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V polovině května byl opět (ani nevím pokolikáté) vytažen strašák vracení dotací, které Krajská zdravotní získala na nákup přístrojového vybavení svých nemocnic. Velice zvláštním způsobem – prostřednictvím tiskové zprávy (důsledně zaslané všem
médiím) sdělilo ministerstvo financí, že po Krajské zdravotní
žádá vrácení části získaných a již proplacených dotací. Ano,
čtete správně, Krajská zdravotní se tak o údajných požadavcích
ministerstva financí dozvěděla prostřednictvím médií.
Vedení společnosti neshledává žádné objektivní důvody k vracení dotačních prostředků.
Ministerstvo financí opírá svá tvrzení o velmi pochybné výsledky auditu firmy Deloitte, které
byly opakovaně vyvráceny nezávislými audity renomovaných auditorských firem, zpracovaných pro různé zadavatele, naposled, pokud vím, auditem American Appraisal, zpracovaným
pro Policii ČR. Vzhledem k výsledkům všech provedených auditů v rámci veřejné zakázky
na nákup zdravotnických přístrojů považuji požadavek ministerstva financí na vracení čerpaných dotací za zcela nesmyslný.
Protože počínání firmy Deloitte vedlo mimo jiné k závažnému poškození dobrého jména
Krajské zdravotní, byla v minulých dnech proti firmě Deloitte podána žaloba na ochranu dobrého jména, spolu s požadavkem na omluvu a náhradu nemajetkové újmy ve výši 100 milionů korun.
Zatímco Krajská zdravotní musí čelit nesmyslným útokům a vynakládat nemalé úsilí a prostředky na obhajobu řádně získaných dotací, přístrojové vybavení z těchto dotací zatím
slouží bezmála čtyři roky, a to konkrétním uživatelům – zdravotnímu personálu a především
pacientům. Podrobně by se daly popisovat výhody moderních polohovatelných lůžek, anesteziologických přístrojů, počítačových tomografů (CT) a přístrojů na magnetickou rezonanci,
ale i vyspělých robotických systémů.
Málokdo si dnes uvědomí, že díky evropským dotacím vzniklo například Centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní, které po třech letech existence patří mezi špičková pracoviště nejen v Česku, ale i v evropském měřítku. K méně viditelným, ale neméně prospěšným
účelům pak slouží stovky přístrojů a další vybavení z evropských dotací v pěti nemocnicích
Krajské zdravotní.

Krajskou zdravotní, a. s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. navštívili dne 2. 5. 2012 předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch a senátor Jaroslav Doubrava. V doprovodu hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové si prohlédli oddělení
Emergency, heliport a radiodiagnostické oddělení, kde se setkali se zástupci vedení a zaměstnanců společnosti.
Akce proběhla za účasti Mgr. Radka Scherfera, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Eduarda Reichelta, ředitele
Krajské zdravotní, a. s. a MUDr. Josefa Liehneho, náměstka pro zdravotní péči Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.

Mgr. Radek Scherfer
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
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Semináře, Sympózia, Kongresy
Regionální konference „Náhlé příhody břišní u novorozence“

Masarykova nemocnice

26. dubna 2012 pořádalo novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z. ve spolupráci s tiskovým a organizačním oddělením KZ, a. s. regionální konferenci sester.

MUDr. Petr Janec
novorozenecké oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Nemocnice Chomutov

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. a Spolek lékařů českých ČLS JEP pořádají v Divadle Chomutov
dne 13. 6. 2012 od 18.00 hod. lékařský večer na téma

Nové aspekty prevence karcinomu děložního čípku. Vznik centra prevence HPV v Chomutově.
Přednášet budou lékaři z gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Chomutov, o. z.
–– MUDr. Radek Kochlöfl,
Epidemiologie ZN děložního hrdla v ČR, alarmující
situace v Ústeckém kraji.
–– MUDr. Lukáš Pondělíček,
Klinický význam HPV vakcinace.
–– MUDr. Hana Kreháková,
Management očkování proti HPV, spolupráce
s ostatními specialisty.
Garant: MUDr. Michal Zeman, Ph.D.
Akce je určena pro lékaře a další zdravotnické pracovníky se zájmem o uvedenou problematiku a je zařazena
do systému celoživotního vzdělávání ČLK.
MUDr. Jiří Mrázek
náměstek pro zdravotní péči
Nemocnice Chomutov, o. z.
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v České republice
Na kožním oddělení chomutovské nemocnice vyšetřili lékaři 291 zájemců,
z nichž 10 vykazovalo příznaky basocelulárních (nejčastějších kožních nádorů
vycházejících z buněk kůže) či spinocelulárních (druhých nejčastějších typů kožních nádorů) karcinomů. U tří pacientů
bylo diagnostikováno podezření na maligní melanom, u dvaceti pacientů bude
provedeno chirurgické odstranění k vyloučení přednádorových změn na kůži.
Diagnózu u jednotlivých nálezů potvrdí
až následné histologické vyšetření.

Program již 5. ročníku byl věnován problematice náhlých příhod břišních u novorozence, jejich terapii konzervativní
i chirurgické, pooperační péči, zvláště
péči o stomie, problematice syndromu
krátkého střeva a výživě.
Konference, která byla ohodnocena
4 kreditními body České asociace sester,
se zúčastnilo 55 účastníků z celého severočeského regionu. Účast byla nižší než
v předešlých ročnících, což bude zřejmě
souviset s legislativní změnou podmínek
pro registraci sester.
Za perfektní organizační zajištění děkujeme paní Evě Urbanové a paní Jiřině
Suché z tiskového a organizačního oddělení KZ, a. s.

Přednášející MUDr. Ing. Martin Pánek

Gynekologický seminář

KZ, a. s. se zúčastnila 12. ročníku Evropského dne maligního melanomu

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.

MUDr. Jan Kačer a prim. MUDr. Olga Filipovská
při vyšetření znamének v ústecké nemocnici
Dvě nemocnice Krajské zdravotní, a. s.
se zúčastnily 12. ročníku Evropského
dne melanomu v České republice. Zdarma poskytla zájemcům vyšetření kožní
oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem a Nemocnice Chomutov.
Evropský den melanomu upozorňuje veřejnost na rizika kožních nádorů a umožňuje bezplatné vyšetření pigmentových
znamének na vybraných pracovištích
po celé republice. Do ambulancí kožního
oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem přišlo v pondělí 14. 5. 2012
v rámci pořádané akce 175 lidí, kteří si nechali zdarma vyšetřit mateřská

znaménka nebo neobvyklé kožní změny.
Smyslem této akce je prevence a včasné
zachycení maligních (zhoubných) kožních útvarů.
U jednoho pacienta byl diagnostikován
maligní melanom a u jednoho se jednalo o podezření na počínající melanom.
U uvedených pacientů byl již v den vyšetření dohodnut termín operace, zákroky
budou provedeny za hospitalizace na oddělení jednodenní chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (JEPL).
Sedm pacientů podstoupilo detailnější
vyšetření digitálním dermatoskopem
(Microderm).

14. 6. 2012
			

			

Světový den dárců krve
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58. kongres českých a slovenských dětských chirurgů
Po 15 letech se do Ústeckého kraje vrátil dětský chirurgický kongres. Probíhal
17.–18. května 2012 v kongresovém centru Clarion v Ústí nad Labem. Jeho organizátorem byla dětská chirurgie v čele s prim. MUDr. Petrem Polákem, pořadatelem pak
Česká pediatricko-chirurgická společnost ČLS JEP. Odborný program lékařské sekce
kongresu byl tematicky sestaven do jednotlivých bloků. Mezi hlavní témata tak patřila
abdominální chirurgie, laparoskopie, traumatologie, neurochirurgie a novorozenecká
chirurgie. Souběžně s lékařskou sekcí probíhala na kvalitní úrovni i sekce sesterská.
Kongresu se zúčastnilo 120 lékařů
a 60 sester zastupujících dětsko-chirurgická pracoviště v Čechách a na Slovensku.
prim. MUDr. Petr Polák
Mgr. Bc. Michaela Rothová
dětská chirurgie
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Realizace projektu ukončena
„Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech“
Posledním květnovým dnem byla ukončena realizace projektu „Zvýšení bezpečnosti
pacienta při operačních výkonech“. Mimořádně náročný a rozsahem unikátní projekt
komplexním způsobem řeší evidenci všech procesů na sterilizaci a operačních sálech, umožňuje spojit spotřebu materiálu s konkrétním pacientem i kontrolu nástrojů
a optimalizaci jejich technického stavu.

Sestry při prezentaci
Setování operačního síta

Ústečtí neurochirurgové reprezentovali
na světovém kongresu v Anglii
Ústečtí neurochirurgové doc. MUDr. Martin Sameš a MUDr. Petr Vachata reprezentovali Krajskou zdravotní, a. s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. i Českou republiku na světovém kongresu neurochirurgů v britském Brightonu.
je v Evropě pouze pět. Znamená to, že
kromě klinické výuky klinika pořádá jednou za rok mezinárodní anatomické kurzy na preparátech mozku a mozkových
cév,“ uvedl doc. MUDr. Martin Sameš,
přednosta Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
(MNUL).

Anglie hostila dvě významné akce současně, 6. Mezinárodní kongres světové
federace chirurgie lební baze a 10. Kongres evropské společnosti chirurgie baze
lební, při účasti 800 lékařů ze 40 zemí.
Tématy přednášek byly nejobtížnější
operace v oblasti baze lebeční, v místech, kde je velká koncentrace důležitých
mozkových struktur – mozkových tepen,
mozkových nervů ovládajících všechny
smysly a mozkový kmen, kde jsou uložena životně důležitá centra pro dýchání
a srdeční činnost. Jedná se např. o operace hypofýzy, neurinomů sluchového
nervu, nádorů v blízkosti důležitých center v mozkovém kmeni a výdutí mozkových artérií.

„Ústecká neurochirurgická klinika vytvořila prestižní mezinárodní tým nejlepších světových odborníků této specializace a na jmenované kurzy se
pravidelně sjíždějí lékaři z celého světa,“ dodal ke skromnému konstatování
doc. Sameše MUDr. Petr Vachata, lékař
Neurochirurgické kliniky MNUL.

„Ústecká neurochirurgie je již čtyři roky
členem výboru baze lební při světové
organizaci neurochirurgů a je certifikována jako centrum kategorie „A“, kterých

Tento rok uspořádá ústecká neurochirurgická klinika již pátý kurz na speciálních laserově vyrobených preparátech
japonské výroby. Tyto preparáty pomáhá
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MUDr. Petr Vachata
ústecké pracoviště ve spolupráci s Japonci vyvíjet.
Na britském kongresu se lékaři seznamovali také s dalším vývojem moderních
robotických zobrazovacích technologií,
a to již přímo na operačním sále během
chirurgického výkonu. Pozornost byla věnována také rozvoji endoskopických metod a plastických rekonstrukčních technik po rozsáhlých neurochirurgických
výkonech.

Před zahájením projektu byly nemocnice
KZ, a. s., zejména v operačních oborech,
různě vybavené chirurgickými nástroji jak
z hlediska stáří, tak i rozdílného technického stavu. V rámci jednotlivých nemocnic byly uplatňovány různé systémy oběhu operačních nástrojů, týkající se nejen
vlastní technické péče o tyto nástroje, ale
i rozdílných postupů z hlediska ekonomicko-organizačního.
Aby byla maximálním způsobem zajištěna stejná úroveň procesů v oblasti evidence, operativy a sterilizace, rozhodla
se Krajská zdravotní, a. s. sjednotit tyto
procesy ve všech svých odštěpných závodech. V první fázi měl být projekt realizován v ústecké Masarykově nemocnici
a následně ve druhé etapě pak ve zbývajících čtyřech nemocnicích – v Děčíně,
Teplicích, Mostě a Chomutově. V průběhu však došlo ke změně postupu a jednotlivé součásti byly paralelně nasazovány ve všech odštěpných závodech.

Na trhu byla k dispozici dílčí řešení pro
jednotlivé úseky v rámci operačního
procesu, avšak v našem případě bylo
cílem, aby aplikované softwarové řešení
pojalo operační proces komplexně, tedy
od naplánování operace až po sterilizaci
nástrojů. Evidovány jsou nejen přístroje,
nástroje a materiál, ale také personál,
díky čemuž lze vytvářet i kompletní perioperační protokoly. Při zavádění nového systému bylo třeba zohlednit nutnost komunikace nasazeného software
s dalšími programy používanými lékaři,
zdravotníky i programy ekonomicko-manažerskými. S ohledem na mimořádný
rozsah a komplexnost je projekt unikátní
i v rámci republiky.

Vsázka do sterilizátoru
Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu Severozápad,
resp. Evropského fondu pro regionální
rozvoj a jeho hodnota přesahuje 55 milionů korun, přičemž Evropská unie se
na něm podílí z 85 %.
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
NUTS II SEVEROZÁPAD
Oblast podpory:
1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje
lidských zdrojů
Nositel projektu:
Krajská zdravotní, a. s.
Financování projektu:

Operační síto
Projekt nezahrnoval pouze nasazení popsaného softwarového řešení, ale také
vybavení operačních sálů a centrálních
sterilizací novým zařízením (vozíky,
kontejnery, čtečky, PC sestavy…), došlo
ke standardizaci operačních sít a na základě dlouhodobé evidence dojde k optimalizaci počtu a druhů nástrojů.

Celkové způsobilé výdaje projektu:
55 105 870,00 Kč
Dotace z ROP
50 972 929,75 Kč
Z toho EU
46 839 989,50 Kč
Vlastní veřejné prostředky
4 132 940,25 Kč

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
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Přístup sester k onkologicky nemocným

Nemocnice Chomutov

Sestra provází pacienty jak v ambulantním procesu léčby, tak často velmi náročnou
léčbou na lůžku a snaží se jim být oporou ve chvílích nejistoty, kdy prožívají stavy
velkého strachu, obav, kolísají v náladách.
Většina sester nezíská během studia dostatečné poznatky týkající se přístupu k těmto nemocným.
slibuje za uzdravení nápravu ve svém vlastním
životě, uvědomuje si,
že chyboval. Po tomto
období začíná propadat
smutku a uvědomuje si
svůj osud. V této chvíli
Onkologie je náročný obor pro všechny je lépe, když lékař otevřeně a s porozuměním
zúčastněné.
hovoří o prognóze.
Hlavními pilíři v přístupu k onkologicky 5. Deprese – je nejtěžší fází odezvy. Je
nemocnému je EMPATIE, NASLOUCHÁNÍ,
velice nebezpečná, je nutné na ni poKOMUNIKACE.
ukázat a léčit psychofarmaky. Pokud
rozumový přístup k nemoci i léčbě
U každého nemocného, a také v jeho
převáží vypjaté emoce, dochází k psyrodině, probíhá určitý proces adaptace,
chickému uvolnění, zklidnění a nastákterým se vyrovnávají s nevyléčitelnou
vá fáze smíření. Nemocní se zklidní
chorobou.
a jsou schopni účinně spolupracovat
Nalézt správný přístup k vážně nemocnéna své léčbě.
mu nebo dokonce umírajícímu člověku je
velice obtížné a patří asi k vrcholným pro- Je nutné vědět, že popsané fáze se mofesionálním dovednostem sestry nebo hou opakovat nebo některé zcela chybět,
lékaře.
většinou v souvislosti se změnou fyzickéZdravotníci pracující na onkologickém ho stavu.
oddělení se setkávají s nemocnými v růz- Pro sestru je obtížné rozpoznat, kolik
ných fázích odezvy na jejich chorobu. psychické podpory je nemocnému třeK tomu, aby mohli včas rozpoznat změny ba poskytnout a jak hovořit s rodinou,
psychiky u nemocných a účinně jim po- protože v některých případech jsou fáze
máhat, měli by znát tyto fáze dle teorie adaptace vzájemně časově posunuty
Kübler-Rossové:
a jsou velmi individuální. Uplatní se zde
1. Šok – emočně velmi silná odezva velmi osobní vyzrálost sestry, daná jak
na sdělení diagnózy, projevující se profesními, tak i osobními zkušenostmi,
pláčem, silným neklidem nebo na- psychologické dovednosti se správným
opak strnulostí. Zaznívají otázky odhadem situace.
proč? Proč právě mně? Proč právě
Onkologie je náročný obor pro všechny
teď? Reakce trvá různě dlouho a větzúčastněné.
šinou sama odezní. Poté následuje:
Několik důležitých zásad, které by měly
2. Odmítnutí – popření – neochota smířit se s diagnózou. Tato fáze může tr- být při práci s vážně nemocnými respektovány:
vat po celou dobu léčby.
3. Fáze hněvu a rozhořčení – agrese, • Pravdivě informovat, pokud nemocný
tyto informace požaduje.
kdy jsou pacienti otevřeně nepřátelští a zlostní vůči okolí a vůči všem • Informace o zdravotním stavu má podávat ošetřující lékař.
zdravým lidem. Potřebují psychickou
podporu, aby získali určitou duševní • Každému nemocnému musí zůstat
rovnováhu. Brzy potom následuje:
naděje na zlepšení a léčitelnost nemoci, bez naděje se nelze s chorobou
4. Období vyjednávání a smlouvání
– s osudem nebo s bohem, člověk
vyrovnat – neslibovat vyléčení.

Nalézt správný přístup k vážně
nemocnému člověku je velice obtížné
a patří asi k vrcholným profesionálním 
dovednostem sestry nebo lékaře.
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• Neodhadovat čas, který nemocnému
zbývá.
• Nepoužívat slova, která posilují
strach a úzkost (nádor, rakovina).
• Všechen zdravotnický personál by
měl mluvit shodně o zdravotním stavu! (Důsledné předávání informací
mezi personálem navzájem – lékařská a sesterská dokumentace.)
• S nemocnými komunikovat verbálně
přiměřeně k jejich věku.
• Mít stále na mysli, že nemocní jsou
psychicky zdraví lidé, kteří se nacházejí v mezní situaci ohrožení života
a mohou se chovat neočekávaně –
patologicky.
• Zachovat klid v krizových situacích,
kdy si na vás nemocný odreagovává
své negativní emoce.
• Ujistit nemocného o svém odhodlání
vést léčbu v celém průběhu nemoci a komplexně řešit všechny obtíže,
které mu onemocnění a jeho léčba
přinesou.
• Svým přístupem u nemocného probouzet a udržovat realistické naděje
a očekávání.
• Snažit se udělat si chvilku pro naslouchání – sdělení pocitů nemocného.
• Dotýkat se nemocného na bezpečných místech – ruka, zápěstí, loket –
haptika.
• Pamatovat, že empatie je vstřícnost,
vnímavé vcítění se a reagování na potřeby nemocných, nemusíte se jim
plně odevzdat.
Sestra, která ošetřuje onkologického
nemocného na lůžku nebo v ambulanci,
je mu jak fyzicky, tak psychicky nejblíže.
V rámci ošetřovatelské péče se ho dotýká, způsobuje i tiší bolest. Sestra je první a třeba i jediná, které nemocný svěří
své vnitřní pocity, emoce, nálady. Sestra
se musí s tímto nelehkým údělem vyrovnat, nejlépe opravdovým zájmem o práci
na onkologii, výcvikem v komunikačních
technikách, uměním odpočívat, stát se
profesionálem ve svém oboru.
Bc. Ivana Minaříková
Onkologické centrum
Nemocnice Chomutov, o. z.

Zavinování miminek

Nemocnice Teplice

V průběhu celého prenatálního období, a hlavně pak v jeho konci, je miminko zvyklé
na omezený a uzavřený prostor matčiny dělohy. Není těžké si představit, že kojenec,
umístěný v měkkém obalu z příjemného teplého materiálu, pociťuje opět bezpečí, které
prožíval v matčině děloze.

Proto ani v době, kdy se na porodnických odděleních začal zavádět systém rooming-in,
a obecně se děti přestaly balit do peřinek,
se na oddělení fyziologických novorozenců
v Teplicích od zavinování zcela neustoupilo.
Miminka byla zavinována do péřové peřinky takovým způsobem, že hlavička miminka spočívala u cípu peřinky, tělo leželo na peřince a zbylými třemi cípy peřinky
bylo s pomocí látkové plenky ovinuto tělo
miminka tak, aby ručičky spočívaly vně
peřinky. Uvedený způsob zavinování praktikovaly a prosazovaly zejména zkušené
starší dětské sestry, a to nejen na oddělení
fyziologických novorozenců, ale i na kojeneckých stanicích.
Většinou se ale děti přikrývaly peřinkou
a ležely na pevné matraci. Důsledkem toho
bývaly děti neklidné a maminky si je často
braly do postele k sobě. V minulosti byl tento způsob přísně sledován a z bezpečnostních a hygienických důvodů maminkám zakazován. V současnosti se nad touto praxí
nikdo nepozastavuje. Uklidnění miminka
v maminčině posteli totiž není dáno jen
blízkostí maminky, ale i měkkým pelíškem
na jejím polštáři a pod dekou, který dítěti
vymezuje a omezuje prostor, ve kterém je
miminko klidnější a spokojenější.
Zkušenosti pediatrů a dětských sester,
nové poznatky neurologů a psychologů,
a soustavné vzdělávání a sledování nových
trendů přivedl MUDr. Marcelu Peremskou

bojovaly s nepříliš jednoduchým způsobem zavinutí nožiček miminka do pleny.
Způsob zavinutí mimika na našem oddělení samozřejmě zůstává i nadále na výběru
a rozhodnutí maminky.
Díky uvedeným sponzorům a obětavé spolupráci zaměstnankyně šijovny teplické
nemocnice paní Dagmar Šretrové přišla
na svět rychlozavinovačka, která splňuje
nároky na pohodlí miminka, snadnou manipulaci, hygienu, ale i estetické vnímání.

k zavedení používání tzv. rychlozavinovaček na našem oddělení.
K používání volnějšího typu zavinování se přiklánějí neurologové, protože nervová soustava
kojenců není ještě zralá. NeřízeSrdečně děkujeme
né pohyby dítěte, které leží volně
na matraci, mohou dítě dokonce
zaměstnankyni šijovny za ušití
rozrušovat a v noci je budit. To
rychlozavinovaček a sponzorům 
ale neznamená, že je nutné dítě
za poskytnutí látek.
zavinovat na celý den. Miminko
se zklidní i položením na měkkou
péřovou zavinovačku s omezením prostoru Vnitřní strana zavinovačky je tvořena měkv postýlce. Používání zavinovaček má svůj kým fleesem a vnější strana barevným plátvýznam i při chování a kojení. Nesprávná nem s dětskými motivy. K zajištění zavinutí
a nestabilní poloha může být i příčinou slouží bavlněné tkalouny, kterými lze regušpatné techniky krmení, jehož výsledkem lovat pevnost zavinutí miminka.
pak mohou být zažívací potíže a následné
Používání uvedených rychlozavinovaček
neprospívání miminka.
na našem oddělení se velmi rychle osvědčiNezastupitelné místo má zavinování u nelo a setkalo se s velmi pozitivním ohlasem
donošených a nezralých dětí s malou pomaminek i zdravotnického personálu. Díky
rodní hmotností, které jsou často přespříobětavému a lidskému přístupu MUDr. Peliš dráždivé a lekavé, jejich pohyby bývají
remské získalo naše oddělení dostatek manekoordinované, pozorujeme i časté rušivé
teriálu pro ušití rychlozavinovaček od těchzáškuby ručiček a nožiček.
to sponzorů: firma Látky s.r.o., zastoupená
V současné době používané zavinování mi- panem Pavlem Mrázem, se sídlem Haškova
minek na našem oddělení plní nejen uvede- 10, Praha 7, paní Gabriela Kubátová z Osné potřeby miminek, ale také se výraznou travy, pan Petr Mrázek z Holešova, firma
měrou podílí na zajištění většího komfortu Boneka, zastoupená panem Ing. Zdeňkem
a pohodlí při přebalování a běžné manipu- Hrbkem, se sídlem Dubská 602, Teplice.
laci s dítětem. V neposlední řadě se díky
Kamila Tetřevová
tomuto způsobu zavinování výrazně snížila
vrchní sestra dětského oddělení
spotřeba látkových plen, které v minulosti
Nemocnice Teplice, o. z.
nahrazovaly dupačky. Maminky mnohdy
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Mostecký den ošetřovatelství očima žáků
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie,
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola v Mostě uspořádala odbornou konferenci s názvem I. Mostecký den ošetřovatelství.

Žlučníkové kameny
obsahující, pro většinu běžně nekonzumovatelný, hmyz. Tato prezentace
měla velký ohlas a na ni dále navázal

Tato akce nepřinesla účastnicím – všeobecným sestrám, porodním asistentkám,
nutričním terapeutům – jen nové poznatky, ale pomohla jim navýšit bodový kreditní systém v rámci jejich celoživotního
vzdělávání. Konference se zúčastnili nelékařští pracovníci z Mostu, ale i ze vzdálenějších míst. Střední zdravotnická škola
v Mostě má s pořádáním podobných akcí
bohaté zkušenosti. Učitelé odborných
předmětů jsou vysoce kvalifikovaní a i oni
si své vzdělání neustále prohlubují. Akci
zahájila ředitelka školy RNDr. J. Adamcová, která zdůraznila, že škola vnímá tuto
akci jako počínající tradici.

Přednášky na různá témata přinesly mně
i ostatním posluchačům mnoho zajímavých informací. Publikum bylo vnímavé,
atmosféra velmi příjemná, což byla jistě
i zásluha organizačního týmu tvořeného odbornými učitelkami a hosteskami
z řad žáků oboru Zdravotnický asistent.
Zúčastnil jsem se jako posluchač i jako
přednášející a mohu konstatovat, že
všichni účastníci vždy plně respektovali
všechny přednášející, a také se aktivně
zapojovali do diskuzí, což vždy pozitivně působilo na celkový smysl této akce
a dojmy všech zúčastněných.
V prvním bloku prezentací zazněla přednáška o parenterální výživě v domácím
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„Pane doktore, mě bere žlučník…“ to je velmi často slýchaná věta v ordinaci praktického
lékaře, gastroenterologa či chirurga. V zásadě ale jde o onemocnění žlučníku a patologického složení žluči, při kterém dochází k tvorbě kaménků ve žlučníku.
Co to je žlučník?
Žlučník je součást žlučového traktu a má
tvar balonku nebo hrušky. Je uložen na dolní straně jater. Svým ústím je spojen se žlučovými cestami a slouží k dočasnému ukládání žluče a k jejímu vyloučení při zvýšené
potřebě žluči, zejména při emulgaci tuků.

prostředí, kterou představila M. Dvořáková, pracující ve VFN Praha 5, na interní klinice, JNP. Zástupkyně odborných pedagogů školy, Mgr. R. Šrámková, prezentovala
přednášku na téma Vzdělávání nikdy nekončí, ve které zmiňovala význam kreditního systému celoživotního vzdělávání
a informovala účastníky o systému celoživotního učení, jehož centrem škola je.
Obě přednášky mě velmi zaujaly. Druhý
blok zahájila přednáška Mgr. A. Králové
a Mgr. M. Kubečkové, které zastupovaly
ÚVN Praha. Tato přednáška se nazývala
Bezpečné nakládání s léčivy. Následovaly prezentace studentek naší školy, které
představily zážitky z odborné praxe v zahraničí, kterou velmi chválily a vřele ji
všem doporučovaly. T. Langhammer, optometrista z oční optiky Litvínov, seznámil účastníky s novinkami v oblasti oční
optiky, jeho práce se nazývala Možnosti
korekce zraku.
Polední přestávku využili účastníci konference, mezi kterými nechyběly ani bývalé
studentky této školy, k prohlídce nedávno rekonstruovaných odborných učeben.
Potraviny III. tisíciletí, tak zněl název
prezentace Mgr. M. Markové, která
ve spolupráci s doc. Ing. M. Borkovcovou, Ph.D. z Mendelovy univerzity v Brně
představila náš „budoucí“ jídelníček

MUDr. A Želtkevič z Nemocnice Most.
Jednalo se o přednášku na téma magott
terapii, kterou se tento lékař se svým týmem zabývá. V diskuzi zaznělo hodně
dotazů na přednášku zkušené stomasetry J. Hyklové z chirurgického pracoviště
mostecké nemocnice. Paní D. Kováčová,
koordinátorka dobrovolníků, představila
náplň programu dobrovolníků navštěvujících pacienty na odděleních v KZ, a. s.
– Nemocnice Most, o. z.
Program konference byl zakončen mou
prezentací na téma – užívání analgetik u mladistvých. Stal jsem se jakýmsi
„vzorkem“ studenta této školy a představil jsem postup a smysl vypracování
ročníkové práce, která je jedním z prvků
studijních osnov 3. ročníku, oboru Zdravotnické lyceum.
Doufám, že mluvím za všechny zúčastněné, když řeknu, že tato konference
přinesla spoustu nových a zajímavých
poznatků. Doufám také, že se slova paní
ředitelky vyplní a tato konference se stane jednou z tradic mostecké zdravotnické školy, protože už teď se těším na její
další ročník.
Lumír Hoang
žák 3. ročníku
obor Zdravotnické lyceum

Nemocnice Děčín

Proč žlučník svého majitele trápí?
Žlučník je určen k dočasnému ukládání
žluči. Při konzumaci tučných či smažených
jídel dochází k nerovnováze jednotlivých
složek žluči a k tvorbě kamenů ve vlastním
žlučníku. Kaménky jsou pigmentové – tj.
z žlučových barviv nebo cholesterolové či
kalciové. Následně pak pohybem kamenů
ve žlučníku dochází k potížím při poškození funkce žlučníku. Zlobí nejenom kaménky
ve žlučníku, ale zejména následné komplikace – záchvaty, záněty, nádory, poškození
žlučových cest nebo slinivky břišní.
PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ ŽLUČNÍKU
Prostý výskyt žlučníkových kaménků ve žlučníku nemusí znamenat nějaké potíže. Nicméně pokud zjistíme při ultrazvukovém vyšetření žlučníkové kameny, obvykle zjistíme
zpětně i potíže, kterým však pacient nepřikládal důležitost. V zásadě můžeme obtíže
způsobené žlučníkovými kaménky rozdělit
na biliární dyspepsii neboli žlučníkovou
nevůli, která je typická pocitem nadmutí či
neurčitým tlakem v břiše po obvykle opulentní stravě. Druhou častou variantou potíží je biliární kolika – žlučníkový záchvat,
který se typicky projevuje bolestí v pravém
podžebří s vystřelováním do pravého boku,
nadbřišku, levého podžebří nebo dolů
do břicha, někdy může vyvolat bolest podobnou srdečnímu infarktu. Pokud dojde
ke komplikacím, je obraz změněn na trvalou
bolest v pravém podžebří, která může být
doprovázena teplotou a laboratorními změnami ve smyslu zánětu a změnami jaterních
testů. Dlouho trvající opakované záchvaty
mohou vést k chronickým zánětům žlučníku
nebo k pasáži kaménku do žlučových cest,
což se může projevit tzv. chirurgickou žloutenkou. Nejobávanější komplikací je pak
zánět slinivky břišní, kdy je výrazně ohrožen
i život pacienta.

Jak řešit žlučníkové kaménky?
Asymptomatické, tedy bezpříznakové případy se řeší konzervativně, resp. je doporučen dietní režim. V případě symptomů – dyspepsie nebo koliky se podávají

Žlučník cca 10 cm
tzv. spasmolytika – tj. léky, které uvolňují
napnutí žlučníku v kombinaci s analgetiky.
V případě již vzniklého zánětu jsou indikována antibiotika. U pacientů, u kterých jsou
prokázány žlučníkové kaménky a mají potíže, nebo dokonce již prodělali komplikaci,
je indikováno chirurgické řešení. Tím řešením je odstranění celého žlučníku s přítomnými kaménky.
OPERACE PRO KAMÉNKY VE ŽLUČNÍKU
První operace pro žlučníkové kameny byla
provedena v roce 1882 v Berlíně prof. Langenbuchem, v Čechách má prvenství
prof. Maydl z roku 1891. Spočívala v šikmém
nebo svislém řezu v pravém podžebří, podvázání žlučníkového vývodu a žlučníkové
tepny a následném oddělení žlučníku od jater. Takto se operace prováděla do počátku
90. let minulého století. V roce 1987 provedl
Phillip Mouret první laparoskopickou cholecystectomii (v Čechách v roce 1991) – tedy
odstranění žlučníku pomocí laparoskopické
techniky – tedy bez klasického operačního
řezu, kdy oči jsou nahrazeny videořetězcem
a rozsáhlý operační řez několika vpichy přes
stěnu břišní, kudy jsou zavedeny speciální
trubičky a jimi vlastní operační nástroje.
Technika odstranění žlučníku v dutině břišní je poté identická s klasickou operací.
Podstatnou výhodou laparoskopické operace je minimalizace poškození stěny břišní,
a proto je jednodušší pooperační průběh.
Počet vpichů potřebných k operaci je variabilní, obvykle se používají 4 vpichy, některá

pracoviště používají 3 vpichy, posledních 5
let se prosazuje tzv. SILS technika, kdy se
používá jen jeden operační vpich. Ve stadiu
pokusů jsou operace pomocí přirozených
ústí, nicméně je provedeno několik desítek
operací u žen přes pochvu.
Ne vždy, je však možno operaci laparoskopicky provést, v současné době odhaduji, že

Kaménky cca 1 cm
2 % operací nejsou dokončena laparoskopicky, ale vyžadují klasické otevření dutiny
břišní. Obvykle jsou důvodem technické
problémy nebo poranění při operaci.
Následná pooperační péče
Operační technika a pooperační péče se
za posledních 20 let dopracovala k zásadě jednodenní chirurgie. Pacient obvykle
přichází v den operace a odchází večer
po operaci nebo následný den ráno. To samozřejmě v případech, že operace je bez
komplikací a pacient netrpí jinými přidruženými chorobami, které by takový postup
znemožňovaly.
Při propuštění z nemocnice je pacient poučen o dietním režimu, po týdnu jsou odstraněny stehy a dle našich zkušeností je
asi po 10 dnech schopen obvyklé pracovní
aktivity. Zhruba po 3–4 týdnech kontrolujeme jaterní testy a povolujeme racionální
dietní příjem.
Předcházení potížím
Vznik žlučníkových kaménků je z větší části civilizační chorobou, danou tím co jíme.
Tedy po operaci je vhodné dietní omezení
ve smyslu zdravého životního stylu. I tak
je u určitého procenta pacientů možno pozorovat funkční potíže, které je nutno léčit
symptomaticky.
primář MUDr. Jan Rejholec
oddělení chirurgie
Nemocnice Děčín, o. z.
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Konec lázní hrazených pojišťovnou?
Kdepak, i po novele vyhlášky komplexní
lázeňská péče zůstává!
V poslední době se stále častěji objevují zprávy o připravovaných omezeních lázeňské péče hrazené
ze zdravotního pojištění. Řada z nich dokonce tvrdí, že tzv. lázně na křížek úplně zaniknou. V záplavě
často protichůdných vyjádření je pro pacienta i jeho lékaře těžké se v nich orientovat. Jak se tedy věc
má doopravdy?

Děti pomáhají samy sobě
Hospitalizované děti na dětské klinice se pod vedením učitelek
mateřské školy zapojily průběžně během měsíců března až května do zdobení papírových tašek na dárečky pro sponzory oslovené
Kapkou naděje. Témata i výtvarná technika obrázků byla libovolná
dle přání a nálady jednotlivých hospitalizovaných dětských pacientů. Děti celkem ozdobily 45 papírových tašek.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo změnu vyhlášky
o lázeňské péči. Navrhuje:
–– omezit počet opakování léčby,
–– některým diagnózám hradit pouze léčení (tzv. příspěvková lázeňská péče),
–– a několik málo diagnóz z nároku na lázně vyřazuje.
Žádný konec lázní od pojišťovny se tedy nekoná, jen pravidla se upraví podle závažnosti onemocnění.
Zatím vše platí stejně jako v předchozích letech, tento návrh na změnu vyhlášky musí totiž ještě projít
tzv. připomínkovým řízením a začne platit nejdříve v polovině letošního roku. V prvních měsících roku
2012 se tedy v lázeňské léčbě, hrazené zdravotními pojišťovnami, nic nemění. A do budoucna rozhodně platí, že komplexní lázeňská péče i po novele indikačního seznamu zůstane zachována!

Hana Gajdošová a Hana Trsková
učitelky mateřské školy z dětské kliniky

Co tedy dělat pro pobyt v lázních?
–– Informujte se u svého lékaře a následně ve vaší zdravotní pojišťovně,
–– nebo oslovte přímo lázně, jsou k dispozici programy, které si můžete dopřát jako samoplátce bez
závislosti na pojišťovně za zvýhodněných podmínek.
V Ústeckém kraji to jsou Lázně Teplice v Čechách, které připravily nový léčebný program Vitalita. Pobyt
Vitalita představuje časově i finančně dostupnou lázeňskou péči, kterou může využít každý, jehož indikace bude nějak dotčena novou vyhláškou. Podmínkou cenového zvýhodnění pro pojištěnce tuzemských zdravotních pojišťoven je čerpání pobytu v délce minimálně dvou týdnů, které jsou z hlediska
léčebných výsledků nutností. Bližší informace vám sdělí na tel.: 417 977 444.
Ing. Yveta Slišková
členka představenstva Svazu léčebných lázní ČR

Poděkování

Krajská zdravotní se zúčastnila akce
„Daruj krev s Mary Kay 2012“
Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. se zúčastnila celorepublikové akce s názvem „Daruj
krev s Mary Kay 2012“. Akce proběhla ve dvou dnech 9. května v děčínské nemocnici, kam přišlo
k odběru celkem 48 dárců a 10. května v ústecké Masarykově nemocnici, kde si krev nechalo odebrat celkem 58 dárců.
Každý dárce krve obdržel poukázku na bezplatné kosmetické poradenství a byla mu poskytnuta kosmetická péče nezávislou kosmetickou poradkyní. Dárci krve měli také možnost shlédnout výstavu
kosmetiky Mary Kay. Celorepubliková akce proběhla od 10. května do 14. května 2012 v patnácti
vybraných nemocnicích.
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
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personálu z

Ráno slunce vy
chází,
nový den s ním
přichází,
nad komínem
vítr fičí,
straky u něj na
hlas křičí.
Na pokoji tiše
ležíš,
z okna při tom
smutně
hledíš,
sestra tě teď vz
budi
teplotu hned zm la,
ěřila.
Ještě tlak a vyné
st moč,
pak už nic a ta
ky proč?
Snídani a práš
ků pár,
pak už přijde m
ístní král.
Vizitou den za
číná,
stroj se tiše ro
zbíhá,
v léčení se pokr
ačuje,
lepšení se vyzn
ačuje.

a péči 

Lékaři i sestry
krouží,
jak motýli kole
m louží,
jeden cíl však
všichni
mají,
tím je tvoje pe
vné zdraví.

Diagnózu ti tu
určí,
pak už to tu je
nom zurčí,
proklepnou tě
, prohlédnou,
pak na tebe do
hlédnou.
Aby ses tu dobř
e cítil,
z postele se hn
ed nezřítil,
čas a klidu máš
tu dost,
léčí tě tu pro ra
dost.

Oddávají se ti
cele,
chovají se mile
, vřele,
diagnózu s tebo
u projdou,
k nejlepším po
stupům dojdou
.
Personál když
se tu mihne,
v srdci ti hned
všechno jihne
,
vždyť jsou tady
pro tvé zdraví,
ať jsi mladý ne
bo starý.
Každý den bys
měl říct „díky“
nebo hodit ná
ruč kvítí,
ať vidí, že si jic
h vážíš,
v nemoci když
dny tu trávíš.
Básničku seps
al pacient Ant
onín Árvay (*19
Lipno 128, Lo
51),
uny jako podě
ko
vání personál
za péči př i ho
u
spitalizaci na
neurologickém
oddělení.
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Obyčejný ztrácí
časem hodnotu.

2,5 %
p. a.

Spořicí účet PRIMA
ho udělá každý rok cennější.
UniCredit Bank – pobočka Ústí nad Labem
Mírové náměstí 35A, 400 01 Ústí nad Labem
e-mail: usti.mirove@unicreditgroup.cz
www.unicreditbank.cz
Oﬁciální partner Petry Kvitové.

Úrok 2,5 % p. a. je platný pro zůstatky do 500 000 Kč.

7816_Usti_nad_Labem-Inzerce_PRIMA_200x141_V01.indd 1

5/16/12 9:40 AM

Umíte

Součástí života je i umění nabít se pozitivní energií.
Ukažte, jak to umíte vy...
Informujte své kolegy a čtenáře formou
Fotografie
fotodokumentace.
zasíl

www.kzcr.eu

14Nejzdařilejší foto odměníme.

ejte pouz
folistykz@ e v elektronické pod
kzcr.eu
obě

na e-mail:
in

15

placená inzerce

relaxovat?

Odborné a vzdělávací akce
Krajská zdravotní, a. s.
datum odborné a vzdělávací akce KZ, a. s.

místo konání

6. 6. 2012

Interlab 2012

KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
kontakt: E. Urbanová, tel: +420 477 114 145

7. 6. 2012

Seminář „Strasti a pasti v pomáhajících profesích“

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

7. 6. 2012

Seminář „Výživa hospitalizovaných pacientů“

KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z. – vzdělávací
centrum

11. Perinatologický den Ústeckého kraje

Hotel Ostrov, Ostrov u Tisé
kontakt: E. Urbanová, tel: +420 477 114 145

VI. Internistický den

zámek Červený Hrádek, okr. Chomutov

14. 6. 2012

Terapeutické metody v gastroenterologii

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

27. 6. 2012

Seminář „Osteosyntéza zevním fixátorem
na končetinách, ošetřovatelská péče“

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

7. 6.–8. 6. 2012
8. 6. 2012

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

výběrové řízení
Děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

akademický pracovník
Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

1 místo OA – ošetřovatelství, ošetřovatelské postupy, odborná praxe, první pomoc
Požadavky:
–– VŠ vzdělání příslušného
oboru
–– schopnost tvůrčí práce
–– předpoklad hodnosti
na úrovni Ph.D.
–– započaté studium Ph.D.
Úvazek: 1,0

Přihlášky:
s odborným životopisem, doklady o akademických a vědecko-pedagogických titulech,
přehledem vědecké a pedagogické činnosti, praxe, členství v odborných společnostech a seznamem publikační a grantové činnosti zasílejte na adresu:
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Mgr. Petra Dušková, Hoření 13, 400 96 Ústí
nad Labem, petra.duskova@ujep.cz, do 15. 6. 2012. Případné dotazy konzultujte
na tel. 475 284 222.
Nástup: 09/2012
Termín výběrového řízení: 26. týden 2012

Nástupní plat: mzdová třída A3, rozmezí 20 000–24 000 Kč. Pracovní smlouva na dobu určitou, zkušební doba 3 měsíce.

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

