetně
febrilií, následně s opětným vzestupem
teplot s obrazem aseptické meningitidy,
který přechází ve stadium paralytické
s rozvojem chabých paréz.
Dle místa napadení poliovirem rozlišujeme
tyto formy:
• spinální (nejčastější forma, postižení
svalových skupin na končetinách, šíji,
trupu),
• kmenovou (postiženy mozkové nervy)
• bulbospinální (nejnebezpečnější varianta, převládá porucha polykání a dýchání),
• cerebrální (vzácně, jde spíše o poruchu
krevního chemizmu, neklid, koma, záchvaty křečí).
Konečný stav při míšní (spinální) formě je
závislý na množství postižených alfa-motoneuronů, na vratnosti jejich postižení,

na reparačních dějích a v neposlední řadě
na stáří nemocného. Onemocní-li dítě (což
je obvyklé, ale není to pravidlo), postižená
končetina nebo její část roste méně a nesprávně se vyvíjí. Tak dochází k různým asymetriím v růstu horních a dolních končetin,
k ochabování břišních a zádových svalů.
V důsledku toho se nestejnoměrně zatěžuje
nosný skelet a vznikají sekundární poruchy.
Jsou to artrózy a deformity kloubů z přetěžování, skoliózy různého stupně, deformity
hrudního koše. Z toho vyplývají poruchy
dýchání. Vzniká celkově vadné držení těla
a nesprávné pohybové stereotypy. Pokud
onemocní dospělý jedinec, nedochází již
k poruše růstu a vývoje končetin. Stupeň
postižení závisí na množství a charakteru
postižených alfa-motoneuronů. Vzniká různě těžká chabá obrna.
Jestliže byly ochrnuté dýchací svaly, musel
být pacient umístěn do zvláštního dýchacího přístroje, železných plic, které zajišťovaly
ventilaci. V železných plicích museli mnozí
pacienti setrvat po mnoho týdnů či měsíců,

Poliomyelitida ve světě
než bylo překlenuto kritické období nemoci,
a někteří v nich zůstali dokonce doživotně.
Léčba akutní poliomyelitidy byla a je v prodromálním období symptomatická, stejná
jako u jiných viróz, neboť jak známo, virová
onemocnění nelze léčit antibiotiky. Podávají se léky snižující teplotu, tlumící bolest
a zklidňující pacienta. Po zvládnutí této
fáze pak nastupuje v případě míšní formy
s následnými parézami snaha o co nejlepší
zvládnutí narušeného pohybu pomocí spe-

ciální rehabilitace. Původně statické metody znehybňování postižených končetin, jejich dlahování atp. nahradila sestra Kenny
aktivní metodikou „svalovou reedukací“.

ných za jeden směr pohybu a současnou
aktivaci svalů antagonistických (pracujících
v opačném směru). Pacient si sám musel
svalový pohyb uvědomovat a cítit ho. Sestra
Kenny byla opakovaně zvána do Čech, aby
zde tuto metodu zaváděla. Navštívila především Janské Lázně a lázně Velké Losiny,
kde se lékaři a fyzioterapeuti věnovali léčbě
poliomyelitidy a v současné době léčbě po-

Metoda sestry Kenny
V Československu byla značná pozornost
věnována nejen prevenci poliomyelitidy,
ale také léčení jejích následků. Protože proti poliomyelitidě neexistuje
žádný lék, kladl se vždy důPodle odhadu trpí v současné době následky
raz na rehabilitaci postižepostižení poliomyelitidou na světě asi
ných svalů. Zásadní význam
20 milionů lidí.
v léčbě má dlouhodobé
prohřívání ochrnutých partií
V České republice žije asi 15 000 osob, které
již od počátku onemocnění,
poliomyelitidu prodělaly a jsou dosud
aby se zajistilo prokrvení
ohroženy jejími pozdními následky.
zbylých, neochrnutých svalových vláken. Proto již dříve
lékaři, např. ve třicátých letech minulého stpoliomyelitického syndromu. Dodnes se
století profesoři Jiří Brdlík a Josef Švejcar, tento způsob léčby používá u onemocnění
doporučovali opakované horké koupele. s chabými obrnami.
V mezidobí se přikládaly flanelové zábaly, V naší zemi byly (jako v první zemi na světě)
aby postižené končetiny neprochladly. Me- očkovací látky již několik málo let po svém
objevení použity v celostátních očkovacích
kampaních. Ukázalo se, že systematické očkování dětí zastaví šíření poliovirů v populaci a že by tak bylo možno poliomyelitidu
vymýtit. Československo se tak stalo v roce
1961 první zemí světa, kde byl přerušen
proces šíření divokých poliovirů v populaci
a poliomyelitida byla eradikována. Očkovalo se živou oslabenou vakcínou podávanou
ústy (Sabinova vakcína). Od roku 2007 se
v ČR používá inaktivovaná očkovací látka
v rámci hexavakcíny (kombinovaná vakcína
proti záškrtu, tetanu, černému kašli, hepatitidě B, hemofilové nákaze a poliomyelitidě)
nebo monovakcíny v celkem pěti dávkách.
Důvodem přechodu k tomuto typu očkovací
látky byl fakt, že při jejím použití nedochází k vylučování vakcinačního viru stolicí ani
k mutacím viru v populaci a nehrozí vznik
postvakcinační poliomyelitidy.
Světová zdravotnická organizace (WHO)
todu této terapie detailně propracovala aus- na svém 41. zasedání v roce 1988 vyhlásila
tralská sestra Elizabeth Kennyová (1886– Program celosvětové eradikace poliomyeli1952), známá jako sestra Kenny. Vyškolila tidy do roku 2000. V cílovém roce eradikamnoho rehabilitačních pracovníků, založila ce 2000 hlásilo výskyt polia ještě 23 stáněkolik ústavů pro nemocné po celém světě tů, z toho v devíti trval endemický výskyt.
a napsala o léčbě obrny několik knih. Zaved- V současnosti je hlášeno onemocnění pola metodu teplých zábalů. Tím se postižené liomyelitidou z Tádžikistánu, Uzbekistánu,
končetiny lépe prokrvily, vymizely bolestivé Ruska a z mnoha zemí afrického kontinentu
stahy. Na zábaly pak navazovalo cvičení, (Keňa, Uganda, …).
Petra Vondráčková, DiS.
protahování zkrácených tkání a svalů, ručrehabilitační oddělení
ní stimulace. Cvičení bylo vedeno snahou
Nemocnice Děčín, o. z.
o zapojování svalových skupin zodpověd-
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Drogová závislost z pohledu porodní asistentky
Podle Světové zdravotnické organizace lze drogovou závislost (toxikomanii, závislost
na omamných látkách) definovat jako psychický, někdy i fyzický stav charakterizovaný změnami chování a dalšími reakcemi, které vždy zahrnují nutkání užívat drogu opakovaně pro její
psychické účinky, a dále také proto, aby se zabránilo vzniku nepříjemných stavů vznikajících
při nepřítomnosti drogy v organismu.
Abúzus drog, tedy opakované užívání psychotropních látek (chronické užívání), je popisován asi u 6 % populace. Ženy v produktivním
věku tvoří značnou část této skupiny. Kromě
alkoholu a nikotinu, jako zástupců společensky tolerovaných drog, jsou nejčastěji užívanými drogami v populaci těhotných žen marihuana (kannabis), heroin (diacetylmorfin)
a pervitin (metamfetamin).
Alkoholem a nikotinem se v tomto článku zabývat nebudeme, i když z hlediska závislosti
jsou to nejčastěji užívané drogy, jejich užívání je celospolečensky tolerováno a problémy
spojené s jejich užíváním jsou naopak podceňovány.
S drogovou závislostí velmi úzce souvisí
i špatná výživa a hygiena, změna psychiky,
promiskuita a prostituce. Toto vše způsobuje
sníženou obranyschopnost organismu, častá
zánětlivá onemocnění žen a nezájem o svůj
zdravotní stav v těhotenství.
Nejčastějšími komplikacemi těhotenství u toxikomanek jsou zejména potrat, předčasný
porod a záněty porodních cest. U těhotných
žen, užívajících nealkoholové drogy, jsou
např. častější anémie, endokarditis, hepatitis
atd. Předčasný odtok plodové vody je častý
zejména u gravidních užívajících heroin. Každá gravidita toxikomanky by měla být sledována jako vysoce riziková gravidita. Většina
návykových látek lehce prostupuje přes placentu a v krvi plodu dosahuje stejných, nebo
i vyšších koncentrací než u matky. Plod se tak
stává pasivním – nedobrovolným narkomanem. Rizikové jsou výkyvy hladin návykových
látek v krvi v období abstinence a předávkování. S rizikem se setkáváme i při detoxikaci
během těhotenství, zejména pokud by probíhala bez monitorování plodu.
Drogová závislost v průběhu těhotenství je
závažným sociálním i zdravotním problémem. Drogy způsobují komplikace během
těhotenství a negativně ovlivňují vývoj plodu
a stav novorozence. Nejzávažnější drogy pro
novorozence jsou heroin a pervitin. Většina
narkomanek nepovažuje těhotenství za důvod ke změně chování a často se setkáváme
s tím, že jsou přesvědčené, že situaci zvládají.
Prvním krokem v poskytování prenatální
péče drogově závislým je jejich identifikace.
Skutečný počet perinatálního užívání drog je
neznámý, protože anamnestické údaje jsou
nespolehlivé a vyšetření moči detekuje pouze současné uživatele. Pokud v prenatální poradně pacientka projevuje jakékoli nápadné
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změny v chování, je třeba myslet na drogovou
závislost. Dotaz na abúzus drog má být součástí každé anamnézy. Orientační vyšetření
moči je možné systémem POCT (point-of-care
testing) přímo v ambulanci. Vyšetření v laboratoři provede orientační kvalitativní průkaz
základních drog: kannabinoidy, opiáty, budivé aminy, kokain a benzodiazepiny.
Značné množství žen, závislých na omamných
látkách, přichází k porodu bez prenatální
péče. Závislé reagují často přehnaně na bolest a vyžadují větší množství léků proti bolesti než jiné pacientky. V souvislosti s odbouráváním drogy může být snížen průtok krve
placentou, proto je potřeba u rodičky zvýšit
dohled nad jejím stavem i stavem dítěte.

Druhy nejčastějších drog
Marihuana – procentuálně patří k nejčastěji užívaným drogám, některé studie uvádějí
až 10 % těhotných žen užívajících marihuanu. Dlouhodobé užívání negativně ovlivňuje
plodnost jak u žen, tak i u mužů. Co se týká
plodu, dochází k nedostatečnému zásobení
kyslíkem, což se projevuje zhoršením růstu
plodu (IUGR), nízkou porodní hmotností a rizikem předčasného porodu. U dětí se uvádí
zhoršení tělesného růstu, poruchy paměti
a učení a nižší IQ.
Pervitin – patří v České republice k nejrozšířenější droze. Užívání pervitinu v těhotenství
zvyšuje riziko předčasného porodu, předčasného odlučování placenty a způsobuje
nedostatečné zásobení plodu kyslíkem. Abstinenční syndrom u novorozence je kratší
a méně intenzivní ve srovnání s heroinem.
Novorozenci a kojenci jsou ve větší míře ohroženi syndromem náhlého úmrtí.
Heroin – patří do skupiny opiátů. Těhotenství
nebývá užíváním heroinu výrazně ovlivněno,
ale často končí předčasně. Novorozenec má
nižší porodní hmotnost a nižší Apgar skóre
v důsledku chronického nedostatku kyslíku
během těhotenství. U novorozenců se častěji vyskytují vrozené vývojové vady. Heroin
přechází placentou k plodu do jedné hodiny
po podání. U plodu tlumí pohybovou aktivitu a hromadí se v plodové vodě. U 50–80 %
novorozenců dochází k abstinenčnímu syndromu do 48–72 hodin po porodu. Pozdní
abstinenční syndrom se vyskytuje u některých novorozenců až šestý den po porodu. Abstinenční syndrom novorozence se projevuje
poruchami spánku, křečemi, teplotou, kýcháním, průjmem a zvracením. Děti, které se na-

rodily matkám závislým na heroinu, mají mezi
3–6 rokem nižší tělesnou hmotnost i výšku
a mají také nižší IQ.
Kokain – patří do skupiny psychostimulačních
drog, rychle prochází placentou a plod trpí
nedostatkem kyslíku. Abstinenční syndrom
u novorozence je kratší a méně intenzivnější
než u opiátů. Plod, vystavený kokainu během
těhotenství, se rodí s nižší porodní hmotností, má menší obvod hlavičky, kratší končetiny
a častěji se u něj vyskytují vrozené vývojové
vady močového a pohlavního ústrojí, srdeční
vady a krvácení do mozku.

Léčba
Úspěšnost léčby závisí na vůli těhotné ženy.
Náhlá abstinence v době těhotenství je riziková. Pomocníkem jsou protidrogová centra
či ústavní léčba na psychiatrickém oddělení. K potlačení abstinenčních příznaků je
používán metadon či léky obsahující látku
buprenorphin (Subutex). Těhotná žena musí
být zařazena v metadonovém programu. Ale
i metadon má svá rizika. Snižuje dýchací pohyby u plodu a zvyšuje jeho srdeční frekvenci.
Velmi nebezpečné je ukončení substituce během těhotenství, nejnebezpečnější je druhý
trimestr, v prvním trimestru hrozí nebezpečí
potratu a ve třetím riziko předčasného porodu. I u substituční léčby dochází k abstinenčním příznakům u novorozenců, kteří trpí
častěji poporodními křečemi, vyšším tlakem
a mají neklidný spánek.

Ohrožování nenarozeného dítěte?
Pokud těhotná žena bere drogy, nebo pije alkohol, nemůžeme jí v tom zabránit, přestože
víme, že poškozuje zdraví svého dítěte. Snažíme se správnou edukací ženu motivovat,
ale pokud nedá na domluvy, nikdo ji za to
nemůže trestat. Chybí zákon, podle kterého
by mohla být stíhána. Za ohrožování dítěte je
považována vědomá činnost vedoucí k jeho
poškozování. V tomto případě existuje několik sporných otázek. Je užívání drog v těhotenství vědomé poškozování a jak dalece lze
plod považovat za dítě? V roce 1987 Československo podepsalo Chartu práv dítěte, tedy
dokument, jenž práva dítěte vymezuje. Podle
této Charty má lidský plod stejná práva jako
dítě narozené. U nás je však praxe trochu jiná.
Práva a zákony proti ohrožování dětí jsou zaměřeny zejména na zanedbávání rodičovské
péče o děti narozené. Úkolem organizací
na ochranu dětí je, aby zmíněné zákony byly
rozšířeny a vztahovaly se i na plod v těle matky, ale zároveň nebyla porušena práva ženy.
Užívání drog není v naší republice trestné,
těhotné ženy nelze za užívání drog stíhat,
záleží čistě jen na jejich vůli. Názory, jak řešit
problematiku gravidních toxikomanek, jsou
různé.

Nejdůležitější z našeho pohledu je zabránit
během těhotenství výkyvům v hladině drog
a vzniku abstinenčního syndromu u novorozence. Poškození plodu v děloze působením
drog nelze zatím zabránit. Mnoho žen, zejména u nechtěné gravidity, užívá drogy záměrně
z důvodu spontánního ukončení gravidity.
Názory odborné veřejnosti se velice různí,
někteří lékaři navrhují, aby byly závislé těhotné ženy v zájmu dítěte podrobeny léčbě
násilím. Přibližně v 75 % států Evropy existuje
pravomoc nedobrovolně podrobit závislé lidi
léčení. Jedná se o osoby ohrožující určitým
způsobem a jednáním především sebe. V případě těhotných žen dochází k ohrožování druhé osoby. Odvykací léčba během těhotenství
se musí dělat citlivě a naprosto nezbytné je
monitorování plodu. V souvislosti s přísností
trestu roste i počet žen, které se bojí zjištění jejich drogové závislosti, a tak neabsolvují
prenatální péči.
Zjistí-li se přítomnost drogy při porodu, ztrácí
žena právo na soukromí a nad jejím počínáním a péčí o novorozence je stanoven povinný odborný dohled.
Odborná veřejnost varuje, že s přibýváním
lidí závislých na drogách stoupne i počet dětí,
které si po celý život ponesou zdravotní následky z nezodpovědnosti svých matek.

řech faktorech: dávce drogy užívané matkou,
časovém intervalu od poslední dávky, době
trvání drogové závislosti a zralosti novorozence. Z klinických projevů abstinenčního
syndromu u novorozenců jsou nejčastější
poruchy dýchání, svalového tonusu, třes končetin až křeče, dále zívání, slinění, škytavka,
kýchání a silné pocení. Výzkumy ukázaly i to,
že v pozdějším věku tyto děti trpí mnohem
častěji poruchami chování, a to jak v rodině,
tak ve škole.

Plod se nedobrovolně stává pasivním
narkomanem. Často dítě mívá v organismu
vyšší hladinu drog než matka díky
zpomalenému vylučování drogy nezralými
ledvinami a polykáním plodové vody, která je
drogou stále „kontaminována“.

Novorozenecký abstinenční
syndrom (NAS)
Problematika drogově závislých se stala
v naší republice závažným celospolečenským
jevem. Se vzrůstajícím počtem drogově závislých stoupá také počet drogově závislých
žen – jedna třetina drogově závislých jsou
právě ženy. Z celosvětových statistik vyplývá,
že 5–10 % porodů tvoří porody žen závislých
na drogách a z toho plyne, že i my se budeme
v našich nemocnicích i v terénu s tímto jevem
setkávat stále častěji.
Plod se nedobrovolně stává pasivním narkomanem. V jeho organismu kolísá hladina drogy v závislosti na kolísání hladiny drog v těle
matky. Často však dítě mívá v organismu vyšší hladinu drog než matka díky zpomalenému
vylučování drogy nezralými ledvinami a polykáním plodové vody, která je drogou stále
„kontaminována“.
Při poklesu hladiny drogy je plod ohrožen
fetálním abstinenčním syndromem, který
s sebou přináší opakované ataky hypoxie
s následným poškozením CNS a rizikem intrauterinního úmrtí plodu. Po porodu dochází
k odnětí přísunu drogy od matky a u novorozence se může začít projevovat abstinenční
syndrom. Mimo druh drogy, na kterém je
matka závislá, závisí výskyt a závažnost abstinenčního syndromu u novorozence na čty-

užívání týdny, amfetaminy 3–4 dny, opiáty
3 dny, kokain 3 dny).
Pokud přichází žena k porodu a projevuje se
nestandardním chováním, provádí se po domluvě s lékařem toxikologické vyšetření. Podobně se postupuje i na oddělení šestinedělí,
pokud je vyšetření na drogy pozitivní, je výsledek oznámen novorozeneckému oddělení,
kde o dítě pečují. Ti tuto skutečnost zohlední
v péči o dítě a dále toto oznámí sociální pracovnici, jejímž úkolem je zjistit sociokulturní
situaci matky a její schopnost o dítě pečovat,
neboť samotné užívání drogy není důvodem
k odebrání dítěte z péče. Může tedy dojít
k odebrání a umístění dítěte na základě předběžného opatření buď do ústavní výchovy,
nebo je dáno do péče rodiny, ze které závislá
matka pochází (pokud rodina projeví o dítě
zájem).

Toxikologické vyšetření na drogy u novorozence je nejobjektivnější ze smolky (mekonium),
což je první stolice novorozence. Je-li podezření na abúzus drog matky v průběhu těhotenství, lze dokázat prostup drog placentou
v těhotenství a nedobrovolnou expozici novorozence drogám pomocí analýz mekonia.
Toto je důležité pro pediatry, protože patřičná
terapeutická péče novorozence bývá žádoucí ihned po porodu. Analýzy jsou významné
i post mortem, kdy toxikologický nález může
ovlivnit různá podezření o příčině smrti. Analýza drog v mekoniu rozšiřuje časové rozpětí
užití drogy matkou ve srovnání s vyšetřením
z moči matky nebo dítěte.
Nejideálnější toxikologické vyšetření na drogy u matky je z moči (minimálně 50 ml). Většina drog se z krve vstřebá velmi rychle, ale
nález v moči přetrvává déle (marihuana při
jednorázovém užití 3–7 dní, při chronickém

Ještě v průběhu hospitalizace je ženám nabídnut pohovor s lékařem na psychiatrickém
oddělení, který na jeho podkladě vypracuje
rozvahu, kde ze svého pohledu posoudí stav
ženy vzhledem k péči o dítě. Těmto ženám by
poté měla být nabídnuta specifická zdravotně-psycho-sociální péče, jejíž hlavní snahou
by měla být abstinence a následná podpora
matky získat schopnost zapojit se do pečovatelského procesu o své dítě.
Nejucelenější koncepci o těhotnou drogově
závislou matku a její dítě v současné době
v České republice má Centrum pro rodinu
zaštítěné organizací Drop-In, o.p.s. Program
se řídí heslem: „Děti patří domů“, pokud je
to možné, spolupracuje se sociálně-právní
ochranou dětí, porodníky, lékaři a pediatry.
Hlavním cílem Centra pro rodinu je snížení
počtu dětí v ústavní péči.
Na našem oddělení se snažíme drogově závislým matkách pomoci v jejich situaci vyslechnutím jejich problémů, poskytnutím psychické podpory a zodpovězením jejich dotazů
v rámci naší odborné kompetence. Všichni si
jistě přejeme, abychom se setkávali s drogově závislými matkami co nejméně, protože
zdravé a šťastné děti kolem nás jsou prioritou
náš všech.
Lenka Kotrčová a Lucie Černá
porodní asistentky
gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Most, o. z.
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„Musíme si pomáhat!“

Bc. Kateřina Vágnerová
Cílem mého příspěvku bude krátké zamyšlení na téma „Musíme si pomáhat“.
Toto téma je velmi široké, jistě všeobecně známé, ale současně velice často
opomíjené. Chtěla bych se v něm zaměřit na význam komunikace, mezilidských
vztahů a v neposlední řadě i na reálnou
možnost pomoci, kterou máme již nyní
k dispozici – jak pacienti, tak i personál.
O důležitosti komunikace jsme jistě
všichni přesvědčeni, proto se o ní zmíním pouze velmi okrajově. Komunikace je nedílnou součástí našich životů.
Správná a vstřícná komunikace nám pomáhá předcházet velkému množství nepříjemných situací v běžném životě a tím
ovlivňuje i naši psychickou pohodu. Nesmíme zapomenout, že ovlivňuje i vztahy na pracovišti. Nemusí se vždy jednat
pouze o vlastní pracoviště, ale i o vztahy
a komunikaci s personálem jiných oddělení. Její nedostatek nebo nesprávná

Nemocnice Teplice

A tímto jsem se dotkla i možného druhého pohledu na toto téma, kterým jsou
mezilidské vztahy. Všichni dobře víme,
jak je nepříjemné, když si nerozumíme
s kolegyní ve směně a pokud máme společných směn více, tak je to prostě katastrofa! Někdo se snaží služby vyměnit,
jiný tiše trpí a říká si, že to nějak přežije
a počítá každou minutu do konce služby. A naopak, pokud sloužíme s někým,
s kým si rozumíme, je to úplně o něčem
jiném. Mám tu i jiný příklad. Pokud budu
mít dobré vztahy s kolegyní z jiného oddělení a u pacienta, kterého nám přeloží, bude opomenuta nějaká maličkost,
budu k ní přistupovat zcela jinak, než
když překládající sestrou bude pracovnice, se kterou jsem měla kdysi konflikt.
A tím se vracím opět na začátek – ke komunikaci. Proto, komunikujme, snažme
se být vstřícní a tolerantní vůči druhým
i vůči sobě samým, protože tím pomáháme hlavně sami sobě a své duševní
pohodě.
Dosud jsem hovořila o možnosti, jak si
pomoci sám a teď bych se chtěla trochu
více zastavit u pomoci, kterou nám někdo
nabízí. V dnešní době se hodně hovoří
o nutnosti podpory zdravotníků pomocí
supervize, psychologů a podobných aktivit, které zatím – a doufám, že zatím,
nemáme ve všech nemocnicích k dispozici a se kterými má jen velmi málo z nás
osobní zkušenost. Já bych se nyní chtěla
zmínit o možnosti, která je v naší nemocnici už skoro 3 roky realitou a kterou můžeme využívat.
Jistě všichni víte, že Nemocnice Teplice, o. z. byla první nemocnicí, ve které
byla realizována myšlenka potřeby kap-

Primárním cílem je duševní blaho našich pacientů, hlavně v těžkých
chvílích jejich života, které mohou mít různou příčinu.
a neefektivní komunikace může být zdrojem mezilidských konfliktů a nedorozumění, které pak mohou vést k frustraci,
kterou si následně „odnášíme domů“,
a provází nás i při práci.
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lanské péče. Primárním cílem bylo duševní a duchovní blaho našich pacientů,
hlavně v nejtěžších chvílích jejich životů,
které mohou být různé – doprovázení
v posledních chvílích života, psychická

podpora při pobytu v nemocnici, podpora při sdělení diagnózy apod. Použiji
citaci z Bible: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní“. Postupem času a díky
působení našich kaplanů jsem si nejen
já, spolu s kaplany, uvědomila, že oněmi nemocnými, v širším kontextu mohu
použít i slovo potřebnými, nemusí být
vždy pouze pacienti, ale že jím může být
kdokoliv z personálu. Personálu, který
je dnes a denně v kontaktu s nemocnými lidmi, kteří nejsou vždy vzornými pacienty, a který si s sebou nese i těžkosti
všedních dnů. Všichni víme, jak je práce
zdravotníků náročná, zodpovědná a stresující. Právě proto se personál stává tím,
kdo pomoc potřebuje a hlavně by měl mít
možnost ji i využít.
Sestřičky v naší nemocnici už vědí, že se
mohou na kaplany obracet nejen v zájmu
pacientů, ale i pokud se jedná o ně samé.
Forma pomoci není definována a záleží
pouze na tom člověku, který o pomoc
požádá. Mohlo by se jednat např. o radu,
svěření starosti, naslouchání nebo o prostou potřebu blízkosti druhého člověka.
Položila jsem si otázku: „Proč se mnohdy
zdráháme využít reálnou možnost pomoci?“ Nevím to jistě, ale možná je tou příčinou to, že jsme zvyklí pomáhat si sami,
z vlastních sil a ani nás nenapadne, že

Hlídejte o prázdninách své děti
Dva měsíce prázdnin mají být pro školáky tou nejhezčí částí roku. Jenže každoročně až třicet tisíc dětí potřebuje ošetření lékaře.
Počet dětských úrazů se totiž v létě oproti jiným měsícům pokaždé zdvojnásobí. Sedmiletá Gabriela seděla v koňském sedle a nechala se vozit. Jenže projíždějící traktor koně vyplašil a ten sebou trhl tak prudce, že dívka spadla. „Lekla jsem se a pustila," říká.
Na koně ji teď už nikdo nedostane. Při pádu si totiž zlomila ruku tak nešťastně, že viděla, jak jí trčí z rány kosti. „Člověk jen chce,
aby děti měly nějaký zážitek, a takhle to skončí," říká nešťastně otec holčičky. Ta teď leží v motolské nemocnici a na dovolenou
s rodiči, na kterou se tolik těšila, může zapomenout.
Právě pády z čím dál populárnějších koní, ale i popáleniny od grilu jsou dva nejnovější způsoby, jak si děti v létě přivodí těžký
úraz. V posledních třech letech také přibylo pádů do zahradních jezírek a bazénů.
„Řeknu to tvrdě, ale nejde to jinak: za dětské úrazy může hloupost rodičů. Když vím, že mám na zahradě bazén, nesmím tříleté
dítě spustit z očí ani na vteřinu. Pokud to nejde, musím si bazén odpustit nebo jej zajistit tak, aby se k němu dítě nedostalo,"
kroutí hlavou Jiří Kostner ze společnosti Dětství bez úrazů. Ta se už několik let zabývá právě tím, jak předcházet dětským úrazům.
„Jak? Výchovou rodičů.“, tvrdí. Ve Švédsku s tím začali před třiceti lety a kampaň pořád ještě nekončí.
Přesto se jim podařilo snížit úrazovost dětí natolik, že jsou v Evropě na posledním místě. Každé páté dítě
mezi desátým a patnáctým rokem se zraní nejméně jednou za rok. Úrazy se stávají ve stejnou dobu
stejným věkovým kategoriím dětí a ve stále stejných místech, což podle odborníků vylučuje náhody a znamená to, že se s úrazy dá bojovat. Podobně jako například s infekčními nemocemi. „ZbyBuďte obezřetní, opatrnosti není
tečné jsou třeba těžké úrazy po pádu z kola,"
nikdy dost. Dětská fantazie může
míní Petr Havránek, přednosta Kliniky dětské
být nebezpečná.
chirurgie a traumatologie Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. „Důvodem je fakt, že víc než polovina dětí u nás stále jezdí
bez přilby. Kromě kola se děti při sportování často zraní na skateboardu nebo in-line
bruslích. I tady by povinné nošení přilby hodně pomohlo," říká lékař. Dětí, které se při
typicky letních hrách ve vodě utopí, není sice tak moc – ročně něco mezi dvaceti a třiceti
– ale přibývá jich. „Spousta dětí ve věku od šesti do dvanácti let totiž dnes ještě vůbec
neumí plavat. Ve chvíli, kdy přesáhnou dvanáctý rok, se začínají stydět a pak už se plavat
naučí jen těžko," varuje Jaroslava Farská, která třicet let pracovala jako mistr plavčík v Pardubicích. Plavecký výcvik byl až donedávna ve školách povinný, ale už není. A jsou to teprnikdy nevíte, co je
ve čtyři dny, co možná právě na to doplatili dva chlapci ve Stráži na Tachovsku. Neměli sílu
napadne...
na to, aby doplavali několik set metrů ke břehu rybníka, když se jejich loďka začala potápět.

!

Zdroj redakce MF Dnes

Neváhejte se obrátit na lidi,
kteří jsou tu pro Vás a jsou Vám
připraveni pomoci.
bychom mohli nebo spíš měli vyhledat
a využít nabízenou pomoc. Myslím si, že
bychom se to ve vlastním zájmu měli začít učit.
A proto, nebojte se, a pokud potřebujete
a nemůžete si pomoc sami, neváhejte se
obrátit na lidi, kteří jsou tu pro Vás a jsou
Vám připraveni pomoci. A těmito lidmi
mohou být právě i kaplani.
Bc. Kateřina Vágnerová
hlavní sestra
Nemocnice Teplice, o. z.

popáleniny od grilu
jsou velice časté...

!

helma nemusí být
pouze na kolo...
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Nemocnice Chomutov

Spolupráce týmu – lékaře, ergoterapeuta a fyzioterapeuta (II.)
(disabilitou) a jsou časově méně náročné.
Metodiky 2. sledu jsou pro osoby se
středně těžkou a velmi těžkou disabilitou, tedy pro klienty se středně těžkým
a těžkým zdravotním postižením. Testy
2. sledu jsou náročné, ergodiagnostické
hodnocení může trvat více dnů.
Mezi stěžejní testy 2. sledu patří:
IWS – ISERNHAGEN WORKS SYSTÉM
(speciální školení v Německu) – speciální test fyzické stránky pracovního potenciálu včetně testování pracovních poloh.
Cílem je zhodnotit stav pohybového aparátu jedince, konzistenci úsilí a bolestivé
chování při jednotlivých testech. Výsled-

Vodoléčba
Pokračování z IL 5/2011

www.kzcr.eu

Vyšetření hybnosti u centrálních paréz
– orientační zhodnocení hybnosti a svalové síly končetin u centrálních poruch.
Testy stability a rovnováhy – hodnocení
chůze a rovnováhy za pomoci speciálních úkolů. Vyšetření rovnováhy je statické i dynamické.
Na základě těchto jednotlivých testů se
provede komplexní zhodnocení celého
kineziologického rozboru, které se písemně zpracuje. Hodnotí se držení těla,
pohyblivost páteře a končetin, sed, stoj,
chůze, soběstačnost v pohybu a bolestivé chování.
Cílem ergoterapeutického vyšetření je
zhodnotit pracovní potenciál jedince,
zaměření na funkci ruky a její zapojení
v pracovních činnostech, zhodnocení výdrže, koncentrace, kontinuitu úsilí apod.
V práci ergoterapeuta se používá velké
množství rozličných typů hodnocení, pozorovacích škál a indexů. Značné množství těchto hodnocení nemá stanoven
přesný postup jejich provedení. Níže
uvedené metodiky, hodnocení a škály
jsou standardizovány, což znamená, že
způsob administrace testu, vyhodnocení a jejich interpretace je dána přesně
stanovenými pravidly. Některé testy byly
vytvořeny pouze pro kvalifikované členy
rehabilitačního týmu a splňují specifické
potřeby určité profese a mohou je používat pouze kvalifikovaní odborníci.
K testování hodnocení funkčního potenciálu byly odzkoušeny 2 metodiky
– 1. a 2. sledu. Metodiky 1. sledu jsou
určeny pro občany s lehčím postižením

Jana Mattaschová, DiS.
Ivana Štiková
vedoucí fyzioterapeut
rehabilitační oddělení
Nemocnice Chomutov, o. z.

Příklad ergoterapeutického vyšetření metod 1. a 2. sledu na našem oddělení
Název testu
Modelové činnosti
Purdue – Pegboard
Dynamometrie JAMAR
Barthel index
i-ADL, p-ADL
Pracovní křivka
Hodnocení bolesti
AMAS
LOTCA
FIM
MMSE
Vyšetření čití
IWS

Použití testu
Hodnocení provedení úkolu v čase
Vyšetření jemné motoriky HKK
Vyšetření síly stisku HKK
Hodnocení míry asistence
Instrumentální nebo personální všední denní činnosti
Test koncentrace a pozornosti
Objektivizace bolesti
Porovnání subjektivních schopností uchazeče s nároky
pracoviště
Hodnocení poruch kognitivních funkcí
Hodnocení funkční nezávislosti
Hodnocení mentálního stavu a stupně demence
Hodnocení taktilního čití
Hodnocení fyzického potenciálu

inzerce A5.ai 20.10.2009 23:42:25
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Testování klientů a pacientů
na rehabilitačním oddělení
nemocnice Chomutov
Základní ergodiagnostický tým se skládá z lékaře ergodiagnostického centra
(RHB odd.), ergoterapeuta, fyzioterapeuta a klinického psychologa. Je-li potřeba
tým se rozšíří o logopeda a sociálního
pracovníka.
Na základě vyšetření lékaře provádí fyzioterapeut a ergoterapeut vlastní vyšetření. Fyzioterapeut provádí kineziologický
rozbor – zhodnocení stavu pohybového
aparátu na základě jednotlivých testů,
registruje odchylky od normy, kombinuje
výsledky statické a dynamické. Ke kineziologickému rozboru fyzioterapeutovi
napomáhají standardní testy:
Goniometrie – měření rozsahu jednotlivých kloubů dle stavu vyšetřovaného
buď aktivně, nebo pasivně.
Antropometrie – technika měřící lidské
tělo mezi jednotlivými body na těle zpravidla dobře hmatnými na kostře.
Svalový test – metoda informující o síle
jednotlivých svalů či svalových skupin.
Vizuální analogová škála bolesti – pozorování prvků bolestivého chování v jednotlivých situacích – zde záleží na zkušenosti pozorovatele.
Vyšetření zkrácených svalů – zkrácené
svaly ukazují na omezený pohyb z důvodu svalového zkrácení, nikoliv kloubního
omezení.
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které se v této oblasti vyskytují. Cílovou
skupinou tohoto programu jsou především osoby se zdravotním omezením,
které jsou znevýhodněny na otevřeném
trhu práce, jsou omezeny svým zdravotním postižením při výběru povolání.
Opakované selhávání v pokusu hledat si
práci je pro ně nemotivující.
Včasné zahájení rehabilitace je základním předpokladem pro úspěšné naplnění jejího účelu a vede k potřebné aktivizaci a motivaci osoby se ZP při řešení její
nepříznivé situace.

Fyzioterapie
C

kem jsou fyzické předpoklady pro práci
ve smyslu hybnosti a svalové síly. Test
je postaven na objektivním zhodnocení
pohybu diagnostikem podle ověřených
standardních kritérií.
Výstupem 1. a 2. sledu metodik může
být konkrétní návrh zařazení na trh práce, návrh krátkodobého či dlouhodobého rehabilitačního plánu s cílem zlepšit
psychosensomotorický potenciál k práci
a motivaci klienta.
Příklad ergoterapeutického vyšetření
metod 1. a 2. sledu na našem oddělení
(viz tabulka).

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Závěr
Pracovní rehabilitaci lze z hlediska právní úpravy považovat za nejucelenější propracovanou oblast rehabilitace, ale i zde
je nutné dopracovat určité nedostatky,
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Foto našich čtenářů

Cestování v Thajsku – Jaroslav Nekola

Flambování po turecku – Eva Nováková

Dýňový povoz – Eva Nováková

Melounové variace – Eva Nováková

Druhé setkání zástupců zdravotnických škol
a Krajské zdravotní, a. s. Ústí nad Labem
Dne 7. 6. 2011 se konala druhá schůzka zástupců SŠZ a VOŠZ Ústeckého kraje se zástupci KZ, a. s.
Program jednání se odvíjel od současného stavu zdravotnického školství a možností zaměstnávání absolventů všech zdravotnických nelékařských oborů.
Ředitelé SŠZ a jejich zástupci byli na schůzce ubezpečeni, že i přes plánované personální změny v KZ, a. s. je zájem o absolventy nelékařských profesí trvalý.
Dále se diskutovala současná legislativa dalšího vzdělávání nelékařů a její následky a dopady na zdravotnictví jako celek.
Zástupci KZ, a. s. byli seznámeni se vzdělávacími programy SŠZ a s možnostmi uplatnění absolventů SŠZ v praxi. Jednalo
se i o problematice VOŠZ, která tíží jak zdravotnické školství, tak i zaměstnavatele.
Obě strany si uvědomují, že se bere jen malý ohled na skutečné potřeby terénu. Mnohdy je tvorba nelékařských oborů
pouze na legislativcích či zájmech VŠ.
Zástupci SŠZ a VOŠZ byli seznámeni s personálním obsazením nelékařských profesí v celé KZ a s možnostmi uplatnění
budoucích zdravotnických asistentů. Hlavní sestry nemocnic KZ potvrdily přínos spolupráce při praktické výuce studentů
všech nelékařských oborů pro jejich následné zapojení do praxe. Projevily i velký zájem o budoucí profesi ošetřovatel/ka.
Závěrem jsme konstatovali, že schůzka byla pro obě strany velmi přínosná a zároveň se domluvili, že v tradici pravidelných
společných setkání budeme i v budoucnosti pokračovat.
Mgr. Ludmila Šubrtová
vedoucí odboru Centra výchovy a dalšího vzdělávání, KZ, a. s.
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Odborné, vzdělávací a společenské akce
Krajské zdravotní, a. s.
datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.
13. 9.–14. 9. 2011
14. 9. 2011
16. 9. 2011
16. 9.–16. 12. 2011
19. 9. 2011
20. 9.–13. 12. 2011
21. 9. 2011
21. 9. 2011
22. 9.–22. 12. 2011
22. 9. 2011
22. 9. 2011
26. 9. 2011
29. 9. 2011

Endoskopický workshop
Odborný kurz „Umělá plicní ventilace“
Seminář „Hygiena dutiny ústní“
Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“
Seminář „Alzheimerova choroba a demence“
Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“
Odborný kurz „První pomoc v terénu“ část II.
Supervize jako prostředek k osobnímu a profesionálnímu růstu
Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“
Seminář „Canisterapie na dětské chirurgii“
Konference sester
Odborný kurz „Autogenní trénink“
Seminář „Komplikace pracovní zátěže“

místo konání
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
KZ, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. – učebna
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
Městské divadlo Děčín
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.

Mgr. Vlasta Mikšová – Centrum výchovy a dalšího vzdělávání (CVDV) KZ, a. s.
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Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku,
Kardiologická klinika, Lékařský odborový klub
Vás zvou na tenisový turnaj

v sobotu 17. 9. 2011 od 9.00 hodin

na tenisových dvorcích TK Spartak Ústí nad Labem

Přihlášky: jiri.kalhous@mnul.cz
do 13. 9. 2011
Startovné:		200 Kč za pár

Pravidla: alespoň jeden z dvojice musí být zdravotník, hrací systém
bude upřesněn podle počtu přihlášených, míče Wilson US Open.
Výtěžek ze startovného bude věnován nadaci Člověk v tísni.

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

