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Milí spoluobčané,
Vážení čtenáři Infolistů,
myslím, že si mohu v závěru tohoto roku dovolit pochválit uskupení největších nemocnic regionu, tedy akciovou společnost
Krajská zdravotní, kde Ústecký kraj je jejím jediným akcionářem.
Tyto nemocnice jsou vybaveny špičkovou technikou i špičkovými odborníky. Nejen že je zde o pacienty dobře postaráno, ale
i hospodaření této společnosti je neztrátové. Kraj se snaží pomáhat i v získávání nových lékařů. Velkou modernizací prošla
například mostecká nemocnice.
Zdravotnictví každý rozumí, říkává se s nadsázkou, a to dává velký prostor pro řadu
často odlišných názorů, které úroveň krajského zdravotnictví hodnotí. Nekonstruktivní
kritiku i zveličování některých problémů ve zdravotnictví však odmítám.
Kraj rovněž vydatně pomáhá i ostatním zdravotnickým zařízením, která buď zřizují města, nebo je vlastní soukromé osoby. Kraj má vytyčenu strategii zdravotní péče, jejíž součástí je zvyšování komfortu pro pacienty, a to bez rozdílu nemocnic.
Když hovoříme o zdraví, nemohu opomenout krajskou Zdravotnickou záchrannou službu. Kraj dbá o to, aby její technické i odborné vybavení bylo na vysoké úrovni. Máme
také kvalitní síť výjezdových stanovišť záchranky.
Věřím, že pro nové vedení kraje bude zlepšování zdravotnictví nadále jednou z priorit.
Přál bych si, aby se dařilo toto naše předsevzetí naplňovat, a všem obyvatelům kraje
přeji, aby se splnila o Vánocích a v novém roce i jejich osobní přání.

Vybíráme z obsahu

blíží se čas Vánoc a nový rok. Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví,
štěstí a úspěchů. Děkuji všem pacientům za přízeň a důvěru, s níž se svěřili do péče našich zdravotníků,
a věřím, že jsme je jako jeden z největších poskytovatelů zdravotnických služeb v České republice nezklamali.
Děkuji také všem spolupracovníkům, nejen lékařům, sestrám a ošetřovatelům v pěti krajských nemocnicích,
ale i ostatním zaměstnancům Krajské zdravotní, a. s., za jejich podíl na rozvoji společnosti v roce 2016.
Ať je ten nadcházející rok pro všechny plný pouze dobrých zpráv!
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Klidné vánoční svátky a v novém roce
mnoho osobních i profesních úspěchů
a především pevné zdraví!

Váš hejtman
Oldřich Bubeníček
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Krajská zdravotní svým zaměstnancům přidá 10 %
Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., rozhodlo o navýšení mzdových prostředků pro
své zaměstnance pro nadcházející rok, a to
v objemu odpovídajícímu nárůstu stávajících
mzdových tarifů o 10 %. Ke změně v odměňování dojde od 1. ledna 2017. Krajská zdravotní, a. s., je tak jedním z prvních zdravotnických zařízení v České republice, hlásících se
k 10% navýšení tarifních mzdových složek.
Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., tímto
svým rozhodnutím naplnilo záměr schválený
na svém zářijovém jednání.
„Tento objem mzdových prostředků bude
tvořen navýšením mzdových tarifů o 10 % pro
všechny zaměstnance Krajské zdravotní. Nárůst
schválilo představenstvo společnosti i přesto, že
Krajská zdravotní není usnesením vlády a příslušným nařízením vázána,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní,
a. s., jejímž prostřednictvím spravuje Ústecký
kraj pět páteřních nemocnic regionu v Děčíně,
Ústí nad Labem, Teplicích, Mostu a Chomutově.

Vláda České republiky svým usnesením č.
1195/16 ze dne 12. 9. 2016 schválila změnu
nařízení vlády, které upravuje platové tarify
pro zaměstnance ve zdravotnictví. Pro zaměstnance poskytovatelů zdravotních služeb se
navrhuje s účinností od 1. ledna 2017 zvýšení
stupnic platových tarifů o 10 %. Finanční dopad
tohoto zvýšení by ve vztahu k přibližně 88 tisícům zaměstnanců, jejichž platy jsou navázány
na úhradu zdravotních služeb, poskytovanou
poskytovatelům zdravotních služeb z veřejného
zdravotního pojištění, představoval od 1. ledna
2017 částku ve výši asi 3,2 miliardy korun včetně
příslušenství.
„Věříme, že v kontextu předpokládaných
změn v úhradové vyhlášce tento krok Krajské
zdravotní, jako jednoho z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice,
udrží její postavení jako atraktivního zaměstnavatele. Jsme také přesvědčeni, že přinese
posílení konkurenceschopnosti společnosti
na trhu práce a pomůže zmírnit následky

personální krize ve zdravotnictví,“ dodal
Ing. Jiří Novák.
Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., kromě
uvedeného rozhodnutí o navýšení mzdových
prostředků, již 30. září letošního roku schválilo personální opatření spočívající v nastavení motivační
složky mzdy zaměstnancům v nelékařských zdravotnických profesích všeobecná a dětská sestra.
„S účinností od 1. 11. 2016 jsou poskytnuty
mzdové prostředky uvedeným zaměstnaneckým kategoriím rovnající se objemu navýšení
stávajících osobních příplatků nižších než 300 Kč
na jedno pracovní místo sestry. Jedná se o další
z opatření v rámci personální strategie, podporující stabilizaci personálu, zvyšující konkurenceschopnost společnosti na trhu práce a naplňující
mzdovou politiku,“ připomněl Ing. Jiří Novák s tím,
že pro takové navýšení mzdových prostředků společnost počítá s částkou ve výši necelých 6 milionů
korun ročně.
Krajská zdravotní, a. s.
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Nemocnice Děčín

Nemocnice Krajské zdravotní, a. s.
Od 1. března letošního roku jsem se stal ředitelem zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.
– Nemocnice Děčín, o. z. Nejdůležitější je podle mě v současnosti práce vedoucí k dosažení
krátkodobých cílů. Tím jednoznačně nejdůležitějším je v děčínské nemocnici stabilizovat personální situaci.

Iktové centrum disponuje novým přístrojovým vybavením. Na snímku
kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci.
Určitě bych lhal, kdybych tvrdil, že vyřešíme všechno. Když se nyní přijmou dobrá
opatření, výsledky se dostaví za čtyři pět
let. Do té doby to bude ve stylu známé
české komedie „Já to tedy beru, šéfe…“.
Lidi musíme hledat. Personální zajištění
je pro nás priorita. Pokud by stálo za dveřmi deset lidí a mohl si vybírat, mohl bych
vymýšlet dlouhodobé strategie, věnovat
se procesnímu řízení a podobně. To ale
nejde. Pokud nebude personál, nebude tady nic – můžete mít přístroje, jaké
chcete, a k ničemu to není. To, že jsme se
dostali hodně blízko dnu, se nám vrací.
Když někdo dá výpověď, uběhnou dva
měsíce a je pryč. Pokud však chcete někoho získat, zajistit, přemluvit, přesvědčit, jde o běh na minimálně půl roku.
Jsem rád, že se nám nyní podařilo situaci
částečně stabilizovat a není tak kritická,
jako byla v období letních prázdnin.
Personální stabilizace nemocnice není
problém jen regionální, místní, ale
v Děčíně je umocněn lokalitou, historií
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a jakýmsi celkovým image kraje. Syn,
který studuje medicínu v Praze, na severu Čech žije a chce se sem vrátit. Když
mi přiblížil, jaká je představa lidí mimo
Ústecký kraj o tom, jak to tady vypadá…
Kraj má u nich špatný kredit, horší než
je realita. Dalším problémem je blízkost
německého zdravotnictví. Kampaň, především v oblasti středního zdravotnického personálu je masivní a otázkou je,
zda jsme vůbec schopni pobídkám, které
dává německá strana, konkurovat. Myslím si ale, že tlak ze zahraničí v případě
lékařů už nebude tak velký. Kolegové,
většinou působící v saském Chemnitz,
hlásí, že situace se dramaticky zhoršuje
a zvažují možnost návratu. Proto se domnívám, že spíš bude kulminovat tlak
na odchod sester.
Začali jsme spolupracovat se zdravotnickými asistentkami. A nový zákon – doufejme, že bude schválen – nám umožní, aby se ze zdravotnických asistentek
staly zdravotní sestry, což dosud nešlo.

Nově zrekonstruované pokoje pro zdravotníky na nemocniční ubytovně

Hubbardův tank zlepšil péči
o pacienty rehabilitačního oddělení
děčínské nemocnice
Vítáme navýšení mezd pro střední zdravotnický personál. To je zásadní, protože u něj byla situace naprosto kritická.
Situace u lékařů je obdobná, i když se
stabilizovala, protože finanční podmínky
oproti zahraničí nejsou už tak rozdílné
jako dříve. Jako pozitivní vnímám, že se
Krajská zdravotní začíná věnovat studentům a snaží se získávat je pro nástupy
po vysoké škole do svých nemocnic prostřednictvím stipendijního programu.
Vezmeme-li platové podmínky v porovnání s republikovým průměrem, jsme
nad ním, i dost výrazně.
V poslední době nastupuje poměrně
hodně lékařů z Ruska a Ukrajiny. My jsme
měli štěstí, protože ti, které jsme přijali, byli docela kvalitní. Jsou schopni se
rychle aklimatizovat, zapojit se, naučí se
jazyk a kulturně jsou nám blízcí. Jak se situace na Ukrajině zhoršuje, je žádostí víc
a víc. Samozřejmě nelze postavit tým jen
na příchozích, ty týmy musí být alespoň
trošku vyrovnané. Potřebovali bychom
lepší spolupráci kyjevské ambasády, protože její přístup je velmi tristní…
V personální oblasti se postoj vedení
Krajské zdravotní a Ústeckého kraje v posledních třech čtyřech letech dramaticky
změnil. Zájem je a byla učiněna pozitivní
rozhodnutí, ať už jde o zmíněný stipendijní program a jeho rozšíření, či novou

strategii a filozofii personálního oddělení, které se snaží pracovníky pro nás zajišťovat. Nicméně byly tu hrozby uzavření
oddělení, protože děčínská nemocnice
je relativně malá. Odchod jednoho nebo
dvou lidí z oddělení výrazně s nemocnicí
zacvičí. Na dětském oddělení se podařilo
situaci vyřešit: nastoupila nová paní primářka a přijdou další lékaři. Paradoxně
– oddělení, jemuž hrozilo uzavření, je
dnes stabilizované a obsazení oddělení,
které se nám zdálo stabilním, je teď pro
nás problém.
Stabilizace personální situace je nesmírně důležitá, abychom si mohli dále říct,
jaká má děčínská nemocnice do budoucna být?
Je velmi důležité vydefinovat obory a činnosti, které lze centralizovat, a činnost
ponechanou v místě. Myslím si, že se to
začíná dít. Cílem v dlouhodobém horizontu je zaměřit se na technické zajištění
a technický stav nemocnice. Mám-li to
říct upřímně, děčínská dlouhodobě nesplňuje atributy moderní nemocnice. Pokud se neprovedou určité změny, úpravy,
přestavby, nemocnice v podstatě nemá
šanci dlouhodobě přežít a být konkurenceschopná. Určitě vidíme pozitivní trendy
v chování Ústeckého kraje jako hlavního
akcionáře a investora. A správná rozhodnutí jsou nesmírně důležitá, protože je
děláme na dalších padesát let. Je nutné
vybudovat emergentní příjem, vytvořit
koncepci intenzivní péče, která má být
jako dnes už samostatný obor synchronizovaná a ne roztříštěná po celé nemocnici, a je tu i potřeba nových operačních
sálů, současné vznikly ve 30. letech minulého století. Pokud tyto kroky neuděláme, ztratíme konkurenceschopnost.
Jinak sem možná přijdou na chvilku pracovat nějací „zlatokopové“, ale lidé, kteří
v horizontu několika let chtějí nejen slušné finanční ohodnocení, ale především
odborné uplatnění, musejí mít k dispozici odpovídající zázemí. Podívám-li se
na mapu kraje a okresu, je jasné, že tento
region nemocnici potřebuje.
MUDr. Michal Hanauer, MBA
ředitel zdravotní péče
Nemocnice Děčín, o. z.

MUDr. Michal Hanauer, MBA
ředitel zdravotní péče
Nemocnice Děčín, o. z.

–– Po ukončení studia na I. Lékařské fakultě v Praze v roce 1990
nastoupil jako sekundární lékař
na oddělení ARO v Nemocnici
Teplice. V roce 1995 byl jmenován zástupcem primáře tohoto
oddělení a v roce 2005 obhájil
titul MBA se zaměřením na řízení a kvalitu zdravotnických
zařízení.
–– Od roku 2007 zastával funkci
náměstka pro léčebně preventivní péči teplické nemocnice
a podílel se na budování ambulance bolesti a zavádění invazivních přístupů do cévního řečiště
pro dialyzované a chronicky nemocné pacienty.
–– V roce 2009 nastoupil jako primář oddělení ARO do Nemocnice Děčín, o. z., kde opět vybudoval jak ambulanci bolesti,
tak nutriční ambulanci a ambulanci hojení ran. Zúčastňuje se
řady klinických studií a aktivně
se podílí na mezinárodních
konferencích.
–– Od března 2016 zastává funkci
ředitele zdravotní péče Nemocnice Děčín, o. z.
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Oddělení, o kterých se často nepíše...
Počátky soudního lékařství sahají až k roku 1302, kdy byla podle historicky doložených pramenů v Boloni provedena první soudní pitva. V samotných českých zemích
se počátky soudního lékařství vztahují k první polovině 17. století. V té době zde
působil lékař a právník Johanes Francisce Löw von Erlsfeld, který se systematicky intenzívně zajímal o soudní lékařství a byl autorem první odborné publikace soudního
lékařství vzniklé nejen v našich zemích, ale i ve střední Evropě. Mezi první soudně-lékařské spisy u nás ovšem patří spis Křišťana z Prachatic s poměrně dlouhým názvem
„Naučení Mistra Chrystyna, kterak člověk poznati má na raněném, umřel-li, čili nic“.

Soudní lékařství a toxikologie

Masarykova nemocnice
však bioptickou či cytologickou. Nejen
proti patologii se soudní lékařství vyznačuje řadou specifik. Kromě pitvání a mikroskopické diagnostiky, laboratorní diagnostiky a toxikologie musí soudní lékař
ovládat rovněž medicínsko-právní problematiku a problematiku trestně-právní.
Hlavní činností oboru soudního lékařství je rozbor příčiny smrti na základě
provedené pitvy a pomocných laboratorních vyšetření. U nás na „soudním“
provádíme dva druhy pitev, a to pitvy
zdravotní a pitvy soudní. Dle dikce zákona č. 372/2011 Sb. jsou pitvy zdravotní prováděny za účelem zjištění příčiny
smrti a objasnění dalších, ze zdravotního hlediska, závažných okolností a mechanismu úmrtí u osob, které zemřely
mimo zdravotnické zařízení nebo v něm
náhlým, neočekávaným nebo násilným
úmrtím včetně sebevraždy; pitvy soudní
jsou prováděny podle jiného právního

Laboratoř soudního lékařství
Historie oddělení soudního lékařství
a toxikologie v Ústí nad Labem se začala
psát až o pár století později. V roce 1964
byl při patologickém oddělení zřízen ordinariát soudního lékařství, který vedl až
do své smrti v roce 1977 MUDr. Zdeněk
Pech. Poté bylo zřízeno soudně-lékařské
oddělení v čele s prim. MUDr. Josefem
Götzem. Toxikologická laboratoř, která
je dnes nedílnou součástí oddělení, fungovala od svého založení v r. 1956 pod
hlavičkou pracovního lékařství, po několika přesunech zakotvila v oddělení
klinické biochemie, vedoucím laboratoře byl RNDr. Zdeněk Jizera. Při reorganizaci Krajské nemocnice v průběhu
roku 1980 byla toxikologická laboratoř
sloučena se soudně-lékařským oddělením primáře Götze. Od r. 1994 funguje
oddělení soudního lékařství a toxikologie pod hlavičkou Masarykovy nemocnice. Po prim. Götzovi vedl oddělení až
do r. 2012 prim. MUDr. Jiří Fialka, CSc.
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V současné době vede oddělení
prim. MUDr. Andrea Vlčková a vedoucím
toxikologické laboratoře je Ing. Andrea
Novotná Rychtecká.
Soudní lékařství je pro většinu lidí okrajový obor, který mnozí zaměňují s patologií. Jedná se ovšem o dva naprosto
odlišné obory, byť jak patologie, tak
i soudní lékařství se více či méně zabývají zemřelými. Patologie se obecně zabývá chorobnými pochody a změnami
v lidském těle, zkoumá poškozené tkáně
a jednotlivé orgány, hodnotí jejich vztah
k příznakům nemoci. Patologie má nezastupitelnou úlohu ve stanovení diagnózy
pacienta v klinických oborech, podstatnou část práce patologa tvoří mikroskopická diagnostika, tedy hodnocení bioptických a cytologických vzorků. Soudní
lékař netráví tolik času u mikroskopu
jako patolog, nicméně mikroskopickou
diagnostiku musí ovládat také, nikoli

včetně sebevraždy; případy, kdy vzniklo
podezření, že úmrtí může být v příčinné
souvislosti s nesprávným postupem při
poskytování zdravotních služeb, které vyslovil zdravotnický pracovník zúčastněný
na poskytování zdravotních služeb, lékař
prohlížející zemřelého nebo osoba blízká zemřelému; případy, kdy vzniklo podezření, že úmrtí mohlo být způsobeno
v souvislosti se zneužíváním návykových
látek; případy úmrtí osob, které zemřely
ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody
nebo zabezpečovací detence. Novelizace
zákona o zdravotních službách odstranila rozpor s novým občanským zákoníkem v otázce souhlasu zemřelé osoby
s pitvou. Podle aktuální legislativy se povinné patologicko-anatomické i povinné
zdravotní pitvy provádějí bez souhlasu
zemřelého.
Leckdo si práci soudního lékaře představuje podobně, jak to vidí v televizních
seriálech. Sterilně čistá pitevna, kde se
nachází jediná mrtvola přikrytá prostěradlem a aniž by kdokoli oním prostěradlem pohnul, proběhne pitva a ještě
než lékař skončí práci, má k dispozici
kompletní všemožné laboratorní výsledky. Realita se od této fikce podstatně

prim. MUDr. Andrea Vlčková

Po skončení studia na 3. Lékařské
fakultě Univerzity Karlovy nastoupila na Ústav soudního lékařství
a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze, od roku 2004 působí v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem,
od r. 2012 vykonává funkci primáře
oddělení. V roce 2003 byla jmenována znalcem v oboru zdravotnictví,
odvětví soudní lékařství.
Zájmy – četba, výlety do přírody, rekreačně sport (především couching).

soudně-lékařské služby poskytuje nepřetržitý provoz toxikologické laboratoře
na úseku klinickém a forenzním.
Toxikologická laboratoř provádí průkaz
a stanovení alkoholu, metanolu, etylenglykolu, toluenu, opiátů, amfetaminů,
kannabinoidů, benzodiazepinů, karboxyhemoglobinu a léků. Samozřejmostí
jsou toxikologické analýzy jako součást
pitev. Kromě toho jsou služby toxikologické laboratoře poskytovány klinickým
oddělením a ambulancím, privátním lékařům, zdravotnickým zařízením v regionu, firmám a soukromým osobám a v neposlední řadě orgánům státní správy,
zejména PČR. Toxikologická laboratoř je
akreditovanou laboratoří ČIA dle ČSN EN
ISO 15189:2013.

Ostatky těla
předpisu, a to při podezření, že úmrtí
mohlo být způsobeno trestným činem.
Zákon o zdravotních službách jasně stanoví, kdy zdravotní pitva musí být provedena povinně. Povinnost pitvat se vztahuje na případy náhlých a neočekávaných
úmrtí, jestliže při prohlídce těla zemřelého nedošlo ke stanovení příčiny smrti,
nebo nebyla příčina smrti dostatečně objasněna; případy všech násilných úmrtí

liší. Náš pacient nebývá v té výstavní
televizní kondici, anamnestických údajů
máme k dispozici minimum, někdy vůbec žádné. O to náročnější je dobrat se
zvláště v některých případech k příčině
smrti, což bez dalších vyšetření nejde. Je
nezbytné provést kompletní histologické
vyšetření orgánů, provést toxikologické
analýzy, a to vše přece jen nějakou dobu
trvá, podle náročnosti případu i několik
týdnů. Čím delší interval uplynul mezi
úmrtím a pitvou, o to je složitější a zdlouhavější určit příčinu smrti. Občas máme
i pacienta, který dokonce nezemřel ani
v tomto století a stanovit příčinu smrti je
v takovém případě nemožné. Podstatou
pitvy je pak alespoň určit pohlaví, věk
zemřelého, tělesnou výšku, stáří kosterních ostatků a vyloučit hrubé násilí.
Svým způsobem je to zajímavé zpestření
naší každodenní práce – očistit ostatky od rostlinných kořínků a poskládat
správně kostru a pak se pustit do zkoumání kostí a snažit se vytěžit maximum
informací z minima materiálu.
Oddělení soudního lékařství a toxikologie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice o. z., je jediným pracovištěm
pro celý Ústecký kraj a kromě kompletní

Tým soudního lékařství

prim. MUDr. Andrea Vlčková
Oddělení soudního lékařství
a toxikologie
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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Účast na pracovním veletrhu Trimed Job

Světový den chronické obstrukční plicní nemoci
Krajská zdravotní, a. s.

Společnost Krajská zdravotní, a. s., se již podruhé zúčastnila
pracovního veletrhu Trimed Job pořádaného 3. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Cílem byla prezentace možností profesního uplatnění, vědecko-výzkumného rozvoje a v neposlední
řadě flexibilního zajištění vzdělávacího procesu v oblasti administrace povinných a volitelných stáží či praxí.
Studenti lékařských i nelékařských oborů zejména ocenili informační materiál s celkovým počtem akreditovaných oborů, záznamy operačních výkonů ve formátu 3D a spuštění dalšího kola stipendijního programu Krajské zdravotní, a. s. Součástí programu
veletrhu Trimed Job byla rovněž přednáška náměstka pro řízení
lidských zdrojů Ing. Vojtěcha Krumpa, ve které byly charakterizovány přednosti společnosti, jako kvalitního zaměstnavatele,
a její strategické umístění v Ústeckém kraji. Z pozitivních reakcí
ze strany studentů a organizátorů vyplynulo, že se Krajská zdravotní, a. s., následujícího ročníku veletrhu opět zúčastní.

Studenti sledují prezentaci ve 3D zobrazení
Bc. Martin Černý, MSc., vedoucí střediska lékařské knihovny
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.

Shromáždění Asociace nemocnic České republiky
Krajská zdravotní, a. s.
Shromáždění Asociace nemocnic České
republiky jednalo 8. listopadu v konferenčním sále Nemocnice Na Homolce. Krajskou zdravotní, a. s., která je
členem asociace, zastupoval na shromáždění náměstek pro řízení lidských
zdrojů Ing. Vojtěch Krump. Vedle zprávy

o činnosti asociace a voleb do jejich orgánů bylo jednání věnováno například
nové úhradové vyhlášce, změnám v systému vzdělávání lékařů a představeny
byly také aktuální legislativní záměry Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Mezi témata jednání dále patřil projekt

DRG Restart nebo problematika kybernetické bezpečnosti ve zdravotnických
zařízeních.
Ing. Vojtěch Krump
náměstek pro řízení lidských zdrojů
Krajská zdravotní, a. s.

Celostátní konference Odborového svazu zdravotnictví
a sociální péče ČR
Krajská zdravotní, a. s.
Celostátní konference Odborového svazu
zdravotnictví a sociální péče ČR jednala v pátek 11. a v sobotu 12. listopadu
v pražském hotelu Olšanka. Krajská zdravotní, a. s., byla letos také partnerem
této konference a podpořila její konání.
Konference se zúčastnilo 115 delegátů
z odborových organizací, kteří byli zvoleni na krajských konferencích. Konferenci
krátce zahájily předsedkyně odborového
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svazu Bc. Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ing. Ivana Břeňková. Poté následovala krátká prezentace připomínající
aktivity odborového svazu v uplynulých
dvou letech. Jako host na konferenci
krátce vystoupil také náměstek pro řízení
lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Vojtěch Krump, který zástupcům
odborového svazu poděkoval za dlouhodobou spolupráci a vyzdvihl dobrou

komunikaci mezi Krajskou zdravotní jako
zaměstnavatelem a zástupci odborů.
Mezi hlavní témata konference patřilo
například plánované navýšení mezd,
systém vzdělávání nebo problematika
financování zdravotní péče v návaznosti
na úhradovou vyhlášku.
Ing. Vojtěch Krump
náměstek pro řízení lidských zdrojů
Krajská zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s.
Krajská zdravotní, a. s., se připojila na svých pracovištích v ústecké Masarykově nemocnici a v mostecké nemocnici ke Světovému dni chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN),
který připadá na 24. listopadu. Návštěvníci využili na Oddělení funkčního vyšetřování Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., a na Plicním oddělení Nemocnice Most, o. z.,
bezplatného vyšetření plicní funkce. Zdravotníci provedli desítkám zájemců spirometrii a v případě nálezu jim nabídli možnost konzultace s pneumologem.
Na oddělení funkčního vyšetřování v ústecké Masarykově
nemocnici využilo akce pětatřicet osob, z toho dvacet žen.
„U 31 % vyšetřených jsme odhalili patologický nález, který pacienti konzultovali s pneumologem. Z celkového počtu vyšetřených bylo jen 25 % kuřáků, přitom v 80 % je příčinou tohoto
onemocnění kouření,“ uvedla primářka MUDr. Jarmila Fišerová.
Zdravotníci plicního oddělení mostecké nemocnice vyšetřili
dvaadvacet návštěvníků. „Pacientům s patologickým nálezem
zdravotníci doporučili vyšetření v plicní spádové ambulanci,
neboť někteří přicestovali na naše pracoviště z dálky, například z Rakovníka, ostatní byli objednáni k dalšímu vyšetření
v plicní ambulanci mostecké nemocnice.“ uvedla primářka
MUDr. Hana Mrázková.
Výskyt chronické obstrukční plicní nemoci celosvětově narůstá,
zvyšuje se i úmrtnost na toto onemocnění. V České republice

Vyšetření – spirometrie
trpí chorobou zhruba osm procent obyvatel, ale jen třetina nemocných je léčena, jelikož řada nemocných o svém onemocnění neví. Spirometrie je jednoduché, nebolestivé vyšetření,
které může onemocnění odhalit. Typickými příznaky chronické
obstrukční plicní nemoci je dušnost, chronický kašel, únava
a vykašlávání hlenů. Nemoc nelze vyléčit, ale včasnou diagnózou je možné zahájit léčbu, která výrazně zpomalí zhoršování
stavu a zmírní potíže.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

SMUTNÁ ZPRÁVA

MUDr. František Schöbel
Pan MUDr. František Schöbel zemřel 29. listopadu 2016.
Narodil se v Třebenicích 21. 4. 1932, po absolvování Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze nastoupil v roce 1958 na Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí Krajské
nemocnice v Ústí nad Labem. V roce 1961 složil atestaci z tuberkulózy a respiračních
nemocí (TRN), r. 1968 z interního lékařství 1. stupně a roku 1972 z interního lékařství
2. stupně. Působil jako internista konziliář pro oddělení TRN, byl zástupcem primáře
oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí do roku 1999. Od roku 2000 do 30. 6. 2013
pracoval na oddělení funkčního vyšetřování. V nemocnici v Ústí nad Labem byl zaměstnán bez přerušení 55 let.
Vzpomínáme na něho s úctou a vděčností.
MUDr. Jarmila Fišerová
za kolektiv Oddělení funkčního vyšetřování
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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Nemocnice Teplice

Slavnostní otevření revitalizovaného prostranství
„Revitalizace prostranství před budovou A – poliklinika, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.,“ je název investiční akce, která byla dokončena v Teplicích. Její
realizace přinesla především zlepšení možností pro parkování díky vzniku nových
stání. Slavnostní otevření revitalizovaného prostranství před poliklinikou teplické
nemocnice proběhlo za účasti zástupců vedení Krajské zdravotní, a. s., statutárního
města Teplice a médií ve středu 7. prosince 2016.

„Lidé bydlící v okolí nemocnice mají nedostatek parkovacích míst a věděli jsme,
že popsaná situace nastane. Je několik
možností, jaký režim nastavit – jednou
z nich jsou automaty. Každopádně je parkoviště velkým přínosem, a to nejenom
zvýšením počtu míst, ale také zlepšením
přístupu do polikliniky. Jde tedy o další
kout města, který je hezčí, než býval předtím,“ zdůraznil Jaroslav Kubera, primátor
statutárního města Teplice a senátor.
„Jsme připraveni pokračovat v dynamickém rozvoji investic v rámci Krajské
zdravotní. Již probíhá výběrové řízení
na zhotovitele stavby čtyř nových operačních sálů v teplické nemocnici s propojením do budovy F. Celá akce by měla
stát 180 milionů Kč bez DPH,“ připomněl
nejbližší významnou plánovanou investici Ing. Jiří Novák.

Zprava: Ing. Jiří Novák, Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, Jaroslav Kubera,
Ing. Petr Fiala, PhDr. Radka Růžičková, Ph.D., Bc. Hynek Hanza
Investiční akce v celkové ceně
9 784 824 Kč včetně DPH byla plně hrazena z prostředků Ústeckého kraje a z daru
statutárního města Teplice, které akci
podpořilo na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 16. září 2016 účelovou
investiční dotací ve výši 4 000 000 Kč.
Realizace veřejné zakázky probíhala více
než čtyři měsíce – staveniště bylo předáno 20. 7. 2016, stavba byla dokončena
28. 11. 2016, tedy za 19 týdnů.
„Stavba před poliklinikou byla zaměřena
především na parkování, protože díky ní
vzniklo 85 nových kolmých stání a obnoveno bylo 36 šikmých stání v ulici U Nemocnice. Výrazně se zlepšil vzhled celého prostranství. S představiteli města se
ještě sejdeme, abychom společně řešili
blokování parkoviště majiteli automobilů

z přilehlého sídliště,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s.
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Krom vyřešení dopravní situace je hlavním dosaženým výsledkem zásadní zvýšení počtu parkovacích míst pro pacienty
a návštěvníky polikliniky, potažmo nemocnice, a také došlo k narovnání zvykového práva parkování v zákazu zastavení
či nedodržování zákazu vjezdu. Výsledkem úprav je i celkové zkulturnění prostředí odpovídající současné době.

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent

Nemocnice Teplice

Zbrusu nový pavilon s operačními sály vyroste v dalších letech v areálu nemocnice
v Teplicích. Rozhodlo o tom představenstvo Krajské zdravotní, a. s., která kromě teplické nemocnice spravuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Mostu a Chomutově.

Vizualizace nového pavilonu s operačními sály v teplické nemocnici
Současné operační sály v teplické nemocnici už dlouhodobě svým stavem nevyhovují. Nové sály v chystaném objektu
budou společně s urgentním příjmem,
který je naproti, koncipovat poskytování
zdravotní péče na úrovni odpovídající
současným standardům.
Prohlídka zrekonstruovaného parkoviště a prostranství před poliklinikou

Souběžně s uvedenou investiční akcí
proběhla rekonstrukce vstupu do budovy
teplické nemocnice za cenu 757 843 Kč
a označení včetně Nemocniční lékárny
Krajské zdravotní a zdravotnických potřeb z vlastních provozních prostředků
Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní vybuduje nový pavilon pro operační sály

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Petr Fiala pak shrnul v připravené
prezentaci průběh a výsledky revitalizace
prostranství před poliklinikou a přiblížil
v ní i další investiční záměry připravované
k realizaci, zejména pak vybudování nových operačních sálů a nízkoprahového
urgentního příjmu v teplické nemocnici.

Statutární město
Teplice

www.kzcr.eu

Součástí projektu „Revitalizace prostranství před budovou A – poliklinika,
Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice
Teplice, o. z.,“ bylo i vybudování nové
kanalizace včetně retenční nádrže a odlučovače ropných látek. Dále bylo vybudováno nové veřejné osvětlení včetně
elektrických rozvodů a realizována byla
také celková revitalizace zelených ploch.

V současné době mají lékaři v teplické
nemocnici k dispozici deset operačních
sálů, u čtyř z nich počítá Krajská zdravotní s dalším používáním i po realizaci
výstavby nových sálů. Stávající prostory
tak budou zachovány pro operační výkony v oblasti očního lékařství, urologické
endoskopické operativy, jednodenní

gynekologické operativy a akutní porodnické operativy. Zbývající sály budou
sloužit k rozvoji jednodenní chirurgie
a jejího zázemí.
A nové sály? V nových operačních sálech bude realizováno veškeré současné
spektrum operačních výkonů, které jsou
v teplické nemocnici prováděny. Operovat se zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky.
Nová budova pro operační sály vznikne
v prostoru jižně od pavilonu F, v němž
jsou soustředěny chirurgické obory,
směrem k ulici Anglická. S chirurgickým
pavilonem bude propojena spojovacím

krčkem, dílčí úpravy budou provedeny
i v pavilonu F.
Stavební práce na novém pavilonu v teplické nemocnici její chod nijak významně
nenaruší. Výjimkou bude finální fáze prací, kdy dojde k napojení operačních sálů
na pavilon F a také období rekonstrukce
a rozšiřování výtahových šachet v pavilonu F. Omezený bude pouze pohyb osob
v prostorách, kterých se stavba dotkne,
nikoliv poskytovaná zdravotní péče.
Zajímavou informací pro motoristy přijíždějící do nemocnice v Teplicích jistě
je, že projekt počítá také s výstavbou
25 parkovacích míst pro osobní auta,
dvě z nich budou vyhrazena pro tělesně
postižené. S otevřením přístupu do ulice
Anglická je navržena také parkovací plocha pro zaměstnance s 67 parkovacími
místy, čímž dojde k uvolnění parkovacích
míst pro návštěvníky nemocnice přímo
v jejím areálu.
Výstavba nového pavilonu pro operační sály bude největší investicí v areálu
teplické nemocnice v posledních letech.
Vedení Krajské zdravotní, a. s., předpokládá, že investice by měla dosáhnout
180 milionů korun, náklady na výstavbu
pavilonu vzejdou z nabídek podaných
v otevřeném výběrovém řízení. Zahájení
výstavby je naplánováno na rok 2017
a hotovo by mělo být do dvou let od uzavření smlouvy o dílo s vítězem tendru.
Zdroj:
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Odborná konference V. Internistický den

Masarykova nemocnice

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s., (VIKZ) uspořádal regionální odbornou
konferenci „V. Internistický den“ za účasti přednášejícího prof. MUDr. Michala Krška, CSc., přednosty II. Interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha.
V programu byly prezentovány novinky z „interny“ a příbuzných oborů. Odborným
garantem konference byl MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního oddělení Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

naši Masarykovu nemocnici,“ zdůraznil
MUDr. Josef Liehne.
„S panem primářem Laštůvkou se známe delší dobu a nikdy jsme společně
nebyli na žádném takovém jednání.
V Ústí nad Labem jsem také nikdy nepřednášel a na Internistickém dni dlouho nezaznělo téma endokrinologie, tak
jsem rád pozvání na konferenci přijal,“
řekl prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., který
svou přednáškou, v níž se věnoval problematice nedostatečné činnosti předního laloku hypofýzy, uvedl odpolední blok
programu konference.
„Internistický den pořádáme jako setkání lékařů různých subspecializací interny
a příbuzných oborů a lékařů pracujících
v různých typech zdravotnických zařízení.
Těší nás, že zájem o akci pomalu roste,
počet účastníků letos přesáhl stovku.
Potvrzuje to, že podobná akce má smysl
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Masarykova nemocnice

Klinika úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory v Ústí nad
Labem a Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků, z. s., uspořádala Krajský traumatologický seminář
a Odbornou konferenci všeobecných sester. Nad akcí, která se na začátku prosince konala v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., převzal záštitu náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr.
Stanislav Rybák. Přednášející se ve svých vystoupeních zaměřili na téma „Méně častá poranění a komplikace“.

Odbornou garantkou
sesterské sekce konference byla
Ing. Bc. Soňa Brabcová
Na programu lékařské sekce bylo celkem
19 přednášek. Jejich témata pokryla celou oblast končetinové traumatologie.
Přednášet přijeli do Ústí nad Labem
i lékařští specialisté ze spolupracující

Zleva: MUDr. Jiří Laštůvka
a MUDr. Michal Fejfuša, CSc.
Deset odborných témat konference, která
proběhla 15. listopadu v přednáškových
prostorách VIKZ v areálu ústecké Masarykovy nemocnice, uvedla přednáška
„Akutní intervence syndromu geriatrické
křehkosti“ primářky MUDr. Petry Kozmové z Oddělení následné péče II Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
„Pasivní kouření a kardiovaskulární
choroby“ byl název příspěvku MUDr. Michala Fejfuši, CSc., z interního oddělení
ústecké Masarykovy nemocnice a přednosta prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.,
a MUDr. Albert Malucelli z Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., přiblížili „Mikrochirurgický přímý transnazální a endoskopicky asistovaný přístup pro adenom hypofýzy“. Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.,
přijel do Ústí nad Labem s přednáškou
na téma „Hypopituitarismus“.

Traumatologický seminář a konference všeobecných sester

univerzitní kliniky v Drážďanech. V sesterské sekci se účastnice konference věnovaly mimo jiné úrazům v dětské traumatologii, popáleninám či korzetoterapii.
Konferenci zahájil ředitel zdravotní péče
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. „Jsem rád, že traumatologická
klinika pořádá tyto pravidelné semináře
a jsme pyšní na to, že jde o jednu z mála
klinik, která je v těsném kontaktu i se
zahraničními pracovišti. Klinika úrazové
chirurgie se podílí také na výzkumné, vědecké a publikační činnosti a její lékaři
jsou každoročně oceňováni nejen v rámci ústecké Masarykovy nemocnice, ale
také celé Krajské zdravotní,“ zdůraznil
MUDr. Josef Liehne. Zároveň oznámil, že
k 1. lednu 2017 vznikne na klinice nové
artroskopické centrum.
„Vysoká účast lékařů z ústeckého regionu i mimo něj a kvalita přednášek svědčí

nejen o trvajícím zájmu lékařů o traumatologii, ale i o mimořádné úrovni poskytování péče poraněným pacientům v Masarykově nemocnici,“ uvedl MUDr. Petr
Obruba z Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity
J. E. Purkyně a Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který byl odborným garantem
lékařské sekce.
„Jsem ráda, že o Odbornou konferenci
všeobecných sester, jejíž pátý ročník letos proběhl, je každý rok větší zájem, což
také dokládá účast 123 sester během
přednáškového odpoledne. Přednášky,
které jsme měli možnost vyslechnout,
byly velice kvalitní a svým obsahem mohou být odrazovým můstkem pro jiná
oddělení,” zhodnotila akci Ing. Bc. Soňa
Brabcová ze stejné kliniky, odborný garant sesterské sekce konference.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent

Pracovní dny baze lební již potřetí pořádali ústečtí neurochirurgové

Masarykova nemocnice

V. Internistického dne se ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s.,
zúčastnily desítky zdravotníků
Konferenci zahájil ředitel zdravotní péče
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
MUDr. Josef Liehne. „Velmi si vážím
této akce, protože jde již o pátý ročník a ukazuje se, že je velmi přínosná
a mezi odborníky je o ni zájem. Jsem
rád, že takovým způsobem reprezentuje

a že interní lékařství jako obor integrující
dnešní superspecializovanou medicínu
má budoucnost,“ zhodnotil V. Internistický den primář Interního oddělení Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Jiří
Laštůvka.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent

Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pod
vedením prof. MUDr. Martina Sameše, CSc., uspořádala 16. pracovní dny chirurgie baze lební. Odborným tématem konference
byla „Diagnostika a léčba onemocnění spodiny lební“. Multioborové setkání specialistů zaměřujících se na nejrůznější patologie v oblasti baze lební od vrozených vad, nádorů, cévních lézí až po úrazy se uskutečnilo ve Špindlerově Mlýně ve dnech
24.–26. listopadu 2016. Ústecká neurochirurgická klinika se stala pořadatelem této několikadenní významné akce s mezinárodní účastí již potřetí v novodobé historii.
„Mezinárodního setkání se zúčastnili
specialisté nejen z oboru neurochirurgie,
ale i z otorinolaryngologie, stomatochirurgie a intervenční radiologie. Poprvé
v historii byli k diskuzi také přizvání radioterapeuti a radiochirurgové nejen
z pracoviště Leksellova gama nože, ale
i z protonového centra. Vedle lékařské
sekce probíhalo také paralelní sesterské sympozium zaměřující se na ošetřovatelské problémy u pacientů s těmito

komplikovanými diagnózami,“ shrnul
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., má působnost nadregionálního specializovaného centra se
spádem 1,25 milionu obyvatel. Klinika spolu se svojí laboratoří lební baze

patří mezi vedoucí centra zaměřující se
na tuto vysoce specializovanou problematiku. Za zmínku stojí fakt, že jako jediné pracoviště ve střední a východní Evropě byla ústecká neurochirurgická klinika
Světovou neurochirurgickou společností
(WFNS) zařazena již před více než deseti
lety mezi certifikovaná edukační centra
nejvyššího stupně A.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent
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Světový den předčasně narozených dětí

Masarykova nemocnice

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se letos
poprvé zapojila do oslav Světového dne předčasně narozených dětí, který připadá
na 17. listopad. Spolu s dalšími městy, kde se po celém světě v tento den rozsvěcí
významná místa purpurovou barvou, se rozsvítila i dominanta metropole Ústeckého
kraje – zámeček Větruše. V tento den proběhlo i tradiční setkání předčasně narozených dětí v ústeckém dětském centru „Domeček u Rondelu“. Záštitu nad akcí převzala primátorka statutárního města Ústí nad Labem Ing. Věra Nechybová a primář
Novorozeneckého oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., MUDr. Petr Janec, MHA.

v ústecké porodnici prožívala těžké chvíle života. Sraz beru i jako takové poděkování lékařům a zdravotním sestrám,
které s námi tímto obdobím prošli,“ řekla maminka Jana Perović z Jablonce nad
Nisou, které se ve 24. týdnu těhotenství
narodil v ústecké Masarykově nemocnici
syn Dušan.

Krajská zdravotní ocenila dobrovolné dárce krve

Nemocnice Chomutov

Hematologicko-transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., ve spolupráci s Českým červeným křížem ocenilo zlatou plaketou prof. Janského za 40 bezplatných odběrů krve 26 dobrovolných dárců krve. Další dárce pak
obdržel zlatý kříž 2. třídy za 120 odběrů. Ocenění převzali ti, kteří pravidelně darují
svou krev v chomutovské nemocnici a nemají v Chomutově či Jirkově trvalé bydliště.

Ke gratulacím dárcům se připojila ředitelka zdravotní péče chomutovské
nemocnice MUDr. Irena Voříšková (vpravo)

Setkání „minidětí“ v Domečku na Rondelu
MUDr. Ing. Martin Pánek uvedl, že ústecké novorozenecké oddělení je jedním
z 12 perinatologických center v České
republice, které poskytuje péči všem
patologickým novorozencům narozeným
od 24. týdne těhotenství. „Tyto děti potřebují vysoce specializovanou péči a narození takového miminka výrazně ovlivňuje život celé rodiny. Rozhodli jsme se
proto pro pořádání pravidelných setkání
našich bývalých dětských pacientů. Je
to velmi dobrá zpětná vazba i pro nás,
zdravotníky. Vidíme, jak naši malí pacienti rostou a vyvíjejí se a samozřejmě to
má velký význam i pro rodiče, kteří jsou

leckdy z velké dálky a zde mají možnost
se potkat s rodiči, řešícími stejné nebo
obdobné problémy, které rodiče donošených dětí prakticky neznají,“ řekl
MUDr. Ing. Martin Pánek.
Pro nedonošené děti, jejich sourozence
a rodiče byl v dětském centru „Domeček
u Rondelu“ připraven pestrý program.
Poté se všichni společně vydali do Obchodního centra Forum v Ústí nad Labem,
aby z nevyššího patra zhlédli purpurově
nasvícený zámeček Větruše. „Na srazu
,minidětí‘ jsme podruhé. Je dobře, že
se taková setkání pořádají. Mohu vidět
maminky a jejich děti, se kterými jsem

Purpurově nasvícený zámeček Větruše
Zdravotníci Novorozeneckého oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., každoročně hospitalizují zhruba 150 dětí
na jednotce intenzivní nebo intermediární péče. Tím nejčastějším důvodem
je jejich předčasný příchod na svět, který s sebou může nést různé zdravotní
komplikace.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
Foto Petr Berounský

Krajská zdravotní, a. s., pro akci, která se
na hematologicko-transfuzním oddělení
uskutečnila 29. listopadu 2016, připravila dárcům malé občerstvení a drobné
dárky. Po slavnostním předání zlatých
plaket dárci absolvovali malou exkurzi

do prostor transfuzní stanice. Mohli se
tak podívat do míst, kam běžně přístup
nemají.
Michal Marek, jeden z oceněných dárců, si prohlídku oddělení pochvaloval.
„Všechny informace byly pro mě nové.
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„Většina krevních přípravků, jakou jsou
červené krvinky a plazma, se spotřebuje v nemocnicích v Chomutově a Mostě.
Zhruba polovinu červených krvinek posíláme do Fakultní nemocnice v Motole
pro onkologicky nemocné děti. Plazma
se posílá dál ke frakcionizaci,“ vysvětlila MUDr. Vladimíra Kašková, primářka
hematologicko-transfuzního
oddělení
chomutovské nemocnice, které je kromě Chomutovska spádové také pro
Mostecko.
K 31. 12. 2015 byl počet evidovaných
dobrovolných dárců krve z oblasti Chomutovska a Mostecka 6 729, z nichž
v samotném okrese Chomutov jich vedli
v registru 3 403.
Ivo Chrástecký, tiskový referent

Mikuláš v Chomutově
OSLAVY sv. MIKULÁŠE – DĚTSKÉ LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ
V prvním prosincovém týdnu proběhly na dětském lůžkovém
oddělení chomutovské nemocnice oslavy sv. Mikuláše.
Jako každý rok i letos tuto akci připravily pedagogické pracovnice ze ZŠ a MŠ při nemocnici za pomoci oslovených sponzorů.
Děti prožily příjemné předvánoční dopoledne – od Mikuláše
a čerta obdržely bohatou nadílku a zároveň celé dopoledne proběhlo v duchu vánoční dílničky, kde se tvořily adventní věnce
i postavičky andělů, čertů a Mikulášů.
Velmi si vážíme vstřícnosti všech, kteří nás obdarovali a umožnili dětem i v nemocnici prožít krásný předvánoční čas.
za pedagogický sbor
Mgr. Koziolová Hana

www.kzcr.eu

Člověk si myslí, že mu tady krev odeberou a hned pošlou dál. Ale ona se musí
ještě zpracovávat, jak nám paní primářka
podrobně ukázala. A jak jsem se k dárcovství dostal? Po škole jsem pracoval
ve Škodě Mladá Boleslav, kde jsem začal
krev darovat. Po návratu domů do Kovářské jsem v dárcovství pokračoval. Zvou
mě tak jednou za dva tři měsíce,“ řekl
Michal Marek.

Za dětmi na dětská oddělení přišel Mikuláš
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Konference věnovaná péči o pacienty oddělení hrudní chirurgie

Masarykova nemocnice

Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské
komory v Ústí nad Labem a Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků, z. s., uspořádalo odbornou konferenci „Hrudní chirurgie v Ústí nad
Labem v roce 2016“. Nad akcí, která se uskutečnila v úterý 6. prosince 2016 v přednáškových
prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., převzal záštitu náměstek hejtmana
Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. Odborným garantem konference byl MUDr. Ivan Staněk, MBA, primář Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
Odborníci si připravili přednášky na témata „Rok 2016 na oddělení hrudní chirurgie“,
„Využití CTC u pacientů s karcinomem plic“,
„Jsme při čtení rdg. dost pozorní?“ a „Pneumoperitoneum v diferenciální diagnostice
brániční kýly“. V dalším bloku se přednášející
věnovali tématům „Změny ventilačních funkcí
u pacientů po resekci plic“, „Letem světem
hrudníkem“ a „Cytologicko-energetické monitorování u pacientů s pleurálními výpotky“.
„Konference se koná již 13. rok a její význam
spočívá hlavně v tom, že se alespoň jedenkrát
za rok setkáváme se všemi spolupracujícími
odbornostmi, jejichž pracovníci se podílejí
na péči o naše společné pacienty. Předáváme si tak cenné informace nejen o výsledcích
naší celoroční práce, ale i o novinkách, které
v našem oboru hrudní chirurgie zavádíme,

MUDr. Ivan Staněk, MBA

abychom tak zlepšili dlouhodobé výsledky
naší práce. Jsme rádi, že se konference zúčastňují i lékaři a sestry plicních oddělení
a plicních středisek z naší spádové oblasti.
Především jim je konference určena, protože
jsou to oni, kdo k nám pacienty odesílají,“
vysvětlil hlavní cíle tohoto setkání MUDr. Ivan
Staněk, MBA.
„Mezi nejvýznamnější novinky v oboru hrudní
chirurgie jistě patří provádění velkých resekčních výkonů miniinvazivní cestou, stejně jako
tomu bylo zavedením laparoskopického přístupu před lety v oblasti břišní chirurgie. Obdobně i v hrudní chirurgii se před třemi čtyřmi
roky v České republice začalo operovat torakoskopickým přístupem a počet takto provedených lobektomií, tedy odstranění plicního
laloku, dramaticky roste. My se tomuto trendu
musíme přizpůsobit, protože pacienti právě
takové zákroky budou zanedlouho vyžadovat. V Česku se už na mnoha pracovištích provádí a na tom našem v ústecké Masarykově
nemocnici samozřejmě nechceme, aby nám
ujel vlak,“ upozornil MUDr. Ivan Staněk, MBA,
na trend, o němž s kolegy diskutoval.
Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent

Primář I. Interního oddělení – MUDr. Mgr. Václav Mála

Nemocnice Teplice

Zkusil jste ještě jiné obory?
Ve své profesní kariéře se v rámci interního
lékařství věnuji především kardiologii, nicméně jakýmsi „koníčkem“ je pro mne rovněž urgentní lékařství a intenzivní medicína,
ve kterých jsem se kvalifikoval. Delší dobu
jsem působil jako lékař záchranné zdravotnické služby a také urgentního příjmu.
Jak dlouho působíte v teplické nemocnici?
Proč jste se rozhodl pracovat jako lékař na interním oddělení?
Oboru vnitřní lékařství jsem se začal věnovat
již během studia na lékařské fakultě. Líbila
se mi jeho obsáhlost, prolínání s prakticky
všemi ostatními obory, možnost pokračování
ve vzdělávání v některém z interních podoborů, ale také široká škála dovedností včetně
zobrazovacích a instrumentálních vyšetření,
kterým se lékaři tohoto oboru mohou naučit.
Je to dle mého názoru vedle chirurgie základní obor tvořící kostru celého lékařství.
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V teplické nemocnici pracuji již třetím rokem,
nastoupil jsem na pozici vedoucího lékaře
interní JIP, následně jsem působil současně
i v pozici zástupce primáře interního oddělení.
Kolik má vaše oddělení stanic a na jaké se
rozdělují?
Interní oddělení I. disponuje dvěma lůžkovými stanicemi standardních interních lůžek
a jednotkou intenzivní péče. Zabezpečujeme
péči o pacienty v celém rozsahu interního
lékařství včetně pacientů s ohrožením a selháváním/selháním základních životních

funkcí. V tomto se péče o naše pacienty velmi úzce prolíná s oborem anesteziologie
a resuscitace.
Jaká jsou vaše vize a plány na postu primáře
teplické interny?
Kdybych měl odpovědět co nejstručněji, řekl
bych, že bych chtěl, aby interní oddělení bylo
tím, na které se nejen pacienti, ale i jejich
ošetřující lékaři s důvěrou obrátí v případě
potřeby a dostane se jim plné a kvalifikované
péče, která povede k jejich uzdravení.
Ke splnění této vize je potřebná především
kontinuální práce na vzdělávání lékařského
i středního zdravotnického personálu, obnovování a vylepšování přístrojového a technického vybavení našeho oddělení, ale i vylepšování celkového pracovního prostředí,
ve kterém většina zaměstnanců oddělení tráví velkou část svého pracovního života.
ptal se Petr Sochůrek
redaktor Infolistů

Krajská zdravotní představila nový pokoj paliativní péče

Nemocnice Teplice

Komfortnější pokoj pacientům v terminálním stadiu onkologického onemocnění nově nabídne
II. Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. Na lůžkové stanici byl
za podpory sponzorů vybudován pokoj paliativní péče, který nabídne nemocným hlavně soukromí, možnost celodenního pobytu rodinného příslušníka, a to i s možností přespání.

i kaplanské služby. Pobyt na pokoji paliativní
péče je pro pacienta zcela bezplatný,“ řekla
Mgr. Kateřina Vágnerová.
Na vybudování pokoje paliativní péče se finančně podíleli dva hlavní sponzoři, kterými
jsou Nadace Evy Matějkové, jež na provoz tohoto pokoje věnovala finanční částku ve výši
30 tisíc Kč a firma Globe Medical s.r.o., která věnovala polohovací pomůcky. Nemalou
částku 15 tisíc Kč se podařilo vybrat na jarním charitativním koncertu, jehož výtěžek byl
určen právě pro vybudování tohoto pokoje,
a díky drobným dárcům.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Zleva: MUDr. Tomáš Hrubý,
Mgr. Petra Čopová, Jan Rychtařík,
MUDr. Ladislav Hadraba
MUDr. Ladislav Hadraba, primář II. Interního
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Teplice, o. z., uvedl, že jeho oddělení se specializuje na problematiku onemocnění zažívacího traktu. „Do toho spadají i onkologická
onemocnění a bohužel pacientů takto nemocných a v poslední etapě života, kteří vyžadují
paliativní péči, je spousta. Jsme rádi za pokoj,
který zlepší komfort a kvalitu péče o tyto nemocné,“ dodal MUDr. Ladislav Hadraba.
Hlavní sestra Nemocnice Teplice, o. z., Mgr. Kateřina Vágnerová doplnila, že na pokoji bude
pacientovi poskytována hlavně komplexní aktivní lékařská a ošetřovatelská péče. „Bonusem pro pacienta je hlavně soukromí, příjemné prostředí a možnost využití dobrovolnické

Pokoj paliativní péče

Napsali nám... Poděkování oddělení následné péče v Teplicích
Vážené paní, pánové.
Cca 2 měsíce ležela na oddělení
následné péče v ženském oddělení matka Milena Plocková (ročník narození
1923). Po celou dobu až do jejího skonu jsem
k ní denně chodil na návštěvu a mohl sle
dovat péči o matku a ostatní pacienty, vlastně
chod celého oddělení. Toto sledování mi zcela

změnilo dřívější negativní náhled na „LDN“,
dnešní ONP.
Chtěl bych touto cestou vyjádřit hluboké
uznání celému kolektivu od ošetřujícího lékaře, zdravotních sester a sanitářek. Super
vlídné zacházení s pacienty, dokonalá čistota
na celém oddělení od pokojů až po WC, a konečně i komunikace se mnou, vždy s neskonalou trpělivostí!!! A to přesto, že matka nebyla

ideální pacient. To vše způsobilo, že člověk
přestal docházet na návštěvy „s obavami z tohoto prostředí“.
Chtěl bych Vám touto cestou k tak dobře fungujícímu úseku nemocnice blahopřát a poprosit, abyste vyjádřili dík a uznání zmíněnému
kolektivu.
Zdravím
V. Plocek, Teplice
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Canisterapie na oddělení následné péče

Nemocnice Most

Oddělení následné péče nemocnice v Mostě poskytuje svým pacientům od podzimu
2016 novou doplňkovou službu. Za klienty oddělení, které není umístěno v areálu
Nemocnice Most, o. z., ale v mostecké části Zahražany, začali docházet specializovaní terapeuti vyškolení v poskytování canisterapie.

Canisterapie pomáhá zdravotníkům v péči o nemocné
CO TO VLASTNĚ CANISTERAPIE JE A CO
OBNÁŠÍ?
Canisterapie je způsob terapie, který využívá příznivého působení psa na zdraví
člověka, přičemž jako zdraví definujeme
stav psychické, fyzické a sociální pohody.
Označujeme tak podpůrně-rehabilitační
metodu pozitivního psychosociálního
a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby prostřednictvím speciálně
vedeného a vycvičeného psa nebo feny.

Výsledkem je zlepšení psychologické
a sociálně-integrační stránky člověka.
Jedná se o metodu podpůrnou, využitelnou v situacích, při kterých jiné metody
selhávají, nebo je nelze použít.
JAKÉ JSOU HLAVNÍ CÍLE CANISTERAPIE?
Rozvoj citových schopností – uspokojování potřeby něžnosti, vyjadřování citů,
pocit bezpečí u pejska, spontánnost projevu atd.

Rehabilitační oddělení má nový bazén

Rozvoj rozumových schopností – prodloužení doby soustředění, rozvoj pozorovacích schopností, rozšiřování slovní
zásoby.
Rozvoj pohybových schopností – zvyšování motivace k pohybu, zlepšování jemné a hrubé motoriky, uvolnění svalstva.
Na pacientech je znát až neuvěřitelná
změna po návštěvě pejska, kdy si ho mohou pohladit, kdy pejsek každé pohlazení vděčně přijímá a naopak ho svým
vlhkým a studeným čumákem vyžaduje.
Pacienti vítají pejska, i s jeho doprovodem (vyškoleným psovodem), úsměvem
již ode dveří a těší se. Je to mnohdy první
úsměv, který od pacienta vidíme za celou
dobu hospitalizace.
Bohužel, v dnešní hektické a uspěchané
době vnímá mnoho pacientů samotu,
jsou nešťastní, protože všechno, co znali
a měli se najednou změnilo. Často měli
své domácí zvíře, které museli opustit
a ke kterému se již nemohou vrátit.
Těší nás, že službu canisterapie můžeme pacientům nabídnout a věříme, že
nezůstane pouze u ní, ale naopak bude
docházet postupně k dalšímu rozšiřování péče, kterou si naši pacienti plně
zaslouží.
prim. MUDr. Tomáš Zelenka
Marie Brabcová, sociální sestra
Nemocnice Most, o. z.

Nemocnice Most

XXIV. Ostravské dny forenzních věd Ostravice 2016 očima laborantů

Nemocnice Most

Ve dnech 5. 10. – 7. 10. 2016 proběhla konference Ostravské dny forenzních věd,
kde ústřední odborné téma bylo „Náhlá srdeční smrt“ a naše laboratoř se aktivně
zúčastnila jednou přednáškou a jedním spoluautorstvím. Konference byla pořádána ostravským pracovištěm Ústavu soudního lékařství FN Ostrava, jako každý rok
v nádherném prostředí Beskyd s výhledem na Lysou horu. V horském hotelu se sešlo
téměř 200 účastníků z celé České republiky nejen z nejrůznějších medicínských oborů ať již klinických, tak forenzních věd, ale také celá řada odborníků státní správy,
převážně pak z řad státních zástupců, soudců a policejních složek.
Odborný program probíhal v několika
blocích. První den v dopolední části si
účastníci poslechli především přednášky z klinické části, kde první přednáškou
o náhlém srdečním úmrtí v dětském věku
přispěl dětský kardiolog FN Ostrava. Dalším zajímavým klinickým příspěvkem
o náhlé smrti z pohledu kardiogenetiky,
o současných doporučeních a možnostech vyšetření posluchače seznámila lékařka z kliniky kardiologie IKEM Praha.
Odpolední program prvního dne a také
dopolední program následujícího dne
probíhal především pod taktovkou soudních lékařů z téměř všech pracovišť ČR,
jako vždy byla přednáškami zastoupena
také Slovenská republika. Za královéhradecký ústav soudního lékařství přednosta
prezentoval vizi oboru soudního lékařství
v diagnostice a léčbě kardiovaskulárních
onemocnění. Olomoučtí autoři ústavu
soudního lékařství přednesli případ náhlé srdeční zástavy a smrti schizofrenního
pacienta psychiatrické kliniky po aplikaci

elektrických výbojů tzv. taserem (distanční elektrický paralyzér) během jeho
pacifikace Policií ČR. Nesmírně zajímavé přednesy měli soudní lékaři slovenského a brněnského pracoviště na téma
postmortální diagnostika u pacientů
s implantovaným kardioverter-defibrilátorem, který v sobě má obsaženo paměťové zařízení. Cílem jejich sdělení bylo
popsat, jak je technicky možné u správně
postmortálně explantovaného přístroje provést bezdrátový přenos uložených
dat a tato následně analyzovat a nastínit možnosti pro soudně-lékařskou diagnostiku i kardiologickou praxi. Oddělení
soudního lékařství v Pardubicích představilo téma náhlé srdeční smrti u mladé ženy z endokrinních příčin, v kterém
přispělo také naše oddělení laboratorního komplementu svými biochemickými
výsledky, které potvrdily autoimunitní
zánět tkáně štítné žlázy a tak napomohlo
k objasnění příčiny úmrtí.

Litvínovští hokejisté potěšili na Mikuláše nemocné děti
na dětském a dorostovém oddělení v mostecké nemocnici.
Dva zástupci litvínovských hokejistů Jiří Gula a Lukáš Válek
udělali radost nemocným dětem bohatou mikulášskou nadílkou v podobě balíčků plných sladkostí, které jim předali. Svou
přítomností a dárky tak přispěli k zpříjemnění tohoto dne, který děti musí trávit v nemocnici.
Děkuji hokejovému klubu Verva Litvínov za výborný nápad
a všem přejeme krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce.

Lenka Mohauptová, vedoucí fyzioterapeut
Nemocnice Most, o. z.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů

Eva Mašková, vrchní sestra
Dětské a dorostové oddělení
Nemocnice Most, o. z.
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Uvedený příspěvek představil jen ten
nejzajímavější výčet velké a obsáhlé řady
odborně obohacujících přednášek, které měly posluchače zaujmout tématem
„Náhlá srdeční smrt“ jednak z pohledu
klinických lékařů kardiologů a jednak
z pohledu té „druhé“ strany, tedy při odhalování příčin úmrtí, u něhož spolupracují a jsou vzájemně propojeny forenzní
obory, v kterých začíná mít významné
zastoupení také klinická laboratorní
diagnostika.
Vladimíra Černá, Eva Herkommerová
Centrální laboratoř
Oddělení laboratorního komplementu
Nemocnice Most, o. z.

Mikulášská nadílka v Mostě

Kvůli častým závadám prošel během několika měsíců rozsáhlou opravou bazén Rehabilitačního oddělení
Krajské zdravotní, a. s – Nemocnice Most, o. z. Výsledkem je velmi pěkný bazén v hezkém prostředí, což jistě
přispěje ke zvýšení kvality rehabilitační péče o naše pacienty. Díky rehabilitaci v bazénu pacient dosáhne lepšího protažení svalů a následně zvětšení rozsahu pohybu v kloubech lépe, než kdyby cvičil na suchu.

Zrekonstruovaný bazén

Poslední odborné odpoledne patřilo toxikologům, kde naše pracoviště bylo zastoupeno přednáškou na téma úmrtí toxikomana v azylovém domě po intoxikaci
velmi vzácně zneužívaným fenyletylaminem. Olomoucká toxikologie prezentovala první případ intoxikace isopropylnitritem (slangově „poppers“, aplikuje
se inhalačně před a během sexuálního
styku), který je velmi obtížné analyzovat.
Odborný program uzavřela odborná toxikologická přednáška, která byla z Brna
a přinesla informaci o po velmi dlouhé
době zaznamenané sebevražedné otravě kyanidy.

Litvínovští hokejisté navštívili malé pacienty
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Adventní malování pro děti

POZVÁNKA

Nemocnice Most

CHOMUTOVŠTÍ PIRÁTI POMOHOU NEMOCNICI

Dílčí knihovna Nemocnice Most, o. z., ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem uspořádala 30. listopadu adventní malování pro děti.
V prostoru knihovny si děti mohly vyrobit vánoční přáníčko a ozdobit perníčky, které napekla koordinátorka dobrovolníků Daniela
Kováčová. Část hotových výrobků byla poskytnuta na mikulášskou
nadílku pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most. Kateřina Dušková, knihovnice v mostecké nemocnici, zhodnotila akci:
„Malování se dětem velmi líbilo a zdobení perníčků krásně doladilo
vánoční atmosféru. Společně doufáme, že se podobná akce bude
znovu opakovat.“ Vedoucí Střediska lékařské knihovny Krajské
zdravotní, a. s., Bc. Martin Černý, MSc., doplnil: „Snažíme se pracoviště lékařské knihovny proměnit na kreativní centra, která budou
otevřená zaměstnancům KZ, studentům, ale i dětem. Na základě
úspěšné spolupráce s mosteckými dobrovolníky chystáme podobnou akci na Velikonoce.“
Tvořivá dílnička

redakce Infolistů

redakce Infolistů

Nemocnice Děčín

Intoxikace neboli otrava houbami vzniká po požití jedovatých hub. Jedlé houby mohou být pro organismus toxické, pokud jsou nevhodně skladovány nebo nesprávně
zpracovány.
Nejjedovatější houbou v České republice
je muchomůrka zelená – způsobuje tzv.
hepatotoxický typ otravy. Smrtelnou se
stává při požití 1–2 plodnic. První příznaky se projeví po 8–12 hodinách od požití
houby a trvají 1–4 dny. Jsou jimi prudká
bolest v břiše, úporné zvracení a průjmy,
slabost, schvácenost, žízeň, selhání ledvin, kolaps. Pokud nemocný toto období
přežije, nastává druhá fáze, kdy dochází
k těžkým známkám selhání ledvin a jater. Může skončit kómatem 10.–12. den
po požití jedovaté houby. Pokud nemocný přežije, zůstávají játra a ledviny trvale
poškozené. Úmrtnost je 50–80%. Specifickým antidotem při poškození jater
muchomůrkou zelenou je kyselina thiooktová. Hepatotoxický typ otravy také
způsobuje muchomůrka hlíznatá a jarní.
Další typ otravy, tzv. neurotoxický typ
probíhá po 30–60 minutách od požití
houby. Způsobuje ho např. muchomůrka
červená, slámožlutá a tygrovaná. Otrava
má mykoatropinové příznaky: suchost
sliznic, mydriázu, zčervenání sliznic,
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Intoxikace houbami
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Hokejový klub Piráti Chomutov připravuje jeden ze svých ligových zápasů v jiném duchu. Hráči nastoupí ve speciálních dresech připomínajících symboliku zdravotnictví a výtěžek utkání (získaný
především dražbou dresů a částečně podílem z prodeje fanshopu) bude věnován chomutovské nemocnici. Utkání bude provázeno i doprovodným programem ze strany nemocnice (měření glykemie,
vyšetření krevního tlaku divákům…). Projekt bude koncipován jako podpora mamografického centra
a předpokládáme i jako osvětový program k preventivnímu vyšetření prsu.
Předběžné datum charitativního zápasu je naplánováno na 22. 1. 2017, může však být ovlivněno
vysílacími právy televize a hokejového svazu.
Přesný termín před hokejovým kláním upřesníme na internetových a facebookových stránkách
Krajské zdravotní, a. s.

poruchy vědomí. Muskarinové příznaky
– zvýšené slinění, bronchiální sekrece,
bronchospasmus, samovolné záškuby
jednotlivých svalových vláken viditelných
pod kůží. Křeče se objevují při otravě strmělkami a vláknicemi. Při otravě vláknicí
začervenalou hrozí otok plic a srdeční
kolaps. Antidotem jedu je atropin. Úmrtnost je 2–5%. Nutný je výplach žaludku
a klyzma.
Vazotický typ otravy má příznaky podobné jako při otravě alkoholem. Zčervenání
tváří, nauzea, zvracení. Patří sem otravy
hnojníkem inkoustovým.
Velmi častý je gastroenterický a kolitický typ otravy. Často se zaměňuje s jinými onemocněními. Příznaky se objevují
zhruba 4 hodiny po požití. Dochází k průjmům, zvracení, dehydrataci organismu.
Tento typ způsobuje např. hřib satan, holubinka vrhavka, pečárka zápašná, starší
plodnice kuřátek a hlíva olivová. Nejtěžší
otravou tohoto typu je otrava závojenkou olovovou a čirůvkou tygrovanou.

Příznaky přichází asi po 2 hodinách a obtíže trvají 2–3 dny. Provádí se výplach
žaludku a klyzma.
Při podezření na otravu z hub je velmi
důležité zjistit druh houby a čas požití.
Velký význam má mykologické vyšetření zvratků a zbytků potravy. K léčebnému úspěchu přispívá rychlé odstranění
hub z těla výplachem žaludku a podání
absorpčního uhlí. Vyloučení toxické látky z těla postiženého můžeme provést
několika způsoby: podání salinických
laxativ, hemoperfuzí, peritoneální dialýzou. Mezi prvořadou léčbu symptomů
patří stabilizace dechu a krevního oběhu, zajištění hydratace organismu a zabránění minerálové dysbalance. Sledujeme stav vědomí, funkci ledvin a jater,
léčíme křeče, korigujeme acidobazickou
rovnováhu.
Prevencí otrav houbami je jejich dokonalá znalost. Nejsme-li si jisti, zda je houba
jedlá a zdravá, houbu nejíme. Houby nenakupujeme u pochybných prodejců.
Hana Chourová
Interní ambulance
Nemocnice Děčín, o. z.
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Léčíme
pohybové ústrojí

Léčíme
cévní onemocnění

Léčíme
nervová onemocnění

Poruchy
pohybového
aparátu
zánětlivého a degenerativního
původu, vertebrogenní syndromy,
onemocnění svalů, vazů a povázek,
stavy po úrazech a operacích pohybového ústrojí, vrozené ortopedické
vady, skoliózy, juvenilní chronická
artritida.

Choroby periferních cév, stavy po
zánětech žil a chronického lymfatického otoku, stavy po operacích cévního
systému, profesionální vazoneurózy,
hypertenzní choroba I. – III. stupně,
oběhové poruchy v důsledku onemocnění cukrovkou.

Stavy po mozkových příhodách,
stavy po operacích páteře a mozku,
roztroušená skleróza, vrozená obrna,
dětská mozková obrna, hybné poruchy po zánětech mozku a míchy,
svalová onemocnění, nervové poruchy v důsledku onemocnění cukrovkou.

Rezervujte na tel.: 417 977 444, nebo na www.lazneteplice.cz
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Extravaskulární tělní tekutiny, konference v Chicagu
Letos uplynulo 20 let od doby, kdy jsem se začal zabývat problematikou vyšetřování
mozkomíšního moku. Mé počáteční uvažování bylo velmi zjednodušené. Zvýšená či
snížená úroveň toho kterého laboratorního parametru znamená to či ono postižení
centrálního nervového systému (CNS). Naštěstí jsem si záhy uvědomil, že se s tímto
pohledem na živý organismus příliš daleko nedostanu. Jsem biolog a tomu musí odpovídat způsob mého uvažování. Úrovni příslušných laboratorních parametrů vždy
předchází určité biologické procesy. Takže nadále již nikoliv výsledné hodnoty laboratorních parametrů, ale informace o procesech, které jim předcházely. A podstata
problému se přesouvá na rozhodování, které parametry a v jakém materiálu pro získání dostatečně hodnotné informace zvolit.

tekutin krom jiného umožňuje též sledování dynamiky lokální zánětlivé odpovědi a tím také průběžné hodnocení stavu
vyvolávajícího podnětu. Tento princip
považujeme za velmi užitečný nejen pro
samotnou diagnostiku, ale především
pro monitorování vývoje patologického
procesu v příslušném orgánovém systému. Cením si jej zejména při sledování
vývoje příslušného orgánového systému

REZERVOÁR EXTRAVASKULÁRNÍ TĚLNÍ
TEKUTINY JAKO VÝBORNÝ ZDROJ INFORMACÍ O STAVU SOUVISEJÍCÍHO ORGÁNOVÉHO SYSTÉMU
Likvor je typickou extravaskulární tělní
tekutinou. Jeho složení je z velké části
ovlivňováno procesy v CNS. Svoji pozornost zaměřme na lokální chování imunitního systému v oblasti související s likvorovým kompartmentem. Představme
si, že CNS je vystaven působení různých
faktorů, které mohou vést k porušení
jeho integrity. Proti těmto faktorům působí právě imunitní systém. Pokud aktivita
imunitního systému překročí určitou úroveň, hovoříme o zánětlivé odpovědi. Zánětlivá odpověď v CNS se zpravidla promítá do složení likvoru. Naším zájmem
je likvor analyzovat, zánětlivou odpověď
detekovat a určit její charakter. Podle
charakteru lokální zánětlivé odpovědi
v likvorovém kompartmentu totiž můžeme přesněji cílit při pátrání po příčině
postižení CNS. Tak kupříkladu purulentní
zánět nás obvykle nasměruje na extracelulární bakterie, razantní zánět s oxidačním vzplanutím makrofágů vymezí okruh
podezřelých agens na intracelulární bakterie, kvasinky, plísně či tumor atd.
Pokud princip sledování lokální imunitní odpovědi funguje v likvorovém kompartmentu, bude aplikovatelný i na rezervoáry jiných extravaskulárních tělních
tekutin. To jsme si řekli před několika
lety a výsledkem je současná zkušenost
s vyšetřením mnoha set vzorků pleurálních výpotků u pacientů s postižením
orgánů dutiny hrudní, mnoha set vzorků peritoneálních dialyzátů u pacientů
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na peritoneální dialýze, četných vzorků
ascitu u pacientů s postižením orgánů
dutiny břišní, četných vzorků perikardiálních výpotků u pacientů s kardiálním
postižením, řady vzorků plodové vody
u pacientek s rizikovým průběhem gravidity, řady vzorků synoviální tekutiny u pacientů s postižením kloubů a také několika vzorků nitrooční tekutiny u pacientů
s oftalmologickým postižením atd.
U zánětlivé odpovědi obvykle platí, že
přetrvává při působení vyvolávajícího
podnětu. S jeho vymizením zánět ztrácí
na intenzitě a posléze zaniká. Cytologicko-energetický princip, který uplatňujeme
při vyšetřování extravaskulárních tělních

po chirurgické intervenci. Velmi efektivně
totiž pomáhá odlišit žádoucí reparační
a regenerační procesy od nežádoucích
komplikací infekčních i neinfekčních.
Sledování lokální imunitní odpovědi
v určitém orgánovém systému za pomoci příslušné extravaskulární tekutiny
tvoří základní, nikoliv však výhradní, pilíř vyšetření. Vedle chování imunitního
systému nás zajímají též informace související s dalšími významnými lokálními
jevy, např. rozsah buněčného rozpadu,
průběh krvácení, přítomnost infekčních
agens, výskyt nádorových elementů, metabolické změny, specifikace tekutin nejasného původu atd.

a biomedicínské centrum
INTERNATIONAL CONFERENCE
ON CLINICAL CHEMISTRY AND
LABORATORY MEDICINE; OCTOBER
17-18, 2016; CHICAGO, ILLINOIS,
USA
Za těch 20 let působení v branži mi
prošlo rukama cca 35 000 vzorků
extravaskulárních tělních tekutin, převážně likvorů. Díky zpětné vazbě, kterou mi dlouhodobě
poskytují kolegyně a kolegové ze
spřátelených klinických pracovišť,
jsem získal patřičné zkušenosti a vytvořil si vlastní vyšetřovací
postupy. Nadešel tedy čas k jejich
představení světu. Doposud se tak
dělo prostřednictvím odborných
periodik. Nyní jsem zvolil jinou formu a s požehnáním ředitele Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
MUDr. Josefa Liehneho jsem se
v půli října letošního roku vypravil
osobně do Chicaga na Mezinárodní
konferenci klinické chemie a laboratorní medicíny, kde jsem jménem
autorského kolektivu P. Kelbich, A.
Hejčl, J. Procházka, E. Hanuljaková, I. Staněk, V. Malý, O. Karpjuk, E.
Svítilová a M. Sameš odprezentoval
přednášku na téma „Cytological-energetic principle examination of
the extravascular body fluids, including the cerebrospinal fluid”. Akci
hodnotím jako velmi obohacující
z pohledu učinění prvního krůčku
na americký kontinent, navázání
kontaktů se zahraničními kolegy,
odstranění notné porce psychických zábran, značného posílení
motivace pro další práci a jejího
pokračujícího exportu do zahraničí, samozřejmě s nálepkou Made
in Masaryk Hospital in Ústí nad
Labem.
BIOMEDICÍNSKÉ CENTRUM
MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ
NAD LABEM
A ještě jedna významná událost
u příležitosti 20 let severočeské

Masarykova nemocnice

likvorologie, potažmo laboratoře
extravaskulárních tělních tekutin.
Tou je ustavení Biomedicínského centra Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem k 1. 12. 2016.

Doposud jsme s naší specializovanou a řady medicínských oborů se
dotýkající činností byli součástí oddělení klinické biochemie. To nám
tradičně poskytovalo, a do budoucna poskytovat bude, kvalitní laboratorní oporu a zázemí. Jenomže
laboratoř extravaskulárních tělních
tekutin se vyznačuje určitou mírou
exkluzivity spočívající v činnostech
napříč dalšími laboratorními obory. Aktuálně se jedná především
o některé společné zájmy s patologickým oddělením a s oddělením
klinické hematologie. A jelikož jdeme v mnoha ohledech cestou nevyšlapanou, budeme se ještě nějaký
čas pohybovat na pomezí rutinních
činností a výzkumu. Právě tyto odlišnosti od zavedeného provozu oddělení klinické biochemie nás přivedly k úvaze o vyčlenění projektu
biomedicínského centra, zejména
se zaměřením na speciální oblast
extravaskulárních tělních tekutin
a krom jiného též s ambicemi v oblasti vědy, výzkumu a pedagogiky.
Závěrem chci poděkovat za podporu našich aktivit vedení Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem i Krajské zdravotní, a. s., a všem racionálně uvažujícím kolegyním a kolegům, kteří se svým konstruktivním
přístupem podílejí na posouvání
oblasti našeho zájmu tím správným
směrem.
RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D.
Biomedicínské centrum
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Zahajovací personální obsazení
Biomedicínského centra Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem
RNDr. Ing. PETR KELBICH, Ph.D.

1984 – absolvent Hornicko-geologické fakulty
Vysoké školy báňské
v Ostravě, obor „Povrchové dobývání nerostných surovin“
1995 – absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
obor „Obecná biologie“

1998 – atestace v oboru „Cytologie likvoru“
– IPVZ Praha
1999 – atestace v oboru „Vyšetřovací metody
v klinické biochemii“ – IPVZ Praha
2002 – rigorózní zkouška v oboru „Imunologie“
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
v Praze
2008 – atestace v oboru „Vyšetřovací metody
v klinické imunologii“ – IPVZ Praha
2015 – absolvent doktorského studia v oboru „Lékařská imunologie“ na Lékařské fakultě v Hradci
Králové Univerzity Karlovy v Praze

EVA HANULJAKOVÁ

1981
–
absolventka KSZŠ Ústí nad Labem, obor „Zdravotní
laborant“
1991 – atestace v oboru „Klinická biochemie“
– IPVZ Brno
1992 – zkouška v oboru
„Chromatografické metody“ – IPVZ Brno
1998 – atestace v oboru „Cytologie likvoru“
– IPVZ Praha

KVĚTOSLAVA
SÝKOROVÁ

2001 – absolventka
SZŠ a VZŠ v Ústí nad
Labem, obor „Zdravotní
laborant“

23

Kongres ESPEN 2016

Masarykova nemocnice

Díky aktivnímu zapojení Nutričního týmu ústecké Masarykovy nemocnice jsem se
měla možnost zúčastnit se kongresu Evropské společnosti pro parenterální a enterální výživu, který se tento rok konal již po třicáté osmé. Do Kodaně, hlavního města
Dánského království, se tentokrát sjel rekordní počet (cca 3 500) účastníků z celého
světa.
Hlavním heslem celé akce bylo „Collaboration in Nutrition“, spolupráce ve výživě. Důraz byl kladen nejen na nutnost
spolupráce lékařů jednotlivých medicínských oborů navzájem, ale vůbec na důležitost komunikace mezi lékařem a jeho
klientem.
Některá prezentovaná témata patří
již k evergreenům nutričních kongresů, nicméně to jim ani zdaleka neubírá na aktuálnosti, neboť vždy přinesou
další nové podněty. Jsou to např. výživa
u idiopatických střevních zánětů, u pacientů se syndromem krátkého střeva
nebo jaterním selháním, výživa pacientů
v pooperačních stavech či nutriční péče
u kriticky nemocných.
Jako lékaře primárně intenzivní péče mě
zajímala sdělení týkající se výživy v kritických stavech a možnosti ovlivnění metabolismu a zánětu nebo jeho důsledků
nutricí. Zajímavé byly rovněž přednášky
kolegů, kteří zde uváděli výsledky svých
experimentálních prací, zejména z oblasti svalového metabolismu, enteroenzymů

a nebo ovlivnění střevní bariéry při ischemicko-reperfúzním syndromu. Velmi bohatá byla rovněž posterová sekce.
Jako ženu mě zaujala přednáška pojednávající o střevním mikrobiomu novorozenců, který je dle prezentovaných studií
velmi pravděpodobně ovlivněn již intrauterinně a stejně tak jeho složení je odvislé na způsobu porodu a na příjmu mateřského mléka či umělé kojenecké stravy.
Jednoznačně pozitivně byla hodnocena setkání s klienty nutričních ambulancí a zdravotníky v jedné osobě, kteří
jsou existenciálně závislí na domácí
parenterální nebo enterální výživě. Jejich zkušenosti a problémy, jak fyzické,
tak hlavně i psychické, jež jako pacienti
a zároveň zdravotníci dokážou dobře formulovat a předávat dále, jsou pro nutricionisty velmi důležité při práci s klienty
– nezdravotníky.
Nutriční tým ústecké Masarykovy nemocnice, v zastoupení MUDr. Michala Tichého, Ph.D., a MUDr. Miroslavy Korfové, se

zúčastnil soutěže o mezinárodní grant
MNI (Sdružení výrobců umělé výživy)
pod záštitou ESPENu s projektem „Identification ofmalnutrition inpersons with
limited activeaccess to the healthservices and optimization of their nutrition
intervention model – the pilot project in
the region of Usti nad Labem“, který postoupil z národního kola a získal podporu české odborné společnosti (SKVIMP-CZPEN), leč v bohaté celoevropské
konkurenci nezvítězil, ale od odborné
poroty obdržel pochvalu za výběr tématu a vysokou kvalitu zpracování projektu
s doporučením přihlásit jej do příštího
ročníku soutěže, který bude tematicky
ještě více přiléhavější řešené problematice. Vítězem letošního ročníku vyhlášeným v průběhu kongresu, se stali turečtí
kolegové.
V příštím roce se kongres bude konat
v průběhu září v nizozemském Haagu
a my se jistě opětovně do mezinárodního grantového klání hodláme aktivně
zapojit.
MUDr. Miroslava Korfová
Nutriční tým Kliniky anesteziologie
perioperační a intenzivní medicíny
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Třicet let znovuotevření Střední zdravotnické školy Děčín
Dne 22. 10. 2016 oslavila SZŠ v Děčíně
30. výročí znovuotevření školy. Za dobu
existence vychovala stovky zdravotních,
dětských a všeobecných sester a zdravotnických asistentů. Absolventky školy
i bývalí zaměstnanci si mohli prohlédnout, jak se škola za dobu svého působení proměnila. Vyvrcholením oslav bylo
setkání zaměstnanců školy na děčínském zámku.

Malé pacienty navštívil Santa Claus
Na dětská oddělení Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., zavítal v rámci svého předvánočního putování po městech České republiky
promo tým Coca Cola kamionu se Santou
Clausem a jeho skřítky, kteří obdarovali
dětské pacienty drobnými dárky. Děti tak
měly možnost poznat, že dárky nenosí jen
Ježíšek, ale v mnoha zemích také Santa
Claus, známý rovněž jako Svatý Mikuláš.

Masarykova nemocnice

„Vítáme každou akci, která našim malým
pacientům zpestří pobyt v nemocnici. I dobrá nálada pomáhá léčit. A v neděli jí mezi
dětmi na našich dětských odděleních bylo
opravdu hodně,“ uvedl MUDr. Josef Liehne,
ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy
nemocnice.
Petr Sochůrek
redaktor Infolistů

Návštěva malých pacientů dětské kliniky

Adventní koncert Ústeckého dětského sboru UJEP

Masarykova nemocnice

Zastavit se v předvánočním shonu, poslechnout si koledy z úst malých
zpěváků z Ústeckého dětského sboru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem a ochutnat nějakou tu vánoční dobrůtku mohli ve čtvrtek
1. prosince návštěvníci ústecké Masarykovy nemocnice. Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v Atriu uspořádala v odpoledních hodinách Adventní koncert spojený s vánočními trhy.

Nemocnice Děčín

PhDr. Jana Stránská
Střední zdravotnická škola Děčín
Vystoupení Ústeckého dětského sboru UJEP v Ústí nad Labem
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„Jsme rádi, že ústecká Masarykova nemocnice
může nabídnout také kulturu a nejen zdravotní
péči. Dnešní akce je určena k zastavení se v předvánočním čase a odpočinku od každodenního
shonu,“ přivítal v úvodu akce všechny návštěvníky
MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče ústecké
Masarykovy nemocnice.
Adventní koncert navodil nejen sváteční atmosféru přicházejících Vánoc, ale byl také poděkováním
Kiwanis Klubu Ústí nad Labem, který do ústecké
Masarykovy nemocnice dodává látkové panenky,
jež pomáhají hospitalizovaným dětem překonat během pobytu v nemocnici pocit strachu a osamění
v neznámém prostředí. Lékaři zároveň využívají Kiwanis panenku ke komunikaci s dětmi při vysvětlení
léčebných procedur, které malí pacienti podstupují.
Součástí akce byl také „Charitativní bazar kabelek“ ve prospěch Nadace pro transplantace kostní
dřeně. Celkově se zdravotním sestrám z ústeckého
transfuzního oddělení podařilo nashromáždit přes
dva tisíce kabelek, kdy dosavadní výtěžek k 13. prosinci přesáhl částku 56 700 Kč.
Petr Sochůrek, redaktor Infolistů
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EMG vyšetření při Polyneuropatii a Syndromu karpálního tunelu
ELEKTROMYOGRAFIE (EMG)
EMG je vyšetření zachycující elektrickou
aktivitu vašich nervů a svalů. Ověřuje jejich
stav a správné nervové zásobení (inervaci). Historické počátky metody sahají až
do konce 18. století, do doby známých experimentů italského lékaře a přírodovědce
Luigi Galvaniho s elektřinou a žabími stehýnky. Zjistil, že elektrická stimulace vyvolá
kontrakci svalových vláken. Elektrická aktivita, přirozeně vznikající při stažení svalu
člověka, byla poprvé detekována v polovině 19. století. Termín „elektromyografie“
vznikl v roce 1876. Moderní vyšetření bylo
do neurologické diagnostiky zavedeno až
ve 40. letech 20. století.
PRÁCE SVALŮ A NERVŮ
Sval a jeho nervy spolu tvoří neoddělitelný
tým. Jejich správná funkce však může být
poškozena úrazem, nadměrným tlakem,
zánětem, toxickou látkou nebo některou
z vrozených chorob. EMG odhalí přítomnost, umístění a rozsah takového poškození. Měření elektrické aktivity vašich svalů
pomůže poodhalit příčinu jejich slabosti, ochrnutí, nebo naopak mimovolných
záškubů. Samozřejmě je pomocníkem při
diagnostice onemocnění svalů, např. myopatie, muskulární dystrofie, postižení nervů a poruch nervosvalového přenosu. Pomáhá i při lokalizaci postižení nervového
systému. Svaly vašeho těla fungují na základě příkazů z centrálního nervového systému (mozku a míchy). Ten jim informace
předává pomocí nervů. Nervy vedou signály v podobě elektrických impulsů. Když
se vzruch dostane až na místo kontaktu se
svalem (nervosvalovou ploténku), změní
elektrickou rovnováhu ve svalových buňkách a vzniká pohyb. K vyšetření se vždy
používají dvě elektrody. Pomocí referenční
a snímací elektrody se sleduje změna elektrické aktivity svalu při činnosti. Odpověď
na podráždění a rychlost vedení vzruchu
nervem se měří stimulační a snímací elektrodou. Stimulační elektroda přivádí k nervu malé elektrické impulsy. Lepší přístup
umožňují jehlové elektrody zapichované
do svalu. Výsledek vyšetření se zobrazuje
jako EMG křivka. Vyšetření indikuje a provádí neurolog pomocí přístroje zvaného
elektromyograf. Skládá se z elektrod, zdroje elektrických pulsů zesilovače, vyhodnocovače a monitoru. Obvykle se používají
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dva druhy elektrod. Přikládají se na kůži,
nebo mají tvar tenké jehly. Kontraindikací jsou zánětlivé nebo bolestivé procesy
v místě vyšetření, mechanická překážka,
implantovaný kardiostimulátor, při jehlové
EMG i warfarinizovaní pacienti.
JAK PROBÍHÁ SAMOTNÉ VYŠETŘENÍ?
Podle pokynů personálu si odložíte část
oblečení a položíte se na vyšetřovací lůžko, nebo se posadíte na křeslo tak, aby
vyšetřované svaly mohly zůstat uvolněné
a vyšetřující k nim měl přístup. Je důležité,
aby končetiny nebyly studené, popř. je ponořením do teplé vody dostaneme do požadované teploty. Klienti si s sebou nosí
ručník. Laborant vám dle pokynů lékaře přiloží aktivní, referenční a zemnící elektrodu
na vyšetřované místo. Pro vyšetření nervů
se použije stimulační elektroda. Ta do vyšetřované části vašeho těla vyšle slabý
elektrický impuls. Podráždění nervu vyvolá
záškub příslušného svalu. Umístění elektrod se postupně mění. Druhou metodou je
lehké zapíchnutí tenké jehly lékařem do vašeho svalu. Poté vás lékař vyzve, abyste
příslušný sval několikrát zatnuli a uvolnili.
Přitom na monitoru sleduje změnu elektrické aktivity. Elektrický proud ze stimulační
elektrody neucítíte a jehlové elektrody jsou
velmi tenké. Není třeba se obávat velké bolesti. Jejich aplikace není bolestivější než
lehké píchnutí špendlíkem. Jen záškuby
svalů při stimulaci mohou někdy vyvolávat
zvláštní pocity. Výsledek vyšetření je viditelný již v jeho průběhu na monitoru. Vytištěný záznam křivky kontroluje lékař a napíše k ní své vyjádření (popis) a výsledek
vyšetření vám předá ještě týž den. Zanesete ho specialistovi, který vás k vyšetření
odeslal. Ten vám nález vysvětlí a navrhne
další postup. Vyšetření vás nijak neomezuje. Po jeho skončení se můžete věnovat
jakékoliv aktivitě. Za normálních okolností
nevykazuje sval v klidu žádnou elektrickou
aktivitu. Každé zatnutí se projeví na EMG
křivce jako vlna. Zjištění elektrické aktivity
v uvolněném svalu může znamenat zánět
nebo jiné onemocnění svalu či poruchu
zásobujícího nervu. Rychlost nervového
vedení se porovnává s normálními tabulkovými hodnotami. Jednotlivé druhy nervových vláken charakterizují různé rychlosti.
Jejich hodnota závisí i na věku. S přibývajícími léty se rychlost vedení vzruchu snižuje,

AREAE NERVINAE
n. radialis

n. medianus

n. ulnaris

Duus

cukrovku či jiné vyvolávající nemoci apod.
U cukrovky je velice důležitá správná péče
o dolní končetiny, která by měla za každou
cenu zabránit rozvoji syndromu diabetické
nohy. Typickým projevem jsou poruchy citlivosti – snížení či vymizení pocitů dotyku
a bolesti a vznik falešného pocitu brnění,
bolestí či pálení v prstech. Mnozí lidé si
stěžují i na pocit těžkých nohou. Právě
vymizení citlivosti je nebezpečné, protože vede k častějším poraněním dolních

SYNDROM KARPÁLNÍHO TUNELU
Tento syndrom se u nás vyšetřuje nejčastěji. Jedná se o neuropatii s kompresí nervus
medianus v oblasti zápěstí. Dále vyšetřujeme nervus ulnaris a radialis. Typickým
příznakem jsou parestezie (brnění, svědění), které pacienta budí v noci. Zpočátku je
doporučován klid alespoň po dobu dvou
týdnů, někdy je nutná imobilizace (znehybnění) zápěstí v lehké dorzální flexi. K tomu
poslouží ortopedická pomůcka – zápěstní
dlaha, na kterou vypisujeme poukaz. Mohou pomoci i chladivé obklady, nesteroidní antiflogistika, někdy i diuretika s cílem
zmírnit otok v zápěstí, popř. lékař doporučí
operační řešení.
POLYNEUROPATIE – SOUČASNÉ POSTIŽENÍ
MNOHA PERIFERNÍCH NERVŮ
Polyneuropatie je významným prvkem
rozvoje diabetické nohy u pacientů s cukrovkou. Již vzniklé poškození nervů se dá
vyléčit jen těžko. Podávají se vitaminy ze
skupiny B, ale zázraky nelze čekat. K zabránění zhoršování obtíží je nutné odstranit vyvolávající příčinu, je-li to možné.
To znamená vyvarovat se alkoholu, léčit

končetiny prohřejeme teplou vodou. Vyšetřujeme vedení senzitivními vlákny nervus
peroneus superficialis a suralis. Dále vedení motorickými vlákny nervus peroneus,
tibialis včetně F vlny. Jehlovou EMG provádí
lékař, sestra asistuje.
Denisa Petříková
EEG a EMG laboratoř
Neurologické oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.

Odborné a vzdělávací akce
datum

ale nepřirozeně nízká rychlost může značit
i poškození nervu.

končetin, kterých si dotyčný vůbec nevšimne. Cílem EMG vyšetření u polyneuropatií je stanovení stupně, typu, lokalizace
a stadia postižení motorických, senzitivních, případně i autonomních nervových
vláken a také potvrzení postižení periferní nervové soustavy v případech, kdy klinický obraz není jednoznačný, případně
chybí subjektivní či objektivní symptomy.
Senzitivní vlákna jsou postižena častěji
a časněji u většiny polyneuropatií. Nejdříve
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25. 1. 2017
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odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s.

místo konání

Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP
Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví
Workshop Word – Excel
Adaptace na stres a praktické ukázky relaxačních cvičení
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Workshop Word – Excel
Klinické zkušenosti s prováděním farmakologického
ukončení těhotenství po 2 letech od zavedení této metody
v ČR a problematika prevence a řešení adhezí v gynekologii
Workshop Word – Excel
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP
Obrana proti agresivnímu pacientovi
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Workshop Word – Excel
Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví
Rozšířená neodkladná resuscitace pro lékaře
Workshop Word – Excel
Workshop Word – Excel
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře
Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře

Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna (6. patro)
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. III
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna (6. patro)
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. II, III
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna (6. patro)
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna (6. patro)
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. IV
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna (6. patro)
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – PC učebna (6. patro)
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V
Vzdělávací institut KZ, a. s. – UL – učebna č. V

Ing. Vojtěch Krump, náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s.
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Mikuláš s čertem a andělem ve firemní mateřské škole „U Borovice“

Masarykova nemocnice

V mateřské škole „U Borovice“ se v pondělí 5. prosince konala
Mikulášská nadílka. Děti navštívil Mikuláš, čert a anděl, v jejichž rolích ochotně pomohli studenti ze Střední školy obchodu, řemesel a služeb z Ústí nad Labem.
Děti si pro Mikuláše společně připravily pásmo písniček a básniček a poté každé z dětí předneslo samostatně svou oblíbenou
básničku, nebo zazpívalo písničku.
Za krásné vystoupení Mikuláš s andělem předali dětem balíčky
se spoustou sladkostí a vitamínů. Děti si určitě na ovoci, tatrance, čokoládové figurce nebo bonbónech rády doma pochutnají.
Helena Klatovská
referentka Oddělení pro akreditace a personální vybavení
Krajská zdravotní, a. s.

Vážení čtenáři,
máte v ruce poslední číslo roku 2016. Na závěr vždy přichází bilancování, a tak se i redakce Infolistů s týmem
redakční rady ohlédla za uplynulým rokem. Každý měsíc přinesl časopis řadu zajímavých témat, informací
z pořádaných akcí, novinek z Krajské zdravotní, a. s., a i některé životní a osudové příběhy. Pravidelní čtenáři
Infolistů našli ve firemním časopise několik seriálů, které měly za cíl co nejvíce přiblížit práci v nemocnicích
a odpovědět na časté otázky ve zdravotnictví. Představili jsme mezinárodní úspěchy našich renomovaných
odborníků, a to jak v Evropě, tak ve světě. Své místo si v našem časopise našly akce pořádané Vzdělávacím
institutem Krajské zdravotní, dobrovolníci, fotografická soutěž a významné tematické události. Přijímaly se
dary, rozdávaly úsměvy, bilancovalo se k výročí a rozdávaly se ceny. I v příštím roce je redakce Infolistů otevřena příspěvkům všech čtenářů, jejich názorům a podnětům. Neváhejte nás oslovit.
Přejeme vám všem nejen příjemné prožití vánočních svátků, ale i pevné
zdraví a těm, kteří o svátcích pečují o pacienty, klidnou a pohodovou službu.
						
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: Petr Sochůrek a Jiřina Suchá, Organizační a tiskové oddělení KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

