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Krajská zdravotní, a. s.

Vážení zaměstnanci, pacienti, čtenáři
našeho časopisu Infolisty.
Přiblížil se měsíc prosinec a s ním i jedny z nejkrásnějších svátků letošního roku
– Vánoce. Za pár dní opět usedneme
v rodinném kruhu ke svátečně prostřenému stolu a vánoční atmosféra, vůně
jehličí, purpury a sladkého cukroví naplní naše domovy. Ozdobený stromeček se rozzáří stejně jako oči našich dětí, které
budou s napětím očekávat dárky.
Ať už jsme jakéhokoliv vyznání, politické příslušnosti, zaměření či zdravotní a sociální situace, pojďme se na chvíli zastavit a věnovat se odpočinku a radostem. Vypněme na chvíli náš stroj na práci, opusťme myšlenky na každodenní starosti a stres.
Snažme se více pozitivně myslet na lidi kolem nás, ať už na ně máme jakýkoliv názor.
A pokud si snad budeme dávat vánoční nebo novoroční předsevzetí, měla by obsahovat především úctu k našim bližním, spoluobčanům, kolegům a k jejich práci,
velkou toleranci a pochopení pro názory druhých a oproštění se od všech malicherností, které nám znepříjemňují život. Věřme, že takový krok jistě posílí i nás a dodá
větší pohodu našemu životu.

Ústecký kraj, jako jediný akcionář společnosti Krajská zdravotní, a. s., provedl změny ve vrcholových orgánech
společnosti. Na ustavujícím zasedání krajského zastupitelstva, konaném
20. listopadu, noví zastupitelé odvolali
současnou, a následně jmenovali novou Dozorčí radu Krajské zdravotní, a. s.
Novými členy dozorčí rady jsou Vlastimil
Lhoták, Mgr. Petr Vomáčka, Josef Macík, MUDr. Marian Bystroň, PhDr. Václav Hofmann a MUDr. Sáša Štembera.
Nový předseda dozorčí rady bude volen
na prvním jednání tohoto orgánu.

I. internistický den

Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
a Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a. s.
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Jiří Vondra
vedoucí odboru
Odbor řízení vztahu se zákazníky KZ, a. s.

Masarykova nemocnice

Velký pokrok doznala v poslední době
biologická léčba velmi obtěžujícího
onemocnění – revmatoidní artritidy, což
na svých pacientech dokumentovala
MUDr. Zdeňka Burianová.

shrnul význam statinů nejen ve světle
nových doporučení.
MUDr. Dalibor Jílek, CSc. přednášel
o nejčastější poruše imunity, se kterou
se internista může setkat – o Běžném
variabilním imunodeficitu.
MUDr. Michal Fejfuša, CSc. uvedl současné možnosti léčby diabetických hypertoniků se snahou o odhalení aterosklerotické nemoci již ve stadiu arteriální
tuhosti.
Zvláště specializovaným je předoperační vyšetření pacienta s endokrinním
onemocněním. Koncizní návod postupu
u těchto pacientů uvedla MUDr. Milena
Budíková.
V ČR je v současné době 800 000 diabetiků a v důsledku špatného životního
stylu jich bude dále přibývat. O jejich
léčení z hlediska nových možností hovořila MUDr. Alice Sýkorová.
Internistický den zakončil prim. MUDr. Jiří
Laštůvka. Konstatoval úspěšnost prvního internistického dne a vyjádřil naději,
že se nejen internistická obec Ústeckého kraje bude nadále na internistických
dnech pravidelně setkávat.

Předseda České aterosklerotické společnosti doc. MUDr. Michal Vrablik,
Ph.D. z III. Interní kliniky VFN v Praze

MUDr. Michal Fejfuša, CSc.
prim. MUDr. Jiří Laštůvka
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

V odborné části přednášky prof. Češka
shrnul současné poznatky o rychle se
rozvíjející oblasti protisrážlivé léčby, též
s ohledem na komfort pacienta.

Krásné Vánoce a vše nejlepší, především pak pevné zdraví, do nového roku 2013
přejí

Změny ve vedení společnosti
I. internistický den
„Ambulantní specializovaná paliativní péče v Německu a v ČR“
Konference – 19. 9. 2012 v Drážďanech
Diabetická retinopatie
Dětská klinika pořádala vzdělávací seminář pro rodiče
Seznamte se... Oční oddělení – 4. díl
Poruchy učení
Profily: Vlasta Hanzalová a Gabriela Zúrová
Neurochirurgická klinika v Africe
Odborné sociální poradenství – „paragrafík“
Dobrovolníci pomáhají – Roman Nekola
Běh pro Nemocnici Teplice, o. z.
4. Tradiční Mostecké Oftalmologické Setkání MOST 2012
50. výročí založení ZŠ a 45. výročí založení MŠ při Nemocnici Chomutov
Nové akreditace pro nelékaře
Odborné a vzdělávací akce

Rada Ústeckého kraje následně v působnosti valné hromady odvolala stávající
představenstvo Krajské zdravotní, a. s.
a jmenovala nové ve složení: Ing. Ladislav Drlý, Ing. Jiří Novák, Ing. Jaroslav
Dubský, Mgr. Radek Scherfer a František
Pelant. Na prvním jednání představenstva, konaném 27. listopadu, byl předsedou zvolen Mgr. Radek Scherfer, který
tak obhájil svou dosavadní pozici. Místopředsedou byl zvolen Ing. Ladislav Drlý.

Prof. R. Češka a MUDr. M. Fejfuša
Dne 20. listopadu 2012 byl uspořádán
l. internistický den Krajské zdravotní, a. s., Masarykovy nemocnice, o. z.
Při zahájení zdůraznili náměstek
pro zdravotní péči MUDr. Jiří Madar
a prim. MUDr. Jiří Laštůvka význam této
akce, která má mimo jiné podpořit přitažlivost interního oboru pro mladé lékaře.
V úvodní přednášce prof. MUDr. Richard
Češka, CSc., z III. Interní kliniky v Praze
a prezident České internistické společnosti, představil současnou koncepci interního lékařství jako obor, který
syntetizuje poznatky nejen z interních
specializací, ale i z ostatních disciplín
medicíny („Cílem léčení internisty je
zdravý člověk, cílem specialisty je zdravý orgán“). Tomu mají odpovídat lůžkové
kapacity interních oddělení.

O chronické lymfatické leukemii hovořila
prim. MUDr. Jana Ullrychová (Hematologie MN). Možnosti léčby onemocnění
jsou dokladem výrazných pokroků, které
učinila hematologie v posledních dvaceti letech.
Chronickým interdisciplinárním problémem je předoperační vyšetření pacienta. Prim. MUDr. Daniel Nalos (Oddělení
intenzivní medicíny MN) uvedl minimální
požadavky anesteziologa na předoperační vyšetření a zdůraznil nutnost spolupráce anesteziologa, internisty a operatéra.
Obsáhlý historický přehled a současné
možnosti léčení chronického onemocnění ledvin představila prim. MUDr. Zuzana
Bitterová (HDS MN).
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Semináře, Sympózia, Kongresy
„Ambulantní specializovaná paliativní péče v Německu a v ČR“

Účastníci konference
Po konferenci věnující se dříve vyslovenému přání pacientů, uskutečněné v Drážďanech v červnu tohoto roku, měli zájemci
z řad zástupců a zaměstnanců Krajské zdravotní možnost účastnit se další společné
česko-německé akce věnující se otázkám
ambulantní paliativní péče. Zájemci o tuto
problematiku měli možnost diskutovat se
zástupci poskytovatelů a plátců této péče
v Sasku a se zástupci poskytovatelů v ČR.
Velmi důstojně konferenci zahájila saská
státní ministryně sociálních věcí a ochrany
spotřebitelů paní Christine Clauß. Celkovou aktuální situaci v ČR zhodnotil vědecký sekretář České společnosti paliativní
medicíny MUDr. Ondřej Sláma. Vzhledem
ke skutečnosti, že více než 60 % lidí umírá
v přímém důsledku nebo v důsledku komplikace CHRONICKÉHO progresivního onemocnění, je současný stav péče o tyto pacienty velmi neutěšený. Jedinou etablovanou
formou specializované paliativní péče v ČR
jsou lůžkové hospice. Nyní je to 16 zařízení disponujících 450 lůžky. Ukazuje se, že
model ambulantní paliativní péče „praktický lékař – home care“ není dostačující a je
třeba do tohoto systému zařadit specialisty
paliativní medicíny – lékaře a sestry. Dosud však v ČR specializovaná ambulantní

paliativní péče v systému hrazené zdravotní péče zařazena není.
Nelehkou, ale úspěšnou cestu k zařazení paliativní péče do konceptu hrazené
zdravotní péče zajímavě podala zakladatelka mobilního paliativního týmu Brücke
a současná primářka paliativního oddělení
v nemocnici St. Joseph-Stift v Drážďanech
Dr. med. Barbara Schubert. Byl představen
model péče o pacienta v konečné fázi chronického, ve většině případů onkologického, onemocnění, která je zajištěna plynulou návazností péče nemocniční a domácí.
Péči v domácím prostředí zajišťuje pečující
rodina, jež má podporu v podobě mobilního
24 hodin dostupného týmu lékařů a sester.
Tento model se snaží pacientovi maximálně zkrátit pobyt v nemocnici a umožňuje
mu co nejdříve se vrátit do svého domácího
prostředí, kde mu bude zajištěna kvalitní
terminální péče. Péče a podpora je zajištěna nejen pacientovi, ale i pečující rodině.
Praktický lékař, který má průměrně 5 pacientů v terminálním stavu ročně, a jedná
se tedy v podstatě o „výjimečnou situaci“,
není tuto zejména časově náročnou péči
schopen plně zajistit.
Celý proces vzniku a schválení tohoto systému péče velmi konkrétně popsala v dalším

příspěvku zástupkyně AOK Sachsen (německá obdoba naší VZP) paní Petra Hild.
Od vstupního mapování deficitů této péče
přes výběrové řízení na nejvhodnější model
s následným dvouletým zkušebním provozem v letech 2005–2006. Po vyhodnocení
a prokázání přínosu jak ekonomického, tak
zvýšení kvality péče a spokojenosti klientů
pojišťovny byla specializovaná ambulantní
paliativní péče uzákoněna a poté zařazena
do systému hrazené péče. V současné době
je Sasko ve fázi dokončování sítě těchto
zařízení a týmů, která by pokryla potřeby
pacientů ve všech oblastech. Problematické jsou samozřejmě venkovské a odlehlé
oblasti, kde je dostupnost této péče nižší.
V dalším příspěvku, předneseném panem
Andreasem Müllerem, byly představeny
úkoly a funkce Zemského spolku pro hospicovou práci a paliativní medicínu v Sasku.
Tento spolek přispívá k rozšíření a zvýšení
dostupnosti této péče.
Vznik, organizaci a fungování prvního českého mobilního hospicu Cesta domů, sídlícího v Praze, přiblížila jeho ředitelka paní
Marie Špinková. Toto sdružení, poskytující
v podstatě stejnou péči o umírající pacienty
v domácím prostředí jako Brücke team, pracuje již desátým rokem. Multidisciplinární
tým sdružuje lékaře, sestry, sociální a duchovní pracovníky, koordinátora dobrovolníků, psychologa a lékaře specialisty. Pacient má k dispozici odbornou péči 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu. Ročně péči dostane
asi 130 pacientů, současně 10–15 pacientů, průměrná doba péče je 30 dní, 93 % pacientů má onkologickou diagnózu. Oproti
německé straně byla zatím jednání se zdravotní pojišťovnou neúspěšná a doposud se
nepodařilo zařadit tuto péči do péče hrazené, což samozřejmě činí její financování
značně problematickým. Přesto sdružení
funguje, vznikají a fungují další i v ostatních městech, ale jejich existence a činnost
je založena na obětavosti jednotlivců, kteří
jsou ochotni do takovéto nejistoty svůj čas,
síly a mnohdy i finance investovat.
Celá konference byla věnována organizaci
a smyslu domácí specializované paliativní
péče, názorně jsme mohli porovnat cestu,
Konference byla uspořádána v rámci realizace projektu „Podpora přeshraniční
spolupráce ve zdravotnictví v oblasti vzdělávání, zvyšování kvalifikace a odborné
spolupráce“ č. 100080150 podpořeného
z Evropského fondu pro regionální rozvoj
a státního rozpočtu ČR.

4

www.kzcr.eu

Konference – 19. 9. 2012 v Drážďanech
která vedla ke vzniku mobilních hospiců
na německé i české straně. Ale k adekvátní diskuzi, ze které by mohly vzejít alespoň
první náznaky posunu v této neutěšené situaci, chyběli zástupci VZP. Ti jsou jedním
z nejdůležitějších článků, kteří v tuto chvíli
brzdí rozvoj tohoto typu péče v ČR. Myslím,
že pro mnohé účastníky byla absence zástupců VZP velkým zklamáním, stejně tak
jako absence zástupců vedení Krajské zdravotní, jež by jistě mohlo sehrát svou úlohu
ve zlepšení kvality péče o tyto pacienty,

kterých adekvátně demografickému vývoji
a stárnutí populace bude přibývat. Je nutno poznamenat, že pro zdravotní zařízení
typ domácí hospicové péče téměř žádnou
úsporu neznamená. To, že pacient se svou
chorobou zůstává doma (…a nevyžaduje
hospitalizaci v nemocničním zařízení) a pečují o něj rodinní příslušníci (…a není tedy
třeba placeného nemocničního personálu),
představuje úsporu zejména pro plátce
zdravotní péče, tak jak nám bylo konkrétně
demonstrováno. V každém případě péče

Diabetická retinopatie

(neovaskularizací). Tato cévní novotvorba
sice zajišťuje cévní zásobení sítnice, ale
nové cévy jsou křehké a nestabilní a mohou snadno prasknout. Následné vylití krve
do oblasti sítnice způsobí její nevratné poškození, záleží však na rozsahu krvácení.
Diabetická retinopatie má dvě formy, jedna
z nich je neproliferativní (před vznikem novotvořených cév) a druhá proliferativní (se
vznikem neovaskularizací, je závažnější,
má vyšší riziko vzniku slepoty). Další formou je diabetická makulopatie (vniká otok

Diabetická retinopatie
se projevuje zhoršováním zrakové ostrosti a objevováním tmavých skvrn v zorném
poli. Je to důsledek poškození drobných
cév sítnice vysokou hladinou cukru v krvi.
Dochází k narušování stěny cév – zvyšuje se jejich propustnost, až dojde k úplnému uzávěru cévy. Výživa sítnice je tím
ohrožena a reaguje tvorbou nových cév

MUDr. Jana Dušánková
onkologické oddělení
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Nemocnice Děčín

Diabetická retinopatie je nezánětlivé onemocnění oční sítnice. Vzniká jako důsledek celkového postižení cév u diabetu mellitu. Na našem pracovišti – oční ambulanci děčínské
nemocnice – provádíme vyšetření očního pozadí nejčastěji právě u diabetiků.
Cukrovka neboli diabetes mellitus je závažné onemocnění, které má důsledky pro
řadu orgánů lidského těla. Jedním z nich
jsou oči. Základním vyšetřením z hlediska
kontroly zraku je vyšetření zrakové ostrosti,
které nás informuje o zdatnosti centrální
krajiny sítnice. Pak následuje oftalmologické vyšetření očního pozadí v arteficiální
mydriáze (rozšíření zornice po rozkapání).
Diabetická retinopatie nemusí mít zpočátku žádné projevy, je totiž zrádná, probíhá
dlouho bez příznaků a bezbolestně, někdy

o umírající je otázkou vyspělosti a kultury
společnosti. Její umožnění pak otázkou
nejen medicínskou, ale, jak bylo řečeno
německou stranou, i otázkou politickou.
Avšak v našich zeměpisných šířkách zřejmě
politická vůle ještě nedozrála.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem organizátorům za klidný průběh a velmi přívětivou atmosféru celé akce.

v centrální krajině sítnice), která postihuje
místo nejostřejšího vidění na sítnici a brzy
způsobuje zhoršení vidění, které bývá často nevratné. Tyto změny je nutné ošetřit laserem.
Léčba diabetické retinopatie spočívá
v kompenzaci diabetu, případně laserové

koagulaci změn. Cílem je zasáhnout laserovým paprskem postižené oblasti sítnice
a tím příznivě ovlivnit prokrvení a zlepšit
výživu zbývajících částí sítnice. Hlavní význam laseru není ve zlepšení vidění, ale
v prevenci postupu diabetických změn.
V těžkých případech postižení sítnice je
nutné zasáhnout chirurgicky. Tento chirurgický zásah nazýváme vitrektomie. Při ní se
vyčistí sklivec, který bývá vyplněn krví.
Každý pacient s cukrovkou by měl být vyšetřen očním lékařem alespoň jednou za rok
v rozšířených zornicích ke stanovení stavu
sítnice. Včas zjištěné změny mohou do budoucna zachránit kvalitní vidění pacienta.

Zdravá sítnice
Na našem pracovišti používáme přístroj
značky Vitra. S diagnózou diabetické retinopatie ročně ošetříme přibližně 550 pacientů.

Bc.Barbora Mudrová
hlavní sestra
Nemocnice Děčín, o. z.
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Dětská klinika pořádala vzdělávací seminář pro rodiče

Masarykova nemocnice

Seznamte se... Oční oddělení – 4. díl

Nemocnice Teplice

opaření jejich dítěte. Jedna z přednášek
byla zaměřena na výživu dítěte v době,
kdy maminka nemůže nebo nechce kojit. Celý program jsme okořenili trochou
prevence, kdy byli rodiče poučeni, jak
mají správně pečovat o chrup svého dítěte téměř od jeho narození. Do tvorby
přednášek se snažíme zapojit samotné
maminky. Při posledním semináři byly
pobídnuty, aby nám zasílaly cenné podněty a my jsme jim slíbili, že se pokusíme
vytvořit na tato témata přednášky.

Každý rodič chce o svého potomka pečovat co nejlépe
Dne 10. 10. 2012 v odpoledních hodinách se uskutečnila v prostorách vzdělávacího centra Masarykovy nemocnice
v UL v pořadí již druhá akce pod názvem
Vzdělávací seminář pro rodiče. Dá se
říci, že při jejím zrodu stáli sami rodiče.
Nápad zorganizovat tento program totiž
vznikl na základě jejich častých telefonických dotazů. Ty se týkaly především toho,
jak se mají správně zachovat v době, kdy
jejich potomek onemocní nebo se jim
nedostávalo informací o možnostech
lékařského ošetření v období, kdy je ordinace dětského praktického lékaře již
uzavřená. V těchto oblastech jsme cítili
deficit jejich znalostí a rozhodli jsme se
jim pomoci. Zpočátku jsme si nebyli jisti
výsledkem této akce, báli jsme se, že ze
strany rodičů nebude zájem se zúčastnit.
Veškeré obavy se ale rozplynuly po uskutečnění první akce, kdy jsme byli zahrnuti
spoustou pozitivních ohlasů a mnohými
dotazy, kdy plánujeme další termín. Toto
nás nabilo pozitivní energií a rozhodli
jsme se opakovat tento seminář dvakrát
v roce. Hřejivé bylo i zjištění, že se přišli
vzdělávat nejen rodiče z Ústí n. L., ale
i např. z Litoměřic.
Přednášky si pro rodiče připravily sestřičky z oddělení, kam směřovaly veškeré
dotazy – tedy z kojeneckého a z dětské
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příjmové ambulance. Za to jim patří velký dík, protože ve většině případů našly
odvahu a prezentovaly před veřejností
poprvé, a především věnovaly maminkám část ze svého volna, aby jim mohly
předat cenné informace. Další obrovský
dík patří doktoru Pajerkovi, který souhlasil, že tento seminář obohatí svými
mnohaletými zkušenostmi z praxe, a především zasvětí rodiče do oblasti laické
první pomoci. Po jeho přednáškách se
ukázalo, že zájem o tuto problematiku
ze strany rodičů je nad rámec časového
rozmezí semináře a že by si tato oblast
zasloužila samostatnou akci. Proto jsme
maminkám slíbili, že se pokusíme pro ně
do budoucna zorganizovat kurz první pomoci, aby zvládly efektivně pomoci svému dítěti v situacích, kdy dochází k ohrožení jeho života.
A čeho se vůbec týkaly naše přednášky?
Např. jsme rodiče seznámili s onemocněním zvané laryngitida, což je vcelku
běžné onemocnění, které postihuje
velkou část dětí raného věku, ale také
dokáže všechny příslušníky rodiny pěkně vystrašit. Dále jsme je poučili, jak
se mají zachovat v době, když má jejich
ratolest horečku, průjem nebo zvrací.
Také jak mají ošetřit různé kožní defekty
a jak mají postupovat při popálení nebo

Sesterna

Prezentace přednášky
Proč to všechno děláme? Naším hlavním
cílem jsou především poučené maminky,
které vědí, jak se mají zachovat v období,
kdy je jejich dítě nejvíc potřebuje. Také
se snažíme touto cestou představit dětskou kliniku jako místo, kam se mohou
maminky bez obav obrátit s jakýmkoliv
problémem, který se týká zdravotního
stavu jejich dítěte. Zdravotnický personál
při těchto akcích poznávají jako vlídný
a usměvavý, bez zátěže stresem nebo časovým deficitem. Snad se nám to bude
dařit i nadále při pořádání následujících
vzdělávacích seminářů.
Bc. Marie Lulková
vrchní sestra Dětské kliniky
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Vážení čtenáři,
dalším oddělením naší nemocnice, které
bych vám chtěla blíže představit, je oční
oddělení, i když jsem přesvědčena, že
většina z vás má s tímto oborem již nějakou zkušenost.
Také oční oddělení teplické nemocnice
má dvě části – lůžkovou a ambulantní,
která je zajišťována na ambulanci při oddělení a na poliklinice. Lůžková část byla
vzhledem k trendu jednodenní chirurgie
značně redukována. V roce 2009 bylo
oddělení vybaveno novými, moderními
přístroji.
Na oddělení je nepřetržitý 24hodinový
provoz, který umožňuje ošetření úrazů
oka i víček a naléhavých případů i ve večerních a nočních hodinách. Naši oční
lékaři provádějí široké spektrum operačních zákroků, jako jsou operace šedého
zákalu, zeleného zákalu, operace šilhání,
ale i plastické operace víček včetně estetické chirurgie. Dále se, mimo jiné, věnují
problematice neprůchodnosti slzných
cest a pomocí laseru ošetřují pacienty
s chorobami sítnice. Veškerý personál je
vysoce erudovaný, vstřícný a flexibilní,
o čemž svědčí i akreditace ministerstva
zdravotnictví, kterou oddělení získalo
v roce 2007.

Ambulantní operativa
Trendem současné doby je hlavně ambulantní operativa, jejíž nejvyšší podíl tvoří
operace katarakty, tedy šedého zákalu.
Operace šedého zákalu se provádí nejmodernější metodou – takzvanou torzní
fakoemulzifikací s implantací kvalitních,
měkkých nitroočních čoček. Při implantaci nitrooční čočky je odstraňován nejen šedý zákal, ale zároveň je korigována
krátkozrakost, dalekozrakost, presbyopie
či astigmatismus (nepravidelné zakřivení rohovky). Standardní nitrooční čočky
jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Současná legislativa umožňuje
i volbu ekonomicky náročnější varianty.
V případě zájmu je však nutné toto své
rozhodnutí předem konzultovat s lékařem, který vám doporučí vhodný typ.
Veškeré ambulantní operační zákroky se
provádějí v samostatné části očního oddělení.

zůstáváte 2 hodiny na pooperační místnosti v pohodlných polohovacích křeslech a odpočíváte. Při propuštění domů
jste poučeni o léčebném režimu a následných kontrolách.
Odborné ambulance
V rámci oddělení jsou zajišťovány také
odborné ambulance, které se specializují
přímo na konkrétní onemocnění. Je to například dětská a strabologická, která se
zabývá šilháním v dětském věku, laserová a diabetologická poradna, rohovková,
glaukomová a sítnicová poradna. Některé z těchto specializovaných ambulancí
se nachází na poliklinice (pavilon „A“)
ve 4. patře.
Pokud máte jakýkoliv problém se zrakem
nebo chcete vyšetřit pouze v rámci prevence, je nutné se předem objednat, a to
na telefonním čísle 417 519 570 – kartotéka.

Objednávky v kartotéce
na tel. +420 417 519 570
Operační sál
A jak to všechno vlastně probíhá?
Den před operací je provedeno oční vyšetření, lékař vás seznámí se zákrokem,
jeho průběhem a zodpoví vaše případné
otázky.
Druhý den, přibližně jednu hodinu před
výkonem, přijdete na oční oddělení,
kde se vás ujme sestřička a připraví vás
na samotný operační výkon. Po zákroku

po – čt 7.15 – 15.30
pá
7.15 – 12.00
V případě úrazu nebo nutnosti akutního ošetření mimo ordinační hodiny
vám bude toto poskytnuto v nemocnici
na ambulanci u lůžkového oddělení (pavilon „E“) – ve 3. patře.
(zdroj: www.kzcr.eu)
Mgr. Kateřina Vágnerová
hlavní sestra
Nemocnice Teplice, o. z.
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Poruchy učení
Škola představuje pro dítě druhý nejvýznamnější kontext jeho vývoje hned
po kontextu rodinném. Úspěšnost dítěte ve škole je dána jednak jeho intelektovou
kapacitou, jednak mimointelektovými schopnostmi a vlastnostmi. Otázka školní zralosti a otázka školní adaptace na zátěž je pro úspěšnost dítěte ve škole také rozhodující.
Před několika lety si s dětmi trpícími poruchami učení nebo pozornosti učitelé ani rodiče nevěděli rady.
Tyto děti byly většinou považovány
za neposlušné, nezvladatelné a hloupé.
Mnohdy končily i v pomocných třídách
a nikoho nezajímalo, co je příčinou jejich
přehnaného zlobení. Pro učitele představovaly takové děti jen problém, protože
rušily ostatní. Postupně se přístup k nim
mění a je jim věnováno stále více pozornosti.
Ve chvíli, kdy je nějaké dítě příliš neposedné, nedokáže udržet pozornost a má
s učením dlouhodobě problémy, začíná
se uvažovat o vývojových poruchách
chování (lehká mozková dysfunkce se
v dnešní době nahrazuje pojmy ADD
(attention deficit disorder) – porucha
pozornosti a ADHD (attention deficit
hyperaktivity disorder) – porucha pozornosti s hyperaktivitou).
To, zda dítě jen zlobí, nebo se jedná
o některou z těchto poruch, určí psychiatr, neurolog nebo psycholog. Příčinou
vývojových poruch může být dědičnost,
problémy během těhotenství, při porodu
nebo těsně po porodu atd. Děti s ADD
a ADHD jsou povídavé, příliš aktivní,
impulzivní, až agresivní. Mají problémy
s udržením pozornosti při plnění zadaných úkolů. Tyto děti se dají lehce rozptýlit, dělají více věcí najednou a málokdy je
dokončí.
Vedle vývojových poruch chování ještě
odlišujeme specifické vývojové poruchy
učení. Právě proto, že se jedná o vývojové poruchy, je tu šance, že některé nevyvinuté funkce dozrají a při dobré péči
odborníků a trpělivosti rodičů se obtíže
zmenší a problémy postupně ustoupí.
Pod pojem specifická vývojová porucha
učení můžeme zahrnout celou skupinu
poruch a dysfunkcí, které jsou příčinou
výukových obtíží dítěte ve škole. Odborně se jim říká dyslexie, dysortografie,
dysgrafie a dyskalkulie.
Nástup dítěte do školy představuje zásadní zlom v jeho dosavadním životě,
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je jedním z důležitých okamžiků nejen
pro dítě, ale i pro jeho rodiče. Dochází
k nárůstu požadavků kladených na dítě.
Dítě chce být úspěšné, ale především
chce dosáhnout kladného hodnocení
a uznání od svých rodičů a učitelů. Ne
vždy ale musí jít vše přesně tak, jak jsme
si to představovali a můžeme se setkat
s tím, že nástupem dítěte do školy nám
vyvstane mnoho nových problémů. Jednou z možných příčin neúspěchu dítěte
může být právě některá ze specifických
poruch učení.

Příčiny vzniku poruch učení
–– Dědičnost – je to případ, kdy se
v blízké rodině mohou vyskytovat
lidé, kteří těmito obtížemi trpěli či
trpí.
–– Nepříznivý nitroděložní vývoj dítěte – vliv prodělaných závažnějších
onemocnění matky během těhotenství, vliv rizikových léků z hlediska
těhotenství a vývoje plodu, intoxikace jinými škodlivými látkami včetně
užívání drog, alkoholu a kouření. Negativní vliv na nitroděložní vývoj dítěte může mít i dlouhodobý psychický stres matky během těhotenství.
–– Komplikace při porodu a v období těsně po porodu – těžký porod
s přidušením dítěte nebo těžší

novorozenecká žloutenka mohou
být také příčinami, na jejichž základech se mohou poruchy učení rozvinout.
–– Nepříznivý vývoj dítěte v období
do jednoho roku věku – sem spadá
například prodělání těžšího infekčního onemocnění, úraz hlavy a podobně.
–– Nedostatek potřebných podnětů
– např. málo podněcující rodinné
prostředí pro zdárný a včasný vývoj
řeči, nedostatečná pomoc při zvládání dovedností čtení a psaní v raném období školní docházky.
–– Úspěšnost dítěte ve škole závisí
na mnoha okolnostech. Dítě musí

a jiné méně. Podíl viny na jejich neprospěchu představuje především
nepozornost, nedbalost, nesoustředěnost, volní problémy, kdy se dítě
není schopno přinutit ke každodenní systematické práci. v  tomto případě ho zaměstnáme drobnými, ale
častými úkoly.
–– Příčiny zaviněné rodiči – ne všichni rodiče se zajímají o práci dítěte
ve škole. Někteří rodiče na svoje dítě
nemají čas a o nic se nestarají a jiní
na něj kladou vysoké nároky, které
není schopno splnit. Další příčinou
neúspěchu dítěte je nejednotnost
výchovného působení rodičů. To
může vyvolat v dítěti nejistotu, zda
plní zadané úkoly správně či niko-

i strach ze zkoušení, špatný vztah
mezi učitelem a žákem apod.
–– Příčiny zaviněné psychickými poruchami – dítě může trpět poruchami
myšlení, pozornosti, paměti, řeči
atd. Pokud jsou poruchy vážnějšího
charakteru, doporučuje se dítě zařadit do speciální školy.

být pro školu zralé po stránce tělesné, duševní, citové i sociální. Neprospěch dítěte ve škole způsobuje celá
řada okolností. Příčinou mohou být
nejrůznější psychické vady získané
nebo vrozené, věková nezralost, kdy
některé učivo, které v určitém období nepochopí, za půl roku nebo
za rok chápe. Problémy přinášejí
i různé psychické bariéry, které jsou
často zapříčiněné nevhodným informováním dítěte, někdy jsou i v dítěti
samotném, v rodině, ale i ve škole.
I specifické poruchy učení jsou příčinami neúspěchu.
–– Příčiny zaviněné dítětem – děti se
rodí s odlišnými rozumovými schopnostmi. Některé jsou nadané více

liv. Hrubou chybou ze strany rodičů
je trestání dítěte za jeho neúspěch,
aniž by zjistili příčinu. Dítě pak ztrácí
sebevědomí, je uzavřené, utíká z domova, chodí za školu, důsledkem
toho bývá i dětská neuróza. Proto by
se rodiče měli dítěti snažit pomoci,
měli by spolupracovat se školou,
eventuálně s psychologem.
–– Příčiny zaviněné školou a učitelem
– špatný prospěch mohou zapříčinit i výukové metody a formy učitele
(rychlé pracovní tempo, monologický výklad atd.). Může se také stát, že
dítě určité látce neporozumí. Pro neznalost probraného učiva nepochopí látku novou a vznikají vážné problémy. Školní neúspěšnost ovlivňuje

části slov. Může mít problémy se spojováním písmen do slabik.

Dyslexie
U dětí je snížena schopnost naučit se
číst běžnými vyučovacími metodami. Typické jsou zde obtíže v rychlosti, správnosti a porozumění čtení. Můžeme si
všimnout toho, že dítě zaměňuje tvarově
podobná písmena (t-f nebo p-d-b), nerozlišuje tvrdé a měkké slabiky (di-dy),
sykavky, vynechává písmena nebo celé

Dysortografie
Jedná se o specifickou poruchu pravopisu, při níž lze u dětí pozorovat záměnu tvarově podobných písmen, zvukově
blízkých hlásek či znělosti. Dítě sice umí
gramatickou poučku odříkat, ale neumí
ji použít v písemné podobě. Tato porucha často souvisí s dyslexií a dysgrafií.
Dysgrafie
Takto je označována specifická porucha grafického projevu, která postihuje
především celkovou úpravu písemného projevu, osvojování jednotlivých
písmen, napodobení tvaru, spojení

hlásky s písmenem a řazení písmen.
Písmo těchto dětí je neuspořádané, těžkopádné a často jsou směšována psací
a tiskací písmena.
Dyskalkulie
Tato porucha je charakteristická narušením matematických schopností, které
postihuje operace s čísly, matematické
představy, prostorové představy apod.
Je možné odlišit zde více typů dle konkrétních obtíží dítěte.
Kromě těchto poruch bývá ještě uváděna dysmúzie (snížený smysl pro hudbu,
neschopnost zapamatovat si, vybavit si
či reprodukovat melodii a rytmus), dyspinxie (porucha kreslení, typická je nízká
úroveň kresby) a dyspraxie (specifická
vývojová porucha obratnosti).
Zmírňování obtíží dítěte je obvykle během na dlouhou trať a vyžaduje mnoho
trpělivosti. Základem je včasné určení
odborné diagnózy a konzultace další
práce s dítětem. Je zde zapotřebí věnovat co nejvíce času dítěti a motivovat jej.
Dítěti rozhodně nepomůže jeho srovnávání s úspěšnějším sourozencem či jiné
ponižování. Dítěti je důležité poskytnout
dostatek příležitostí k vyjádření svých
pocitů, starostí i radostí. Je třeba mít
na paměti, že specifické poruchy učení
neovlivňují jen školní úspěšnost dítěte,
ale celou jeho osobnost. Dítě se může
z důvodu svých neúspěchů cítit méněcenné či se samo zařadí do role „outsidera“ a toho, kdo „to nikdy nikam nedotáhne“.
Proto vždy dítě chvalte za jeho úspěchy
a podporujte jeho pozitivní přístup k životu. I přes drobné nesnáze je jistě plno
věcí, ve kterých je opravdu dobré a mělo
by o tom vědět.
I dítě s těmito poruchami může úspěšně vystudovat vysokou školu vhodného
směru, ale taky nemusí. Může se najít
v desítkách jiných činností, v řemesle
nebo umění. Jenom nesmí ztratit zájem
a víru samo v sebe.
A to je právě úkol pro rodiče. Kdo jiný než
rodiče by měl dítě milovat bezvýhradně.
Marcela Šárová
hlavní sestra
Nemocnice Most, o. z.
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Vlasta Hanzalová
vedoucí laborantka hematologicko-transfuzního
oddělení nemocnice Chomutov, o. z.
Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Chomutov má svoji vedoucí laborantku v osobě Vlasty Hanzalové, i tu jsme vyzpovídali.
Jak jste se ocitla v chomutovské nemocnici?
V roce 1974 jsem ukončila studium
na SZŠ v Ústí nad Labem a nastoupila
do nemocniční laboratoře v Chomutově.
Podílela jsem se na vzniku hematologicko-transfuzního oddělení v roce
1978 a pracuji zde doposud.
Práce „se zkumavkami“ a každodenní
analyzování vzorků se pro mne staly každodenní a vlastně celoživotní výzvou.
I práce s dárci krve je velmi zajímavá
a nikdy mi nezevšední.
V roce 1993 jsem byla jmenována
do funkce vedoucí laborantky.
Jak funguje vaše oddělení?
Množstvím vyšetření a zpracovávané
krve se dnes řadíme mezi laboratoře

Gabriela Zúrová
zástupce vrchní sestry očníHO oddělení
nemocnice Teplice, o. z.
Představujeme pracovnici očního oddělení teplické nemocnice Gabrielu Zúrovou.
Jak jste se dostala ke své profesi?
Střední zdravotnická škola, kterou
jsem absolvovala v roce 1989 v Teplicích, mi ukázala, kudy se bude moje
práce ubírat. Práce zdravotní sestry se
mi zalíbila, ale oční oddělení bylo teprve to pravé.
V současnosti jsem na pozici zástupce
vrchní sestry.
Jak funguje váš kolektiv pracovníků oddělení?
Máme zde velmi vyladěný kolektiv
a příjemné prostředí. Pacienti se k nám
rádi vracejí a v porovnání s ostatními
nemocnicemi nás chválí. Sesterské složení našeho oddělení je ve spolupráci
i s lékaři, což se o každém oddělení říci
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nedá. Je tu taková pohoda. Daří se nám
i jiné společné a společenské akce.
Co současnost na vašem oddělení?
Co se týče klientského servisu, jsme
dobře přístrojově vybaveni. Zlepšila
se i možnost ambulantních zákroků
a techniky operativy. Co se ale nás sester týká, rády bychom lepší šatnu nebo
denní místnost, kde bychom mohly mít
své odpovídající zázemí.
Co je vaším koníčkem, když opustíte
bránu nemocnice?
Mojí zálibou je četba detektivek a zdokonalování se v angličtině. Mám naplánováno další studium PSS na UJEP
v Ústí nad Labem.

krajského formátu. O špičkovém technickém vybavení, které máme nyní
k dispozici, se mi v době mého nástupu
ani nezdálo. Od doby, kdy jsme odebírali krev do lahví se hodně změnilo…
Kolektiv pracovníků HTO je na velmi
vysoké odborné úrovni a hlavně jsme
dobrá parta. Velmi dobře také funguje
spolupráce s paní primářkou Kaškovou,
která je velmi obětavá.
Jedním z mých hlavních úkolů je správné hospodaření s vyrobenými krevními
přípravky.
Musíme mít na skladě dostatek všech
krevních skupin, ale zároveň musíme
všechnu krev včas spotřebovat.
Co „druhá“ stránka vašeho života?
Mám ráda slunce, teplo, relaxaci. To mi
vždy poskytne dovolená u moře nebo
aktivní odpočinek na chatě.

Masarykova nemocnice

Neurochirurgická klinika MNUL má skutečně velký spád, až „transkontinentální“. Jeden z členů týmu, dr. Alberto
Malucelli, strávil část letošní dovolené
na operačním sále v Keni. Během dobrovolného pobytu pod záštitou mezinárodní neziskové organizace NED (Neurosurgery, Education and Developement)
dr. Malucelli, spolu se sálovou sestrou
Irenou Holzknechtovou, působili v krajské nemocnici v Mombase, městě s milionem obyvatel na jihovýchodě Keni
na pobřeží Indického oceánu. Krátkodobá mise přinesla základní neurochirurgickou péči tamním obyvatelům, kteří by
jinak neměli přístup k neurochirurgickému ošetření. Keňa je sice chudá země,
ale ne tak chudá, aby se nenašlo zázemí
pro základní neurochirurgické úkony (nemocnice v Mombase má například k dispozici CT, RTG a 3 základně vybavené
operační sály), ale jediní 3 plně atestovaní keňští neurochirurgové nemají šanci
poskytnout dostatečnou péči 41 milionům obyvatelů této africké země. Během
10 dní intenzivní práce ústecký tým, spolu se španělským šéfem mise dr. Perals,
odoperovali 30 pacientů. Mezi diagnózami panovaly hydrocefalus, nádorová
onemocnění mozku či intrakraniální abscesy. Profesionální a životní zkušenost
byla dle slov účastníků „silná a nezapomenutelná“, bude jistě následovat další
mise a mnoho kolegů již projevilo zájem.
redakce Statimu

MUDr. Alberto Malucelli (na snímku první zleva) při operačním výkonu

MUDr. A. Malucelli vyšetřuje pacienta

Nemocnice v Mombase

Mgr. Josef Rajchert
redakce Infolistů
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Odborné sociální poradenství – „paragrafík“
Dávky a příspěvky pro osoby se zdravotním postižením

§

Od 1. 1. 2012 je účinný zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon zásadním způsobem nahrazuje a agreguje předcházející soustavu dávek a příspěvků, které
byly přiznávány podle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. V zákoně jsou vymezeny dvě základní dávky, které se poté konkretizují. Dále je potřebné uvést, že vedle výše uvedených dávek je také přiznáván „příspěvek na péči“, který je realizován
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Druhy dávek pro OZP
1. Příspěvek na mobilitu
2. Příspěvek na zvláštní pomůcku
1. Příspěvek na mobilitu
– může získat osoba starší 1 roku, která není schopna zvládat potřeby v oblasti „mobility“ a „orientace“ (viz domény
uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb.). Osoba musí čestným prohlášením prokázat, že v kalendářním měsíci se opakovaně
dopravuje, nebo je dopravována do zařízení mimo vlastní byt. Výše příspěvku činí 400 Kč/měsíc. Příspěvek je zasílán
automaticky a opakovaně složenkou nebo na účet uvedené osoby. Plátcem příspěvku a rozhodným orgánem je kontaktní
pracoviště Úřadu práce. Zároveň upozorňujeme, že stávajícím držitelům průkazu ZTP a ZTP/P je příspěvek přiznán automaticky a bude vyplácen opakovaně po dobu platnosti průkazů mimořádných výhod ZTP a ZTP/P.
2. Příspěvek na zvláštní pomůcku
– je poskytován při splnění stanovených podmínek osobám, které jsou zdravotně postižené a vykazují:
a) těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí,
b) těžké sluchové postižení,
c) těžké zrakové postižení.
Jednotlivé typy zdravotního postižení, rozsah a úroveň je stanovena v přílohách k výše uvedenému zákonu. Taktéž vymezení produktů a kompenzačních pomůcek, na které se příspěvky vztahují je vymezen v přílohách k zákonu. Věkové podmínky
pro získání dávek jsou různé pro jednotlivé skupiny zdravotních postižení (např. u příspěvku na pořízení motorového
vozidla, nebo úpravy koupelny 3 roky fyzického věku, v případě příspěvku na pořízení vodícího psa u zrakově postižených
musí osoba dovršit 15 let věku). Gestorem a plátcem dávek je kontaktní pracoviště Úřadu práce. Žádosti se podávají
na předepsaných tiskopisech, které Vám na těchto pracovištích vydají. Důležité je vědět, že podmínkou pro přiznání těchto
dávek je nejen splnění podmínky zdravotního poškození, ale současně podmínka „dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu“. Příspěvky na zvláštní pomůcky jsou vždy dávkou „testovací“ – tedy posuzuje se současně výše příjmů žadatele, nebo osob
ve společné domácnosti.
Příspěvky v systému dávek pro OZP s těžkou vadou nosného nebo
pohybového ústrojí:
a) příspěvek na pořízení motorového vozidla,
b) dodatečná úprava motorového vozidla (např. ruční řízení),
c) stavební práce při úpravě koupelny,
d) stavební práce při rozšíření dveří v bytě,
e) nájezdové ližiny,
f) přenosná rampa pro imobilní,
g) speciální zádržné systémy do auta,
h) komponenty osobního počítače (např. upravená klávesnice).
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Mgr. Josef Kočí, sociální poradce
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
Josef.Koci@MNUL.cz

Dobrovolníci pomáhají
Roman Nekola
Roman Nekola absolvoval v lednu 2012 kurz pro nové dobrovolníky v Dobrovolnickém programu Krajské zdravotní, a. s. a ihned
se zapojil na oddělení protetiky a ošetřovatelských lůžek.
Je aktivní nejen v nemocnici, je také dobrovolným hasičem. Aktivně podporuje ostatní dobrovolníky a občas svolá schůzku pro
výměnu informací a zkušeností na odděleních. Jeho pevná, mužská a stabilní energie je v týmu dobrovolníků znát.
Dobrý den, jistě se nám malé interview hodí.
Odkud pocházíte?
Z Ústí nad Labem.
Jak jste se dostal k dobrovolnictví?
Vznesl jsem dotaz přímo v nemocnici, kde mě odkázali na Dobrovolnické centrum.
Kdo vás k tomu motivoval?
Sám od sebe.
Jaké jsou vaše pocity z pomáhání lidem?
Rád pomáhám lidem, kteří mou pomoc potřebují.
Co vás na tom baví nejvíc?
Práce s lidmi.
Co vás v poslední době na vaší práci potěšilo?
Když napomáhám k uzdravení pacientů.
Jaké vymýšlíte nové formy na povzbuzení vašich „klientů“, co je vaše
záliba?
Rozhovor s pacientem na různá témata.
Jak byste motivoval nové tváře mezi dobrovolníky?
Možnost pomáhat nemocným lidem.
redakce Infolistů

Roman Nekola s pacientem

Běh pro Nemocnici Teplice, o. z.
20. 10. 2012 se uskutečnil nultý ročník charitativního běhu s mottem:
„Pomáháme teplické nemocnici“.
Výtěžek v celkové částce 10 560 Kč byl věnován Nemocnici Teplice, o. z., konkrétně ošetřovatelsko-rehabilitačnímu oddělení (ORO/LDN) a bude použit na zakoupení polohovacích a rehabilitačních pomůcek pro pacienty tohoto oddělení.
S myšlenkou uspořádat tento běh přišli studenti a pedagogové Biskupského
gymnázia Bohosudov, kteří se rozhodli přispět ke zlepšení komfortu hospitalizovaných pacientů. Společně s Mgr. Křehlíkovou a Mgr. Šedivcem, pedagogy
zmíněného gymnázia, jsme společně vytipovali jako cílové oddělení právě ORO.
Ještě jednou bych chtěla touto cestou poděkovat všem studentům, pedagogům
i všem účastníkům tohoto běhu za jejich podporu, kterou věnovali naší nemocnici, a to nejen finanční, ale i morální – svou účastí a ochotou udělat něco pro
druhé.
Děkuji a již nyní se těším na další ročník, který se, doufám, stane tradicí.

Ilustrační foto

Mgr. Kateřina Vágnerová
hlavní sestra
Nemocnice Teplice, o. z.
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Mýty kolem lázeňské péče hrazené zdravotními pojišťovnami

NOVELIZACE INDIKAČNÍHO SEZNAMU

placená inzerce

Co bylo – Mediální masáž vzala chuť a odvahu o lázně požádat

CO SE ZMĚNILO?

Skoro rok se potýkáme se záplavou zpráv s tučnými titulky o tom, že tzv. „lázně
na křížek“ končí. Pořád sice platí Indikační seznam z roku 1997 a žádná změna
se neudála, ale jak se říká „Na každém šprochu pravdy trochu“. Mnozí klienti, ba
i lékaři už to berou jako hotovou věc, a proto o lázeňskou péči letos ani nezkusili
zažádat. Všechno to jsou jen úvahy, které vznikly v honbě za senzací, a jejich
dořešení už nikdo hlasitě neprezentoval.

NOVELIZOVANÝ
A OD 1. 10. 2012 ÚČINNÝ
INDIKAČNÍ SEZNAM V BODECH

Co bude – Dobrá zpráva: Lázeňská péče zůstává zachována!

• Zachování příspěvkové lázeňské péče.

Vás ale určitě zajímá, jak to tedy doopravdy je? Dnes už máme jasno. Dne 1. října
2012 vstoupil v platnost nový Indikační seznam, který říká jaké diagnózy, jak často
a kde mohou být léčeny s finančním přispěním zdravotních pojišťoven. Nadále
je poskytována komplexní lázeňská péče a příspěvková lázeňská péče. Zásadní
změnou však je délka pobytu a v některých případech opakování pobytu. Tak tedy
postupně.

• Zkrácení délky komplexní lázeňské péče
u dospělých z 28 na 21 dnů.

Komplexní lázeňská péče (dále KLP) je indikována na 21 dní u dospělých
(28 dní u dětí) a čerpána jako dosud v rámci pracovní neschopnosti nikoli řádné
dovolené. Prodloužení pobytu je možné na návrh lázeňského lékaře, který však
musí být schválen revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny. Lázeňskou
léčbu je možné opakovat u řady diagnóz formou KLP, v některých případech
však pouze příspěvkové lázeňské péče. Možnosti opakování lázeňské léčby
u jednotlivých indikací přesně definuje Indikační seznam, který se při posuzování
nároku na opakování pobytu v lázních ohlíží i retrospektivně a do celkového limitu
započítává pobyty uskutečněné od 1. října 2009.
Příspěvková lázeňská péče je předepisována po dohodě lékaře
s pacientem na 14 nebo 21 dní. Toto je rovněž změna oproti minulé úpravě.
Nese v sobě dva aspekty. První medicínský, možnost zkrácení nevítá, neboť
vyšší léčebné efekty nastávají při delší době léčení. Na druhou stranu se možná
dvoutýdenní pobyt stane pro některé klienty schůdnou variantou pro cestu
do lázní, protože zaplatit tři týdny léčení a vzít si na ně ještě dovolenou je náročné.
V přehledu „Co se změnilo?“ najdete nejzásadnější změny, které od října 2012
nastaly. Lázeňská péče hrazená pojišťovnami zůstává, jen se upravila pravidla
jejího poskytování. Zda se to dotklo konkrétně Vaší diagnózy, zjistíte na stránkách
www.lazneteplice.cz nebo Vám poradíme na tel.: 417 977 776.
Těším se na Vás
Yveta Slišková, obchodní ředitelka Lázní Teplice v Čechách

50. výročí založení ZŠ a 45. výročí založení MŠ při nemocnici

Nemocnice Chomutov

• Zachování komplexní lázeňské péče.

• Stanovení délky lázeňské péče pro děti
a dorost na 28 dnů.
• Délka příspěvkové lázeňské péče
– 21 nebo 14 dnů (dle dohody
s lékařem): možnost zkrácené
dvoutýdenní příspěvkové lázeňské
péče je výhodou i šancí pro ty, kteří
by jinak třítýdenní pobyt nemohli
absolvovat z důvodů finančních, či kvůli
nemožnosti čerpat delší dovolenou.
• Možnost opakování lázeňské péče
zachována: Lázeňskou léčbu lze
opakovat u řady diagnóz formou
komplexní lázeňské péče, v některých
případech pouze příspěvkové péče.
Možnosti opakování lázeňské léčby
u jednotlivých indikací přesně definuje
nový Indikační seznam (najdete
na www.lazneteplice.cz). Při posuzování
nároku na lázeňskou péči se
do celkového limitu opakovaných
pobytů budou započítávat pobyty
uskutečněné od 1. října 2009.

Dne 20. září 2012 proběhla na dětském oddělení chomutovské nemocnice oslava k příležitosti 50. výročí založení ZŠ a 45. výročí založení MŠ při
nemocnici v Chomutově.
Akce proběhla pod záštitou vedení nemocnice. Slavnostní odpoledne probíhalo na půdě dětského oddělení. Vedoucí
školy Mgr. Hana Koziolová přivítala hosty, kteří se této akce zúčastnili; zástupce
organizací dětského oddělení, zdravotnický personál, dětské pacienty i s doprovodem a zástupce kmenové školy.
Přítomní vyslechli projev hlavní sestry

Dětský pěvecký sbor

nemocnice Mgr. Anny-Marie
Malé, ředitelky kmenové školy Mgr. Hany Horské a primáře
dětského oddělení MUDr. Jiřího Kroha. Hospitalizovaným
dětem byly předány hodnotné
dárky od ředitelky školy a vedoucí pracovnice byly obdarovány květinami.
Program zpestřilo vystoupení pěveckého sboru ZUŠ
v Chomutově pod vedením
Mgr. Kubíkové a skupina bu- Skupina bubeníků – žáci ze ZŠ a MŠ
beníků – žáků ze ZŠ a MŠ
pedagogů i přítomných rodičů. Věříme,
v Chomutově, 17.listopadu – pod vedeže spolupráce zdravotnického personáním Mgr. J. Řeháka.
lu a speciálních pedagogů napomáhá
Pedagogické pracovnice připravily pro k dobrému psychickému stavu hospivšechny přítomné pohoštění a pro účin- talizovaného dítěte, který také vede
kující drobné dárky.
k úspěšnému uzdravení.
Akce byla mimořádně úspěšná. PoMgr. Hana Koziolová
těšil nás ohlas ze strany zdravotníků,
vedoucí ZŠ při nemocnici

Nové akreditace pro nelékaře
dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb. v Krajské zdravotní, a. s.
pozvánka

4. Tradiční Mostecké Oftalmologické Setkání MOST 2012
se koná v pátek 7. 12. 2012 od 8.00 do 16.00 hod.
Místo konání:
KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, Most,
kinosál a salonek 3
Kontinuální vzdělávání
Akce je pořádána podle Stavovského předpisu č. 16 ČLK v rámci
vzdělávání lékařů. Součástí je i sesterská sekce.
Doklad o zaplacení vezměte prosím s sebou k předložení při registraci.
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Krajská zdravotní, a. s. –
Masarykova nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z. získala akreditaci
MZ ČR k realizaci specializačního
vzdělávání pro nelékaře v oboru:
Perioperační péče v gynekologii a porodnictví – praktická část, určeno pro porodní asistentky, garant vzdělávacího programu paní Mgr. Barbora Jírešová, DiS.,
Gynekologicko-porodnické oddělení.
Akreditace byla udělena od 1. 11. 2012 –
31. 10. 2017. Akreditovaným smluvním
zařízením pro teoretickou část je UJEP
FZS Ústí nad Labem.
Krajská zdravotní, a. s. –
Nemocnice Most, o. z. získala
akreditaci MZ ČR k realizaci
specializačního vzdělávání pro
nelékaře v oboru:
Perioperační péče v gynekologii a porodnictví – praktická část, určeno pro
porodní asistentky, garant vzdělávacího

programu paní Eva Janíková – vrchní sestra, Gynekologicko-porodnické oddělení.
Akreditace byla udělena od 1. 11. 2012 –
31. 10. 2017. Akreditovaným smluvním
zařízením pro teoretickou část je UJEP
FZS Ústí nad Labem, NCO NZO Brno.
Intenzivní péče v porodní asistenci –
praktická část, určeno pro porodní asistentky, garant vzdělávacího programu
paní Eliška Roušalová – staniční sestra,
Gynekologicko-porodnické oddělení.
Akreditace byla udělena od 1. 11. 2012 –
31. 10. 2017. Akreditovaným smluvním
zařízením pro teoretickou část je NCO
NZO Brno.
Intenzivní péče v pediatrii – praktická
část, určeno pro všeobecné sestry, dětské sestry, garant vzdělávacího programu paní Eva Mašková – vrchní sestra,
Dětské a dorostové oddělení.
Akreditace byla udělena od 1. 11. 2012 –
31. 10. 2017. Akreditovaným smluvním

zařízením pro teoretickou část je NCO
NZO Brno.
Ošetřovatelská péče v pediatrii – praktická část OM1 a OM3, určeno pro všeobecné sestry, garant vzdělávacího programu paní Eva Mašková – vrchní sestra,
Dětské a dorostové oddělení.
Akreditace byla udělena od 1. 11. 2012 –
31. 10. 2017. Akreditovaným smluvním
zařízením pro teoretickou část je NCO
NZO Brno, VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem.
Klinická psychologie – praktická část,
určeno pro psychology ve zdravotnictví,
garant vzdělávacího programu PhDr. Simona Lengyelová – klinický psycholog.
Akreditace byla udělena od 1. 11. 2012 –
31. 10. 2017. Akreditovaným smluvním
zařízením pro teoretickou část je IPVZ
Praha.
Mgr. Vlasta Mikšová
odbor Centra výchovy
a dalšího vzdělávání KZ, a. s.
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Odborné a vzdělávací akce
Krajská zdravotní, a. s.
datum odborné a vzdělávací akce KZ, a. s.
3. 12. 2012
4. 12. 2012
7. 12. 2012
10. 12. 2012
22. 1. 2013
23. 1. 2013
30. 1. 2013

místo konání

Seminář „Komunikační dovednosti“
Odborný seminář oddělení hrudní chirurgie
4. Tradiční mostecké oftalmologické setkání
Konference „Zásady efektivní komunikace s pacientem“
Seminář „Periferní žilní vstupy“
Konference ošetřovatelství
Seminář „Nové přístupy v péči o seniory“

KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
Nemocnice Most, o. z. – kinosál a pav. C
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

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

Příjemné a pohodové prožití svátků vánočních,
do nového roku 2013 přejeme vše nejlepší.
Vaše redakce Infolistů
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

