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doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.
Rektorka UJEP
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem (UJEP) jako největší
vysokoškolská instituce Ústeckého regionu představuje se svým vzdělávacím,
vědeckým, uměleckým a ekonomickým
potenciálem jeden z nejvýznamnějších
subjektů tohoto regionu.

V současnosti na jejich 7 fakultách a 1
ústavu (Fakulta sociálně ekonomická,
Fakulta užitého umění a designu, Fakulta
výrobních technologií a managementu,
Fakulta životního prostředí, Filozofická
fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta a Ústav zdravotnických studií) studuje více než 10 000 studentů.
Je zřejmé, že největší potenciál pro spolupráci univerzity a Krajské zdravotní, a.s.
nabízí Ústav zdravotnických studií (ÚZS).
Ústav vznikl v roce 2003 společně s řadou
dalších ústavů a fakult tohoto zaměření
na jiných vysokých školách jako reakce
na potřeby současného zdravotnictví.
V současné době na našem ústavu studuje více než 400 studentek a studentů
prezenční bakalářské studijní obory Porodní asistentka, Fyzioterapie, Ergoterapie a Všeobecná sestra.
Ve stejném roce jako byl založen ÚZS
byla podepsána smlouva o vzájemné
spolupráci mezi UJEP a Masarykovou
nemocnicí. Smlouvou se obě strany zavázaly k rozvíjení spolupráce v oblastech
vzdělávání a výzkumu v oborech, které
poskytují způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.
pokračování na str. 4

Odborný supervizor:

Obsah

MUDr. Jan Lami

Koordinátorka:
Jiřina Suchá

Sazba a grafická úprava:
Jasnet, spol. s r.o.

Design a tisk:
Jasnet, spol. s r.o. (www.jasnet.cz)
Moskevská 1365/3, 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 tohoto vydání.
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Letní foto soutěž
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Představujeme zástupce Krajských odborníků Krajské zdravotní, a.s.
MUDr. Ivo Blšťák – zástupce Krajského odborníka KZ, a.s. pro péči o matku a dítě
incidenci a pozdější záchyt zhoubných
nádorů v gynekologické oblasti. Například v graviditě řešíme často problémy
drogově závislých pacientek, které naprosto nespolupracují.
 Jak hodnotíte vybavení a úroveň ve
Vašem oboru v rámci krajských nemocnic?
Nemocnice se potýkají se zastaralým
přístrojovým vybavením a především
s nedostatkem kvalifikovaného personálu, detailní mapování a rozbor
situace na jednotlivých pracovištích
KZ, a.s. nás teprve čeká. Domnívám
se, že odborná úroveň personálu je na
velmi dobré úrovni. Nedostatečná je
publikační činnost a využívání grantů.

MUDr. Ivo Blšťák
Primář Ženského oddělení MNUL, o.z.
 Celý život se věnujete svému oboru,
proč jste si jej vybral?
Při studiu na 1. LF UK v Praze jsem pravidelně docházel „fiškusovat“ na porodnici k Apolináři, kde jsem pod odborným dohledem vedl první porody.
Na gynekologii a porodnictví se mi líbila pestrost a rozmanitost oboru, a také
to, že se jedná o chirurgický obor. Na
gynekologicko-porodnické oddělení
nemocnice v Ústí nad Labem jsem nastoupil hned po promoci v roce 1977,
po nástupu jsem už neměnil obor ani
nemocnici.
 Co je pro náš region a nemocnice
v rámci Vašeho oboru typické?
Typické jsou problémy související s nepříznivou socioekonomickou strukturou obyvatelstva, kde náš kraj v tom
negativním smyslu slova vyniká. Při
srovnání s ostatními kraji v ČR máme
vyšší % předčasných porodů, horší
výsledky perinatální úmrtnosti a vyšší

 Jak vnímáte funkci Krajského odborníka v kontextu zdravotnictví v Ústeckém
kraji?
Název „Krajský odborník“ je nepřesný.
Sdílím názor primáře Biolka, se kterým úzce spolupracujeme, že můžeme
fungovat jako poradní orgán KZ, a.s.
a připravovat podklady pro rozhodování jeho managementu. Kompetenci
ovlivňovat koncepci v celém kraji, kde

fungují i jiné nemocnice, ale nemáme.
Při společných odborných seminářích
a sjezdech přijímáme doporučení ke
zlepšení zdravotní péče, nemůžeme
ale zasahovat do fungování nemocnic
mimo KZ, a.s.
 Co vidíte v rámci krajského zdravotnictví jako zástupce Krajského odborníka
ve Vašem oboru jako prioritu?
Jako prioritu vidím vytvoření podmínek
pro činnost perinatologických center
a onkogynekologického centra. S tím
souvisí dosud nejasná koncepce modernizace a rozvoje onkologie v kraji
v Ústí nad Labem a v Chomutově.
 Jak si představujete kooperaci jednotlivých oborů napříč KZ ?
Odborná spolupráce mezi gynekologicko-porodnickými odděleními jednotlivých nemocnic v kraji je na dobré
úrovni, otázkou zůstává přesnější koordinace činnosti jednotlivých odštěpných závodů KZ, a.s.
 Je něco (přístroj, technologie, odborník) co závidíte kolegům v jiných regionech, resp. co byste pro Váš obor rád
získal?
Nemocnice získala moderní přístroj
Da Vinci pro robotickou chirurgii a byly
provedeny první operace. Tím jsme se
zařadili mezi několik pracovišť v ČR,
která mohou využívat toto špičkové
zařízení. Ostatní přístrojové vybavení
časem stárne, je nutná jeho průběžná inovace, na kterou bohužel nejsou
vždy finanční prostředky. Například od
roku 2007 se snažíme získat kvalitní
elektrokoagulační přístroj pro onkogynekologickou operativu.
Zásadní zůstává zajištění a stabilizace
kvalifikovaného personálu, bez kterého nemocnice nemohou fungovat
i přes nejmodernější přístrojové vybavení.
Redakce Infolistů
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Spolupráce ústecké univerzity s Krajskou zdravotní, a.s.
pokračování ze str. 2
Spolupráce probíhá již
řadu let a zároveň si
obě strany uvědomují, že potenciál pro její
rozvoj je velký a v souvislosti se změnami,
které ÚZS čekají, se
bude ještě zvyšovat.

K hlavním oblastem spolupráce ze strany
univerzity po celou dobu patřilo a patří
zajišťování zvyšování kvalifikace zdravotnických pracovníků, realizace konkrétních výzkumných či evropských projektů,
propagace nemocnice za účelem navázání kontaktu s nadanými studenty (praxe,
stipendia, pracovní smlouvy), konzultace
vývojových trendů v oblasti vzdělávání,
které poskytuje a zvyšuje způsobilost
k výkonu zdravotnického povolání, tvorba a inovace studijních plánů a v neposlední řadě také spolupráce v oblasti
zadávání témat seminárních a bakalářských prací.

Od vzniku ústavu až do
konce minulého akademického roku probíhala
výuka ústavu na třech
detašovaných pracovištích v prostorách vyšších odborných škol – v Teplicích, Mostě
a Ústí nad Labem. Od nového akademického roku 2008/2009 budou detašovaná pracoviště sloučena a přestěhována
do budovy Velká Hradební 13. Budovu
uvolní Fakulta umění a designu, která se
stěhuje do nově zrekonstruované budovy
areálu Kampusu UJEP – bývalého areálu
Masarykovy nemocnice. Očekáváme, že
integrace tří detašovaných pracovišť do
jednoho jednoznačně přispěje ke zvýšení efektivnosti provozu ústavu, zlepšení

Zdravotnická zařízení v Ústí nad Labem,
Mostě, Teplicích, Děčíně a v Chomutově
umožňují studentům ÚZS vykonávat praxi v rámci výuky. Zároveň odborný zdravotnický personál participuje na zajišťování výuky a odborných přednášek.

koordinace výuky a k zintenzivnění další
spolupráce s Krajskou zdravotní, a.s.
V současné době se připravuje k podpisu smlouva mezi univerzitou a Krajskou
zdravotní, a. s. – Masarykovou nemocnicí
v Ústí nad Labem, o.z. o spolupráci v rámci společných pracovišť – Kardiologické

kliniky a Neurochirurgické kliniky. Kliniky
by se měly stát vzdělávacími i výzkumnými základnami pro vykonávání praxe.
Naše univerzita si velmi váží všech
partnerů a institucí, kteří s ní aktivně
spolupracují a přispívají tak k rozvoji vzdělanosti našeho regionu. Krajská
zdravotní, a.s. má mezi těmito partnery
své pevné místo. Přejeme tedy k jejím
prvním narozeninám:
Quod Bonum Faustum Felix Fortunatumque Eveniat!
(Nechť to dobře, šťastně, blaženě a zdárně skončí!)
doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.
Rektorka UJEP

Od 1. 9. 2008

Personální změny v KZ, a.s.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Nový ředitel Masarykovy nemocnice
Ing. Luděk Rückl

Nemocnice Chomutov
Nový primář radiodiagnostického oddělení
MUDr. Jan Kraner
Nový primář hematologicko-transfúzního oddělení
MUDr. Vladimíra Kašková
Lenka Benešová
Vedoucí personálního a mzdového odboru KZ, a.s.
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Centrální příjem

Recepce
V roce 1975 byla v Mostě otevřena nová
nemocnice. Byla tehdy jednou z nejmodernějších v naší republice. Součástí
celého komplexu budov bylo i unikátní
pracoviště na tehdejší dobu – oddělení
centrálního příjmu a propouštění pacientů.
Tímto oddělením prošli všichni pacienti
bez ohledu na přijímací specializované
oddělení. Největší výhodou tohoto pracoviště se ukázaly hlavně akutní příjmy pacientů. Ať byl pacient přivezen sanitním
vozem či dorazil individuálně, vždy začala jeho hospitalizace na jednom místě.
Tím odpadla nevýhoda do té doby běžně
provozovaných nemocnic pavilónového
typu, kdy mnohdy pacient putoval mezi
jednotlivými pavilony, zvláště u akutních
nejasných stavů. Na centrálním příjmu
byl pacient na jednom místě, zde probíhala přijímací vyšetření, za ním sem přišel přijímací popřípadě konziliární lékař,
byla vyřízena administrativa související
s příjmem, pacient se převlékl v šatně
a pak již byl odveden či odvezen na lůžko
příslušného přijímacího oddělení.
Takto fungovala činnost CP v nezměněné
formě 30 let. Větší stavební úpravy centrálního příjmu proběhly na přelomu let
2005 a 2006. Tehdy se sem přestěhovalo z RTG oddělení i nové CT pracoviště
směrem k pacientovi. Díky tomu při akutním stavu v indikovaných případech jde
mnohdy pacient na CT vyšetření rovnou
ze sanitního vozu přes příjem na lůžko.

Nemocnice
Po stavebních úpravách se CP provozně
rozdělil na dvě samostatné, ale komunikačně propojené části – plánovaný
a akutní příjem pacientů.
V nově zřízené kanceláři pro plánovaný
příjem zdravotní sestra zajistí administrativní úkony spojené s příjmem pacienta objednaného odbornou ambulancí příslušného oddělení. Na centrálním příjmu
není trvalá lékařská služba, ale odborný
lékař sem dochází z příslušného oddělení nemocnice. Pacienta vyšetřuje na doporučení lékaře z terénu nebo na základě
posouzení zdravotního stavu a vlastního
zvážení trvale přítomné zdravotní sestry.
Akutní pacient je vyšetřován, eventuálně
přijat k hospitalizaci v příslušné vyšetřovně – interní, chirurgické, jejíž součástí je
zákrokový sálek, kde se provádějí drobné
výkony, dále neurologické, ortopedické,
urologické, UKN a oční.

Interní vyšetřovna
Neodmyslitelnou součástí centrálního
příjmu je RECEPCE, zde se zpracovává
kompletní evidence hospitalizovaných.
Pracovnice recepce pořizují data pro
vykazování zdravotní péče ambulantně
ošetřených klientů pro potřeby zdravotní
pojišťovny. Provádí veškeré administrativní úkony a platby spojené s vyúčtováním ošetřených cizinců.
Součástí CP je i expektační pokoj s třemi
lehátky. Sem může vyšetřující lékař pacienta uložit na přechodnou dobu do rozhodnutí o diagnose a dalším léčebném

Most

postupu. Zde je pacient monitorován
odborným personálem, jsou prováděny
odběry, atd.

UKN vyšetřovna
Velkým přínosem pro oddělení bylo přesunutí centrální šatny do suterénu monobloku, kde si propuštěný pacient na
základě předložení šatního lístku převezme šaty.
Práce personálu na Centrálním příjmu
je stále rizikovější. Vzrůstá bezdůvodná
agresivita pacientů a jejich doprovodů
verbální i fyzická, velmi často pod vlivem
alkoholu. Nezřídka se na centrálním příjmu objeví „pacient“, který je ozbrojen.
Celý prostor CP je střežen kamerovým
systémem.
Ivana Porkertová
Všeobecná sestra
Centrální příjem Nemocnice Most, o.z.

Zákrokový sálek
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Problematika v ošetřování klienta
s Parkinsonovou chorobou
Poprvé použil název nemoci významný
francouzský neurolog James Parkinson
v 2. polovině 19. století. Jen pro zajímavost léčba tohoto onemocnění ve své
době spočívala v tzv. pouštění žilou.
Dnes již víme, že začátek nemoci je typický ve středním a vyšším věku. Vzácná je
juvenilní forma. V dětství začíná většinou
asymetricky - na jedné končetině a později na jedné straně těla, než se v průběhu let rozšíří na stranu druhou.
Nemoc vzniká z důvodu nedostatku dopaminu ve shlucích nervových buněk
- bazálních gangliích. Jde o tzv. degenerativní procesy, které postihují mozkové podkorové struktury, podílející se na
centrálním řízení hybnosti, k nimž se pak
přidají další příznaky např. poruchy vegetativního systému, demence.
Mezi základní příznaky této nemoci patří
snížená pohyblivost, ztuhlost, třes, poruchy stability - zkracování délky kroku,
tah dopředu, ztráta souhybů paží. Vedlejší příznaky jsou např. změna písma,
porucha mimiky, monotónní řeč, poruchy polykání, zácpa, zvýšený mazotok,
závratě až pády, pokles TK, vzácně i poruchy močení. Dále se mohou vyskytovat senzitivní příznaky tj. bolest, brnění,
pálení, pocit vnitřního třesu, syndrom
neklidných nohou, měnlivé pocity tepla
a chladu. V pozdějším stádiu nemoci se
objevují deprese, vzácněji psychózy (živé
nepříjemné sny, halucinace), demence,
sexuální dysfunkce atd. Nemůžeme také
opomenout zmínit pozdní hybné komplikace objevující se po 8-12 letech trvání
nemoci (dyskinézy – mimovolné pohyby,
stavy noční nehybnosti, neklid zejména
dolních končetin aj.).
Diagnostika této choroby především spočívá v komplexním klinickém vyšetření,
které se musí pravidelně opakovat. Též
je nutné provádět psychologická vyšetření. Diagnóza je potvrzena při výskytu
současně nejméně 3 kritérií.
Z pomocných vyšetření používáme zobrazovací techniku - CT, MR, Spect, EMG
- analyzuje detailně třes, EEG.
Léčba tohoto onemocnění se dělí na
dopaminergní léčbu – nahrazující tělu
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vlastní produkci dopaminu - L-dopa
v tabletách, na léčbu agonisty dopaminu
– zvyšující citlivost buněk k dopaminu
a chránící buňky před rozpadem, na léčbu Entakaponem – zabraňující rozpadu
dopaminu a na kombinované preparáty. Dále známe léčbu podpůrnou, která
zmírňuje příznaky - mírní třes, ztuhlost,
patří sem i antidepresiva, antipsychotika
a léky proti demenci. Důležitou součástí
podpůrné léčby je rehabilitace a psychoterapie. V poslední době díky převratnému rozvoji moderní medicíny a zavádění
nových technologií lze na specializovaných pracovištích provádět u vybraných
pacientů chirurgickou léčbu - mozkové
operace „DBS“ (Deep Brain Stimulation).
Jedná se o zanoření hloubkových elektrod
do center řízení hybnosti v hloubi mozku.
Tato metoda neléčí základní onemocnění, pouze mírní jeho příznaky. Elektrody
se nejčastěji zavádějí do subthalamických jader, zatímco generátory impulsů
jsou umístěny pod kůží na hrudníku pod
klíční kostí a jsou spojeny s elektrodami
podkožními kabely. Správně nastavená
stimulace nevyvolává dyskineze. Naopak
umožňuje snížení nebo úplné vysazení
léků. Uvedené změny vedou ke zlepšení
kvality života a k obnově pacientovy samostatnosti. Mezi další způsoby léčby
patří použití apomorfinové pumpy. V neposlední řadě je třeba zmínit i experimentální léčbu, která je ve fázi výzkumu.
Jedná se o aplikace embrionální tkáně
(etická otázka), aplikace kmenových buněk, syntetických kanabionidů.
Ošetřování nemocného s Parkinsonovou
chorobou je závislé na tom, ve kterém
stádiu onemocnění pacienta na oddělení
přijímáme. Diagnostiku a léčbu tohoto
onemocnění v časném stadiu provádíme
ambulantně. Důležité jsou pravidelné
kontroly neurologem (dispenzarizace)
v odborné ambulanci, podávání dostatku informací o nemoci, lécích a nesmíme
zapomenout na srozumitelnou a citlivou
komunikaci s pacientem. Na našem oddělení jsou hospitalizováni většinou pacienti, u kterých se projevují již pozdní
komplikace. Ztrácejí soběstačnost a jsou
odkázáni na pomoc druhých. Nejdůle-

Nemocnice
žitější součástí ošetřování nemocných
je především velká trpělivost sestry, jelikož takto nemocní pacienti trpí, jak již
bylo řečeno zatuhnutím, zpomalenými
a neobratnými pohyby, které jim komplikují život při každodenních činnostech.
Bylo by jistě jednoduché pro nás sestry
za nemocného vše udělat. Nakrmit ho,
obléknout, umýt, podat mísu, přestože
můžeme s pacientem pomalu na WC dojít. Pokud to pacient zvládá sám, ať už
zpomaleně, je dobré ho vést k sebepéči
nebo jen lehce pomoci. Slovně ho při
všech těchto činnostech podporujeme
a chválíme: „No vidíte, jak jste šikovný,
jak Vám to jde…“. Tím se dostáváme
k další důležité činnosti v péči o pacienta a to k péči psychické-duševní. K tomu
můžeme využít právě komunikaci při činnosti s pacientem. Svěřuje se nám se svými problémy, pocity. Můžeme nabídnout,
pokud to pacient zvládá, např. půjčení
knihy, nabídnout nákup denního tisku
nebo nechat pacientovu rodinu donést
rádio popř. televizor. Je nutné dohlížet na
příjem tekutin. Tito pacienti mívají snížený práh hydratace a hodně tekutin ztrácejí tím, jak se potí a někteří i často sliní.
Mezi potřeby pacientů, kteří jsou k nám
přivezeni a jsou upoutáni na lůžko, patří mimo jiné: potřeba pravidelné tělesné
hygieny, potřeba vyprazdňování (kontrola defekace), prevence imobilizačního
syndromu, prevence proleženin, příjem
potravy a tekutin, duševní aktivita.
Specifikum ošetřovatelské péče o pacienty s touto chorobou spočívá v podávání antiparkinsonik dle přesného ho-

Olga Jirků, Denisa Petříková

Děčín

dinového rozpisu a v přesných dávkách
(viz individuální rozpis). Vždy je nutné
se přesvědčit, zda pacient lék spolknul!!! U vážnějších stavů podáváme na
našem oddělení injekční antiparkinsonika PK-MERZ v infuzích většinou v sérii
po 5 dnech. Nedílnou součástí léčby je
rehabilitace.
Z iniciativy osob s Parkinsonovou chorobou i zdravotnických pracovníků vzniklo
Sdružení Parkinson, jehož cílem je opětovné začlenění pacientů do společnosti
a zlepšení kvality jejich života. K tomu
slouží i rekondiční pobyty včetně různých
setkání pořádaných tímto sdružením.
Díky novým lékům a případně i operačnímu řešení mohou pacienti s Parkinsonovou chorobou žít dlouho plnohodnotný
život. Vyléčit tuto chorobu zatím současná medicína sice neumí, ale pokroky
v této oblasti jsou velmi rychlé a každým
rokem se zvyšuje šance na objev takového léku či takové metody, která by progresi choroby alespoň zastavila.
Na závěr jsme si pro Vás připravily krátkou kazuistiku jedné naší klientky:
paní J. K. *1947
Přichází do naší ambulance s prvními příznaky nemoci v r. 1998. Nemoc se projevila zpočátku na pravostranných končetinách. Od roku 2002 postupně dochází
k rozvoji pozdních komplikací, které nešly léky dobře kompenzovat. Probíhaly
dyskineze hlavou, později i pravé horní
končetiny, dystonie - kroucení prstů pravé dolní končetiny. Po doplnění série
vyšetření: L-dopa test, neuropsychické
vyšetření, vyšetření motorické, MRI a interní předoperační vyšetření byla v roce
2005 indikována k operaci. Byla provedena implantace elektrod do STN jader
bilat. Po zhojení ran byla zahájena chronická hloubková stimulace „DBS“.
Klientka je nadále sledovaná v centru
v Praze Na Homolce. Operace se zdařila
velmi dobře a klientka se mohla navrátit
ke kvalitám svého života.
Olga Jirků, Denisa Petříková
Sestry Neurologického oddělení
Nemocnice Děčín, o.z.

Magnetoterapie

Nemocnice

Blanka Kunášková, Jana Hanusová
Nejvyhledávanější procedurou na rehabilitačním oddělení Nemocnice Teplice, o.z.
je magnetoterapie. Naše oddělení vlastní
5 přístrojů na tuto proceduru, současně
zapojíme 9 pacientů. Denně jich odléčíme 90 - 100 v ambulantní části a průměrně 10 v části lůžkové.
…a o co vlastně jde?
Již Hippokrates před staletími poznal léčebné účinky rudy zvané MAGNETOVEC,
jejíž název byl odvozen od řeckého města, kde se tato hornina těžila. On její blahodárné účinky využil tím, že ji přikládal
na bolestivá místa.
Vědecké základy magnetoterapie byly
budovány koncem 19. století a začátkem
20. století ve spojení s rozvojem fyziky,
chemie, elektrofyziologie. U nás se magnetoterapií zabýval Grünner, Dr. Jeřábek
a Dr. Chvojka v 70. a 80. letech a samozřejmě další odborníci.
Dnes se magnetoterapie s úspěchem používá téměř ve všech oborech medicíny
jako důležitá součást komplexní terapie.
Hlavní léčebné účinky jsou: analgetický,

Teplice

antiflogistický, trofotropní, myorelaxační
a spasmolytický, vazodilatační a antiedematózní.
Na tyto procedury se používají speciální
magnetoterapeutické přístroje, jejichž
součástí jsou aplikátory, kterými se vlastní procedura provádí. Ty jsou buď ploché,
dvou i vícedílné a solenoidy různých průměrů. Celkem lze terapeuticky využívat
91 možných programů, které lze postupně kombinovat pro celkově lepší léčebný
účinek.

Nejširší využití je v traumatologii.
Příklad:
• normální i komplikované hojení fraktur, s fixací, bez ohledu na kovový
materiál v kosti; prevence algodystrofického syndromu; výrazné zlepšení
u osteoporóz (rychlejší hojení)
• u artróz normálních, chronických,
gonartróz, coxartróz je to regenerace
s odstraněním bolestí na 1/2 - 1 rok
• u periferních paréz máme vynikající
výsledky, kdy jde o regeneraci nervových vláken
V každém medicínském oboru najdeme
možnost jejího léčebného využití.
Je paradox doby, že magnetoterapie, která statisticky vykazuje ze všech dosud
známých léčebných metod nejvyšší míru
úspěšnosti, nejmenší rizika a nákladnost, je stále metodou poslední volby.
Je často používána až tehdy, kdy tradiční
léčebné metody naprosto selhaly.
Blanka Kunášková, Jana Hanusová
Rehabilitační odd. Nemocnice Teplice, o.z.
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Operační program - Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)

Nemocnice

Slavnostní předání osvědčení
Během roku 2005 úspěšně usilovala Nemocnice Chomutov
o získání finančních prostředků z evropských strukturálních
fondů (Evropského sociálního fondu). Koncem roku byla schválena finanční podpora z OP RLZ pro projekt s názvem: Rozvoj
lidských zdrojů ve zdravotnictví, pod registračním číslem:
CZ04.1.03/4.1.06.4/0055
Partnerem nemocnice se stala vzdělávací agentura EDOST spol.
s r.o.
Celkem 90 účastníků bylo rozděleno do skupin, které pro dané
moduly vybrali sami lektoři na základě vstupních písemných
i ústních pohovorů a zkoušek. Proběhlo přijímací řízení v několika kolech a zájemci byli rozděleni do Modulů I-IV - kurzů
výuky cizích jazyků (anglického a německého) pro začátečníky
a pokročilé, do kurzu IT znalostí a do kurzu komunikačních dovedností.
V průběhu dvou let (leden 2006 - srpen 2008) jsou postupně
kurzy ukončovány. Účastníkům Modulů II - IV byl slavnostně 23. 6. 2008
po závěrečném prověření osvojených
znalostí a dovedností předán certifikát a osvědčení.
Lektoři, kteří byli vybráni nejen dle
vzdělání a erudice, ale i pro své
lidské a charakterové vlastnosti,
zanechali v našich účastnících nesmazatelnou stopu, která hned tak
nevymizí. Účastníci modulu komunikačních dovedností si dokonce po
absolutoriu naplánovali společný víkend spolu se svým lektorem.
Specifickým vzděláváním byl pak
Účastníci modulů
kurz - Modul I - „Interní auditor“. Mo-
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Chomutov

dul byl řešen svépomocí, v rámci vlastních zdrojů nemocnice.
Tento modul byl zaměřen a specificky modifikován pro zástupce pěti certifikovaných oddělení, kteří jsou pověřeni dohlížet na
udržování a zkvalitňování
lékařské a ošetřovatelské
péče. Zároveň se tohoto
modulu zúčastnili i členové Rady pro kontrolu kvality
ošetřovatelské péče, jako
přípravy na zařazení se do
předakreditační fáze. Specifické vzdělávání vyústilo
k závěrečným zkouškám
a k získání osvědčení, které bylo slavnostně předáno všem účastníkům dne
31. 7. 2008.
Probranými tématy modu- Mgr. Campelová
lu byly: Školení interních lektorka německého jazyka
auditorů – obecně; Školení interních auditorů ISO 9001:2000; Školení interních auditorů – techniky auditorské práce. Tato témata byla zaměřena na
rozvoj klíčových dovedností pro vykonávání interního auditu.
Vzhledem k tomu, že se Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice
Chomutov, o.z. připravuje na akreditaci, budou edukační skripta využita jako edukační materiál a informační zdroj pro další
pracovníky jiných oddělení.
A tak na závěr můžeme říci, že všechny moduly přinesly kýžený výsledek – lékaři se naučili a zdokonalili v jazykových znalostech; sestry a laboranti se učili asertivitě, trénovali reakce
ve vypjatých situacích a učili se jednat a komunikovat ve ztížených, vyhrocených a vypjatých situacích; zástupci středního
managementu, kteří se zdokonalovali v informačních technologiích. To vše přinese naší Krajské
zdravotní, a.s. - Nemocnici Chomutov, o.z. užitek a přispěje ke zvýšení prestiže a pozitivního image celé
naší nemocnice.
Děkuji Vám všem za účast a disciplinovanost v docházce a nechť jsou
Vám všem získané znalosti, zkušenosti a dovednosti ku prospěchu
nejen v práci, ale i v životě.
Se všemi se těším na další vzdělávací akce v Krajské zdravotní, a.s.
Mgr. Anna-Marie Malá
Manažer projektu – Rozvoj lidských
zdrojů ve zdravotnictví

Iktová poradna - Následná péče po CMP v iktové poradně

Masarykova nemocnice

Irena Antošová
Cévní mozková příhoda je třetí nejčastější
příčina úmrtí v České republice, ročně postihuje 30 tisíc obyvatel - 40 % z nich na
ní do jednoho roku umírá. Z nemocných,
kteří příhodu přežijí, je téměř polovina velmi těžce postižených, v lepším případě jen
částečně invalidních.
Pacient po těžké CMP obvykle absolvuje pobyt na JIP, neurologickém oddělení
a pak na lůžkovém rehabilitačním oddělení či v Nemocnici následné péče. Poté, pokud to stav pacienta dovolí, bývá přeložen
do domácího prostředí, kde by mělo být
vytvořeno příznivé domácí zázemí odpovídající poiktovému reziduu.
Je třeba počítat s tím, že CMP znamená
veliký zásah nejen do života pacienta,
ale i do celé jeho rodiny. Nastává mnoho
omezení, povinností a změn po stránce
fyzické, psychické i společenské. Velkou
pomocí pro pacienty a jejich rodiny se
stává praktický lékař, který přejímá hlavní
část léčebné péče po návratu pacienta do
rodiny. Spolu s ním se na komplexní péči
podílejí specializované ambulance – v jejich čele by měla být ambulance iktová.
U nás v Masarykově nemocnici v Ústí nad
Labem, o.z. je pacient pozván do cévní
(iktové) poradny v rozmezí 3-4 měsíců od
propuštění. Při příchodu do ordinace je
pacientovi vysvětleno, z jakého důvodu
je nutná další dispenzarizace. V případě
horší spolupráce s pacientem je probrán
jeho zdravotní stav od vzniku CMP až po
příchod do cévní poradny s rodinou.
Lékař se zajímá nejen o zdravotní stav pacienta, ale i o další důležité věci spojené
s běžným životem pacienta. Např.: Jaké je
bydliště pacienta, zda má dům výtah, jaké
překážky překonává - schody, prahy? Jak
se dokáže pohybovat v domácím a venkovním prostředí, zda používá hole a jaký
typ, zda mu slouží k opoře či jen jako tzv.

„jistota“. Pokud je odkázán na invalidní
vozík - zda jej ovládá sám, nebo potřebuje
pomoc druhé osoby.
Dotazy lékaře se týkají i hygieny nemocného – eventuálně potřeb hygienických
či kompenzačních pomůcek. Pro zlepšení
sebeobslužnosti nemocného jsou vypisovány poukazy na léčebné pomůcky např.:
sedačky do vany, toaletní židle a podobně. Opakovaně jsme vyřizovali i žádosti
o zapůjčení polohovacího lůžka. U některých pacientů jsou doporučovány různé
ortopedické pomůcky (ortézy, peroneální
pásky), které mohou výrazně zkvalitnit pohyb pacienta.
Dále se lékař zabývá otázkou stravování
– kdo stravu zajišťuje, zda je potřeba pečovatelské služby. Cíleným dotazem zjistí,
zda se pacient nají sám, nebo potřebuje
pomoc druhé osoby. Toto je nutné vědět
hlavně u diabetiků.
Další neméně důležitou otázkou je - jaká
je celodenní náplň pacienta. Zda pokračuje ve svých zálibách, které měl před onemocněním, zda se stýká s přáteli a jak se
s nimi domluví. V případě komunikačních
problémů je pro něho přínosná spolupráce s logopedickou poradnou.
Mnoho našich pacientů se po určitém
časovém období po proběhlé CMP dostává do deprese - jde o pocit izolovanosti,
nesoběstačnosti, připadají si zbyteční.
Všechny tyto sdělené informace jsou pro
lékaře impulzem, aby s pacientem probral
možnost návštěvy klinického psychologa.
Na základě zjištěných problémů si lékař
vytvoří představu o životosprávě pacienta.
Poté přistoupí ke klinickému vyšetření. Pohledem kontroluje celkový fyzický
stav, zaměřuje
se na eventuální změny kůže
(stav hydratace), zajímá se
o stav dolních
končetin. Dále
poslechově zjišťuje průtok krve
v krčních cévách
a dle toho případně indikuje
sonografickou
Ladislava Chladová
kontrolu. U paci-

enta měříme krevní tlak na obou horních
končetinách z důvodu možných rozdílů.
Opakovaně se setkáváme s vyššími hodnotami krevního tlaku, které mohou být
způsobeny souběžným onemocněním, ale
i stresem z neznámého prostředí. Krevní
tlak zaznamenáváme do dokumentace.
Při zjištění vysokých hodnot tlaku je pacientovi doporučeno sledování praktickým lékařem, eventuálně internistou. Ten
následně provede podrobnější vyšetření
a zaměří se i na hladiny tuku v krvi.
Pacientovi dále doporučujeme úpravu
životosprávy z důvodu odstranění rizikových faktorů, které by mohly vést k recidivě CMP. Jde především o zákaz kouření
i omezení pobytu v zakouřeném prostředí,
udržení ideální tělesné hmotnosti a začlenění vhodné stravy, především bohaté na
ovoce, syrovou zeleninu a ryby. Důraz klademe i na zvýšení tělesné aktivity s ohledem na zdravotní stav pacienta.
Řadě pacientů po odeznění akutního stadia doporučujeme komplexní lázeňskou
péči – podle platného indikačního seznamu. U každého nemocného před odesláním návrhu je nutná konzultace interního
specialisty, který se vyjádří k možnosti
zatížení léčebnou rehabilitací z hlediska
kardiovaskulárního aparátu.
Na naší ambulanci také nabízíme informační brožury s tématem „Jak pečovat
o pacienta po CMP“, včetně odkazu na
„Sdružení pro rehabilitaci osob po CMP“,
jehož cílem je znovuzačlenění pacienta do
společnosti a zlepšení kvality jejich života. Toto sdružení vzniklo z iniciativy osob
po CMP i zdravotnických pracovníků v roce
1990. Pro naše pacienty je nejbližší kontakt v Teplicích, adresa je přístupná na internetových stránkách.
Pacienti do naší poradny dochází opakovaně v rozmezí půl až 1 roku, nebo jsou
pozváni na základě aktuálních změn jejich
zdravotního stavu.
Na závěr bych chtěla zdůraznit, že se v naší
ambulanci setkáváme s pacienty s různým
postižením po CMP a naší snahou je pomoci jim zvládnout toto závažné celospolečenské onemocnění.
Irena Antošová a Ladislava Chladová
Neurologická ambulance
Masarykova nemocnice v ÚL, o.z.
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Vedení KZ, a.s. jednalo se zástupci odborových organizací
Krajská zdravotní, a.s. navyšuje mzdy
Díky výrazně zlepšenému hospodaření
Krajské zdravotní, a.s. v prvním pololetí roku 2008, může společnost navýšit
mzdy zaměstnancům v průměru o dalších
jeden a půl procenta v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou.
Vedení společnosti Krajská zdravotní,
a.s. se v pátek 5. září 2008 sešlo na pravidelném setkání se zástupci odborových
organizací, působících ve společnosti.
Jednání probíhalo za účasti předsedy Odborového svazu zdravotnictví a sociální
péče ČR RNDr. Jiřího Schlangera a místopředsedkyně svazu Ing. Ivany Břeňkové.
Předem dohodnutým tématem setkání
bylo vyhodnocení plnění ukazatelů úhradové vyhlášky, a to především s ohledem
na ujednání, vyplývající z uzavřené kolektivní smlouvy mezi zástupci jednotlivých odborových organizací a vedením
Krajské zdravotní, a.s.

Zástupci vedení společnosti bylo na jednání s odboráři konstatováno, že díky
výrazně zlepšenému hospodaření Krajské zdravotní, a.s. v prvním pololetí roku
2008, může společnost navýšit mzdy zaměstnancům v průměru o dalších jeden
a půl procenta. Krajská zdravotní, a.s.
tak plní další ze závazků, vyplývajících
z kolektivní smlouvy. Naplňování kolektivní smlouvy ve všech ustanoveních je
jednou z priorit vedení společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Na jednání vedení společnosti a odborářů přítomní konstatovali, že ohledně
problematiky laboratoří trvá analytická
fáze, které se věnuje pracovní skupina.
Dokud nedojde ke shodě názorů nad
ekonomickými náklady a výnosy laboratoří ve všech odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s., nebude přijato žádné
rozhodnutí o dalším vývoji. Do té doby se
o pronájmu laboratoří nejedná.
Jiří Vondra
tiskový mluvčí

Poznámka k tiskovému výstupu ze dne 8. srpna 2008
Vedení Krajské zdravotní, a.s. jednalo se zástupci odborů na téma laboratoří
Bývá dobrým zvykem, že pokud se jednání k určité otázce účastní několik stran,
závěry jednání si strany zapíší a společně stvrdí svými podpisy. Tak se také stalo i 12. srpna po jednání vedení Krajské
zdravotní, a.s. se zástupci odborových
organizací k záměru společnosti pronajmout část nemocnice – laboratoře.
Bývá pochopitelně také dobrým zvykem,
že v případě zájmu medializovat závěry,
vydají zástupci jednajících stran společnou tiskovou zprávu.
Tiskový výstup vydalo vedení Krajské
zdravotní, a.s. bez zástupců odborů, což
je škoda. Jednostranný výstup vyvolává
otázky u čtenářů, ale samozřejmě také u
účastníků jednání.
Patřím mezi účastníky jednání, nejsem
zaměstnancem společnosti, mám tu čest,
že si mě odboráři vybrali pro vyjednávání
se zaměstnavatelem v době, kdy se uzavírala kolektivní smlouva a stala jsem se
členem týmu i pro otázky plnění uzavřené kolektivní smlouvy.
Po seznámení s tiskovým výstupem si
dovoluji několik postřehů.
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Jednání 12. srpna mělo dva hlavní okruhy otázek.
První okruh otázek se týkal pronájmu laboratoří, úniku neoficiálních informací a
otázky, zda je rozhodnuto. Závěr si strany
dohodly jasný – bez písemného vyjádření zástupců zaměstnanců k této problematice nebude věc uzavřena a je popsán
v tiskovém výstupu přesně.
Musím se ale zastavit nad druhým okruhem otázek, který se zaměřil na otázky
typu, proč nebyli zástupci odborových
organizací informováni o zamýšlené
strukturální změně, jak ukládá zákoník
práce a je sjednáno v kolektivní smlouvě,
a co je zamýšlená změna. Diskuse, která nám kupodivu zabrala několik hodin,
probíhala vážně, citoval se zákoník práce
k otázce, co je projednání, ale i nevážně,
když jsme řešili, co je zamýšlená změna.
Pro odboráře je zamýšlenou strukturální
změnou to, co se zamýšlí, připravuje. Odboráři jsou přesvědčeni, že firmy k možnému pronájmu byly osloveny v době,
kdy společnost zamýšlela strukturální
změny.

Zástupci vedení Krajské zdravotní, a.s.
tuto otázku vidí jinak. Změna nebyla ke
dni jednání zamýšlená, byly pouze osloveny firmy a odborní pracovníci se vyjadřují k určitým podkladům. Tento oříšek
jsme nerozlouskli a v odpoledních hodinách přistoupili na společný závěr:
Připravovaný záměr o pronájmu části
podniku nebyl k dnešnímu dni s odbory
projednán. Mimo to došlo k dohodě, že
odborům bude na každém společném
jednání s vedením společnosti předkládána informace o připravovaných záměrech.
Tento závěr nebyl v tiskovém výstupu uveden, ale pro zástupce odborových organizací je zásadní. Odborům záleží na tom,
co a jak se ve společnosti připravuje,
mají zájem o vývoj a perspektivu společnosti, proto požadují včasné informování
a projednání zamýšlených strukturálních
změn, a to v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou a zákoníkem práce.
Ing. Ivana Břeňková
Místopředsedkyně Odborového svazu
zdravotnictví a sociální péče ČR

Letní foto soutěž
Letní foto soutěž o hodnotné věcné ceny. Zasílejte své
zajímavé fotografie s letní tématikou, pět autorů nejnápaditějších fotografií získá zajímavou odměnu.
Pravidla soutěže:
• Soutěže se mohou zúčastnit zaměstnanci KZ, a.s. i široká veřejnost. Soutěž trvá od 1. 8. 2008 do 30. 9.
2008.
• Fotografie ve vytištěné podobě (na zadní straně jméno, příjmení a adresa autora) odesílejte na adresu
Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A,
401 13 Ústí nad Labem, obálku označte heslem „Infolisty - Letní soutěž“. Fotografie v elektronické podobě
zasílejte na e-mail:
josef.rajchert@kzcr.eu.
• Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním zaslaných
fotografií v časopise Infolisty a na webu KZ, a.s.
Čáp – Marie Dolisová

Osamělá loďka
– Martina Šimková

Zátiší – Zlatuše Gamplová
Černá labuť – Zlatuše Gamplová
Ježek – Marie Menichová

Kapka rosy – Marie Dolisová
To je pokoukáníčko – Helena Luzumová
Cres – MUDr. Ivana Doležalová

V zahradě u jezírka - MUDr. Jan Lami

Pipík – Jitka Voňková
Cres – MUDr. Ivana Doležalová
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Odborné, vzdělávací a společenské akce
Krajské zdravotní, a.s.
datum
od 1. 9. 2008 Zahájení výuky mediků 6. ročníku LF UK Plzeň
16. 9. 2008 Regionální odborná konference NELZP: Diabetologie - edukace
ZRUŠENO pacientů a jejich rodiny, časté chyby při aplikaci inzulínu a dietním
režimu, DM I. a II. typu
17. 9. 2008 Konference Novinky v dětské gynekologii
23. 9. 2008 Regionální Bezpečné podání intravenózního léčiva
24. 9. 2008 XI. Regionální konference nelékařů: Nové trendy k kardiologii, DM
24. 9. 2008 Seminář Ošetřování ran
25. 9. – 11. 12. 2008 Akreditovaný kvalifikační kurz Všeobecný sanitář
30. 9. 2008 Konference chirurgických sester
30. 9. 2008 Regionální odborná konference NELZP: Chirurgické obory
1. 10. – 31. 10. 2008 Specializační kurz - Základy vnitřního lékařství
2. 10. 2008 Seminář SVL ČSL JEP
2. 10. 2008 Regionální konference Intervenční endoskopie v gastroenterologii
II.
6. 10. 2008 II. Konference „Hygiena zdravotnických zařízení“
9. 10. 2008 Syndrom vyhoření - akce již naplněna
10. 10. 2008 Den stomiků - pouze pro pacienty
14. 10. 2008 Regionální Periferní žilní vstupy
14. 10. 2008 Seminář Hygiena ústní dutiny
10. 10. 2008 Den stomiků
16. 10. 2008 Seminář Nejčastější kožní choroby a jejich ošetřování
20. 10. 2008 Seminář Parenterální výživa
21. 10. 2008 Regionální Centrální žilní vstupy
21. 10. 2008 Regionální konference „Ošetřování operačních ran“
21. 10. 2008 Konference Péče o těhotnou ženu
22. 10. – 11. 2. 2008 Akreditovaný kvalifikační kurz Řidič dopravy nemocných a raněných
22. 10. 2008 Seminář Ošetřování ran
13. 11. 2008 Regionální odborná konference sester: Děčínská nemocnice se
změna termínu představuje
27. 10. 2008 Regionální odborná konference NELZP a lékařů: Ošetřovatelská
péče v urologii - specifika ošetřovatelské péče

místo konání
KZ, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
- sál „O“
CVDV MNUL - učebna III.
CVDV MNUL - učebna IV.
Kino OKO Chomutov
CVDV MNUL - učebna V.
CVDV MNUL - učebna IV.
CVDV MNUL - učebna III.
KZ, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
- kinosál
CVDV MNUL - učebna I.
CVDV MNUL - učebna III.
CVDV MNUL - učebna III.
CVDV MNUL - učebna III.
CVDV MNUL - učebna III.
CVDV MNUL - učebna III.
CVDV MNUL - učebna V.
CVDV MNUL - učebna V.
CVDV MNUL - učebna III.
CVDV MNUL - učebna III.
CVDV MNUL - učebna III.
CVDV MNUL - učebna V.
CVDV MNUL - učebna III.
CVDV MNUL - učebna III.
CVDV MNUL - učebna I.
CVDV MNUL - učebna V.
Magistrát Města Děčín
KZ, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
- sál „O“

Mgr. Vlasta Mikšová - Odbor vzdělávání KZ, a.s.

Upozornění odboru vzdělávání KZ, a.s. – Novela zákona 95/2004
S platností od 1. 7. 2008 nabývá účinnosti novela zákona
95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
Specializační vzdělávání se mění na prohlubování kvalifikace,
a tím i zákonná povinnost zaměstnavatele pečovat o odborný
rozvoj svých zaměstnanců, ale může si tuto povinnost zabezpečit uzavřením kvalifikační dohody.
Kvalifikační dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná a musí být uzavřena před zahájením specializačního
vzdělávání.
Dále se připravuje změna počtu oborů a MZČR má představu

o její platnosti od 1. 1. 2009. Nevím, zda je toto datum reálné, ale necháme se překvapit. V každém případě v příštím roce
ke změně dojde. Sníží se počet oborů a z některých se stanou
certifikované kurzy. Všechny základní obory budou mít kmenový základ, který bude zakončen testem nebo jiným způsobem
ověření získaných znalostí. Zatím není určeno.
Jak se bude postupovat v případě lékařů, zařazených do oborů,
které se budou měnit v certifikované kurzy, zatím není jasné.
MZČR slíbilo včasné informování o změnách.
Z mého pohledu je to pouze návrat k původnímu systému vzdělávání a certifikované kurzy budou původní nástavbové obory.
Mgr. Lída Šubrtová, CVDV

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

