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Výročí 50 let samostatné urologie Masarykovy nemocnice
Milí čtenáři,
v uplynulých číslech našeho časopisu jsme vám, krom jiných aktualit v našich
článcích, přiblížili témata blízká vašemu zdraví. Psali jsme o žlučníkových kamenech, slepém střevě, menisku, zdravé výživě, možnostech speciálních vyšetření
(krevního tlaku, mateřských znamének apod.) poskytovaných zdarma v rámci speciálních dnů našich nemocnic, nebo třeba předkládali řešení složitých životních
situací pomocí speciální rubriky Paragrafík.
I nadále chceme být aktuální v poskytování informací, které vás přímo zajímají,
a chcete se o nich dočíst.
Napište nám, jaké oblasti vás zajímají a my se je pokusíme co nejlépe zpracovat.
Jsme tady pro vás.
Budeme vás informovat z renomovaných zdrojů o řešení zdravotních nebo i sociálních problémů, které se postaví do cesty vašemu životu. Použijte naši emailovou
adresu infolisty@kzcr.eu nebo adresu KZ, a. s., Sociální péče 12A, 400 11 Ústí
nad Labem. Těšíme se na vaše podněty a třeba i příspěvky.
Mgr. Josef Rajchert
vedoucí redaktor Infolistů

časopis

otní, a. s.
Krajská zdrav ého kraje

ISSN 1802-4297

Odborný supervizor:
MUDr. Jan Lami

Nemocnice
Most

roztahují cévy
a
průtoku krve. tím napomáhají lepším
u a závratě
mi. Při všech
S přibývajícím
těchto stavech
může tato
věkem člověka
léčivá rostlina
krevní oběh
zásobování
se totiž
pomáhat.
zhoršuje a
buněk kyslíke
teň nejtenč
rozsáhlá ple- Lecitin je přírodn
m. Je nazývá
výživou pro
ích krevníc
í látka, jež
mozek (Letáky
n
převážně ze
h cév
ně ucpává
Krka, 2010).
sójového oleje. se získává Předsta
sklerotickými se postup- ho
va, že máme
se následně
Nalezneme
v mnoha
nánosy. To
živočišných
větší naději
odráží v menším
krve a tím
i rostlinných se vyššího věku je
dožít
přísunu potravinách, v nichž
kyslíku, cukru
sice příjemn
každého z
pomáhá rozpou
á, ale pro
do mozku
a dalších živin tět nebo emulgo
nás musí být
a ostatních
švat tuky. Je
noční můrou,
částí těla.
z listů jinanu
za
vynikaj
považován pouze v důsledku stárnut
že
Extrakt
ící zdroj cholinu
dvoulaločnéh
í bychom mohli
ztratit
mozkovou
–
o stimuluje kové chemic
činnost a
ké látky, která složky moz- paměť svou osobnost, radost
ovlivňuje i
tkáně.
ze života,
hraje význam
a
ostatní nou roli v řízení
nakone
c i schopn
paměti. Lecitin
ost žít a
která spadá
V současné
je látka, munikovat s druhým
do skupiny
době
i lidmi. Naštěs korychle rozvíjí
tuků, přesně
laločný soustře se zájem o jinan
tí se
dvoj- čeno do skupiny fosfolip
výzkum bioche
řeďuje na možný
a technologií,
tivní účinek
idů. Pro náš
mie
preven- ganismus je velice
orrostliny na
jak tyto proces stárnutí
důležitý, je
způsobený
úbytek paměti veškeré pochod
y ovládat.
nutný pro A jaké je doporučení
věkem.
y v buňce a
pro předch
že může zlepšov Jsou i určité náznak
mocí ve stáří?
tím ovlivňu
ázení ney, život buněk.
je
at paměť a
u zdravých
soustředění Pokud
Racionální
lidí.
má člověk
životospráva,
ní této léčivky Až dosud prospělo užívádostatek pohynu, má to účinek v těle nedostatek leciti- bu a pozitiv
ní přístup k
trpěli snížený nejvíce nemocným,
i na nervov
kteří Dochází k
životu.
m průtokem
ré
ou
využití nejmod
soustavu.
Také
nervozitě,
Snížený průtok
krve v mozku
ernějších znalost dobcelkovému
ní a svalové
vyčerpá- a techniky, jež
ván s Alzheim krve v mozku je spojo-.
únavě. Člověk
má dnes medicí í, léků
erovou chorob
sníženou
má celkově pozici, může
na k dispaměti, dále
schopnost
předejít celé
koncentrace.
s úzkostnými ou a ztrátou opak blahod
mi hlavy,
stavy, bolestNa- na něž se ve stáří předča řadě chorob,
árně působí
depresemi,
na zlepšen
měti, pomáh
sně umírá.
hučením v
í paá nervovým
uších vat
buňkám odolástresu, zpoma
Bc. Vladim
luje stárnut
íra Sikýřová
í a zlepšuje
farmaceutický
asistent
Nemocnice
Most, o. z.

NĚKTERÉ PŘÍRO
PŘÍZNIVĚ OVLIV DNÍ LÁTKY MOHOU
ŇOVAT ČINNO
A MOHOU
ST MOZKU
PŘÍZNIVĚ PŮSO
PREVENCE
BIT I JAKO
PŘED JEHO
POŠK
PROKRVUJÍ
MOZEK, ZPŮS OZENÍM.
OKYSLIČEN
OBUJÍ JEHO
ÍA
MOZKU. NEJZNTÍM I LEPŠÍ FUNGOVÁN LEPŠÍ
Í
ÁMĚJŠÍ Z NICH
PŘÍPRAVKY
JSOU
S
NEBO LECIT OBSAHEM GINKGO BILOB
INU.
A

ková
Léčba ran – podtla
terapie
čtěte na str. 6

Oddělení ORL
a chirurgie
hlavy a krku,
a LOK Masa
Kardiologická
rykovy nemo
cnice v Ústí
klinika
nad Labem
zve na

7. ROČNÍK

TURNAJE V

tup ke
Pozitivní přís

stárnutí

POZVÁNKA

BADMINTO

ve čtvrtek
21.
od 17.00 hod března 2013
in

ošeným
Lví pomoc nedon
dětem
čtěte na str. 15

NU

Sportovní hala
(vedle zimníh T-CLUB
o stadionu)
Masarykova
230
Ústí nad Labem

8

PŘIHLÁŠKY
K ÚČASTI:
jiri.kalhous
@kzcr.eu –
do 15. březn
STARTOVNÉ
a 2013.
: 100 Kč
k v tísni. Hrací
systém podle
počtu přihlá
šených.

www.kzcr.eu

Výtěžek bude
odeslán nadac
i Člově

30.1.2013 18:40:57

ová černá

1
ýtažková žlutáVýtažk
IL13-02_18.indd
ažková purpurováV
Výtažková azurováVýt

Obsah

IL13-02_18
Výtažková .indd 9
azurováVý

tažková purpurováV

ýtažková žlutáVýtaž

ková černá

9
30.1.2013

18:41:23

Koordinátorka:
Jiřina Suchá

Výročí 50 let samostatné urologie
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

3

Sazba a grafická úprava:

Zpráva o akreditaci Laboratoře Oddělení lékařské genetiky

4

Dar od nejmladších sponzorů pro Dětskou kliniku v Ústí nad Labem

5

Aktuální epidemiologická situace ve výskytu
akutních respiračních infekcí a chřipky v ČR k 6. 2. 2013

6

Co je TIA?

7

Meniskus – zaklínadlo nejen sportovců

8

Jasnet, spol. s r.o.

Design a tisk:

Jasnet, spol. s r.o. (www.jasnet.cz)
Moskevská 1365/3
400 01 Ústí nad Labem

Fotografie:
Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie
použity z archivů jednotlivých nemocnic
KZ, a. s.
Za obsahovou správnost příspěvků plně
odpovídají uvedení autoři. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípravě
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Atraktivní prostory ústeckého zámečku Větruše dne 22. února 2013 od 17 hodin hostily v rámci
oslav padesátého výročí vzniku samostatné urologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
setkání účastníků.
Tohoto setkání se, krom bývalých zaměstnanců, současných pracovníků a vedení uvedeného oddělení, zúčastnila i řada významných hostů. Mezi ně patřili zejména prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
přednosta urologické kliniky FN Motol a předseda České
urologické společnosti, se svou přednáškou o aktuálním pohledu na radikální léčbu
nádorů močového měchýře. Dále pak primář MUDr. Jan Schraml, ústřední tvář současné ústecké urologie a vedoucí Centra robotické chirurgie nebo MUDr. Josef Liehne,
náměstek pro léčebnou a preventivní péči KZ, a. s., který byl iniciátorem celé akce.
V průběhu setkání zaznělo něco z mnohaleté historie ústecké urologie, což potěšilo
zejména milé hosty, kteří již užívají zaslouženého pracovního odpočinku. Setkalo se
zde několik generací lékařů, zdravotních sester a zdravotníků, kteří v minulosti měli
s uvedeným oddělením úzké vztahy. Po traumatologii to bylo další oslavné setkání
historických momentů oddělení Masarykovy nemocnice.
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Účastníci setkání

Bývalá vrchní sestra urologického
oddělení – Marie Machačová

MUDr. Josef Liehne – iniciátor této
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Současná vrchní sestra urologického
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Zpráva o akreditaci Laboratoře Oddělení lékařské genetiky
Na sklonku minulého roku Laboratoř Oddělení lékařské genetiky MNUL (LOLG) úspěšně splnila akreditační kritéria a v prosinci jí byla udělena mezinárodní akreditace dle
normy ČSN EN ISO 15189:2007 pro vybraná molekulárně genetická, cytogenetická
a molekulárně cytogenetická vyšetření.
Oddělení lékařské genetiky zahrnuje
genetickou poradnu a laboratorní část.
Laboratoř je dále členěna na laboratoř
cytogenetickou, laboratoř molekulárně
cytogenetickou a laboratoř molekulární.
Povinnost akreditace genetických laboratorních vyšetření je zakotvena v § 28
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotnických službách, který nabyl
účinnosti dnem 1. 4. 2012. Genetickým
laboratorním vyšetřením se rozumí analýza lidského genomu nebo jeho části,
a jde tedy o analýzu velmi citlivých dat
každého pacienta. Dle požadavků zmíněného zákona mohou taková vyšetření
provádět pouze laboratoře, jejichž odborná způsobilost byla posouzena podle
příslušné harmonizované normy (ČSN
EN ISO 15189:2007 Zdravotnické laboratoře – Zvláštní požadavky na kvalitu

a způsobilost) akreditující osobou. Ze
zákona je touto osobou Český institut
pro akreditaci (ČIA), který má příslušnou
mezinárodní návaznost a je sám certifikován dle mezinárodních norem.
Naše laboratoř získala akreditaci celkem
pro šest vyšetření prováděných na úsecích prenatální a postnatální diagnostiky LOLG. V oblasti cytogenetiky se jedná

návštěvám akreditační komise předcházela prakticky celoroční příprava LOLG
pro splnění všech náležitostí pro udělení akreditace. Základním požadavkem
pro akreditaci byla přehledně zpracovaná dokumentace popisující všechny aspekty práce LOLG dle požadavků normy
a systému managementu kvality KZ. Stejně jako v ostatních laboratořích KZ jsou
i u nás hlavními dokumenty popisujícími
činnost laboratoře Příručka kvality a Laboratorní příručka. Zatímco Laboratorní
příručka LOLG je určena především pro

Ing. Kučera se zástupci KZ, a. s. a pracovníky Laboratoře Oddělení lékařské
genetiky
o cytogenetická vyšetření karyotypu z kultivovaných buněk plodové vody a buněk periferní krve
pomocí G-pruhování a mikroskopie, a o molekulárně cytogenetické vyšetření chromozomových
aberací u kultivovaných buněk
metodou fluorescenční in situ
hybridizace (FISH). Z molekulárně genetických vyšetření bylo
akreditováno vyšetření mutací
a Tn polymorfismů genu CFTR
(cystická fibróza), vyšetření mikrodelecí AZF lokusu chromozomu Y a vyšetření aneuploidií
chromozomů 13, 18, 21, X a Y
pokročilými metodami molekulární genetiky.
Celý proces akreditace LOLG
byl velmi náročný. Samotným
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klienty požadující genetické vyšetření,
Příručka kvality LOLG popisuje veškerou
interní dokumentaci nutnou pro činnost
laboratoře jak po stránce odborné, tak
po stránce požadavků normy.
Z hlediska systému managementu kvality klade norma důraz na kvalitní zpracování a analýzu vzorků našich klientů
a neustálé zlepšování nabízených služeb. Toto je zajišťováno hlavně stanovením a plněním každoročních cílů kvality
LOLG, interním a externím hodnocením
kvality práce jednotlivých úseků laboratoře, pravidelnými interními audity nebo
sledováním spokojenosti zákazníků
LOLG. Neméně důležitým aspektem kvality laboratoře jsou také odborně a prakticky způsobilí zaměstnanci. Zatímco
interní hodnocení kvality prováděných

vyšetření je zajištěno personálem jednotlivých úseků laboratoře, externí hodnocení kvality probíhá za spolupráce
ostatních genetických a molekulárně genetických laboratoří v rámci ČR. Od roku
2013 bude naše laboratoř také zahrnuta do celoevropského systému kontroly kvality CEQA (Cytogenetic European
Quality Assessment) cytogenetických
a molekulárně cytogenetických vyšetření.
Samotné návštěvy akreditační komise
probíhaly v listopadu a prosinci minulého roku. Komise se v prvních dnech
zaměřila na důkladné přezkoumání
veškerých dokumentů v rámci systému
managementu kvality a posouzení jejich
shody s kritérii normy. Při dalších návštěvách byly provedeny interní audity,
odborné posouzení činností laboratoře
a rozhovory se zaměstnanci. V konečném souhrnu se akreditační komise
shodla na velmi dobré úrovni přípravy
LOLG ve všech posuzovaných oblastech
akreditačního řízení.

V rámci přípravy na akreditaci a pro zkvalitnění laboratorních analýz se podařilo
zajistit LOLG nové přístrojové a softwarové vybavení některých úseků laboratoře. V úseku postnatální diagnostiky byly
původní stanice pro stanovení karyotypu
nahrazeny moderním typem karyotypovacího systému LUCIA, pro molekulárně
cytogenetická vyšetření byl pořízen automatický hybridizér Termobrite (StatSpin)
používaný u metody FISH a pro molekulárně genetická vyšetření UV-VIS spektrofotometr NanoDrop (ND-2000c) umožňující kvantitativní i kvalitativní analýzu
nukleových kyselin a proteinů v mikroobjemovém vzorku.
O úspěšné získání akreditace se zasloužili všichni zaměstnanci LOLG. Naše největší díky však patří vedoucí laborantce
a manažerce kvality LOLG, paní Heleně
Pokorné, která odvedla skvělou práci při
přípravě na akreditační řízení a zajištění
jeho hladkého průběhu. Taktéž bychom
rádi poděkovali za podporu a pomoc vedení KZ jak ze strany MUDr. Jiřího Madara

a MUDr. Josefa Liehneho z Úseku zdravotní péče, tak Mgr. Zdeňce Soukupové
z Úseku systému řízení za odbornou pomoc při přípravě potřebné dokumentace.
Přidělením akreditace pro výše zmiňovaná vyšetření však celý proces nekončí.
Právě naopak. Pro udržení si vysokých
standardů kvality poskytovaných služeb
bude LOLG pravidelně několikrát ročně
podstupovat interní audity, a také externí audity a reakreditaci ze strany ČIA.
Samozřejmostí je neustálá snaha všech
zaměstnanců o neustálé zvyšování cílů,
zlepšování kvality a chodu naší laboratoře. Například akreditace dalších metod
již zavedených v rámci LOLG nebo zavádění nových vyšetření pomocí specializovaných metod na našem pracovišti,
budou prioritami práce pro následující
období.
Prim. MUDr. Jana Laštůvková
a Mgr. Eva Novotná
Oddělení lékařské genetiky
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Dar od nejmladších sponzorů pro Dětskou kliniku v Ústí nad Labem
Pro akci Ústeckého deníku „Děti pod stromečkem“ věnovalo OC FORUM televizor
za 15.000 Kč. Vítězem soutěže se nakonec stala Dětská klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Slečny při předávání daru
Ne, že by klinika sama soutěžila, ale
byla obdarována oficiálním výhercem
této soutěže. Stala se jím dvě děvčata
Sára a Kačenka, celkovým ziskem téměř

dvou set tisíc hlasů pro jejich zaslanou
fotografii číslo 21.
V internetovém hlasování se dívky umístily na čtvrtém místě, ale do křesla pro
výherce je vyneslo 416 dalších hlasů
v podobě novinových výstřižků. Celkem
tedy zvítězily s počtem 189 907 hlasů. Již
na počátku soutěže byla dohoda, že pokud soutěž vyhrají, věnují televizor Dětské klinice Masarykovy nemocnice.
Sára a Kačenka se tak staly nejmladšími
sponzorkami v historii kliniky. Dík jistě
patří i rodičům obou děvčátek, kteří je
v soutěži podporovali.
Mgr. Josef Rajchert
vedoucí redaktor Infolistů

Sára a Kačenka s vrchní sestrou
oddělení dětské chirurgie MNUL
Mgr. Bc. Michaelou Rothovou
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Aktuální epidemiologická situace
ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v ČR k 6. 2. 2013
Informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních
respiračních infekcí a chřipky v  5. kalendářním týdnu
2013 na území České republiky.
V 5. kalendářním týdnu 2013 došlo v ČR k dalšímu vzestupu výskytu akutních respiračních infekcí včetně chřipky (ARI) o 9,6 %,
vzestup je evidován ve všech věkových skupinách. Celková nemocnost ARI v ČR dosahuje hodnoty 1 818 případů na 100 000
obyvatel. U chřipce podobných onemocnění (ILI) je též evidován
další významný vzestup počtu nemocných (v porovnání s minulým týdnem o téměř 33%). Situaci lze hodnotit jako celoplošně
probíhající epidemii chřipky na území ČR, přičemž nejvyšší nárůsty počtu nemocných jsou hlášeny především z moravských
krajů a ze severních Čech, v oblasti jihozápadních Čech se počty
nemocných většinou již nezvyšují.
S touto situací souvisí také i nadále evidované vysoké počty závažných průběhů chřipky. K 1. 2. 2013 bylo v ČR hlášeno celkem
264 závažných případů chřipky, z nichž 51 osob zemřelo.
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/aktualni-epidemiologicka-situace-ve-vyskytu-akutnich-respiracnich-infekci-a-chri_7447_5.html
Chřipka se vyskytuje celosvětově, ročně onemocní přibližně
10 až 15 procent populace. Typicky probíhá v epidemiích, ke kterým většinou dochází v chladném období roku. V Evropě vzniká
obvykle na počátku kalendářního roku a zpravidla trvá 4 až 8 týdnů. Virus chřipky je v době epidemie dominantním etiologickým
agens ve všech věkových kategoriích. Mimo chřipkovou epidemii
lze virus chřipky ojediněle izolovat při sporadických onemocněních horních dýchacích cest. Odlišení těchto sporadických onemocnění od ostatních virových akutních respiračních infekcí je
však možné pouze laboratorními testy.
Šíření chřipky
Šíření chřipky má obvykle explozivní charakter, zejména při nástupu epidemie. K přenosu dochází především kapénkovou infekcí. Vstupní branou infekce je výstelka nosohltanu a výjimečně
i oční spojivky, což dokládá občasný záchyt viru i ve výtěrech ze
spojivkového vaku. Inkubační doba je několik hodin až 5 dní,
obvykle 1–2 dny. U infekcí způsobených aviárními chřipkovými
kmeny se předpokládá inkubační doba delší, 7–10 dní. Vzhledem k tomu, že chřipkový virus má schopnost vydržet aktivní
i po určitou dobu mimo hostitelský organismus, je možné se
nakazit i z předmětů, které jsou potřísněny sekrety nemocného
(podání ruky, telefonní sluchátka, držadla v MHD, hračky, použité kapesníky…). Proto je v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění důležité pečlivě dbát na hygienu, zejména
na hygienu rukou.
Průběh onemocnění
Onemocnění chřipkou začne náhle, objeví se horečka (často
i přes 39 °C). Horečka bývá provázena zimnicí, bolestí svalů
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a kloubů a bolestí hlavy. S odstupem několika hodin se přidává suchý dráždivý
kašel a pálení v krku. Na rozdíl od mnoha
dalších nechřipkových respiračních onemocnění virového původu není u chřipky výrazná rýma, ačkoliv i zde může být
značný individuální rozdíl v závislosti
na vlastnostech vyvolávající varianty viru.
Především u dětí se někdy mohou objevit
i gastrointestinální projevy (průjem, zvracení). Horečka trvá obvykle tři dny, pak
postupně během dalších dvou až třech
dnů klesá. Postupně mizí také ostatní příznaky, nejdéle přetrvává kašel. Nápadná
únavnost může trvat i několik týdnů.
Možné komplikace
Záludnost chřipky spočívá v tendenci
ke vzniku komplikací, které dále zhoršují prognózu onemocnění. Komplikace

Co je TIA?
TIA = TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA
(lehká mrtvice)
Tranzitorní ischemická ataka (TIA) je náhlá krátkodobá porucha mozku vyvolaná
jeho nedokrvením. Jediným kritériem odlišení TIA od mozkového infarktu je délka
trvání neurologického postižení.
Příznaky obvykle trvají od několika minut
až do několika hodin, maximálně však
24 hodin a nemají trvalé následky.
TIA se zpravidla projevuje náhlým rozvojem neurologické symptomatologie mozkového původu, podle teritoria postižení
mozkové tepny. Příznaky mohou být například slabost až ochrnutí končetin nebo
poloviny těla, porucha citlivosti končetin
či poloviny obličeje, náhle vzniklá závrať
nebo náhlý pád.
Základem stanovení správné diagnózy
TIA je kvalitní zjištění anamnézy a náhle
vzniklých příznaků.
Podstatou TIA je přechodná ložisková
ischemie mozku, která je způsobena
snížením průtoku krve v mozkové tepně. Nejčastějším mechanismem jejího vzniku je přechodný částečný nebo
úplný uzávěr mozkové tepny, většinou

mohou být primární, vyvolané virem
chřipky, nebo sekundární, vyvolané druhotnou bakteriální infekcí.
Očkování proti chřipce
Obecně platí, že každoroční očkování
proti chřipce je doporučeno osobám,
u kterých je žádoucí snížit pravděpodobnost chřipkové infekce a jejích závažných
komplikací. Podstatou očkování je vytvoření protilátek proti chřipkovým antigenům, které jsou součástí očkovací látky.
Antigenní složení chřipkových vakcín je
každoročně upravováno podle doporučení Světové zdravotnické organizace,
které je pro výrobce závazné. Až na výjimku u intradermální vakcíny obsahuje
každá dávka vakcíny 15 μg hemaglutininu tří nejčastěji se vyskytujících typů viru
chřipky: A (H3N2), A (H1N1) a B.

Obecná preventivní opatření
V období epidemie chřipky je vhodné jíst
pestrou stravu se zvýšeným přísunem
přirozených vitamínů, ve svých pracovnách, kancelářích i na pokojích pacientů
častěji větrat. Pochopitelně, jak je již výše
uvedeno, klást důraz na hygienu rukou.
A pozor: v tomto období si při zdravení
nepodáváme ruce, neobjímáme a nelíbáme se.
Pokud i přesto onemocníte, mějte ohled
k ostatním, zůstaňte doma a uvařte si bylinkový čaj s medem.
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/
sezonni-chripka_4664_2073_5.html
Dana Vaculíková
vedoucí oddělení hygieny
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Nemocnice Teplice
v důsledku embolizace. Dále se může TIA
demonstrovat při stenóze nebo uzávěru
krční tepny. Mezi příčiny TIA nejčastěji
patří ateroskleróza s postižením krčních
nebo nitrolebečních tepen a embolizace
z kardiálního nebo jiného zdroje.
Vzhledem k vysokému riziku vzniku
mozkového infarktu by měl být pacient
v prvních hodinách po proběhlé TIA považován za akutně nemocného. Důležité
je co nejrychleji zjistit příčinu vzniku TIA.
Veškerá potřebná vyšetření k diagnostice
se zajišťují v co nejkratším termínu. Základem těchto vyšetření je neurologické
vyšetření, dále pak CT mozku, sonografické vyšetření extrakraniálních tepen,
laboratorní vyšetření krve, kontrola krevního tlaku, interní vyšetření včetně EKG
a také RTG plic. Dle stavu pacienta a jeho
postižení je obvykle nutné monitorování,
eventuálně kompenzace životních funkcí,
zejména dýchacích a oběhových.
Léčba TIA spočívá v podání medikamentů
na rozšíření cév a antikoagulační terapie.
Velmi důležitá je i rehabilitace a kompenzace vysokého krevního tlaku, který bývá
často přítomen.

Lidé, kteří prodělali TIA, mají zvýšené riziko vzniku mozkového infarktu nebo vzniku jiné vaskulární příhody či recidivy TIA.
Prevence tohoto onemocnění je zaměřena především na omezení nebo ukončení
kouření, léčbu vysokého krevního tlaku,
redukci tělesné hmotnosti, léčbu srdečních onemocnění, cukrovky a vysoké hladiny tuků v krvi. Další neméně důležitou
prevencí je medikamentózní antikoagulační terapie.
Často opomíjená, ale současně velmi důležitá, je dostatečná informovanost veřejnosti o příznacích cévních onemocnění
mozku a nutnosti okamžitého přivolání
RZP při vzniku příznaků. TIA je varujícím
příznakem cévní mozkové příhody, která
je po srdečním infarktu druhou nejčastější příčinou úmrtí. Poslední roky již neplatí, že postihuje především staré lidi. Čím
dál častěji postihuje také lidi středního
věku, proto je třeba dbát na dostatečnou
prevenci a nepodceňovat varovný signál,
kterým může být právě TIA.
Martina Čulová
neurologická JIP
Nemocnice Teplice, o. z.
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Meniskus – zaklínadlo nejen sportovců
Meniskus, jedno z nejfrekventovanějších slov mezi sportovci, když dojde na hodnocení jejich úrazů. Ať už je to hokejista, fotbalista, atlet nebo rekreační hráč tenisu,
meniskus je vždy v kurzu.
Co vlastně je ten meniskus?
Meniskus (řecky půlměsíc) je útvar tvořený vazivovou chrupavkou, který se nachází uvnitř kolenního kloubu. Kolenní
kloub je složený kloub, ve kterém se kloubí tři kosti, a navíc je tzv. inkongruentní,
to znamená, že styčné plochy stehenní
a holenní kosti do sebe nezapadají. Tuto
nerovnost vyrovnávají právě menisky, které jsou umístěné v prostoru mezi kostmi
a reprezentují většinu kloubní plochy.
V každém kolenním kloubu jsou menisky
dva, větší mediální (vnitřní, lat. meniscus
medialis) a menší laterální (zevní, lat. meniscus lateralis).

artroskopie je možno provádět i šití nebo
jen částečné odstranění menisku, tedy
jen utržené části.
Ruptura menisku může probíhat v různých
směrech – příčně nebo podélně (ruptura
po obvodu, tzv. typ „ucha od košíku“) lokalizace poranění bývá rovněž různá, nejčastěji je však poraněn vnitřní meniskus
v zadní části (zadní roh). Prasklý meniskus se projevuje bolestí v koleni, otokem,
samotné poranění bývá někdy provázeno
lupnutím v koleni, obvyklá je náplň výpotkem nebo krví. Často se objeví i blokáda,
kdy je kloub v mírné flexi a bolest znemožňuje jakýkoliv pohyb.

Jakou má funkci a čemu napomáhá?
Menisky jsou pružné a přitom pevné nárazníky. Přenášejí a rozkládají hmotnost
těla, brání opotřebení kloubní chrupavky. V plném natažení kloubu je přes 50 %
vertikální zátěže přenášeno přes menisky,
při ohnutí (90°) je to ale až 85 %.
Jak může dojít k jejich poškození,
když mají takovou sílu?
Poranění menisků je jedno z nejčastějších
úrazových postižení kolenních kloubů,
vzniká většinou špatně koordinovaným
rotačním pohybem v kloubu. Je to dáno
právě přítomností zranitelných nitrokloubních struktur (menisky, přední a zadní
zkřížený vaz). Rychlý rotační pohyb vrchní
části těla při pevné fixaci nohy na podložce je nejčastějším mechanismem tohoto
poškození. Lyžování, nohejbal, pohyb při
sportech na palubovce (házená, košíková,
tenis, florbal apod.). U starších pacientů
se na poranění menisků mohou podílet
i degenerativní změny.
Řešení je chirurgické, v minulosti se používala otevřená, většinou totální meniskektomie, tedy odstranění celého menisku
– to však časem vede k artróze zbývajících třecích chrupavkových ploch hlavic
stehenní a holenní kosti. S nástupem

Jak spravit nastalou škodu?
Konzervativní léčba stačí výjimečně
u menších ruptur prokázaných na magnetické rezonanci, meniskus má však
minimální tendenci se zhojit, navíc ruptura se může zvětšovat a sekundárně vést
i k poškození chrupavky. Většina diagnostikovaných ruptur menisku je indikována
k operačnímu řešení – artroskopii, při
níž se kloub vyšetří a poraněné struktury
ošetří. V případě ruptury menisku závisí
na rozsahu a lokalizaci poranění. Pouze
některé ruptury lze sešít (sutura), v ostatních případech se poškozená část menisku resekuje (parciální meniskektomie).
Většinou se operace menisku provádí
v krátké celkové anestézii. K plánovanému výkonu musí být pacient v dobré kondici, zdráv a schopen výkonu v anestézii.
Před plánovaným výkonem je nutné si
u svého praktického lékaře zajistit předoperační vyšetření s vyjádřením k možnosti
výkonu.
Artroskopickou operaci menisku je možné
také provést dle zvyku pracoviště a přání pacienta ve spinální anestézii, kdy
pacient necítí bolest od pasu dolů, ale
není uspán a je schopen komunikace.
Jedná se o druh anestézie lokální, kdy

Fotoreportáž:
1. Příprava k výkonu, desinfekce
2. Vstup pro kameru (artroskop)
3. Obraz předního křížového vazu
po jeho plastice

4. Operační nástroje
5. Chirurg při výkonu sleduje
operační pole na monitoru
6. Koleno po ukončení operace
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je znecitlivující látka vpravena do páteřního kanálu. Komplikacemi spinální
anestézie mohou být bolesti hlavy, méně
často obtížné močení, poruchy rovnováhy. Výhody proti celkové anestézii jsou
tlumení bolesti i po operaci, snižuje se
celkové množství anestetik, méně časté
pooperační nevolnosti a zvracení, není
tlumivý účinek na metabolismus, dále
rychlejší příjem potravy a rychlejší mobilizace. V naší nemocnici se používá bloková
anestézie pouze operované končetiny.
K vlastnímu vyšetření a operaci se používá přístroj zvaný artroskop. Ten se skládá
z tenké kovové trubičky zakončené miniaturní kamerou a zdrojem světla. Tato část
se zavádí přímo do vyšetřovaného kloubu
cca 0,5 cm velkým řezem. Druhým řezem
na opačné straně kolenního kloubu se
zavádí různé speciální operační nástroje
přizpůsobené k práci v malém kloubním
prostoru (háček – pro zjištění pevnosti kolenních struktur, kleštičky, nůžky,
frézka…). Pro dobré zobrazení je potřeba
kloub naplnit tekutinou, která kloub zároveň proplachuje. Optikou lékař prohlédne
kolenní kloub v několika polohách (natažení, částečné ohnutí, ohnutí). Operaci může provádět jeden nebo dva lékaři
a průběh operace sledují na monitoru,
kam se obraz přenáší z artroskopu optickým kabelem.
Rekonvalescence spočívá v několikatýdenním odlehčení, rozcvičování kolene,
plná sportovní zátěž je možná nejdříve
po 6 týdnech.
Většinou se po operačním zákroku
a po rekonvalescenci doporučuje vynechat rizikové sporty napomáhající vzniku
dalšího poškození kolene. Mezi vhodné
sportovní aktivity spadá jízda na kole,
rotopedu, chození na pohyblivém pásu
a ostatní sportovní aktivity s přímočarou
dráhou pohybu.

1.

2.

5.

3.

6.

4.

7.

foto z operace menisku
ze dne 11. 2. 2013, kterou prováděl
MUDr. Jan Riegl

Mgr. Josef Rajchert
vedoucí redaktor Infolistů
s přispěním
prim. MUDr. Karla Edelmanna
Zdroj: internet

7. Kompresní ošetření
končetiny na závěr
operace

«
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Parkinsonova nemoc

Nemocnice Děčín

Parkinsonova nemoc je neurodegenerativní onemocnění, které se objevuje především u osob starších 50 let, zřídka postihne i mladší ročníky. I když toto onemocnění
není smrtelné, dokáže člověku velmi znepříjemnit život. O tom vědí své například
boxerský šampión Mohammad Ali či hollywoodská hvězda Michael J. Fox.

Parkinsonova choroba je známá již
od starověku. Poprvé však byla popsána
roku 1817 londýnským lékařem Jamesem Parkinsonem.
Příčina onemocnění leží hluboko v mozku. Bazální ganglia mají velký význam
pro ovládání pohyblivosti. Zásadní význam ve funkci těchto buněk má sloučenina dopamin, která se tvoří v části mozku zvané substancia nigra (česky „černá
hmota“). Pomocí dopaminu mezi sebou
buňky bazálních ganglií komunikují.
V dopaminu tkví podstata Parkinsonovy
choroby. Při ní začne docházet k postupnému odumírání buněk, které dopamin
vyrábějí. Zpočátku není tento problém
viditelný, protože zbývající buňky jsou
schopny produkci dopaminu zvládnout.
Jak ale jejich odumírání postupuje, začne se nedostatek dopaminu projevovat
– bazální ganglia přestávají správně fungovat.
Nedostatek dopaminu vede k narušení
hybnosti ve smyslu jejího útlumu. Nemoc se projevuje několika základními
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příznaky, které se postupně zhoršují.
Zhoršenou schopností nastartovat pohyb
– pacientovi se nedaří rozejít nebo vstát
ze židle. Je narušena i chůze, kdy nemocný dělá malé šouravé krůčky. Poruší se
i koordinace dolních končetin a trupu
v tom smyslu, že když nemocný při chůzi
zastaví, trup jakoby pokračuje v pohybu
dál. Tím se vychýlí těžiště a člověk může
upadnout. Mohou se vyskytnout i jiné
projevy neschopnosti udržet rovnováhu.
Projevem poruchy hybnosti je i tzv. Parkinsonský třes. Je to zvláštní třes, kdy se
postiženému třesou ruce v klidu. Při cíleném pohybu třes vymizí. Tedy člověk sedí
u jídla u stolu a třesou se mu ruce. Když
však sáhne po lžíci a začne jíst, třes ustane. Třes mizí i ve spánku. Parkinsonikovi
se také hůře mluví, obtížně artikuluje.
Ve stanovení diagnózy je stěžejní vyšetření neurologem. Dále je třeba vyloučit
jiné příčiny příznaků nemoci. Shodné
potíže mohou být způsobeny např. užíváním některých psychiatrických léčiv.
Konečným potvrzením nemoci je test

levodopou. Levodopa je jedním z léků
Parkinsonovy nemoci, když se po její
aplikaci stav výrazně zlepší, je již diagnóza velmi pravděpodobná.
Levodopa je klasickým a stále hojně užívaným lékem, její efekt je rychlý a účinný.
Pravidelné dávky levodopy člověka zcela
navrátí do normálního života a příznaky
nemoci vymizí. Bohužel během několika
let užívání levodopy se její efekt začne
ztrácet. Kromě levodopy se užívají i léky
podporující tvorbu a funkci dopaminu.
Novou metodou léčby je tzv. hluboká
mozková stimulace (DBS = Deep Brain
Stimulation). Při ní se do bazálních ganglií (tedy do mozku) trvale zavede tenká
elektroda, která vytváří elektrické impulsy stimulující mozek. Efekt je velmi dobrý, i když ne stoprocentní. Nevýhodou
této metody je vysoká cena. Doplňkovou
léčbou mohou být některá antidepresiva,
neboť nemocní jsou více ohroženi depresemi. Deprese mohou být součástí změn
v mozku nemocných a kromě toho jsou
logickou reakcí na nepříjemná omezení
pohyblivosti způsobená projevy nemoci.
Nemocní se také mohou více potit a často trpí obstipací (zácpou). Další podstatnou složkou léčby je pravidelné rehabilitační cvičení.
V běžném životě je možné nemocnému usnadnit život úpravou interiéru. Je
vhodné odstranit prahy a další překážky
na podlaze. Uvědomte si, že chůze parkinsonika může být nejistá a nekoordinovaná. Zvýšení bezpečnosti lze dosáhnout např. namontováním podpůrných
madel na stěny místnosti.
Máte-li ve svém okolí člověka postiženého Parkinsonovou nemocí, nabídněte
mu svou podporu v boji s nemocí. Pocit
blízkosti a pozitivní psychické naladění
je velmi důležité, dodává chuť do života.
Pozitivně laděná mysl pomáhá zpomalit
projevy Parkinsonovy choroby.
Dagmar Marešová
všeobecná sestra
neurologické oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.

Noha – diagnostika a korekce

Nemocnice Most

V tomto článku se budeme věnovat správnému vyšetření nohy v běžné fyzioterapeutické praxi, aplikaci korekčních technik a v neposlední řadě také funkčnímu tréninku
celé dolní končetiny.
Nohu nelze chápat jako celek, nýbrž se
rozděluje zejména na přednoží a zánoží,
přičemž jsou zde dvě základní funkce.
Jednou z nich je tlumič, který odráží nárazy a harmonizuje přenos sil mezi povrchem a vlastním tělem. Pokud je tento
tlumič narušen, nárazy těla na povrch se
přenáší do dalších kloubů v těle (kolena,
kyčle, SI skloubení, páteř) a vznikají tak
svalové disbalance, přetěžování kloubů
a další problémy, které vyvolávají chronické bolesti, jež vás posléze přivedou
k lékaři. Stejně tomu je i naopak, pokud
jsou páteř či pánev v neoptimálním postavení, může docházet ke vzniku sekundárních potíží na noze. Další úlohou
nohy je tvorba rigidní páky, jež po stojné
fázi umožňuje pohyb dolní končetiny.
Základní opora celého těla je tvořena
ze tří částí. Největší zatížení by mělo
být v oblasti tuberositas calcanearis (až
50%), dále potom na distální hlavičce
I.MT kloubu (35%) a posledním bodem
opory je distální hlavička V.MT kloubu
(15%). Tato tříbodová opora určuje typologii nohy. Nejčastěji, tedy až u 67 %
populace, se setkáváme s plochou nohou (pes planus), dále s vysoce klenutou
nohou (pes excavatus) a pouze 30 % populace má normální klenutí.
Fyzioterapie je zaměřena na vyšetřovací metody, jež lze využít při diagnostice
a následné terapii. Základním vyšetřením je aspekce, při níž sledujeme nohu
v odlehčení i zatížení. Jedná se o velmi
subjektivní vyšetření, ale lze z něj vyčíst,
jak noha funguje jako celek. Zda je v normálním, supinačním či pronačním postavení. Dalším krokem vyšetření by mělo
být zhodnocení celkové pohyblivosti
do všech směrů – aktivně i pasivně. Velmi důležitým bodem vyšetření jsou specifické testy, při nichž sledujeme chování
nohy v odlehčení i zatížení. Jedním z nejvýznamnějších testů je navicular drop
test (test podélné klenby), dále také vyšetření na Mortonův palec, korekční test
a feiss line test, který je poměrně nepřesný.

Vadné postavení nohy

Korekce vadného postavení
pomocí tapu

Destičky PFC
Po správném zhodnocení je nutno aplikovat individuální terapii. Ta spočívá
v korekci vadného postavení, kdy se využívají speciální stélky do bot a pomocí
různých kombinací výšek a materiálů se

dosáhne optimálního nastavení končetiny. Pokud chceme cíleně ovlivnit postavení, je nezbytné kombinovat korekci
spolu s funkčním tréninkem. V rámci tohoto cvičení lze použít i různé druhy pomůcek (labilní plochy atd.) a velmi vhodné je využití tapu.
Propriofoot concept (PFC)
Vznik destiček PFC je spojen se jmény francouzských fyzioterapeutů Jerome Baicry a Loïc Paris. Během tréninku
na PFC dochází ke stimulaci plosky nohy,
která dále přenáší informace do CNS,
které se zde zpracují a jejich výstup ovlivňuje svalovou činnost celého těla.
Propriofoot jsou jakési 4 stabilizační
destičky o čtvercové základně 10 x 10 cm,
které aktivují senzomotoriku na plosce
nohy a tím i postavení celého těla. Každá
destička má jinou labilitu a lze je velmi
snadno kombinovat podle potřeb pacienta. PFC lze využít u všech věkových
a profesních kategorií, ať už se jedná
o vrcholového sportovce či seniora.
Přednosti PFC:
–– prevence instability a reedukace stabilizace kloubů nohy a hlezenního
kloubu,
–– posílení a aktivace svalstva celé dolní končetiny,
–– mobilizace kloubů nohy,
–– aktivace jednotlivých částí chodidla
(přednoží, zánoží),
–– stabilizace celého těla,
–– variabilita cviků a náročnosti.
V rámci celoživotního vzdělávání, jež
je ve fyzioterapii významné vzhledem
k neustálému rozvoji nových trendů, jsme absolvovaly dva PFC kurzy
v nestátním zdravotnickém zařízení
FyzioP v Klatovech. První kurz probíhal
pod vedením PhDr. Petry Vondrašové, Ph.D. a role školitelek propriofoot
conceptu zastaly PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, PhD. a Mgr. Markéta Majerová.
Bc. Barbora Mimrová,
Bc. Lenka Vladyková
rehabilitační oddělení
Nemocnice Most, o. z.
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Lázeňská péče
pro diabetiky v lázních Teplice
placená inzerce

NOVĚ S PODPOROU
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Sociální metoda v praxi
dávky pro zdravotně postižené děti

Lázně pro diabetiky
Nová vyhláška o Indikačním seznamu, která vstoupila v platnost v říjnu 2012, teplickým lázním
rozšířila možnosti léčení. Díky tomu se nyní mohou také diabetici léčit v Teplicích za podpory
zdravotní pojišťovny.
Konkrétně se jedná o indikaci IV/1 Diabetes mellitus. Diabetici, jímž se objevují komplikace typu
mikroangiopatie, makroangiopatie nebo neuropatie, tak mohou na lékařské doporučení získat plně
hrazenou Komplexní lázeňskou péči, nebo částečně hrazenou Příspěvkovou lázeňskou péči. Jelikož
cukrovku často provází poruchy oběhového a nervového charakteru (zpravidla tzv. diabetická
noha), má v terapii nezastupitelnou úlohu termální voda. Vodoléčebné procedury z teplického
pramene mají velmi příznivé účinky na onemocnění cév, které se díky koupelím rozšiřují,
vstřebávají minerály, stopové prvky a také lépe absorbují důležitý inzulín. Diabetes bohužel nelze
vyléčit, ale můžeme ji kompenzovat natolik, že život diabetika se pak kvalitativně neliší od plně
zdravého člověka.
Možnosti lázeňské léčby cukrovky konzultujte s lékařem.
Číslo indikace

IV/1

indikace

DIABETES MELLITUS

doporučené lázně

Teplice

Více informací na www.lazneteplice.cz

Jak postupovat?
Rádi byste se informovali,
zda máte na lázně nárok?
Poradíme vám na tel.:
+420 417 977 446
+420 417 977 444

POZVÁNKA
Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. ve spolupráci s OS ČLK a POUZP pořádá

IV. ročník konference EMERGENCY 2013
„vše co se týká akutní medicíny“

13. 3. 2013, 9.00–18.00 hod.

Zvýšené náklady rodiny se
zdravotně postiženým dítětem
Příklad:
Rodina se třemi dětmi (8, 7 a 5 let),
bydlí v malém RD mimo krajské město,
vlastní starší auto. Otec je zaměstnán
(příjem 15 000 Kč čistého) a matka je
s nejmladším z dětí, s ohledem na jeho
zdravotní postižení, doma (dítě je
příjemcem příspěvku na péči v II. stupni
6 000 Kč) – probíhá řízení o zvýšení
příspěvku, což znamená, že rodina
v současné době na péči vynakládá
více. Matka vozí dítě do specializované
školky v krajském městě, kde je ovšem
pouze po dobu několika málo hodin
dopoledne.
Za náklady spojené s bydlením vydá rodina v průměru 5 500 Kč měsíčně. Nadto rodina splácí úvěr ve výši 2 000 Kč
měsíčně.
Pokud jde o využití sociálních dávek,
rodina byla doposud příjemcem přídavků na děti ve výši 1 720 Kč měsíčně, rodičovského příspěvku (sníženého
s ohledem na souběh s příspěvkem
na péči) a sociálního příplatku.
Rodina se po zrušení rodičovského příspěvku (poskytovaného z titulu zdravotního postižení dítěte) a zrušení sociálního příplatku v souvislosti se stále
se zvyšujícími výdaji na jídlo, služby
či pohonné hmoty nebo jízdné ocitá
ve složitější sociální a finanční situaci,
kdy přestává zvládat hradit své měsíční
výdaje.

Ústí nad Labem, Centrum výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a. s.

Řešení:
Úbytek peněz, plynoucích ze systému státní sociální podpory v souvislosti s péčí
o (zdravotně postižené) dítě je, částečně kompenzován dávkami na bydlení ze systému státní sociální podpory (příspěvek na bydlení) a dávkami na živobytí ze systému
hmotné nouze (příspěvek na živobytí).
Protože rozhodný příjem rodiny je nižší než dvojnásobek částky životního minima rodiny, náleží jim rovněž zvýšení příspěvku na péči ve výši 2000 Kč měsíčně. Rovněž lze
požádat o příspěvek na mobilitu ve výši 400 Kč měsíčně.
Jednoduchým součtem všech přiznaných dávek a příjmů z výdělečné činnosti dostaneme poměrně vysokou částku. Bližším
rozborem výdajů se však dostaneme k tomu, že tato rodina veškeré příjmy nejenže standardním způsobem zcela
spotřebuje, ale není schopna vytvářet si finanční rezervy
pro případ nějaké další náročné sociální události a jistě jsou i období, kdy nutné měsíční výdaje zkrátka pokrýt nedokáže.
Pokud taková situace nastane, měla by být zaručena
možnost poskytnutí jednorázové mimořádné okamžité pomoci ze systému pomoci v hmotné nouzi
–– a to například na úhradu nákladů souvisejících se
vzděláním nebo zájmovou činností zdravých dětí v rodině (příspěvek na úhradu lyžařského výcviku nebo vícedenního výletu)
–– podle metodického pokynu vydaného MPSV pak nelze vyloučit
například poskytnutí mimořádné okamžité pomoci na úhradu aktuálně zvýšených
výdajů za nákup pohonných hmot v souvislosti s přepravou zdravotně postiženého
dítěte apod.
Orgán pomoci v hmotné nouzi se sice i v tomto případě musí při rozhodování o zmíněné nenárokové dávce zabývat celkovými sociálními a majetkovými poměry rodiny
a jejími příjmy, ale určitě by měl stejně důsledně zmapovat její výdaje.
Je nutné apelovat na dodržování zásady přijímání žádostí o mimořádnou okamžitou
pomoc, kdy je pak dále nutné rodinu podpořit nejen vyplácením finančního obnosu,
ale nabídnout i další poradenství a pomoc tak, aby se rodinu podařilo udržet alespoň
částečně soběstačnou.
Sociální oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

významné dny

Odborný garant: MUDr. Jana Bednářová, primářka Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
PŘIHLÁŠKY – KONTAKT: eva.urbanova@kzcr.eu
PŘIHLÁŠKA ON-LINE: www.kzcr.eu/konference/emergency
Přihlaste se nejpozději do 8. 3. 2013.
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ: 13. 3. 2013 – 8.00–12.00 hod.
ÚČASTNICKÝ POPLATEK:
Pořadatelé a aktivní účastníci:
Ostatní zaměstnanci KZ, a. s.:
Ostatní účastníci:

bez poplatku
200 Kč
300 Kč

Poplatek se vybírá při registraci v hotovosti. Částka je včetně DPH.
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KREDITY
Byla podána žádost o kreditní hodnocení akce
od POUZP dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. a od ČLK
dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Organizační zajištění:
Tiskové a organizační oddělení
Technické zajištění a podpora:			
Oddělení multimediálních služeb

6. březen	Den jódu
11. březen

Evropský den mozku

24. březen
Světový den boje proti
	tuberkulóze

19.–23. březen

Mezinárodní den invalidů
(údaje o datu se různí)

2. duben

Světový den zvýšení
povědomí o autismu

7. duben

Světový den zdraví

21. březen
Mezinárodní den
	zdravého spánku
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výběrová řízení krajské zdravotní, a. s.

Typ a platnost akreditací KZ, a. s.

Krajská zdravotní, a. s. vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pozic:

1. Náměstek pro řízení a správu majetku
Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání technického směru
• manažerské dovednosti – dobré organizační, komunikační a prezentační schopnosti, schopnost vedení lidí
a změn, abstraktního myšlení, analýzy a agregace
• zodpovědnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení
• odolnost vůči stresu
• trestní a morální bezúhonnost
• praxe min. 5 let
• pokročilá znalost PC

Nabízíme:
• možnost seberealizace a uplatnění manažerských zkušeností
• odpovídající finanční ohodnocení
• zaměstnanecké benefity spjaté s manažerskou pozicí
Přihlášky s motivačním dopisem, profesním životopisem,
kopií dokladů o vzdělání, výpisem z rejstříku trestů,
doplněné stručnou koncepcí rozvoje Úseku řízení
a správy majetku, zašlete nejpozději do 15. 3. 2013
na uvedenou adresu a obálku označte VŘ-NRSM.

2. Náměstek pro léčebně-preventivní péči
Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání – lékařská fakulta, specializovaná způsobilost
• manažerské dovednosti – dobré organizační, komunikační a prezentační schopnosti, schopnost vedení lidí
a změn, abstraktního myšlení, analýzy a agregace
• zodpovědnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení
• odolnost vůči stresu
• trestní a morální bezúhonnost
• praxe min. 10 let ve zdravotnictví
• pokročilá znalost PC

Nabízíme:
• možnost seberealizace a uplatnění manažerských zkušeností
• odpovídající finanční ohodnocení
• zaměstnanecké benefity spjaté s manažerskou pozicí
Přihlášky s motivačním dopisem, profesním životopisem,
kopií dokladů o vzdělání, výpisem z rejstříku trestů,
doplněné stručnou koncepcí rozvoje Úseku léčebněpreventivní péče, zašlete nejpozději do 15. 3. 2013
na uvedenou adresu a obálku označte VŘ-NLPP.

Obor
AIM, ARO

Cévní chirurgie
Dermatovenerologie
Dětská chirurgie
Dětské lékařství

Diabetologie
a endokrinologie
Gastroenterologie

Geriatrie
Gynekologie
a porodnictví

Hematologie a TL

Hrudní chirurgie
– základní obor
Chirurgie

3. Vedoucí Odboru pro kontrolu kvality
Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání
• manažerské dovednosti – dobré organizační, komunikační a prezentační schopnosti, schopnost abstraktního
myšlení, vedení lidí a změn
• zodpovědnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení
• odolnost vůči stresu
• trestní a morální bezúhonnost
• praxe min. 3 roky v oboru
• pokročilá znalost PC

Nabízíme:
• možnost seberealizace a uplatnění manažerských zkušeností
• odpovídající finanční ohodnocení
• zaměstnanecké benefity spjaté s manažerskou pozicí
Přihlášky s motivačním dopisem, profesním životopisem,
kopií dokladů o vzdělání, výpisem z rejstříku trestů,
doplněné stručnou koncepcí rozvoje Odboru pro kontrolu
kvality, zašlete nejpozději do 15. 3. 2013 na uvedenou
adresu a obálku označte VŘ-VKK.

Adresa:
Krajská zdravotní, a. s., Bc. Lenka Benešová, odbor personalistiky a mezd, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.
Nezapomeňte obálku příslušně označit.
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Infekční lékařství
Kardiologie
Klinická biochemie
Klinická onkologie
Lékařská genetika
Lékařská
mikrobiologie
Nefrologie
Neonatologie
– zákl. obor
Neurochirurgie
Neurologie

Akreditovaná
pracoviště
Masarykova nemocnice
Nemocnice Teplice
Nemocnice Děčín
Nemocnice Chomutov
Nemocnice Most
Masarykova nemocnice
Masarykova nemocnice
Nemocnice Teplice
Masarykova nemocnice
Masarykova nemocnice
Nemocnice Teplice
Nemocnice Děčín
Nemocnice Chomutov
Nemocnice Most
Masarykova nemocnice
Nemocnice Teplice
Masarykova nemocnice
Nemocnice Most
Nemocnice Teplice
Nemocnice Děčín
Nemocnice Teplice
Masarykova nemocnice
Nemocnice Teplice
Nemocnice Děčín
Nemocnice Chomutov
Nemocnice Most
Masarykova nemocnice
Nemocnice Děčín
Nemocnice Chomutov
Masarykova nemocnice
Masarykova nemocnice
Nemocnice Teplice
Nemocnice Děčín
Nemocnice Chomutov
Nemocnice Most
Masarykova nemocnice
Masarykova nemocnice
Masarykova nemocnice
Masarykova nemocnice
Nemocnice Chomutov
Masarykova nemocnice
Masarykova nemocnice
Nemocnice Most
Masarykova nemocnice
Nemocnice Děčín
Masarykova nemocnice
Nemocnice Most
Masarykova nemocnice
Nemocnice Teplice
Nemocnice Děčín
Nemocnice Chomutov
Nemocnice Most
Masarykova nemocnice

Typ

platnost

II
I
I
I
I

19. 3. 2015
19. 3. 2015
19. 3. 2015
19. 3. 2015
19. 3. 2015
26. 1. 2017
1. 7. 2015
1. 2. 2015
20. 12. 2015
4. 2. 2015
4. 2. 2015
4. 2. 2015
4. 2. 2015
4. 2. 2015
19. 10. 2020
31. 8. 2020
16. 1. 2017
13. 4. 2019
16. 1. 2015
16. 1. 2015
30. 11. 2018
26. 6. 2015
26. 6. 2015
26. 6. 2015
20. 5. 2016
26. 6. 2015
30. 5. 2015
30. 5. 2015
20. 1. 2018
13. 5. 2015

II
I
II
II
I
I
I
II
II
I
II
I
I
I
I
II
I
I
I
I
II
I
I

II
I
I
II
II
II

I
I

I
I

I
II
II
I
I

16. 1. 2015
3. 11. 2019
16. 1. 2015
14. 11. 2015
26. 4. 2017
8. 10. 2014
9. 11. 2015
16. 1. 2016
8. 6. 2018
13. 4. 2018
22. 10. 2015
27. 12. 2014
12. 2. 2016
30. 4. 2016
30. 4. 2016
22. 1. 2016
22. 1. 2016
16. 1. 2019
15. 4. 2015
26. 1. 2016
15. 4. 2015
15. 4. 2015
15. 4. 2015

Obor
Nukleární medicína
Oftalmologie

Orální a maxilofaciální
chirurgie
Otorinolaryngologie

Ortopedie

Patologie

Pneumologie
a ftizeologie
Psychiatrie
Radiační onkologie
Radiologie a zobraz.
metody

Rehabilitační
a fyzikální medicína
Soudní lékařství
Traumatologie

Urologie

Vnitřní lékařství

Akreditovaná
pracoviště
Masarykova nemocnice
Masarykova nemocnice
Nemocnice Most
Nemocnice Děčín
Nemocnice Teplice
Masarykova nemocnice
Masarykova nemocnice
Nemocnice Most
Nemocnice Děčín
Masarykova nemocnice
Nemocnice Most
Nemocnice Chomutov
Masarykova nemocnice
Nemocnice Most
Nemocnice Děčín
Masarykova nemocnice
Nemocnice Most
Masarykova nemocnice
Nemocnice Most
Masarykova nemocnice
Nemocnice Chomutov
Masarykova nemocnice
Nemocnice Most
Nemocnice Chomutov
Nemocnice Děčín
Masarykova nemocnice
Nemocnice Chomutov
Nemocnice Teplice
Masarykova nemocnice
Masarykova nemocnice
Nemocnice Teplice
Nemocnice Děčín
Nemocnice Most
Masarykova nemocnice
Nemocnice Teplice
Nemocnice Most
Masarykova nemocnice
Nemocnice Teplice
Nemocnice Děčín
Nemocnice Chomutov
Nemocnice Most

Typ

platnost

I
III
II
II
II

23. 9. 2015
2. 4. 2015
2. 4. 2015
11. 11. 2015
2. 4. 2015
16. 1. 2016

II
I
I
II
I
I
I
I
I
II
II

28. 1. 2016
10. 12. 2020
17. 3. 2017
18. 7. 2017
22. 9. 2018
30. 12. 2020
27. 12. 2014
20. 12. 2020
13. 5. 2015
14. 11. 2014
14. 11. 2014
26. 2. 2015
26. 2. 2015
31. 10. 2016
2. 7. 2017
4. 1. 2015
31. 10. 2020
31. 10. 2020
21. 4. 2016
10. 12. 2014
6. 8. 2016
12. 7. 2019
29. 2. 2015
28. 1. 2016
28. 1. 2016
14. 5. 2017
15. 4. 2016
16. 1. 2016
3. 1. 2020
17. 7. 2021
30. 12. 2015
29. 2. 2016
30. 12. 2015
11. 2. 2017
30. 12. 2015

II
I
I
I
II
I
I
I
II
I
I
II
II
II
II
II

CK = Nástavbové obory
Dětská kardiologie
Sexuologie
Neonatologie
Intervenční radiologie
Urgentní medicína
Maxilofaciální
chirurgie

Nemocnice Teplice
Masarykova nemocnice
Masarykova nemocnice
Nemocnice Most
Masarykova nemocnice
Masarykova nemocnice
Masarykova nemocnice

I

31. 1. 2017
22. 1. 2016
24. 1. 2017
24. 1. 2017
6. 12. 2017
30. 3. 2017
17. 7. 2018

Mgr. Vlasta Mikšová
Centrum výchovy a dalšího vzdělávání (CVDV) KZ, a. s.
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Odborné a vzdělávací akce
	Krajská zdravotní, a. s.
datum odborné a vzdělávací akce KZ, a. s.

6. 3. 2013
12. 3. 2013
13. 3. 2013
14. 3. 2013
15. 3. 2013
19. 3. 2013
19. 3. 2013
20. 3. 2013
26. 3. 2013
27. 3. 2013
28. 3. 2013
4. 4. 2013
8. 4. 2013
9. 4. 2013
10. 4. 2013
11.–12. 4. 2013
16. 4. 2013
18. 4. 2013
26. 4. 2013
30. 4. 2013

místo konání

Čeho se vyvarovat v péči o novorozence
První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS
Celostátní konference Emergency
Školení řidičů referentů
Problémový typ klienta nebo příbuzného
Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou
ve zdravotnictví
Seminář – i.v. léčiva

KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I

Konference „Duševní hygiena“
První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS
Echokardiografie v intenzivní medicíně
Konference pro pediatry
Veverkovy dny
Seminář „Hojení ran“
První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS
Vzdělávací seminář pro maminky
Postgraduální kurz UZ v regionální anestézii
Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou
ve zdravotnictví
Bio–psycho–sociální a spirituální potřeby umírajících
Dermatovenerologická konference
Gastro sympozium

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

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

KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III

od 1. 2. 2013

Mgr. Vlasta Mikšová – Centrum výchovy a dalšího vzdělávání (CVDV) KZ, a. s.

Personální změny v KZ, a. s.
Nemocnice Chomutov, o. z.
Jana Šnáblová
se vrací do funkce staniční sestry po krátké mateřské dovolené na pracoviště ARO.
Bc. Lenka Benešová, vedoucí Odboru personalistiky a mezd KZ, a. s.

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

