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Operační sál

Náplní naší práce je co nejčasnější
diagnostika a efektivní léčba zánětlivých, degenerativních a nádorových
onemocnění sluchového orgánu, dýchacích a polykacích cest včetně vedlejších nosních dutin, dále štítné žlázy
a slinných žláz. Zabýváme se také plastickými úpravami ušních boltců, nosu
a operačním řešením chrápání.
Lůžková část disponuje 20 lůžky a je
zařízena i pro pobyt dítěte s doprovodem. Dále je na oddělení 1 nadstandardní pokoj.
ORL oddělení nabízí široké spektrum
operativy, a to jak v lokální, tak v celkové anestezii. K dispozici je sálek
pro výkony v lokální anestezii a vlastní
operační sál, vybavený novou endoskopickou věží, mikroskopem atd. Nejčastěji prováděným výkonem u nás je
adenotomie pod endoskopickou kontrolou a tonsilektomie. Dále provádíme
endoskopické operace nosu a vedlejších nosních dutin, endoskopie
horních cest dýchacích a polykacích
včetně přímé laryngoskopie s možností diagnostické biopsie či terapeutické
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mikrochirurgie hlasivek. Provádíme
také zmenšovací operace krčních mandlí – tonzilotomii, zajištění dýchacích
cest – tracheotomii, zajištění drenáže

středouší pomocí ventilačních trubiček, korekci odstátých boltců, kosmetickou a úrazovou chirurgii hlavy,
krku i operace na zevním krku (např.
operace slinných žláz, krčních cyst,
uzlin, píštělí a nádorů). Další oblastí
operativy ORL oddělení jsou sanační a rekonstrukční operace středouší
za využití různých druhů středoušních
implantátů.
Součástí ORL oddělení jsou 4 ambulance s denním provozem, audiometrické pracoviště a denní stacionář, kde
je podávána vasoaktivní infuzní léčba.
Oddělení zajišťuje vyšetřování sluchu
(OAE) u všech novorozenců narozených v Děčíně.

Sazba a grafická úprava:

Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie
použity z archivů jednotlivých nemocnic
KZ, a. s.
Za obsahovou správnost příspěvků
plně odpovídají uvedení autoři.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě tohoto vydání.

Ambulance – poradna

ORL oddělení zajišťuje diagnostickou, léčebnou, preventivní a dispenzární péči
nejen ve spádovém území bývalého okresu Děčín, ale i mimo něj. Zabývá se
onemocněními uší, nosu, krku, poruchami sluchu, čichu, chuti, hlasu a řeči. Léčí
alergická onemocnění nosu, nosních dutin a krku. Ošetřují se zde veškeré úrazy
na obličeji a na krku, provádí se zde plastické a kosmetické výkony apod. ORL
oddělení zabezpečuje pohotovostní službu pro akutní a neodkladné stavy mimo
ordinační hodiny 24 hodin denně, lékař je trvale přítomen na pracovišti.

Součástí oddělení je i foniatrická ordinace a 2 pracoviště logopedie.

Ambulance na oddělení

ORL oddělení získalo od Ministerstva
zdravotnictví ČR statut akreditovaného
pracoviště k uskutečňování vzdělávacího programu v oboru otorinolaryngologie.
prim. MUDr. Pavel Csuhaj
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Tradice ORL péče v oblasti Děčín

Stísněné poměry na operačním sálku oddělení v Lužické ulici
– MUDr. František Plhoň, MUDr. E. Šrámková u ušní operace (1979)
ORL obor vznikal z obecné chirurgie
v souvislosti s novými postupy, zlepšujícími se nástroji a s rozvojem medicínských znalostí během první světové
války a po ní.

Po převzetí nemocnice českým personálem v letech 1945–1946 při odsunu
majoritní německé populace odešli
všichni němečtí lékaři a sestry. Byli

nahrazeni českými a slovenskými
mnohdy jen s malými zkušenostmi.
V letech 1945–1949 byla ORL péče
v Děčíně zajišťována pouze ambulantně místními, ale i dojíždějícími lékaři.
Jako první ordinář ORL na podkladě
usnesení Zemského NV působil na chirurgii v děčínské nemocnici po válce MUDr. Karol Fedor. Podle nové
koncepce byla děčínská nemocnice
budována jako víceoborová, a proto bylo otevřeno samostatné lůžkové ORL oddělení se 33 lůžky dne 13.
12. 1949, poté, kdy byla dokončena
adaptace jedné vily v přilehlé Lužické
ulici. Na tehdejší dobu to bylo pracoviště zřejmě dostačující, protože v ORL
oboru na okresní úrovni se prakticky
operace v celkové anestezii prováděly
málokde. Na novém oddělení to ani
prakticky možné nebylo, protože malý
sálek byl umístěn v přízemí hned vedle ambulancí, kdežto lůžka byla v patře a mezi patry byly jen úzké točité
schody, takže když občas bylo nutno
přenést někoho z patra do přízemí či

naopak, tak jedině v sedě, případně
nebožtíka zabaleného v dece. Prvním
primářem byl jmenován MUDr. Otto
Švec, nar. v r. 1913. Dalšími lékaři byli
MUDr. Justa a MUDr. Janeček. Primář
O. Švec promoval na brněnské univerzitě v r. 1945. Byl to člověk velice
nábožensky založený a aktivně činný
v Českobratrské církvi. I to se mu možná stalo osudným, protože, jak tehdy
bylo zvykem, slušelo se, aby v každém
okrese odhalili v době po únoru 1948
nějakou „protistátní skupinu“. Do té
děčínské primáře Švece uměle přimíchali, ač byla složena hlavně z železničářů. Skupina byla zatčena v roce 1954
a všichni byli odsouzeni k dlouholetým
trestům. Bylo jim též kladeno za vinu,
že chtějí vyhodit do povětří most
v Děčíně, z čehož přičinlivý redaktor
v Průboji vyrobil story, že záškodníci
chtěli zničit Tyršův most na prvního
máje v době tradičního průvodu. Trest
si neodpykali v celé délce, neboť díky
politickým změnám byli všichni po několika letech propuštěni, i když plné

První ORL specialisté pracovali většinou jako ambulantní lékaři a do nemocnic docházeli ke konziliím. Stejně
tak v Děčíně ve dvacátých letech, kdy
ve městě působili v městském ambulatoriu dva specialisté pro choroby
ORL.
V roce 1931, kdy byl v Děčíně otevřen
nový chirurgický pavilon, byl konzi
liářem pro ORL MUDr. Jan Mayer a primářem chirurgie MUDr. Rudolf Pilz,
současně ředitel nemocnice. I tento
německý lékař, který se hodně o nemocnici zasloužil, musel být po konci
2. světové války v roce 1946 odsunut
do Německa i přesto, že v době, kdy
Děčín byl součástí Velkoněmecké říše,
byl považován za politicky méně spolehlivého. Dokonce byl několik měsíců vězněn v Drážďanech a potrestán
vysokou pokutou za to, že nehajloval
na nějakém nacistickém shromáždění.
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Stísněné poměry na sálku v Lužické ulici (1979)

Ezofagoskopie (1983)

MUDr. J. Barešová a MUDr. Dimitrovová s prim. Františkem Plhoněm (1983)
rehabilitace se dočkali mnozí až v devadesátých letech. MUDr. Švec po propuštění pracoval ještě jako praktický
lékař, zemřel v roce 2003.

Do nástupu nového primáře vedl oddělení sekundární lékař MUDr. Janeček.
MUDr. Karel Křivánek, odchovanec
teplického ORL oddělení, nastoupil
do čela děčínského ORL oddělení 13. 6.
1955. Po dobu, kdy vedl oddělení se
rozvinula sanační operativa středouší. K týmu primáře Křivánka patřil
MUDr. Maňas, který odešel na pražskou Bulovku, dlouholetá zástupkyně
primáře MUDr. Jarmila Sauerová, jejímž hlavním posláním byla práce v poliklinice, a přechodně i lékař ze Sýrie
MUDr. Fajsal. V sedmdesátých letech
přišla z Chebu MUDr. Rojarová, která
pracovala v poliklinice a MUDr. Tesárková, která nejprve odešla do Klatov
a Kutné Hory, aby se po letech zase
do Děčína vrátila jako MUDr. Poláková.
Po smrti primáře Křivánka 2. 9. 1977
byla nakrátko pověřena vedením ORL
oddělení MUDr. Jarmila Sauerová, lékařka s II. atestací v oboru.
Od 1. 1. 1978 byl na doporučení pozdějšího ústeckého primáře
MUDr. Karla Slámy jmenován primářem MUDr. František Plhoň. Tento lékař
byl vychován v liberecké nemocnici,
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Tradice ORL péče v oblasti Děčín
se jen při operacích dvakrát do týdne,
jinak se střídali ve službách v nemocnici a v poliklinice. Pohotovostní služby byly vykonávány jen v operační dny
a o víkendu, ostatní dny měl primář příslužbu. V průběhu roku hodně pomohl
i MUDr. Jiří Dostál, druhoatestovaný
chirurg, který přešel z České Kamenice
a který za velmi krátkou dobu zvládl vyšetřovací postupy i základní ORL operativu, a MUDr. Karel Bareš, sekundáři.
MUDr. Gabriela Rojarová se posléze
vrátila z mateřské dovolené a do týmu
přibyla i MUDr. Poláková. Tím se sestava ORL lékařů stabilizovala na více
než 15 let. MUDr. Dostál se posléze
vrátil zase k chirurgii. Několik let působil v poliklinice i bývalý primář jedné z moravských nemocnic MUDr. Jan
Brock.
Při takto zlepšené personální situaci
se mohl primář Plhoň více věnovat i organizačně pedagogické činnosti, když
pomohl vyškolit MUDr. Evu Šrámkovou,

Zavedení protézy ušní PORP
kde v šedesátých a sedmdesátých letech mělo pracoviště klinickou úroveň,
na níž měl zásluhu zejména primář
MUDr. Jan Bzonek, CSc., asistent profesora Hladkého z brněnské ORL kliniky. V Liberci tehdy vyrostli tři budoucí
primáři. Primář Plhoň vedl oddělení až
do 30. 9. 1997, kdy přešel do privátní
ambulantní sféry, ale i po tomto datu
působil jako garant ještě asi rok, než
jeho následovník splnil požadovaná
kritéria pro vedoucí funkci.
Hned v průběhu let 1978 a 1979 se
úplně rozpadl tým lékařů ORL oboru v Děčíně. MUDr. Sauerová odešla
pracovat na krajskou odborovou radu
do Ústí, MUDr. Rojarová na mateřskou
dovolenou. V těch letech byla řada měsíců, kdy jak ambulantní, tak operační
činnost byla zajišťována jen dvěma lékaři – primářem, který si uvědomoval,
že případné ukončení činnosti oddělení by již asi bylo definitivní a mladou
MUDr. Zdeňkou Dimitrovovou, která
byla pár měsíců po promoci. Setkávali
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Mikrolaryngoskopie

která získala kvalifikaci a byla jmenována primářkou v Rumburku. Byla otevřena i ordinace v dětské poliklinice
v Děčíně a v České Kamenici a zajišťovali jsme personálně i provoz ORL ordinace ve Varnsdorfu. Primář vypomáhal
i při operacích v rumburské nemocnici.
Služby ORL byly, samozřejmě, drženy
již nepřetržitě celý týden a zapojovala
se do nich i primářka Šrámková z Rumburku a částečně i MUDr. Zdeněk Kubr
z Varnsdorfu, kterého jsme připravili
ke složení atestace.
Kolektiv lékařů a sester se účastnil
i odborných seminářů pořádaných
v rámci kraje a jeden z nich na Labské
Stráni sám připravil. Z kolektivu kolem
primáře Plhoně vzešlo celkem šest lékařů s vyšší – druhou atestací nebo
s atestací nadstavbovou. MUDr. Jindra
Barešová se kvalifikovala na odbornost dětské ORL lékařky, MUDr. Rojarová složila atestaci z foniatrie.
V roce 1982 bylo přemístěno ORL oddělení do novostavby TESCO baráku
v areálu nemocnice, čímž konečně získalo dva prostorné vybavené operační
sály a dostatečné prostory provozní
i lůžkové. Po stránce odborné činnosti se v té době prováděly tehdy běžné
operace na Waldayerově okruhu hltanu, běžné operace nosní, ale i v době
před rozvojem endoskopie dnes již
klasické operace čelistních i čelních
dutin, částečné operace hrtanu a hltanu pro onkologická onemocnění,
operace uzlin, slinných žláz a krčních
cyst. Po obdržení operačního mikroskopu a vybavení pracoviště operační
frézou předělanou ze zubní vrtačky se
rozvinula středoušní chirurgie sanační
i provádění tympanoplastických operací podle nových postupů. Prvními
endoskopickými operacemi byly i operace mikrochirurgické na hrtanu a hltanu, když zlepšení osvětlení operačního
pole jsme vyřešili vlastním zlepšovacím návrhem s použitím světlovodného kabelu z NDR, což bylo následně

využito v sedmi dalších nemocnicích.
Dnes se to zdá úsměvné, ale za bývalého zřízení do rozvoje vybavení nešly
prakticky žádné investice a osvětlení
do té doby řešily blikající žárovičky
zasunuté do endoskopických tubusů.
ORL oddělení za předlistopadového
režimu nepatřilo v Děčíně k politicky
preferovaným, neboť nejvíce „angažovaných“ bylo na interně a očním. Ostatní téměř neměli nárok. V roce 1990 se
primář Plhoň rozhodl oslovit ředitele
děčínských podniků a podařilo se doslova vyžebrat asi 300 000 Kč. Mohlo
být pořízeno základní instrumentárium

k provádění endoskopických operací
vedlejších nosních dutin a tyto jako
první v kraji od roku 1992 provádět,
přičemž jsme využívali edukačních
kurzů, které prováděla hradecká ORL
klinika. Postupně jsme prováděli stále komplikovanější výkony, nakonec
ve spolupráci s očním oddělením
i operace na slzných cestách a veškerých paranasálních dutinách. V Ústí
se tehdy již prováděly operace na vedlejších nosních dutinách z vnitřního
přístupu za pomoci operačního mikroskopu, ale endoskopické operace

Stav po endoskopické chordektomii vpravo
v celém bývalém Severočeském kraji
začal provádět nejdříve Děčín.
Od roku 1993 začalo docházet
k další generační obměně lékařského kádru v nemocnici, když se
MUDr. Dimitrovová, MUDr. Stríbrský
a MUDr. Rojarová rozhodli otevřít si privátní praxi a místo nich postupně přišli do týmu absolventi plzeňské fakulty

MUDr. Vítězslav Veselý, pozdější další
primář, a MUDr. Jana Tvrzová Šafaříková, a absolventky pražské fakulty
všeobecného lékařství MUDr. Jana Jeniková, která po atestaci odešla domů
do Mladé Boleslavi, a MUDr. Věra
Pokorná. Koncem devadesátých let
pak přišli ještě odchovanci plzeňské fakulty MUDr. Radoslav Bureš
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Epistaxe

Tradice ORL péče v oblasti Děčín

Epistaxe je nadměrné krvácení z nosní dutiny vznikající z různých příčin.
Je to nejčastější spontánní krvácení
z dýchacích cest. Jedná se o symptom,
kterému je nutné věnovat dostatečnou
pozornost pro jeho závažnost, obzvláště u dětí. Epistaxe je akutní stav
v otorinolaryngologii.

Operace tumoru příušní žlázy
a MUDr. Daniela Veselá Potměšilová. K 30. 9. 1997 odešel
do privátní praxe i dosavadní primář MUDr. František Plhoň.
Generaci posledně jmenovaných vychovával již převážně
nový primář MUDr. Vítězslav Veselý poté, co v roce 1997
složil druhou atestaci z oboru a rok na to splnil i podmínku
časovou, aby mohl být jmenován primářem. MUDr. Veselý
byl jmenován primářem 1. 5. 1998, do té doby byl pověřen
vedením pod odbornou garancí MUDr. F. Plhoně. Primář Veselý se zasloužil zejména o zřízení foniatrického pracoviště v nemocnici poté, co si rozšířil kvalifikaci o foniatrickou

onemocnění kardiovaskulárního systému, z toho se v 74 % jednalo o hypertenzní nemoc. V 12 % její samotný
záchyt při výskytu epistaxe, jako prvního příznaku dekompenzace krevního
tlaku.

Postihuje pacienty každého věku a pohlaví, zejména však muže (v 55–69 %).
Každý z nás si za život zažije alespoň
jednu zkušenost s krvácením z nosu.
Nejčastější příčinou epistaxe je kardiovaskulární onemocnění a zejména
hypertenze (až 52 % případů).

Klinický obraz pacienta je dán místem
a příčinou epistaxe. Při arteriálním
krvácení proudem vytéká krev z nosu
a zatéká přes nosohltan do dutiny
ústní. Často během chvilky ustává
a periodicky se vrací. Při slizničním
krvácení krev pouze odkapává, spontánně také ustává a její recidiva je nepravidelná.

Na ORL ambulancích Nemocnice Děčín
je ročně ošetřeno 110 nových pacientů s těmito obtížemi a průměrný věk

Základem vyšetření je podrobné odebrání anamnézy pacienta – věk, komorbidity a medikace pacienta. Důležitá je

Tumor příušní žlázy
odbornost, a o rozvoj endoskopické operativy paranasálních dutin, ve které pracoviště dosahovalo velmi dobrých
výsledků. Za primáře Veselého se podstatně zlepšilo nástrojové a přístrojové vybavení oddělení. Zejména nový
operační mikroskop a instrumentarium na provádění endoskopických operací. V roce 2003 byl opuštěn hlavně energeticky nevyhovující Tesco barák a oddělení se přestěhovalo
do současných prostor vzniklých po rekonstrukci pavilonu
chirurgických oborů, kde je moderní operační sál a další
dnes již samozřejmé vymoženosti.

Po odchodu prim. MUDr. Veselého se k 30. 6. 2015 chopil
vedení ORL oddělení MUDr. Pavel Csuhaj a posilou je také
MUDr. Lenka Povová, oba z Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Titanové protézy
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MUDr. František Plhoň

Volba druhu terapie se odvíjí od rozsahu a lokalizace krvácení.
Nejdůležitějším a nejzákladnějším
zákrokem při zástavě je přední nosní
tamponáda, která se provádí po slizniční anestezii lokálním anestetikem
na vatovém smotku, event. mulovém
cípku, zavedením vstřebatelného materiálu (Gelaspon, Spongostan) nebo
mastnou tamponádou (sterilní vazelína aplikována na gázové longety),
které se do dutiny nosní zavádějí horizontálně nebo vertikálně zezadu dopředu. Tato tamponáda se ponechává
min. 48 hodin, v případě nutnosti ponechání delší dobu je nutné profylaktické podání antibiotik.
Nutné je také vyšetření krevního tlaku
s podáním antihypertenziva. V případě
velkých krevních ztrát je nutné provést
protišoková opatření k zajištění základních životních funkcí.
Vždy po kompenzaci stavu pacienta
provádíme důslednou edukaci pacienta a jeho rodinných příslušníků, jak se
chovat při krvácení.

Je třeba také vzpomenout zdravotních sester, alespoň těch,
které sloužily dlouhá léta. Z vrchních sester je to zejména
paní Alena Fenclová, která zažila dva primáře – Křivánka
i Plhoně, dále Jarmila Ittrerheimová a současná Kateřina
Lolloková. Nejvýraznější postavou, která měla vliv na zdárný
provoz oddělení, byla paní Mirka Borcelová.
Ze sálových sester Bohumila Kropáčková, Jindřiška Urbánková, Dana Svobodová, Miluše Třicátníková a Kateřina Drnková. Nestorky v lůžkové části jsou Blanka Havlíčková, Hana
Bartáková a současná staniční sestra Kamila Frostová.

pohledem vyšetřujeme nosní vchod
za přizvednutí nosní špičky, nám pomáhá nacházet čerstvou krev event.
koagula v nosních průduších. Velice
snadno se identifikuje krvácení z locus
Kieselbachi, arteriální krvácení ze septa a nosní spodiny v přední části nosní
přepážky.

ambulantně ošetřeného pacienta je
49 let. Nejmladšímu ošetřovanému pacientovi byl 1 rok a nejstaršímu 99 let.
Ve 25 % byla hospitalizace učiněna
po recidivě epistaxe po předchozím
ambulantním ošeření. Nejčastější
celkovou příčinou epistaxe je v 68 %

informace, zda se jedná o první krvácení nebo recidivující, doba vzniku krvácení, charakter krvácení (proudem,
odkapávání).
Nedílnou součástí diagnostiky je samotné vyšetření k nalezení zdroje krvácení. Přední rinoskopie, při které

Začíná se vždy první pomocí, kdy
předkláníme nemocnému hlavu, horní polovina těle je ve zvýšené poloze,
vysmrká veškerý obsah nosních dutin
a stlačí se nosní křídla k nosní přepážce, chladné obklady na zátylek, je možné aplikovat anemizační kapky nebo
anemizační roztok na smotku vaty,
event. Gelaspon, do přední části nosní dutiny. Pokud krvácení neustává, je
nutný transport na nejbližší ORL ambulanci, kde je péče zaměřená na příčinu
krvácení.
MUDr. Lenka Povová
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Mgr. Vilímková zde stále pracuje
na částečný úvazek.
V r. 2009 k nám nastoupila Mgr. M. Klazarová, která atestovala v oboru Klinický logoped v r. 2013, v současné době
již pracuje ve své soukromé ordinaci
v Mostě a zajišťuje pro naši logopedku
garanta pro další vzdělávání v oboru
logopedie.
Z krátce působících logopedek podílejících se na logopedii děčínské nemocnice jmenuji PaedDr. V. Huškovou
(po dobu 6 let na částečný úvazek),
PaedDr. M. Plačkovou a Mgr. M. Kleinerovou.

(zruš. v r. 2009) a v Benešově nad
Ploučnicí (zruš. v r. 2008), k dnešnímu dni provozujeme pouze pracoviště
v České Kamenici, kam pravidelně dojíždí Mgr. J. Vilímková jednou týdně.
V současné době pracují na logopedii
dvě logopedky – Mgr. Š. Mališová, která se připravuje na atestaci klinického
logopeda pod dohledem Mgr. M. Klazarové, a Mgr. J. Vilímková na částečný
úvazek.
Bohužel s přibývajícími vadami řeči
u dětských a neurologickými onemocněními dospělých pacientů je tento
počet nedostačující a nového pacienta

MUDr. F. Plhoně (bývalého primáře
ORL), lékařů, kteří zde zůstali a externistů, jsme mohli znovu pokračovat
v provozu lůžkové části a ještě jsme
se vrátili k znovuzavedení nepřetržitého provozu. I když náš tým doplnila
MUDr. L. Povová a MUDr. M. Alfayoumi, není situace jednoduchá z důvodu
odchodu jedné lékařky a otěhotnění
lékařky druhé. Stále je potřeba přijmout další lékaře.
Od příchodu nového pana primáře,
který se specializuje na ušní operace,
se postupně mění skladba našich pacientů z dětských na dospělé. Znovuobnovení nepřetržitého provozu nám
dává možnost provádět složitější operační zákroky, kdy je nutná delší hospitalizace.

Bc. Kateřina Lolloková

Pod p. Karasovou pracovaly od r. 1968
p. Kuchlerová, která později odešla
pracovat do Prahy, a p. Jakubíková,
která zde pracovala až do svého důchodového věku.
V roce 1980 nastoupila Mgr. J. Vilímková a o několik let později Mgr. O. Kačírková, které během své působnosti
v děčínské nemocnici atestovaly v oboru Klinický logoped. Mgr. O. Kačírková
zajišťovala logopedickou péči ještě
několik let po odchodu do důchodu,
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Sesterská personální situace také není
ideální. Chybí nám všeobecná sestra,

Čekárna

Součástí ORL oddělení v Děčíně je logopedie, která má dlouholetou tradici
v děčínské nemocnici již od roku 1958,
kdy zde začala pracovat p. Karasová,
která se přistěhovala z Karlových Varů.
Dříve nebyly logopedky, ale zaškolovaly se učitelky z mateřských škol,
které pracovaly jako logopedické asistentky. V minulosti byla logopedie
součástí dětského oddělení. Součástí
ORL se stala v roce 1987 po atestaci
MUDr. G. Rojarové v oboru foniatrie,
i když úzká spolupráce logopedie s foniatrií probíhala od roku 1965 pod vedením MUDr. Tomka z Ústí nad Labem.

Do děčínské nemocnice jsem nastoupila v r. 1985 na chirurgii, kde jsem
začínala na lůžkovém oddělení, prošla
ambulancí a operačním sálem, kde
jsem pracovala jako instrumentářka,
a později zastávala funkci staniční
sestry. V letech 2005 až 2006 jsem se
podílela na vzniku centrální sterilizace, která byla součástí chirurgického
oddělení a pracovala zde jako staniční
sestra.

Logopedická poradna
Logopedická praxe je jednou z podmínek pro statut iktového centra naší
nemocnice a logopedky úzce spolupracují s neurologickým a rehabilitačním lůžkovým oddělením.
V minulosti jsme provozovali detašovaná pracoviště v Jílovém u Děčína (zruš. v r. 2007), v Boleticích

můžeme přijmout v případě, že jiný
ukončil logopedickou terapii a byl vyřazen.
I přes to, že se nám přes veškerou
snahu nedaří stabilizovat personální
situaci, poskytujeme kvalitní logopedickou péči již celou řádku let.
Bc. Kateřina Lolloková, vrchní sestra

Na oddělení ORL pracuji jako vrchní sestra od roku 2011. I když naše oddělení
patří v nemocnici k těm menším, neznamená to, že se nám vyhnou problémy, které se vyskytují na odděleních
větších, ke kterým patří chirurgické
nebo interní oddělení. Také se potýkáme s nedostatkem sesterského nebo
lékařského personálu. Velká krize proběhla v roce 2015, kdy hrozilo uzavření
lůžkové části pro nedostatek lékařů
a odchod p. primáře MUDr. V. Veselého. Naštěstí se tak nestalo a primariátu se ujal MUDr. Pavel Csuhaj,
který k nám přišel z Liberce. S pomocí

Nadstandardní pokoj
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Audio vyšetřovna

Vstup na oddělení

a proto se nevyhneme nárůstu přesčasových hodin. I přesto, že jsme malý
kolektiv, veškeré absence se nám daří
řešit v rámci našeho oddělení.
Vím, že práce nejen sester, ale i ostatních pracovníků na oddělení je nejen
fyzicky, ale i psychicky náročná a každý den se potýkáme s různými situacemi, které musíme řešit. Při řešení
však máme jeden společný cíl, a to je
a bude spokojený pacient.
Touto cestou bych chtěla poděkovat
všem, kteří se podílí na zajištění provozu našeho oddělení, a přeji nám,
aby i v dnešní složité době zůstal chod
oddělení zachován.
Bc. Kateřina Lolloková, vrchní sestra

Pokoj pro maminky s dětmi

Redakce Statimu děkuje panu primáři MUDr. Pavlu Csuhajovi, exprimáři a stále sloužícímu
lékaři MUDr. Františku Plhoňovi, MUDr. Lence Povové, vrchní sestře Bc. Kateřině Lollokové
a kolektivu ORL oddělení v děčínské nemocnici za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.
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