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začala doba letních dovolených a prázdnin. Do
těchto dnů Vám všem pacientům i zaměstnancům
Krajské zdravotní přeji krásné počasí a pohodu
k odpočinku.
Život se ale nezastaví a společnost jako je naše
nemůže z pochopitelných důvodů vyhlásit “celozávodní dovolenou“. Pro mnohé z Vás, našich zaměstnanců, to bude představovat naopak zvýšené úsilí,
aby nahradili po dobu dovolených své kolegy.
Všechny naše klienty-pacienty chci ujistit, že i přes zlostná vyjádření odpůrců transformace zdravotnictví Ústeckého kraje v médiích se nám práce daří a bude stejně
intenzivně pokračovat i v tomto letním období. Mimo prací na mnohamilionových
projektech investic z evropských fondů a běžné provozní agendy velké společnosti
řešíme ještě i poslední “kostlivce“ transformační. Jedním z takových v současnosti řešených je i náprava špatného pracovního zařazení mnoha desítek středních zdravotních pracovníků v bývalých příspěvkových organizacích – nemocnicích v Chomutově
a zejména v Teplicích.
I přes značnou finanční náročnost vedení Krajské zdravotní rozhodlo o okamžité nápravě a to včetně vyrovnání do minulosti. Takto transparentní a odpovědné chování
je podle mého názoru jedinou možností úspěšného řízení velké firmy v současnosti
i budoucnosti.
Ing. Eduard Reichelt
ředitel Krajské zdravotní, a.s.

Obsah
Představujeme Krajské odborníky – primář MUDr. Jiří Masopust
Redakce Infolistů
Gynekologicko-porodnické oddělení
Konference pro radiologické asistenty
Interlab 2008
Zpráva z pracovní cesty
IV. ročník KORN Chomutov za námi!!
Infuzní technika pomůže kriticky nemocným dětem
Sestry dnes a v minulosti
Neurovaskulární program Nemocnice Teplice
Velká cena Ústí nad Labem v atletice
Triatlon
Kulturní info
Křížovka
Oznámení redakce

3
4
5
6
6
6
7
7
8
9
10
10
11
12
12

Představujeme Krajské odborníky Krajské zdravotní, a.s.
primář MUDr. Jiří Masopust – Krajský odborník komplementu
proti nimž jsou nemocniční laboratoře
ve značné nevýhodě, protože musejí zajišťovat 24hodinovou službu, nemohou
si dovolit odmítat nelukrativní či jinak
nezajímavé vyšetřovací metody, jejich
financování zdravotními pojišťovnami je
nepřímé (nemocniční paušál) a tak evidentně méně výhodné oproti soukromým
laboratořím.
V rámci jedné organizace působí 4 na
sobě téměř nezávislá nepříliš velká centra (kromě Masarykovy nemocnice) vyrábějící transfuzní přípravky a surovinu pro
další výrobu.

MUDr. Jiří Masopust
Primář transfuzního oddělení MNUL
6 Celý život se věnujete svému oboru,
proč jste si jej vybral?
Svému oboru – hematologii a transfuznímu lékařství, poslední roky spíše jen
transfuznímu lékařství, se nevěnuji celý
život, nýbrž „pouze“ 20 let. Předtím jsem
se věnoval dětským hrám, studiu a studentským láskám a zábavám. Svůj obor
jsem si prvotně nevybral, on si tak trochu
vybral mne. Mé postgraduální profesní
plány poněkud odbočily z původní cesty,
ale transfuzní lékařství považuji za zajímavý a určitě ne zbytný obor.
6 Co je pro náš region a nemocnice
v rámci Vašeho oboru typické?
Budu-li komplexněji hovořit o laboratorním komplementu, je nezbytným servisním zázemím pro klinická pracoviště (bez
laboratorních testů se dnes prakticky neobejde diagnostický postup téměř žádného onemocnění), které vyžaduje kvalitní
přístrojové a materiálové vybavení společně s vysoce erudovanými pracovníky.
Laboratorní komplement je v každé nemocnici tak trochu v ústraní pozornosti,
je brán jako samozřejmost. V personální
oblasti v současnosti trpí především nedostatkem vysokoškolských pracovníků.
V regionu působí poměrně značné množství soukromých laboratorních subjektů,

6 Jak hodnotíte vybavení a úroveň ve
Vašem oboru v rámci krajských nemocnic?
Jednotlivá pracoviště a jejich vybavení
se teprve mapují. Prozatím se dá říci,
že v některých aspektech patříme mezi
špičková zařízení v rámci ČR, bohužel nezřídka pokulháváme v přístrojovém vybavení, které bývá i značně zastaralé.
6 Jak vnímáte funkci Krajského odborníka v kontextu zdravotnictví v Ústeckém
kraji?
Funkce Krajského odborníka pro laboratorní komplement je samozřejmě omezena jen na působení Krajské zdravotní, a.s.,
takže její případný význam koreluje s významem KZ, a.s. Jinak tuto funkci v zásadě nepřeceňuji, protože konečné rozhodnutí a směr udávají řídicí orgány KZ, a.s.
Zažil jsem již několik „epoch“ krajských
odborníků, za socialismu, po roce 1989
a krátkou renesanci okolo roku 2000, tu
již na vlastní kůži. Úloha těchto krajských
odborníků byla odlišná především v tom,
že jejich prostřednictvím byly přenášeny
centrální jednotící postupy jednotlivých
oborů do krajů. Krajský odborník v rámci
KZ, a.s. je spíše poradním orgánem vedení KZ, a.s.
Rád bych připomenul, že většina Krajských odborníků má i svého zástupce.
Mým zástupcem je Ing. František Hájek.
Činnost Krajského odborníka a jeho zástupce vnímám jako rovnocennou týmovou práci.

6 Co vidíte v rámci krajského zdravotnictví jako Krajský odborník ve Vašem
oboru jako prioritu?
Opět se budu distancovat od celokrajského zdravotnictví. V rámci jedné organizace se mi jeví jako zásadní hledat
synergie, smysluplné sjednocení metod
a materiálů, racionální využití kapacit
laboratoří, možnosti nabídek laboratorních metod, které doposud pro klinické
pracovníky KZ, a.s. prováděla jiná zdravotnická zařízení. Neméně významnou je
i snaha zabránit případnému rozprodání
či pronájmu laboratoří KZ, a.s. soukromým subjektům. V oblasti výroby transfuzních přípravků a suroviny pro další výrobu se nabízí určitý stupeň centralizace
činností.
6 Jak si představujete kooperaci jednotlivých oborů napříč KZ?
Jak jsem již zmínil, úloha laboratorního
komplementu je především servisní. Jeho
vývoj bezprostředně závisí na budoucí
organizaci a potřebách klinických oborů
v rámci jednotlivých nemocnic.
6 Je něco (přístroj, technologie, odborník), co závidíte kolegům v jiných regionech, resp. byste pro Váš obor rád
získal?
Slovo závist je příliš silné. Důležité bude
zajistit možnost praktického sledování trendů v jednotlivých laboratorních
oborech a zavádění a rozvoj nových
technologií, např. DNA diagnostiky, tak,
aby KZ, a.s. byla nejen vlajkovou lodí
v rámci Ústeckého kraje, ale patřila do
popředí i v celostátní regatě laboratoří.
S tím souvisí dostatečně pružná náhrada
a inovace starých či zastaralých přístrojů a technologií a dostatečný personální
potenciál. Pro svůj vlastní obor bych konkrétně, kromě jiných přístrojů, rád získal
ozařovač transfuzních přípravků, protože
současná praxe ozařování těchto výrobků není vyhovující, vzhledem k nárůstu
požadavků na léčbu hematoonkologických a neonatologických pacientů.
Redakce Infolistů
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Krajská zdravotní, a.s.
Obsazení redakce Infolistů KZ, a.s. zaznamenalo v poslední době řadu změn
a v těchto volných letních dnech se hodí
představit ty, kteří zejména časopis tvoří.
Z redakce
Bc. Josef Rajchert vedoucí redaktor, koordinátorky Jiřina Suchá a Eva Urbanová, grafik
Michal Vodák

Barbora Mudrová

Dále zástupci odštěpných závodů KZ, a.s.

MNUL, o.z.

Nemocnice Děčín, o.z.

Mgr. Hana Plachá
Nemocnice Most, o.z.

Soňa Čechová

Nemocnice Děčín, o.z.
Barbora Mudrová (hlavní sestra)
Nemocnice Chomutov, o.z.
Mgr. Anna-Marie Malá (hlavní sestra)
Nemocnice Most, o.z.
Marcela Šárová (hlavní sestra)
Nemocnice Teplice, o.z.
Ing. Antonín Vejtasa
Soňa Brabcová (hlavní sestra)
Masarykova nemocnice v Ústí n.L., o.z.
Soňa Čechová (hlavní sestra)
V redakční radě nechybí ani odborný supervizor MUDr. Jan Lami z KZ, a.s.
Odbornou přílohu STATIM koordinují
Mgr. Hana Plachá a Mgr. Anna-Marie Malá.
Celou redakci pak vede Ing. Eduard Reichelt.

Ing. Antonín Vejtasa

Marcela Šárová

Nemocnice Teplice, o.z.
Ing. Eduard Reichelt
Soňa Brabcová

Mgr. Anna-Marie Malá
Nemocnice Chomutov, o.z.
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Eva Urbanová

Bc. Josef Rajchert
Jiří Vondra, Jiřina Suchá, Michal Vodák

MUDr. Jan Lami

Gynekologicko-porodnické oddělení

Nemocnice

Chomutov

vé a kosmeticky výhodné. Další
operativou jsou vaginální operace při sestupech a výhřezech
pohlavních orgánů a tumorů
u starších žen. Jedná se o vaginální hysterektomie, poševní
plastiky a operace na zevním genitálu při prekancerozách kůže.
Při zjištění invazivních forem nádorového onemocnění na čípku,
děloze či vaječnících překládáme tyto pacientky na oddělení
v Praze či Ústí n. Labem, kde
jsou specializované onkogynekologické týmy. Ve spolupráci
s nimi pacientky doléčujeme na
našem oddělení. Naše oddělení
také úzce spolupracuje s RTO
oddělením naší nemocnice.
Část našich lékařů se částečnými úvazky podílí i na ambulantní léčbě preventivní péče.
Tím naše oddělení rozšiřuje
i svoji působnost do vzdálenějšího okolí. Tímto způsobem se
zvyšuje množství prováděných
výkonů a porodů, které stoupá
každým rokem, roste tak i proMUDr. Pavel Lochovský
primář Gynekologicko-porodnického oddělení
duktivita práce oddělení.
Dvě naše lékařky úzce spoluGynekologicko-porodnické oddělení chopracují na částečný úvazek s centry asimutovské nemocnice poskytuje léčebně
stované reprodukce. Tímto způsobem je
preventivní péči ženám našeho města
vyřešena otázka péče o sterilní páry. Pro
i přilehlého regionu, které se na odděletyto je prováděna diagnostika včetně laní dostaví. Danou péči porodnickou a gyparoskopií, chromopertubací a hysteronekologickou poskytuje naše oddělení
skopických vyšetření nutných pro asistov rozsahu okresní nemocnice.
vanou reprodukční činnost.
Na gynekologii zahrnuje tato péče tzv.
Další spolupráce je s urology naší ne„malou operativu“, tj. umělé přerušemocnice nebo obvodním urologem při
ní těhotenství, kyretáže a léčbu poruch
péči o inkontinentní pacientky. Složité
menstruačního cyklu, spontánních popřípady odesíláme na specializovaná
tratů, diagnostiku prekanceróz hrdla
urogynekologická pracoviště v Praze či
i těla děložního (konizace, cílené excize
Ústí nad Labem.
a kyretáže). Dále se jedná o břišní gynekologické operace benigních nádorů Porodnické oddělení zajišťuje téměř vešdělohy, adnexální tumory, cysty, ošetření kerou činnost spojenou s těhotenstvím,
a léčbu mimoděložních těhotenství. Vel- porodem i šestinedělím. Jen zcela vzácně
mi často provádíme laparoskopické ope- odesíláme rodičky na vyšetření vysoce
race, které zkracují délku hospitalizace a specializovaná do zařízení vyššího typu,
zároveň jsou pro pacientky méně bolesti- jako jsou genetická vyšetření, UZ vyšet-

ření a superkonziliární vyšetření. Na porodnici je poskytována péče o normální
porody. Jsou prováděny standardní porodnické operace u porodů komplikovaných (císařské řezy, porodnické kleště).
Počet porodnických operací je u nás stále
pod celostátním průměrem při velmi dobré perinatální úmrtnosti novorozenců.
Porodnické odd. úzce spolupracuje
s neonatology dětského oddělení naší
nemocnice. Tito jsou přítomni u všech
operativních porodů, porodů koncem
pánevním a porodů předčasných. Do
36. týdne gravidity provádíme transport
rodiček a novorozenců „in utero“ do perinatologických center v Mostě i Ústí nad
Labem. Na žádost rodičů je prováděn
i odběr pupečníkové krve novorozenců
na tzv. kmenové buňky. Účast otců u porodu je vysoká.
Detekce VVV sonografickým vyšetřením
ve 20. a 30. týdnu gravidity, na zjištění
hypotrofie plodu, se provádí na UZ na
oddělení.
Lékařka oddělení se zabývá problematikou dětské gynekologie a je úzce vázána
na spolupráci s dětskou gynekologickou
klinikou v Praze Motol.
2 porodní asistentky se ve volném čase
věnují budoucím maminkám i otcům.
Předporodní příprava probíhá formou
přednáškek i praktickou výukou.
Porodnickou péči poskytujeme na porodním sále s vysokým standardem vybavení, tj. vana, komfortní nábytek, hudba.
Tento moderní sál byl zrekonstruován
před 6 lety, kdy oddělení bylo přestěhováno ze staré části nemocnice do nové
přístavby. Pokoje na šestinedělí jsou
dvojlůžkové s vlastním sociálním zařízením a vaničkou pro hygienu novorozence.
Porodní sál je v přímém sousedství sálu
operačního, včetně dostupného personálu, který je ihned dostupný v akutních
případech.
MUDr. Pavel Lochovský
primář Gynekologicko-porodnického oddělení

Nemocnice Chomutov, o.z.
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Semináře, Sympózia,
Konference pro radiologické asistenty

Současná radiodiagnostika - od všeho trochu – to
byl název regionální konference pro radiologické
asistenty, která se konala 17. 6. 2008 v odpoledních hodinách v konferenčním sále Krajského úřadu
v Ústí nad Labem, pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy. Odborným garantem byla Gabriela Tichá, vedoucí radiologický
asistent RDG oddělení KZ, a.s. - Nemocnice Děčín,
o.z., která zároveň celou konferenci moderovala.
Partnerem této vzdělávací akce byl odbor vzdělávání KZ, a.s.
Pan Ing. Fiala byl hostem a i prvním „přednášejícím“, vzhledem ke svému úvodnímu vystoupení,
ve kterém zmínil profesní rozvoj a vzdělávání jako
jednu z priorit v oblasti zdravotnictví a zároveň jako
jednu z hlavních priorit KZ, a.s. Dále zdůraznil obrovský technologický pokrok, který zažívají asi všechny
diagnostické obory v medicíně. Zmínil také, že Ústecký kraj, jako vlastník nemocnic, se snaží vytvářet
co nejlepší podmínky pro zabezpečení moderního
přístrojového vybavení. Právě taková moderní technologie byla spuštěna v loňském roce a umožňuje
lékařům sledovat na svém oddělení aktuální obrazovou dokumentaci pacientů i archivované snímky

Zpráva z pracovní cesty

z RDG pracovišť. Informoval o tom, že Ústecký kraj
v uplynulých letech investoval do přístrojového
vybavení v krajských nemocnicích 900 milionů korun a v tomto trendu, řekl Ing. Fiala, budeme dále
pokračovat. V závěru popřál všem účastníkům, aby
tato odborná konference přispěla k jejich profesnímu rozvoji a byla tak přínosem nejen pro ně, ale
také pro zkvalitnění péče o pacienty.
Dalším hostem byla Mgr. Hana Plachá, vedoucí
odboru vzdělávání KZ, a.s., která také v úvodu pozdravila všechny přítomné, připomněla nezbytnost
dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků, dále
se mimo jiné zmínila o Euronovele zákona 96/2004
Sb., která vyjde v platnost 1. 7. 2008 a přináší
některé důležité změny, které se týkají nejen celoživotního vzdělávání nelékařských pracovníků,
prodloužení platnosti Osvědčení, ale také přímo
odbornosti radiologických asistentů.
Po té již následoval odborný program, který nabídl
velmi kvalitní přednášky, týkající se celé oblasti rdg
vyšetření, mamografií, CT vyšetření, MR, včetně onkologických metod.
Mezi přednášejícími byli nejen samotní radiologičtí
asistenti téměř ze všech pěti nemocnic KZ, a.s., ale
také např. primář MUDr. Milouš Derner a MUDr. František Cihlář z MN v Ústí nad Labem, a i díky těmto
odborníkům z oboru radiologie a radiodiagnostiky
se celá konference nesla pod taktovkou kvality
a zájmu z řad účastníků i přednášejících. Aktivně
se diskutovalo nejen v sále, ale i o přestávce při
občerstvení.
Výměna zkušeností, prezentace moderních poznatků a metod jsou důležité nejen pro postgraduální
vzdělávání zdravotnických pracovníků, kontinuální
zvyšování kvality poskytované péče, ale jsou také
značným přínosem pro všechny zúčastněné těchto
odborných vzdělávacích akcí.
Mgr. Hana Plachá
Vedoucí odboru vzdělávání KZ, a.s.

Oddělení Gastroenterologie by Vás rádo informovalo o svých poznatcích z pracovního kongresu.
Ve dnech 15. a 16. května 2008 jsme se zúčastnili Výročního kongresu české hepatologické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. Přednášky
XXXVI. Májových hepatologických dnů se konaly
v Kongresovém centru LH Thermal Karlovy Vary.
Program byl rozdělen do třech přednáškových bloků
na téma onemocnění jater, jeho příčiny a následná
léčba. Přednášející sestry a lékaři z Prahy IKEMu
zajímavě, stručně a jasně přiblížili problematiku,
úskalí a úspěchy na dané téma.
Velmi emocionální bylo vystoupení sálových sester,
doprovázené krátkým videozáznamem obsahujícím multiorgánový odběr orgánů a jejich následnou
transplantaci. Neméně zajímavá byla prezentace
sester a lékařů v pooperační péči o transplantovaného.
Náročný přednáškový den jsme ukončili společenským galavečerem sponzorovaným firmou
PRO.MED.CS Praha a.s.
Následující přednáškový den pokračoval na téma
komunikace mezi zdravotnickým personálem. Poté
byl Výroční kongres ukončen.

Akce proběhla na počest nedožitých 85. narozenin bývalého pana
primáře MUDr. Zdeňka Kulendy, CSc. z OKB MNUL. Při úvodní
vzpomínce primářka MUDr. Helena
Hálová seznámila přítomné s dopisem prof. MUDr. A. Kazdy, CSc.
z Prahy, dlouholetého člena výboru
odborné společnosti klinické biochemie ČLS JEP. Výbor společnosti
při letošním 50. výročí svého trvání
oceňuje celoživotní aktivity a veškerou činnost primáře MUDr. Z. Kulendy, CSc. na poli biochemie.
Programově bylo z čeho vybírat,
sdělení byla velmi kvalitní a jistě splnila očekávání přítomných. Svědčí o tom i fakt, že po ukončení
konference byl zájem o získání přednášek v elektronické podobě. Ze všech sdělení přibližujeme
téma, které si zvolil i výbor společnosti ČLS JEP jako
nosnou přednášku v příštím roce na celostátním
sjezdu klinické biochemie s mezinárodní účastí.

Jde o cirkulující nádorové buňky (CTC). Tyto buňky
jsou v organismu prokázány v poměru k ostatním
buňkám asi 1:1 miliardě. U nádorů jejich počet narůstá po chirurgickém zákroku. Použije-li se chemoterapie, tak jsou likvidovány nejdříve tyto cirkulující
nádorové buňky. V závěru chemoterapie mají buňky
CTC jinou chemosenzitivitu. Pokud po chemoterapii
počet CTC vzroste, je riziko metastáz 11-16x vyšší.
Tyto CTC určují náchylnost jedince k danému typu
nádoru a lze je zjistit ještě před narozením, nebo
kdykoliv potom. Je velkým úspěchem medicíny,
že v současnosti je již analýza těchto cirkulujících
nádorových buněk genovou analýzou pomocí PCR
zcela reálná i v naší republice. Finanční náročnost
přístrojového vybavení není nijak závratná, vysoké
požadavky jsou však kladeny na pracující personál.
S přihlédnutím ke zdravotnímu stavu obyvatel Ústeckého kraje bychom si takováto vyšetření v budoucnu jistě zasloužili.

Radka Válová
Gastroenterologie – endoskopické centrum
Masarykova nemocnice, o.z.

Interlab 2008

Mezioborová konference INTERLAB 2008 s nadregionální účastí 100 posluchačů se konala 25. června
v Centru výchovy a dalšího vzdělávání Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (dále jen MNUL).
Organizace se tradičně zhostilo Oddělení klinické
biochemie MNUL, tentokráte za vydatné pomoci
Tiskového a organizačního oddělení KZ, a.s.
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MUDr. Helena Hálová
Primářka OKB, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.

Kongresy
IV. ročník KORN Chomutov za námi!!

Milí čtenáři, milá odborná veřejnosti!
Ve dnech 19. a 20. 6. 2008 se konal IV. ročník
Konference registrovaných sester, který pořádala
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Nosné téma konference bylo: Neviditelný svět kolem nás aneb ruku v ruce s mikroby. Na konferenci
jste mohli zajít do Městského divadla v Chomutově.
Dovolte mi, spoluorganizátorce akce, krátké ohlédnutí za setkáním.
Jsem tomu velice ráda, že konference má svoji
tradici, což se potvrdilo Vámi projeveným zájmem
o tuto akci. V letošním roce se Vás zúčastnilo 160
– děkujeme Vám za přízeň.
Akce byla tradičně dvoudenní. Byla zaštítěna
statutárním městem Chomutov, záštitu převzal
i náměstek hejtmana Ústeckého kraje – Ing. Petr
Fiala a sponzorována byla mnoha medicínsky orientovanými firmami. Souhlasná stanoviska a tudíž
přidělení kreditů získala od organizací ČAS a UNIFY. Celou akci profesionálně moderoval moderátor
televize Nova, hosteskami byly studentky SZŠ Chomutov a o obsluhu se starali studenti Integrované
střední školy v Údlicích.
První den 19. 6. 2008 jste se mohli registrovat ve

vstupní hale divadla od 9.00 hodin, kde jste získali
i další informace o organizaci celé akce. Vlastní konference první den probíhala ve velkém sále a byla
zahájena v 10.00 hodin. Zahájení se ujali - Ing. Petr
Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a Ing.
Petr Severa, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ústeckého kraje, MUDr. Bc. Petr Hossner,
ředitel Nemocnice Chomutov, o.z., Mgr. Anna-Marie
Malá, hlavní sestra Nemocnice Chomutov, o.z.
Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petr Fiala
ve svém úvodním projevu zdůraznil, jak si nesmírně
váží a cení práce všech sester, bez jejichž empatie,
vstřícnosti, erudice a vzdělání a zápalu, by se jejich
poslání nedalo uskutečňovat. Pohovořil též o tom,
jak si je vědom náročnosti této odbornosti i dalších
profesí ve zdravotnictví.
Následovalo krátké, ale velmi emotivně působivé
pěvecké vystoupení Kristíny Babkové za klavírního
doprovodu Luboše Hány.
Přísedící a odborní garanti všech přednášek
– MUDr. Zdeňka Trmalová, vedoucí protiepidemiologického oddělení Krajské hygienické stanice
pobočka Chomutov a Mgr. Lukáš Loub – primář Biochemické laboratoře Nemocnice Chomutov, o.z.,
Mgr. Anna-Marie Malá – hlavní sestra Nemocnice
Chomutov, o.z. – usedli za předsednický stůl a odborná část konference mohla začít. V prvém dni
zaznělo celkem 11 přednášek. Nelze jmenovat
všechny, ale dle Vašich ohlasů Vás velmi zaujala
přednáška Meningoková sepse autorek Kučerové
E. a Křížové Z., Dětská klinika – JIRP Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice, o.z. Přednesly
zhruba 3 měsíční kazuistiku dívenky, která prodělala toto onemocnění. Děvčátko nad touto chorobou
zvítězilo. Lze jen tiše obdivovat její vítězný boj a vysoce odbornou práci celého zdravotnického týmu.
V závěru prvého přednáškového dne byly vyhodnoceny 3 nejzajímavější přednášky. Praktická
ukázka KPR dle Guidelines 2005 – Řimnáčová L.,
Soukupová Z. – ARO Nemocnice Chomutov, o.z.,

Sepse – autor Ledecká D. – Nemocnice Teplice, o.z.
a Toxoplazmóza a těhotenství od autorky Povové V.
– Oddělení mikrobiologie, Nemocnice Most, o.z.
Kolem 17. hodiny byl první den konference ukončen. Účastníci byli srdečně pozváni na večírek
spojený s občerstvením do zahradní restaurace Kulisárna. K tanci i poslechu hrála hudební skupina
Album. Večerní setkání bylo velmi příjemné i díky
počasí, které nám přálo, vynikající jídlo a příjemná
hudba udělaly své a došlo tak na neformální debaty
a setkání kolem prostřeného stolu. Druhý den konference začínal již v 8.00 hodin a konal se v banketním salonku divadla.
Účastníky jsme hned v úvodu naladili na správnou
notu výbornou snídaní a bez otálení byla zahájena
odborná část konference. Zazněly čtyři přednášky,
byl připraven AMBU-MAN, na kterém si každý mohl
vyzkoušet praktický nácvik resuscitace, proběhly
workshopy na témata hojení ran, mikrobiologie
rány a ochrana zdravotníka před MRSA. I v tomto
dni byla udělena cena za divácky nejzajímavější
přednášku. Dáreček si odnesla sestra Kuklová z Nemocnice Chomutov, o.z. s tématem – Mikrobiologie
ran-hojení ran.
Po oba dva dny konference jste v prostorách honosné budovy divadla mohli ochutnávat čaje z čajovny
Alibaba, nechat se nalíčit a seznámit se s výrobky
firmy Mary Kay, shlédnout výstavu fotografií u příležitosti výročí 100 let Nemocnice Chomutov. A ten,
kdo si přál vidět město Chomutov z ptačí perspektivy, mohl navštívit městskou věž na Náměstí 1. máje
v Chomutově.
Čas konference utekl jako voda a já spolu s organizačním týmem přemýšlíme, čím Vás zaujmeme
v roce příštím.
Budeme rádi, když uslyšíme Vaše ohlasy a připomínky, těšíme se na další setkání s Vámi.
Za organizační tým konference
Mgr. Anna-Marie Malá

Infuzní technika pomůže kriticky nemocným dětem
Dne 25. června 2008 proběhlo v prostorách Dětské kliniky IPVZ v Masarykově nemocnici, o.z. slavnostní předání infuzní techniky, kterou zakoupilo
občanské sdružení Život dětem našim mladým pacientům z výtěžku sbírek,
tzv. „Srdíčkových dnů“ a projektu Tesco Charita roku 2007 v celkové hodnotě
229.890,- Kč. Akce se zúčastnili nejen zástupci občanského sdružení a hypermarketu Tesco Ústí nad Labem, ale také zástupci institucí, které se na nákupu
techniky také podíleli, mimo jiné to byli ředitelé Dětského domova na Střekově, SOŠ a Vyšší odborné školy zdravotnické a SZŠ.
Občanské sdružení Život dětem darovalo již v minulosti Masarykově nemocnici částku ve výši 300.000,- Kč na zakoupení ultrazvukového přístroje pro
Dětskou kliniku. Čistý výtěžek z projektu Tesco Charita roku 2007 v Ústí nad
Labem byl vyčíslen na 34.045,80 Kč. Částka 195.844,20 Kč byla získána s pomocí zmiňovaných, ale i dalších škol jejich zapojením do „Srdíčkových dnů“.
Všem, kteří se zasloužili o získání finančních prostředků na zakoupení infuzní
techniky, poděkovali MUDr. Jaroslav Škvor, primář Dětské kliniky a náměstek
zdravotní péče MUDr. Jan Lami. V závěru primář hosty provedl oddělením intenzivní péče, kde jsou hospitalizované právě děti a dospívající s nejzávažnějšími stavy, kteří tuto techniku využívají.
Redakce Infolistů
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Sestry dnes a v minulosti
V minulosti nám byly známy populární
modro-bílé uniformy s čepci sestřiček,
které však dnes uvidíme jen ve starších
filmech, jako je například oblíbený stejnojmenný snímek s Jiřinou Jiráskovou.
V současnosti jsou nemocniční uniformy značně optimističtější, nepostrádají
barevnost a nápad. Spousta oddělení,
díky medicínským sponzorům, obléká
i teplé barevné fleecové mikiny ve veselých oranžových, žlutých, zelených nebo
modrých barvách.

Zdravotníci v Bangkoku, Thajsko
kde jsou také všichni v bílém, jakoby andělé spásy.
Odlišit se dá jednoznačně pomocný personál vybavený celobarevnými halenami
v kombinaci s bílými kalhotami.
Naše redakce, pro porovnání stylu a způsobu oblékání zdravotnického personálu v jiných, pro nás trochu i exotických
zemích, zdokumentovala sestry a lékaře v Thajsku, Ázerbájdžánu a na Filipínách. Fotografie vás jistě poučí i pobaví.
Na všech snímcích je ale patrná jedna
důležitá věc. Praktičnost a snaha o zachování maximální čistoty v oblékání.

Tradiční uniforma
Dnes je téměř v každé nemocnici jasné,
kdo zastává funkci sestry, lékaře či pomocného personálu. Oblečení od dob
prvního ústrojového rozlišení zaznamenalo řadu změn. Po roce 1989, kdy vznikl
i soukromý sektor, se mnohé v oblékání
nemocničního personálu změnilo.

Bc. Josef Rajchert
Vedoucí redaktor Infolistů
Ázerbájdžán - odd. Gynekologie

Záchranáři z Filipín
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Nemocnice mívají obdobný střih uniforem a oddělení se zpravidla liší pouze
v barvě horního dílu oblečení.
V poslední době se ale ve velkých nemocnicích dostanete, při orientaci na příslušný personál konkrétního oddělení (sesterského), do menšího problému. Stává
se, že zdravotní sestry mění svá pracoviště a bylo by nákladné je vždy opět zásobit
příslušně barevnou uniformou. Používají
tedy často své stávající i na dalším (jinobarevném) pracovišti. S jistotou se však
dá říci, že typově se v identifikaci sestry
nezmýlíme. Tak trochu popelkou v tomto ohledu jsou i nadále lékaři v bílém
od hlavy až k patě, s patřičnou elegancí
a grácií jejich funkce. Na jejich oblečení
navazuje i personál intenzivní medicíny,

Veselá současnost

Neurovaskulární program Nemocnice Teplice

Nemocnice

Teplice

Počítačová tomografie (CT) je další metodou, která nám v naší
práci velice pomáhá. Dokáže spolehlivě rozlišit, zda vzniklá
cévní mozková příhoda (CMP) je zapříčiněna nedokrevností při
ucpání mozkové tepny (tzv. mozková ischemie, též nazývaná
mozkový infarkt) nebo je naopak zapříčiněna krvácením při
prasknutím mozkové tepny (tzv. mozková hemoragie). To má
pro osud a následnou léčbu pacienta zásadní význam zejména
nyní, když je k dispozici lék Actilyse. Tento lék může vhodně
vybraným pacientům s ischémií mozku významně pomoci a někdy dokonce zachránit život. Lze ho však podat jen pacientům
do 3 hodin od prvních příznaků CMP a je tedy nesmírně důležité, aby dorazili do nemocnice včas! CT navíc dokáže odhalit patologie, které mohou mrtvičku napodobovat – například
mozkový nádor či abces.
MUDr. Macek při ultrazvukovém vyšetření karotid
Rozvoj vyšetřovacích metod odhalujících cévní nemoci nervového sytému má v teplické nemocnici dlouholetou tradici.
Velký rozvoj neurodiagnostiky nastal po pořízení prvního MR
přístroje (magnetická rezonance) v roce 1992, který byl v té
době třetí v ČR a na dlouhou dobu jediný v severních Čechách.
K diagnostice cévních mozkových příhod a sklerotického postižení mozkových tepen se však využívají i další metody a to ultrazvuk, CT (počítačová tomografie) a DSA (digitální subtrakční
angiografie).
Ultrazvuk (též nazývaný sonografie) je využíván především
k zjišťování aterosklerotických zúžení vnitřní krkavice, která je
nejčastější příčinou vzniku ischemické cévní mozkové příhody
(„mrtvičky“ z ucpání mozkové tepny). Tato tepna se nachází na
krku a je tomuto vyšetření dobře přístupná. Navíc vyšetřovaní
ultrazvukem nepřináší lidskému organismu prakticky žádná rizika, je relativně levné a velice přesné, pokud ho provádí zkušený lékař. Toto vyšetření se v naší nemocnici provádí rutinně, jak
na neurologickém, tak i na radiodiagnostickém oddělení a celkem se za rok provede okolo 1000 těchto vyšetření. Ultrazvuk
se dá i použít i k vyšetřování cév přímo v mozku, ale vzhledem
k tomu, že kostmi pronikají ultrazvukové vlny všeobecně hůře,
má toto vyšetření své limity a u nezanedbatelného procenta pacientů, kteří mají příliš silné lebeční kosti, nejde provést vůbec.
Vyšetřování touto metodou jsme našim pacientům a celé laické
veřejnosti rádi představili během Dne otevřených dveří našeho neurologického odd., který proběhl ve středu 21.5.2008.
Celkem jsme tento den vyšetřili 100 zájemců, kteří byli v riziku mozkového infarktu. Nově se v ČR zavádí ultrazvuk léčebně
i k rozpouštění krevních sraženin v mozkových tepnách (tzv.
trombotrypse). Zavedení této nové metody zvažujeme i v naší
nemocnici.

Magnetická rezonance nám podává obdobné informace jako
CT. Bývá v některých ohledech přesnější – některé patologie
jsou naopak lépe vidět při CT (například čerstvé mozkové krvácení). Výhoda MR je v tom, že pacienta nezatěžuje rentgenovým
zářením (na rozdíl od CT). Nevýhodou je vyšší cena a obtížná
zvladatelnost této metody některými pacienty, kteří trpí klaustrofobií (strachem z úzkých prostor). V naší nemocnici se využívá i tvz. MR-angiografie. Může odhalit výdutě na mozkových
tepnách, které praskly nebo prasknutím hrozí, ale především je
využíváme v rámci předoperačního vyšetření k ověření závažnosti tepenné stenozy zjištěné ultrazvukem.
Poslední metoda tzv. DSA-angiografie se již v naší nemocnici
neprovádí. V současné době je tato metoda indikována především u pacientů, u kterých se předpokládá, že jsou vhodní
k provedení léčebného zákroku některou z metod endovaskulární chirurgie – například k balonkovému roztažení zúžené
tepny a zavedení titanové mřížky (tzv. stentu). V rámci racionalizace tyto pacienty již několik let odesíláme na renomovaná
pracoviště do Ústí nad Labem či do Prahy.
V rámci neurovaskulárního programu se nám velice osvědčila
týmová práce. Při diagnostice a léčbě zúžení vnitřní krkavice
úzce spolupracujeme s naší cévní chirurgií, kde operační čištění této tepny (tzv. karotická endarterektomie) má dlouholetou
tradici a vynikající výsledky.
Těšíme se, že Vám budeme moci na některém z dalších Dnů
otevřených dveří neurologického oddělení Teplice prezentovat
výsledky našeho neurovaskulárního programu a snad už i představit nový moderní ultrazvukový přístroj, který byl našemu
neurologickému oddělení přislíben a který naší práci pro vás
opět zkvalitní.
MUDr. Roman Macek
Neurologické oddělení Nemocnice Teplice, o.z.
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Velká cena Ústí nad Labem v atletice
17. července 2008
Ústecká veřejnost a atletická obec se
bude těšit 17. července z velké akce. Na
Městském atletickém stadionu v Ústí nad
Labem proběhne, pod taktovkou Athletic
clubu Ústí nad Labem, 4. ročník Mezinárodního atletického mítinku Velká cena
Ústí nad Labem 2008.
Miroslav Vachuta z pořádajícího klubu
slibuje velmi silné mezinárodní obsazení.
Mezi atlety České republiky uvidíme
startovat účastníky ze států Zimbabwe,
Egypta, Botswany, Mali a Iráku. Do sprintérského pole zakleknou borci z Nigérie,
USA, Rakouska, Polska nebo Slovenska.

Mezi našimi atlety jistě nebudou chybět
osvědčení špičkoví reprezentanti Žalský,
Špotáková, Bába, nebo Janků. Na atletickou špičku v podobě amerického sprintera Chrise Thomase jistě přijde řada
diváků. Miroslav Vachuta slibuje i účast
závodníků z Kuby. Celý ústecký závod
bude, týden před konečnou nominací
na olympijské hry, poslední šancí pro
zisk potřebných bodů. Hlavní vyvrcholení tohoto turnaje se očekává mezi 16.
až 19. hodinou. Vrhačské disciplíny, pro
jejich nedokončenou dopadovou plochu,
uvidí zájemci na stadionu v Lovosicích.
Redakce Infolistů

Triatlon
Masarykovy nemocnice
V sobotu 23. srpna 2008 pořádá Neurochirurgická klinika 10. ročník
triatlonu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Utkají se ženy
v plavání na 450 m, jízdě na kole 23 km a běhu na 3 km a muži v plavání
na 900 m, jízdě na kole 36 km a běhu 7 km. Start je ve 14.00 hod. na
pláži hotelu Maxičky u Děčínského Sněžníku (4 km od Děčína, 15 km
od Ústí nad Labem). Zajištěno je bohaté občerstvení pro přihlášené na
místě po závodě, terasa pro diváky a ubytování ve sportovním areálu
v hotelu Maxičky.
Redakce Infolistů

Primář Trávník osmdesátiletý.
Dne 2. 7. 2008 slaví emeritní přednosta chirurgického oddělení v Chomutově MUDr. Jindřich
Trávník své 80. narozeniny.
Letošní jubilant nastoupil do chomutovské nemocnice dne 1. 1. 1954 a působil zde až do
roku 1992. Od roku 1983 potom pracoval ve funkci primáře tohoto oddělení. Po odchodu
z nemocnice až do současnosti pracuje doktor Trávník jako revizní lékař na Všeobecné zdravotní pojišťovně.
Po celou dobu své dlouholeté chirurgické praxe patřil Jindřich Trávník mezi obětavé a pacienty velmi vyhledávané lékaře.
Dovolujeme si touto cestou panu primáři Jindřichu Trávníkovi, za všechny lékaře chomutovské nemocnice, srdečně poblahopřát k narozeninám a popřát mu do dalších let zejména
hodně zdraví.
MUDr. Pavel Smetana
Spolek lékařů v Chomutově
MUDr. Jindřich Trávník
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Kulturní info

BOTANICKÁ

ZAHRADA

TEPLICE

Josefa Suka 1388/18 , 415 01 Teplice

Xerický skleník
Tropický skleník
Subtropický skleník
Akvária

Viktoriánské
folklorní slavnosti
24. - 27. července 2008
Chomutov
Hlavní pořady:

24. 7. 19:30 FOLKLORNÍ VEČER I

se soubory Belica /Bulharsko/ a Krušnohor Chomutov
zahradní restaurace „KULISÁRNA“, Chomutov

25. 7. 19:30 FOLKLORNÍ VEČER II

se soubory Dancitis /Lotyšsko/ a Valašský Vojvoda /Kozlovice/
zahradní restaurace „KULISÁRNA“, Chomutov

26. 7. 16:30 GALA PROGRAM

Atrium jezuitského kláštera (SKKS)
Společný koncert všech zúčastněných souborů

19:30 FOLKLORNÍ VEČER III

se soubory Dyleň /Karlovy Vary/ a Valašský Vojvoda /Kozlovice/
zahradní restaurace „KULISÁRNA“, Chomutov
V sobotu a v neděli probíhají v centru města volná vystoupení všech zúčastněných souborů.

V létě otevřeno každý den mimo pondělí
od 9.00 do 18.00
© www.botanickateplice.cz, foto J. R. Haager

Účinkují soubory:
Belica /Bulharsko/, Dancitis /Lotyšsko/, Dyleň /Karlovy
Vary/, Krušnohor /Chomutov/, Skejušan /Chomutov/, Valašský Vojvoda /Kozlovice/
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Křížovka
Správné znění tajenky bude zveřejněno v příštím čísle Infolistů.
Tajenka z minulého čísla (11/2008): Krajská zdravotní je vaším partnerem dobrého zdraví.

Oznámení redakce
Redakce si dovoluje oznámit dodatečné poděkování, které se vztahuje ke článku Bc. Liany Doušové v Infolistech č. 10/2008 „Školení klasifikačního systému IR DRG pro KZ, a.s.“.
Poděkování patří Ing. Vojtíškové za organizační pomoc v Nemocnici Chomutov, o.z. a p. Horové za organizační pomoc v Nemocnici Teplice, o.z.
Poděkování patří také p. Zahrádkovi - koordinátorovi NIS z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,
o.z., který po oba dny připravil pro jejich lékaře prezentaci funkčnosti grouperu.
Bc. Josef Rajchert
Vedoucí redaktor
Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a.s. k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu.
O čem chcete v Infolistech číst, o čem chcete diskutovat, eventuálně tip na osobnost, pracoviště nebo diagnostickou a léčebnou
metodu. Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat! Neváhejte a napište nám! Infolisty jsou Vaším časopisem!
Kontakt: Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a.s. tel.: 477112030, e-mail: jirina. sucha@mnul.cz

