
Děčín | Ústí nad Labem | Teplice | Most | Chomutov

časopis 
Krajská zdravotní, a.  s. 
nemocnice Ústeckého kraje

číslo 11 / 2014
www.kzcr.eu

ISSN 1802-4297

6 let s robotem – ORL
čtěte na str. 4

Zdravotní výbor v KZ, a. s.
čtěte na str. 3

NF Kapka naděje 
pro Dětskou kliniku

čtěte na str. 11 Udílení výročních cen MNUL 
a 120 let ústecké nemocnice



www.kzcr.eu

INFOLISTY
číslo 11 / 2014
6. 11. 2014

Vydala: 
Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem 
IČ: 25488627
Evidenční číslo MK ČR E 17355
ISSN 1802-4297

Časopis vychází jednou měsíčně 
v nákladu 5000 ks.
Neprodejné.

Adresa redakce:
Sociální péče 3316/12 A
401 13 Ústí nad Labem

Kontakty:
tel.: 477 111 111
fax: 472 774 286
e-mail:  infolistykz@kzcr.eu

Redakční rada:
Předseda: 
Ing. Petr Fiala

Vedoucí redaktor:
Mgr. Josef Rajchert

Členové:
Jiří Vondra
Mgr. Ludmila Šubrtová
Mgr. Anna-Marie Malá
Marcela Šárová
Mgr. Barbora Mudrová
Mgr. Markéta Svobodová
Mgr. Kateřina Vágnerová

Odborná supervize: 
MUDr. Josef Liehne

Koordinátorka: 
Jiřina Suchá

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

Design a tisk:
Jasnet, spol. s r.o. (www.jasnet.cz)
Moskevská 1365/3  
400 01 Ústí nad Labem

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

Vážení čtenáři Infolistů, 
spolu se zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s. – Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. jsme 
si v měsíci říjnu připomněli 120. výročí jejího vzni-
ku na slavnostním večeru v ústeckém divadle, kde 
za účasti hejtmana Ústeckého kraje, jeho prvního 
náměstka, předsedy představenstva a dalších zá-
stupců vedení Krajské zdravotní proběhla Výroční 
vědecká konference, při které byly Vědeckou radou 
KZ, a. s. oceněny nejvýznamnější počiny, dosaže-
né v největší nemocnici společnosti na poli vědy 
a výzkumu. 
Výčet oceněných by byl dlouhý a sestavování žeb-
říčku úspěšnosti složité. Zmíním ale jednu zají-
mavost, která zaujala. Jedna z oceněných, Klinika 

úrazové chirurgie MNUL, vedená přednostou MUDr. Karlem Edelmannem, Ph.D., se 
po dvouletém přijímacím procesu zařadila do sítě německých traumacenter, což je 
ojedinělý statut nejen v České republice, ale i v rámci Evropy. 
Měsíc říjen byl na zajímavé události opravdu bohatý. Krajská zdravotní, a. s. a Fakul-
ta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ustavily v ústecké 
Masarykově nemocnici v pořadí již osmou kliniku. Původně anesteziologicko-re-
suscitační oddělení, později oddělení intenzivní medicíny, u jehož zrodu a vybu-
dování stál se svými kolegy primář MUDr. Daniel Nalos, se nově transformovalo 
na Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny MNUL, vedení se ujal 
nový přednosta, prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM.
Děkuji všem, kteří se na uvedených pozitivních změnách a dalším kvalitativním po-
sunu v rámci poskytování zdravotní péče podíleli.

Ing. Petr Fiala 
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Ing. Petr Fiala, generální 
ředitel KZ, a. s.
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V měsíci září a říjnu 2014 navštívili nemocnice Krajské zdravotní, a. s. členové Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Ústeckého 
kraje. Cílem jejich návštěvy bylo seznámení se s provozy jednotlivých nemocnic prostřednictvím návštěv na vybraných pracovi-
štích, kde měli možnost nahlédnout do systému práce, prohlédnout si technické vybavení, ale také diskutovat se zdravotníky 
i vedením Krajské zdravotní, a. s. Mimo jiné navštívili např. mostecké operační sály, děčínské dětské a gynekologické oddělení, 
ústecké emergency s heliportem, nové teplické chirurgické ambulance a chomutovské onkologické oddělení. Zkušenosti z těchto 
návštěv budou základem pro jejich další rozhodování v oblasti zdravotnictví Ústeckého kraje.

Jiří Vondra, vedoucí Úseku ředitele KZ, a. s.
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Roboticky asistovaná chirurgie je v dneš-
ní době využívána již v mnoha chirurgic-
kých oborech, zejména v urologii, gyne-
kologii, hrudní chirurgii, břišní chirurgii, 
cévní chirurgii, kardiochirurgii a v nepo-
slední řadě i krční chirurgii. 
První roboty da Vinci byly do praxe insta-
lovány v roce 1999 a v současnosti pra-
cuje přes 2 000 robotických systémů da 
Vinci po celém světě. Většina robotických 
systémů se nachází ve Spojených státech 
amerických, v Evropě a v Japonsku. 
Nejvíce rozšířeným a v medicíně užívaným 
robotem je systém da Vinci. Dále je možné 
se ve světě setkat s robotickými systémy 
Zeus Robot Surgical System,  Aesop 3000, 
Hermes nebo Socrates, které však dostály 
malého využití.
Systém da Vinci reprezentují první mode-
ly řady S až po nejmodernější typy Si a Xi 
série.
V srpnu až září 2008 bylo v Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem založeno 
Centrum robotické chirurgie Krajské zdra-
votní, a. s., jehož základem byla instalace 
robotického systému da Vinci S HD.
V Centru robotické chirurgie KZ, a. s. byly 
vytvořeny podmínky pro vznik chirurgic-
kých týmů z různých odborností, které tuto 
nejmodernější technologii již používaly.
Základem pro práci s robotickým sys-
témem da Vinci bylo dvoudenní škole-
ní v tréninkovém a výcvikovém centru  

IRCAD-EITS Training Center ve Štras burku 
v červnu 2008.
Týmy urologie, chirurgie a gynekologie 
zde za pomoci robota operovaly na zví-
řecích kadaverech – prasatech a ORL tým 
na kadaverozním, hluboce zmrazeném, 
preparátu hlavy a krku.
Po dodání robotického systému da Vinci 
do Masarykovy nemocnice v srpnu na něm 
nadále probíhal každodenní intenzivní 
trénink všech operačních týmů. Nácvik 
absolvovaly všechny týmy na tzv. fanto-
mech v řádech desítek tréninkových hodin 
z důvodu bezpečného osvojení ovládání, 
do té doby, neznámé technologie.
Díky široké možnosti použití robota v chi-
rurgii bylo přizváno k účasti na operování 
s robotickým systém da Vinci také ORL 
oddělení.
Roboticky asistovaná chirurgie využívá 
principy minimálně invazivních přístupů 
a je možné ji označit za další stupeň vý-
voje laparoskopické chirurgie. V oblasti 
ORL se jedná rovněž o „dutinové“ opera-
ce, a to v prostoru dutiny ústní a trubice 
hltanu včetně supraglotis.
V chirurgii dutiny hrudní a dutiny břišní 
provádí operaci lékař a technické zařízení 
– robot se 4 rameny. V ORL oboru robot 
využívá 3 ramena, 1 kamerové a 2 s ope-
račními nástroji. Současně je při roboticky 
asistované operaci důležitá spolupráce 
a příprava celého operačního týmu včetně 
sester instrumentářek a speciálně vyško-
leného sanitáře.
Robot reprodukuje přesně pohyby ope-
ratéra, a to výhradně podle jeho pokynů. 
Nebere lékaři ani práci, ani odpovědnost. 
Miniaturní nástroje, které uvnitř těla ope-
raci provádějí, mají pohybové schopnosti 
podobající se schopnostem lidské ruky, 
vyjma lidského hmatu.
První roboticky asistovaná operace byla 
na ORL oddělení v Ústí nad Labem prove-
dena 8 mm nástroji, které standardně vyu-
žívá břišní chirurgie. Vzhledem k malému 
prostoru jsme záhy po provedení prvního 
výkonu požadovali již tehdy komerčně 
dostupné 5mm, které se ukázaly být mno-
hem šikovnější v prostoru hypofaryngu 
a supraglotis pro jejich menší velikost.

6leté zkušenosti s robotickým systémem da Vinci
Masarykova nemocnice

Nástroje jsou přesné, spolehlivé a umož-
ňují velký rozsah pohybů (až 360 stupňů) 
i v omezeném prostoru díky EndoWrist 
technologii.
Jsou sterilizovatelné a mají čipově kont-
rolovaný počet životů. Výměna nástrojů 
během operace je zcela obvyklá a není 
ztrátou života nástroje.
Čas potřebný pro přípravu robota před 
operací se s postupným získáváním zku-
šeností zkrátil z původních 30 až 40 minut 
na 15 minut.
Minimálně invazivní chirurgické výko-
ny provedené robotem v krční oblasti 
transorálně přináší pacientovi mnohé 
benefity jako je možnost operace bez 
zevního přístupu, bez mandibulárního 
splitu, redukce krevních ztrát, která činí 
v našem souboru pacientů v průměru  
cca 10–15 ml. Mezi další benefity patří re-
dukce komplikací nebo snížení pooperač-
ní bolesti. Nespornou výhodou je násled-
ná rychlá rekonvalescence a tím i rychlejší 
návrat pacienta do běžného života.
Doposud jsme na ORL odd. a odd. chirur-
gie hlavy a krku v Ústí nad Labem uskuteč-
nili 35 operací pomocí robotického systé-
mu da Vinci. Jedná se o první robotické 
operace v ORL oboru nejen v ČR, ale dle 
literárních údajů také v části střední a vý-
chodní Evropy. Většina z nich byla prove-
dena v jinak nedostupné oblasti kořene 
jazyka a supraglotis. Jednalo se převážně 
o odstranění zhoubných a nezhoubných 
nádorů nebo o chirurgii kořene jazyka pro 
těžký obstrukční sleep apnoe syndrom. 
Ani jednou jsme neprovedli tonzilektomii 
pomocí robota, jak bylo mnohými našimi 
oponenty prezentováno. 
U všech námi odoperovaných pacientů 
pomocí robota da Vinci se také potvrdil 
předpoklad rychlé rekonvalescence, mi-
nimálních krevních ztrát a minimálních 
bolestí po operaci.
Použití robota da Vinci tak dává pacien-
tovi možnost výběru jiné, šetrné léčeb-
né modality chirurgického řešení jeho 
onemocnění.

MUDr. Karel Sláma jr. 
oddělení ORL  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

1st International TransOral Robot Surgery (TORS) Conference,
Philadelphia

Organizátorem akce bylo oddělení ORL 
a chirurgie hlavy a krku Univerzitní ne-
mocnice v Pensylvánii – Department of 
Otorhinolaryngology – Head and Neck 
Surgery, Hospital of the University of 
Pennsylvania.
Program konference byl velmi nabitý, 
a proto nikoho nepřekvapilo, že regis-
trace účastníků začínala již v 6.30 ráno 
v moderní budově Smilow Center for 
Translation Research, která je součástí 
univerzitního centra pro medicínu Penn 
Medicine.
Vlastní přednáškový program otevřeli 
uvítacím slovem prof. Gregory S. Wein-
stein a Bert W. O'Malley, Jr., kteří byli zá-
roveň moderátory.
Přes 200 posluchačů z celého světa 
mohlo sledovat přednášky a praktické 
demonstrace operací jak v přednáško-
vém sále, tak současně na velké projek-
ci promítané v předsálí. Zde se tradičně 
prezentovaly stánky firem, které se tech-
nologicky podílí na robotické chirurgii 
a současně zde také byla možnost ob-
čerstvení, připraveného v duchu lehké 
a zdravé stravy.
První den konference byl věnován teo-
retickým přednáškám, které se zaměřily 

Ve dnech 24. a 25. 7. 2014 se uskutečnila v americké Filadelfii 1. Mezinárodní kon-
ference zaměřená na transorální robotickou chirurgii – 1st International TransOral 
Robot Surgery (TORS) Conference.

Představitelem metody aplikace TORS 
u syndromu obstrukční spánkové apnoe 
byl, v České republice známý, prof. Vici-
ni z univerzitní nemocnice ve Forli, Pavia 
z Itálie, který prezentoval své zkušenosti 
se spánkovou fibroskopií, resekcí kořene 
jazyka a epiglotomií.
Mezi přednáškami také došlo na ne-
formální a vřelá setkání autora článku 
s prof. Weinsteinem a prof. Vicinim, je-
jichž přátelství se váže k začátkům meto-
dy TORS.
Druhý den sympozia byl zaměřen 
na „live“ ukázky různých operací TORS. 
Techniky resekcí tumorů v oblasti ton-
zily, kořene jazyka, supraglotis a para-
faryngálního prostoru demonstrovali 
prof. Weinstein, Lawson a B. W. O'Malley. 
Komentování operací v expertním panelu 

se účastnili dr. Roberto Araujo Lima, Fer-
nando L. Dias, Mohssen Ansarin a Neils 
Kokot ze Spojených států.
Oba dva dny perfektně připraveného 
programu 1. Mezinárodní TORS konferen-
ce ukázaly mnoho zajímavého ve využití 
této metody a staly se, také díky sluneč-
nému a horkému počasí, které v tu dobu 
panovalo, nezapomenutelným zážitkem.

MUDr. Karel Sláma jr. 
oddělení ORL  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

na problematiku onkologických TORS 
operací v oblasti kořene jazyka, supraglo-
tis a parafaryngeálního prostoru. Audito-
riem velmi očekávaná byla přednáška 
„otce zakladatele“ TORS prof. Weinstei-
na o přístupu, indikacích a kontraindi-
kacích TORS pojmenovaná: „T Staging is 
Not Enough: A Reasonable Approach to 
Understanding Indications and Contrain-
dications for TORS“.
Se-Heon Kim z korejské university Yonsei 
demonstroval problematiku TORS pyri-
formního recesu a Bert W. O'Malley pří-
stup TORS k tumorům parafaryngeálního 
prostoru a baze lební.

Dr. Mendez poukázal na možnosti TORS 
pro detekci neznámého primárního tu-
moru v oblasti hlavy a krku, zejména pak 
cílené biopsie kořene jazyka a tonzily.
Diskutovaným bodem programu byla 
také totální laryngektomie s využitím 
TORS, prezentovaná prof. Lawsonem 
z Belgie.
Doktor Cohen a dr. Holsinger z USA se 
věnovali problematice HPV, jeho vlivu 
na vznik tumorů v oblasti orofaryngu a je-
jich možnosti řešení pomocí TORS.

MUDr. Karel Sláma jr.

Prof. Gregory S. Weinstein, MD, FACS

MUDr. Karel Sláma jr. (vlevo nahoře) spolu s účastníky sympozia
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Severočeské divadlo v Ústí nad Labem 8. 10. 2014

V zaplněném Severočeském divadle v Ústí nad Labem, za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, proběhla dne 
8. 10. 2014 Výroční vědecká konference Masarykovy nemocnice a společenský večer ke 120. výročí založení ústecké nemocnice. 
Večerem provázela Tereza Kostková, zpívala chlumecká Koťata, muzikálové písně Bára Basiková a vynikající atmosféru svým vy-
stoupením v publiku navodil i zpěvák Tomáš Klus.
V průběhu večera zhodnotil historii nemocnice ředitel zdravotní péče. MUDr. Josef Liehne. Výroční ceny Masarykovy nemocnice 
za rok 2013 za vědeckou a publikační činnost byly předány generálním ředitelem KZ, a. s. Ing. Petrem Fialou a předsedou Vědec-
ké rady KZ, a. s. prof. MUDr. Martinem Samešem, CSc.
Program tanečním vystoupením zpříjemnili vítězové StarDance Anna Polívková a Michal Kurtiš. V průběhu večera byl rovněž po-
křtěn almanach Od historie k současnosti – výjimečná publikace o historii ústeckých nemocnic od 13. století do současnosti, 
jejímž hlavním autorem je MUDr. Josef Liehne.
Kmotrami almanachu se staly Tereza Kostková a Lenka Kocmanová Taussigová. Atmosféra celého večera byla velice hezká 
a srdečná.

Mgr. Josef Rajchert, redakce Infolistů 

120 let MNUL 

I. HODNOCeNí věDeCKé čINNOSTI ODDěLeNí:
1. Neurochirurgická klinika MNUL
2. Dětská klinika MNUL
3. Klinika úrazové chirurgie MNUL

II. RepUbLIKOvá pRveNSTví 
1. MUDr. Robert Bartoš, Ph.D. (neurochirurgická klinika) za, v pro-

sinci 2013 první provedený v ČR, kombinovaný supracerebelár-
ní-transtentoriální přístup k mesiotemporální oblasti 

 – předneseno na Kuncově memoriálu v Praze
 – publikace o prioritním přístupu přijata do impaktovaného 

časopisu Cesk Slov Neurol Neurochir v 4/2014 
2. Kolektiv kliniky úrazové chirurgie vedený přednostou 

MUDr. K. Edelmannem, Ph.D., který svými vynikajícími výsled-
ky dosáhl na zařazení do sítě německých traumacenter na úrov-
ni „přidružené“. Žádné jiné pracoviště v ČR tohoto statutu ne-
dosáhlo a je to ojedinělý statut i v rámci Evropy. Přijímací proces 
probíhal dva roky.

Výroční ceny Masarykovy nemocnice za rok 2013 
za vědeckou a publikační činnost

III. příKLaDNá RepReZeNTaCe
Kolektiv neurochirurgické kliniky vedený profesorem MUDr. M. Samešem, CSc. 
za uspořádání: Professor Bertalanffy Brain Stem Live Microsurgery – mezinárodního 
interaktivního workshopu v Ústí nad Labem, 26.–28. 11. 2013.
Světově uznávaný odborník na operace v mozkovém kmeni provedl dvě živé operace 
v MNUL, poté přednášel ve výukovém centru MNUL, na workshop přijeli odborníci 
z celé ČR včetně bývalého přednosty prof. Beneše – pozitivní PR v tisku a přímo z úst 
prof. Bertalanffyho v hlavním zpravodajství TV.

Iv. pUbLIKaCe:
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. (dětská klinika) za publikaci: Dětská andrologie (Jaroslav 
Škvor, Marta Šnajderová).

v. čLáNeK S IF 
MUDr. Aleš Hejčl (neurochirurgická klinika) za článek: Adjusting the chemical and 
physical properties of hydrogels leads to improved stem cell survival and tissue in-
growth in spinal cord injury reconstruction: a comparative study of 4 methacrylate 
hydrogels. 
Hejčl A., Růžička J., Kapcalová M., Turnovcová K., Krumbholcová E., Přádný M., Michá-
lek J., Cihlář J., Jendelová P., Syková E.: Adjusting the chemical and physical properties 
of hydrogels leads to improved stem cell survival and tissue ingrowth in spinal cord 
injury reconstruction: a comparative study of 4 methacrylate hydrogels. Stem Cells 
Dev. 2013, 22(20):2794-805. (IF 2012 4,67). 

vI. SeSTeRSKá pReZeNTaCe:
1. Kamila Martincová (gastroenterologie – endoskopické centrum) za přednášku: 

Dvoustupňová dezinfekce na našem pracovišti na 20. mezinárodní konferenci Ne-
mocniční epidemiologie a hygiena v Brně.

2. Bc. Svatava Nováková (chirurgické oddělení) za přednášku: „The story of the ad-
mirable trombone player“ na 12. ECET kongresu v Paříži.

MUDr. Josef Liehne 
ředitel zdravotní péče  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., Ing. Petr Fiala,  
MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., 
MUDr. Ivan Humhej (kategorie I.)

Tereza Kostková a MUDr. Aleš 
Hejčl, Ph.D. (kategorie V.)

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. 
a Kamila Martincová (kategorie VI.)

Pohled do hlediště Pozvaní hosté

Chlumecká Koťata zahájila večer Anička Polívková a Michal Kurtiš

Bára Basiková s Terezou Kostkovou

Tereza Kostková a patronka  
Lenka Kocmanová Taussigová

Večer zakončil Tomáš Klus Almanach

Křest almanachu ke 120. výročí 
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KDe NáS MůžeTe KONTaKTOvaT: 
Nemocnice Most, o. z., poliklinika 3. p.
TeLeFON: 
777 708 781, 777 708 782, 
777 708 783
http://www.amasop.cz
ama.sop@seznam.cz

Začátky a historie klubu AMA sahají 
do roku 1992, kdy na popud MUDr. J. Oš-
mery, MUDr. A. Jelínkové a tehdejší ředi-
telky oblastního spolku ČSČK paní Věry 
Nešporové byl klub AMA založen. U jeho 
zrodu stála i MUDr. Milena Madarová, 
která navrhla název AMA – odvozeno z la-
tinského mamma (prso). Klub v té době 
sdružoval pouze ženy po operaci prsou. 
Paní doktorka Madarová byla navržena 
a zvolena předsedkyní klubu AMA. Klub 
se začal slibně rozvíjet, jeho činnost se 
soustředila na vzájemnou informovanost 
jeho členek, sportovní a kulturní aktivity. 
Byl k dispozici bazén střední zdravotní 
školy, cvičení v tělocvičně pod vedením 
paní Třešňákové. Tehdejší OÚNZ dal 
k dispozici bezplatný pronájem salonku 
č. 3 v prostorách nemocnice k pravidel-
ným setkáním. (Tato pomoc ze strany ne-
mocnice přetrvala do dnešního dne, stá-
le máme možnost pořádat své členské 
schůze v prostorách nemocnice.) Paní 
doktorka Milena Madarová ze zdravot-
ních důvodů odstoupila a na její místo 
byla zvolena paní Marie Kubicová. 
V roce 1994 za jejího vedení došlo k re-
gistraci klubu (9. 2. 1994) jako „AMA – 
sdružení onkologických pacientů, jejich 
rodinných příslušníků a přátel“ na Minis-
terstvu vnitra a byly vypracovány Stanovy 
sdružení. 
V ČR vznikaly i další spolky, sdružení 
a organizace na podporu onkologicky ne-
mocných, například Aliance žen s rakovi-
nou prsu, Mamma help, Onko – centrum, 
Arcus, Kapka 97, protože pro nemocného 
s nádorovým onemocněním je důležitý 

kontakt s okolím, výměna zkušeností, 
vzájemná psychická podpora, „prostě být 
mezi svými“. Mostecká AMA se zapojila 
a navázala kontakty s ostatními podobně 
zaměřenými společnostmi. Za cíl si dala 
pomoc, podporu osob a jejich rodin, kte-
ré musí bojovat s rakovinou. Poskytnout 
jim kvalitní informace, podpořit je v je-
jich tíživé situaci, vytvořit jim zázemí, kde 
se mohou podělit o své obavy, ale také 
společně něco pěkného prožít. 
Činnost se rozšířila, členové nemuseli 
být jen ženy po ablaci prsu, AMA se za-
registrovala také do Svazu postižených 
civilizačními chorobami. 
Členové sdružení AMA si zvolili svůj vý-
bor, kde kromě předsedkyně paní Marie 
Kubicové byla zvolena místopředsedky-
ně paní Marta Vagašiová, jednatelkou se 
stala paní Zdenka Hůlková. Paní Hůlková 
byla zároveň i pokladní sdružení. Přes-
tože nenápadná, byla velice vstřícná, 
pracovitá, taková dobrá duše AMY, která 
zdokumentovala její činnost.
AMA se, kromě jiného, soustředila 
na ozdravné a rekondiční pobyty pro své 
členy. Zpočátku se pořádaly každoročně 
rekondice např. Velké Losiny, Jesenice, 
Šumava, Studenec, rekreační středis-
ko Cheza, Sedmihorky, později zůstalo 
u prověřených míst, jako je např. velmi 
oblíbený Štěpánov u Skutče.
Také zájezdy po památkách a krásách 
naší vlasti se členkám líbily. Klášterec 
nad Ohří, Loket, Karlovy Vary, ale i výlet 
na houby a třeba do lesoparku…
V roce 2003 došlo k další změně ve ve-
dení sdružení AMA. Paní Marie Kubicová 
odstoupila ze zdravotních důvodů ze své 
funkce předsedkyně a na její místo byla 
zvolena paní Eva Vrkoslavová. A opět 
došlo k nárůstu členské základny a rozší-
ření činnosti sdružení AMA – SOP Most. 
Paní Eva Vrkoslavová vnesla rozruch do, 
do té doby, celkem poklidného života. 
AMA se začala aktivně zapojovat a zú-
častňovat i celostátních akcí, které or-
ganizovala Liga proti rakovině a hlavně 
– koncem roku 2004 bylo otevřeno On-
kocentrum – odborná sociální poradna 

pro onkologické pacienty. Za svoji inicia-
tivu a aktivní přístup v roce 2006 získala 
cenu Křesadlo.
Poradna se nachází ve 3. patře poliklini-
ky, vedle oddělení onkologie, kde pracu-
je paní primářka Jelínková, která se stala 
garantem sdružení AMA. Onkocentrum 
se stalo místem, kde se soustředila čin-
nost AMY. Díky sponzorským darům byla 
zařízena, dána do bezplatného nájmu 
(opět díky OÚNZ Most), přibyly přístroje 
– Lymfoven a detoxikační přístroj Mary 
Staggs Detox. Členové AMY mají možnost 
oba přístroje využívat zdarma, ostatní zá-
jemci za malý poplatek. Slouží k upev-
nění zdraví a jejich aplikace je jednou ze 
služeb AMY. 
Výhodou umístění Onkocentra je blízkost 
oddělení onkologie, klientky většinou 
spojí návštěvu u paní primářky a pak „za-
jdou“ do Onkocentra zjistit, co je nového, 
jaká je nabídka společných akcí, vypůjčit 
si knihu, kterých je zde dostatek (spon-
zorské dary, odborná literatura apod.). 
Některé pravidelně využívají přístroje 
Lymfoven – je evidována docházka a vy-
užití (lymfatická drenáž dolních i horních 
končetin).
Někdy v průběhu roku 2004 rozhodl vý-
bor AMY, že si začne vydávat svůj Bulle-
tin. Došlo k uskutečnění této myšlenky 
a Bulletin se vydává pravidelně každý 
půlrok. Přispívají do něj jak členky, tak 
výbor. Všechna čísla Bulletinu jsou zpra-
cována velice pěkně, proložena foto-
grafiemi. Je v něm i plánovací kalendář, 
přihláška do sdružení AMA, seznam ak-
tuálních sponzorů, kteří AMĚ pomáhají.
Členky Bulletin dostávají na členské 
schůzi. Dále je zasílán sponzorům, jako 
poděkování a pro informaci, aby každý 
sponzor věděl, kde končí jeho sponzor-
ský dar…
Pro lepší zviditelnění sdružení AMA byly 
nainstalovány nástěnky, jedna vedle 
Onkocentra a další na oddělení onko-
logie. Na těchto nástěnkách se průběž-
ně objevují aktuální informace o dění 
ve sdružení, především nabídka ozdrav-
ných a rekondičních pobytů včetně cen 

a ev. fotografií, kulturní i sportovní akce, 
na které zveme členky. Společné akce 
se vždy odsouhlasí na členské schůzi. 
Členské schůze se stále konají 1x mě-
síčně. V prosinci máme Výroční členskou 
schůzi, bývá slavnostní a koná se v ho-
telu Cascade. Paní předsedkyně zavedla 
krásnou tradici, odměňování aktivních 
členek květinami a knihou. Pak následu-
je kulturní program. 
AMA má také svou kroniku, která se píše 
průběžně až do dnešních dnů, pouze 
kronikář se změnil. Kronika vznikla v roce 
2004, prvním kronikářem byl pan Dom-
kář, pak paní Anička Dymáková, dnes 
je to paní Věra Jindřichová. V kronice se 
najde mnoho fotografií z různých akcí, 
které AMA pořádala, míst, kam se členky 
vypravily. 
Velká část činnosti sdružení AMA je zá-
vislá na ochotě sponzorů a dotačních 
programech, za které je AMA vděčná 
a i tímto všem sponzorům děkuje.
V současné době je cílem AMY poskyt-
nutí bezplatného odborného sociálního 

poradenství, pomoc při prosazování 
práv a zájmů, zlepšování kvality ná-
sledné péče onkologických pacien-
tů, odstraňování sociálních bariér 
– návrat do společnosti, pořádání 
ozdravných a rekondičních pobytů, 
organizování sportovních a kultur-
ních akcí, zapojení do programů 
ostatních organizací s podobnými 
cíli. 
Jedním z nejznámějších je „květino-
vý den“, který pořádá pražská Liga proti 
rakovině nebo akce „Plaveme prsa“ po-
řádaná Aliancí. V měsíci říjnu – měsíc 
pro neziskovky – se AMA také účastní 
při představování v OC Central a prezen-
tací na magistrátu formou letáčků a ná-
stěnky. Další velice záslužná činnost je 
proškolování na středních školách a uči-
lištích, kdy naše členky pomocí modelu 
prsou a filmového dokumentu ukazují 
dívkám, jak prevencí včas odhalit rakovi-
nu prsu. 
V současnosti má AMA přibližně 80 čle-
nů. Jsou mezi nimi i přátelé, rodinní 

příslušníci, lidé, kterým není lhostejný 
osud klientů postižených onkologickým 
onemocněním. Jsou zde i sestřičky z on-
kologického oddělení, které se rozhodly 
pomáhat i mimo svou pracovní náplň. 
V letošním roce slaví sdružení AMA – SOP 
20 let své činnosti. Přejme jí i nadá-
le spoustu nápadů, optimismu, elánu 
do dalších let.

Bc. Saša Vaňková 
sociální pracovnice AMA 

Ivana Šebestová, všeobecná sestra 
Onkologické oddělení 
Nemocnice Most, o. z.

AMA – SOP Nemocnice Most
AMA – Společnost onkologických pacientů, 
jejich rodinných příslušníků a přátel, o. s. v Mostě
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profily
Mgr. LUCIe KaMeNSKá
Dobrovolník Nemocnice Teplice, o. z.

Paní Lucie Kamenská je jednou z dobrovol-
nic, které docházejí na oddělení následné 
péče a také do denního rehabilitačního sta-
cionáře v Teplicích. Se svým psem Edou se 
věnuje canisterapii u pacientů.

Jste jednou z našich dobrovolnic, která do-
chází do nemocnice za pacienty, představte 
se našim čtenářům.
Studovala jsem na Masarykově univerzitě 
obory německý jazyk a literatura a etnologii, 
z etnologie (kulturní antropologie) mám ma-
gisterský titul. V současné době pokračuji 
ve studiu speciální pedagogiky – obor eto-
pedie a logopedie. 
Moje první pracovní zkušenost byla pozice 
asistentky pedagoga na základní škole pro 
děti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou, 
postupně jsem pokračovala na učitelskou 
pozici. 

V současné době pracuji jako speciální 
pedagog ve Středisku výchovné péče Ústí 
nad Labem a docházím jako canisterapeut 
do výchovného ústavu v Boleticích. 
Práce speciálního pedagoga ve středisku 
(SVP) naprosto splňuje moji představu o do-
konalé práci. Můžu říct, že dělám to, co jsem 
chtěla. Baví mě vedení motivačních poho-
vorů s dětmi a jejich rodiči, ale také terénní 
práce ve školách. 
Kromě dojíždění do škol jsem svým klien-
tům nabídla také terénní práce u nich doma, 
z mého pohledu to prohlubuje náš vztah 
a můžeme tak s rodiči vymýšlet lepší strate-
gii pro podporu daného dítěte.

A co vaše koníčky mimo práci?
Baví mě tanec všeho druhu a výlety s mými 
psy. 

ptal se Mgr. Josef Rajchert, redakce Infolistů 
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Domov, oáza klidu, pohody a bezpečí, 
místo kam se všichni rádi uchylujeme 
po těžkém dni, kam se těšíme, kde je 
nám dobře, jsme v psychické pohodě.
Tato psychická pohoda, chcete-li psy-
chické rozpoložení, je nedílnou součástí 
zdraví a procesu uzdravování. Moderní 
medicína a moderní přístup k životu po-
čítá s aspektem fyzickým i psychickým 
jako s celkem.
V lidském životě se stávají epizody, 
kdy, ať už selháním zdraví či úrazem, 
se člověk dostává do nemocnice. Zde je 
o něj pečováno moderními metodami 
až do doby úplného uzdravení anebo 
do takové doby, kdy by mohl být propuš-
těn do domácího ošetřování k doléčení. 
A zde nastává ten pravý čas pro agenturu 
DOMÁCÍ PÉČE.
Představme si tedy příklad. Pan X, vášni-
vý sportovec, cyklista, si z letní vyjížďky 
přiváží nejenom příjemné zážitky, ale 
bohužel se stal účastníkem nehody s au-
tomobilem. Utrpěl frakturu radia pravé 
horní končetiny. Podrobil se operaci. 
Je pravák. Žije sám, blízké příbuzné má 
až na Moravě. Byl přeložen z chirurgie 
na rehabilitační oddělení, kde úspěš-
ně rehabilituje. Mohl by být propuštěn, 
avšak stále trpí bolestmi, není schopen 

samostatně dodržovat léčebný režim, 
též není schopen sebeobsluhy a péče 
o domácnost.
Sociální pracovnice, která je členem 
týmu naší agentury, na žádost ošetřu-
jícího lékaře z RHB oddělení navštívila 
pacienta osobně. To proto, aby zjistila, 
zda klient bude potřebovat zajistit služby 
pečovatelské služby (úklid, nákupy, po-
chůzky, dovážku obědů apod.). Po kon-
zultaci s lékařem z oddělení bylo uznáno 
za vhodné též zajistit klienta po dobu 
doléčování odbornou zdravotní péčí. Pro 
bolesti bude potřeba aplikace analgetik, 
provádět navrhovaná RHB cvičení a do-
hlížet na dodržování všech léčebných 
opatření. Dále edukovat pacienta jak po-
stupně zvládat základní úkony (oblékání, 
osobní hygiena apod.) a tím se zapojit 
do běžného života, stát se samostatným.
Sociální pracovnice v tuto chvíli přináší 
kompletní informace o klientovi a jeho 
aktuálním stavu. Tým sester se z doku-
mentace dozvídá vše potřebné pro se-
stavení individuálního ošetřovatelského 
plánu pacienta.
Sestry osobně navštěvují pacienta ješ-
tě v době hospitalizace, aby se dohodly 
na všech podrobnostech důležitých pro 

Domácí ošetřovatelská péče
Nemocnice Chomutov

Dnes už je jen málokdo, kdo neslyšel o pojmu DOMÁCÍ PÉČE. A pokud se přeci jen ně-
kdo najde, snadno si odvodí od slov DOMÁCÍ = domov, PÉČE = starostlivé pečování. 
Nutno přiznat, že je vlastně pravdě velmi blízko.

kvalitní poskytování domácí péče při do-
léčování klienta.
Co si představit pod důležitými podrob-
nostmi? Tak například jak si klient před-
stavuje své fungování doma? Co zvládá 
a co ne? Bydlí s klientem další osoba 
nebo žije sám? Zajímá nás přesná adre-
sa vč. patra, telefonní kontakty na klien-
ta a jeho blízké, zda zvoní zvonky nebo 
jestli není v domácnosti či v okolí zlý 
pes. Dále se klientovi dostává informace 
o intervalech návštěv navržených léka-
řem, maximální frekvence návštěv je 3x 
denně od pondělí do neděle, po dobu 
celých 24 hodin. Klienta zajímá, zda si 
bude péči hradit. Kvituje informaci, že 
domácí péče je plně hrazena zdravotními 
pojišťovnami.
Po zjištění všech potřebných informací 
a doplnění údajů ze zdravotní dokumen-
tace (medikace, stupeň schopnosti sebe-
obsluhy, rozsah a způsob rehabilitace, 
popř. další ordinace) dochází k uzavře-
ní smlouvy o poskytování domácí péče 
na dobu 14 dnů po hospitalizaci. Pokud 
by i po uplynutí těchto 14 dnů bylo po-
třeba i nadále poskytovat domácí péči, 
další smlouvu agentura sjednává s ob-
vodním lékařem. Tímto se pacient stává 
naším klientem a může být propuštěn 
do domácího ošetření.
Stály jsme u zrodu domácí péče v Čes-
ké republice. Zkušenosti našich sester 
vycházejí z 20leté praxe v oboru. Jsou 
zkušené, samostatné, schopné se samy 
rozhodovat v krizových situacích. S klien-
ty jednají s empatií a s vysoce profesio-
nální přístupem. Jsou tak schopné jed-
nat nejen s klienty a jejich rodinami, ale 
i spolupracovat s lékaři a dalšími institu-
cemi. Díky zastoupení sociální pracovni-
ce jsou schopny zprostředkovat sociální 
poradenství.
Domácí péče se jeví jako moderní, hu-
mánní, racionální a ekonomicky výkonný 
směr přístupu k léčbě a uzdravení všech 
od narození do 100 let.

kolektiv sester 
 pod vedením Mgr. Anny-Marie Malé 

Oddělení domácí ošetřovatelské péče 
Nemocnice Chomutov, o. z.

Nadační fond Kapka naděje obdaroval Dětskou kliniku MNUL
Masarykova nemocnice 

Finanční dar od Pražské plynárenské, a. s. 
Masarykova nemocnice

Kolektiv sester s Mgr. Annou-Marií Malou (vpravo dole)

Vendula Svobodová

Předání šeku, zleva zástupci Pražské plynárenské, a. s. Pavel Sajbot, 
regionální zástupce, Ing. Alois Těšitel, obchodní ředitel, Ing. Aneta 
Klauzová, vedoucí odboru akvizic a retence, se zástupci nemocnice

Dětská klinika v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad La-
bem, o. z. (Dětská klinika MNUL) získala, díky Nadačnímu fondu Kapka naděje, další 
přístroje a vybavení. Předání daru proběhlo ve čtvrtek, 2. října 2014 za účasti Vendu-
ly Svobodové, prezidentky Nadačního fondu Kapka naděje, a ředitelky Elen Švarco-
vé. Obdarovaní převzali přístrojový systém Ohmega R s katetry, vyšetřovací lehátko, 
postele s matracemi získané z projektu „Čtení pomáhá“ a NCPAP driver s příslušen-
stvím, vše v celkové hodnotě 800 000 korun.
Na Dětské klinice MNUL přítomné přivítal MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., spolu s přednostou Dětské kliniky 
MNUL MUDr. Jaroslavem Škvorem, CSc. „Jsem rád, že mohu za vedení společnosti 
poděkovat dárcům za přístroj určený dětským pacientům, a také Nadačnímu fondu 
Kapka naděje, který mezi obdarované zařadil Masarykovu nemocnici již poněkoliká-
té,“ uvedl MUDr. Josef Liehne.
Přednosta Dětské kliniky MNUL MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. také poděkoval a přítom-
ným pak popsal funkce a přínos přístroje a dalšího vybavení při léčbě dětských pa-
cientů. Spolu se staniční sestrou Mgr. Miladou Koláčnou i MUDr. Josefem Liehnem 
pak doprovodili dárce na oddělení za dětskými pacienty. Vendula Svobodová a Elen 
Švarcová spolu se sestřičkami z Dětské kliniky MNUL rozdaly hospitalizovaným dě-
tem drobné dárky.
Nadační fond Kapka naděje pomáhá nemocným dětem zvláště s poruchou krvetvor-
by, s nádorovým onemocněním a dětem, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci 
kostní dřeně. Od roku 2002 se pomoc rozrostla na dětská oddělení regionálních ne-
mocnic po celé ČR.

Jiří Vondra 
vedoucí Úseku ředitele KZ, a. s.

Dětská klinika v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. obdržela finanční 
dar v celkové hodnotě 25 000 korun od regionální 
obchodní kanceláře společnosti Pražská plynáren-
ská, a. s. Ten bude využit pro nákup dalšího vybavení 
kliniky.
Výtěžek byl pořízen v rámci 2. ročníku „Dne rodiny 
s Pražskou plynárenskou“, který se konal 20. 9. 2014 
ve Smetanových sadech v Ústí nad Labem. 
Za účasti Pavla Sajbota, regionálního zástupce Praž-
ské plynárenské, a. s., Ing. Aloise Těšitele, obchod-
ního ředitele Pražské plynárenské, a. s., Ing. Anety 
Klauzové, vedoucí odboru akvizic a retence Pražské 
plynárenské, a. s., darovací šek převzal MUDr. Jaroslav 
Škvor, CSc., přednosta Dětské kliniky MNUL. V rámci 
předání šeku proběhlo také vylosování výherce tom-
boly z této akce. 

Jiří Vondra 
vedoucí Úseku ředitele KZ, a. s.
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Ambulance hojení ran děčínské nemoc-
nice, kde pracuji, zahájila svůj provoz 
dne 1. 4. 2011. Cílem bylo vytvořit spe-
cializované pracoviště pro léčbu chronic-
kých ran a ošetření dalších kožních de-
fektů. Od poloviny května roku 2011, pro 
nárůst pacientů, začala vypomáhat dva 
dny v týdnu má kolegyně Michaela Ježo-
vá. Od října roku 2013 jsme v této porad-
ně rozšířily spektrum poskytované péče 
(ošetření nehtů u diabetických pacientů, 
infuzní stacionář) a od této doby zde 
spolu pečujeme o pacienty celý týden.
Vzhledem k charakteru péče naše ambu-
lance úzce spolupracuje s diabetologic-
kou poradnou.
Rozložení pracovní doby ambulance ho-
jení ran v pracovních dnech: 

7.00–9.00 převazy pacientů 
z oddělení nemocnice

9.00–14.00 převazy ambulantních 
pacientů

14.00–15.30 převazy pacientů 
z oddělení nemocnice 

Něco více k charakteristice a léčbě 
chroNických raN
Rána je porušení integrity kožního krytu, 
tvořícího bariéru mezi zevním a vnitřním 
prostředím. Dochází ke ztrátě kožní sub-
stance, která může zasáhnout různě hlu-
boko do tkání podkožních.
Chronické rány jsou všechny rány, které 
trvají déle než 8 týdnů. Vznikají obvyk-
le v oblasti poškozené předcházejícím 
onemocněním, uplatňující se v etiologii 
onemocnění. 
Mezi nejčastěji se vyskytující chronické 
rány patří bércové vředy venózní etio-
logie (jsou jedním z projevů chronické 
žilní insuficience), arteriální kožní vředy 
(projev pokročilé ischemické choroby 
dolních končetin), neuropatické kožní 
vředy (jako důsledek diabetes mellitus), 
dekubity a kožní vředy.
Příčinou vzniku chronické rány mohou 
být poruchy venózní, arteriální, infekční, 
krevní, neuropatie, autoimunitní one-
mocnění, metabolické (hlavně diabetes 

Léčba chronických ran ve specializované ambulanci Nemocnice Děčín
léčba 
Léčba znamená péči o „celého člověka“ 
(holistický přístup), profesionální přístup 
k terapii rány, respektování fází hojení 
rány, zajištění vlhkého hojení rány (mo-
isture wound healing), zajištění nejvyšší 
možné kvality života a volba ekonomicky 
efektivní léčby.
Místní léčba spočívá v sanaci (vyléčení) 
spodiny rány pomocí debridementu (chi-
rurgické vyčištění rány), enzymatického 
čištění, aplikací antimikrobiotik či anti-
septik. Dále v sanaci okrajů rány, pod-
pory granulace a epitelizace, krytí rány 
a v léčbě okolí.
Konzervativní léčbu lze rozdělit na kla-
sickou a moderní. Klasická znamená po-
užívání výplachů, obkladů, koupelí, mas-
tí, past a v polohování. Moderní znamená 
používání hydrogelů, transparentních 
polyuretanových krytí, hydropolymero-
vých, hydrokoloidních a alginátových kry-
tí, krytí s aktivním uhlím a absorpční kry-
tí, síťové materiály a další (nanovlákna).

Požadavky na krytí jsou optimální ab-
sorpce a kontrola exsudátu, vytvoření 
vlhkého prostředí, prevence infekce, 
účinné odstranění poškozené tkáně, 
umožnění výměny plynů, udržení ideální 
teploty, zamezení přilnutí k ráně a eko-
nomické hledisko.
Chirurgická léčba spočívá v debridemen-
tu (vyčištění rány), abrazi (obrušování), 
incizi (naříznutí) či excizi (vyříznutí).
V systémové léčbě klademe důraz 
na etiologii rány, celkový stav pacienta, 
přídatná onemocnění, tišení bolesti, mo-
bilitu pacienta, psychický stav, infekce 
rány, zlepšení trofiky postižené oblasti, 
dietu a režimová opatření.
Forma léčby může být různorodá. Ambu-
lantní léčba, kde spolupracují odborní 
lékaři: chirurg, internista, dermatolog či 
praktický lékař. Dále to může být hospita-
lizace krátkodobá či dlouhodobá.
Pokud se nemůže pacient léčit v domácí 
péči, využíváme následnou péči při hos-
pitalizaci (LDN).

Místní komplikace chronických ran mo-
hou být superinfekce – erysipel (Strep-
tokoky), kontaktní ekzém a iritativní der-
matitida až maligní zvrat (spinocelulární 
karcinom).

Léčba chronických ran vyžaduje kromě 
medicínských znalostí a možností praco-
viště hlavně trpělivost a complianci (spo-
lupráce) pacienta.

Závěrem bych ráda uvedla počet ošetře-
ných pacientů za jednotlivá období let 
2011–2014.

2011 (duben–prosinec) 168 pacientů

2012 (leden–prosinec) 454 pacientů

2013 (leden–prosinec) 446 pacientů

2014 (leden–červen) 324 pacientů

Helena Frömmelová 
Chirurgické oddělení 

Nemocnice Děčín, o. z.

Nejde předvídat, kdy se někomu v okolí něco přihodí a bude potřebovat po-
moc. Nejlepší možností, jak se se situací vyrovnat, je být na ni připraven. Ma-
jitelé chytrých mobilních telefonů to mají nyní o něco jednodušší. Do svých 
přístrojů si totiž již několik měsíců mohou stáhnout dobrého rádce – aplikaci 
První pomoc v mobilu.
Aplikace má v přehledné grafice tři základní záložky: NAUČTE SE, V NOUZI 
a PŘIPRAVTE SE. Poslouží jako příručka první pomoci s radami ke zvládnu-
tí různých situací od srdečního infarktu přes zlomeniny až po každodenní 
drobné problémy, jako je přisáté klíště. Dá se ale využít i jako praktický rádce 
pro chvíle, kdy jde o každou sekundu – součástí jsou postupy urgentní první 
pomoci krok za krokem včetně krátkých videí. Tísňovou linku může uživa-
tel vytáčet přímo z aplikace stisknutím jediného tlačítka. Uživatelé najdou 
i praktické rady, jak se chovat při mimořádných událostech typu povodní, 
extrémního počasí nebo třeba při chřipkové epidemii. 
Aplikace První pomoc vznikla ve spolupráci Českého červeného kříže a Ame-
rické společnosti Červeného kříže. Na jejím vzniku se podílel i lékař Oddělení 
intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v MNUL, o. z. MUDr. Josef Škola. 
K dispozici je od října 2013 a za prvního půl roku si ji stáhlo přes 70 tisíc uži-
vatelů, kteří si v ní prohlédli již více než jeden milion stránek. Nyní je zdarma 
k dispozici i čtenářům Infolistů.

MUDr. Josef Škola 
Oddělení intenzivní medicíny  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

První pomoc v kapse
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APLIKACE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
Víte, jak pomoci svým blízkým při zástavě srdce nebo při běžné nehodě? 
 Máte chytrý telefon? Stáhněte si do něj zdarma naši novou aplikaci  
 a budete mít návod na záchranu lidského života vždy po ruce!
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 Aplikaci si můžete zdarma stáhnout zde:
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Amputace Amputace po zhojení

mellitus), fyzikální (hlavně tlak – dekubi-
ty) a onkologická onemocnění.
Klasifikace ran. Rány se dělí podle způ-
sobu vzniku, rozsahu, hloubky... Pře-
devším podle délky trvání se rány dělí 
na akutní a chronické. Akutní dále může-
me dělit např. na traumatické, zavřené, 
povrchové, perforující, termické, chemic-
ké a radiační.

Diagnostický postup u chronické rány 
– je základní podmínkou správné léčby 
veškerých ran.
Zde zjišťujeme anamnestické údaje, pro-
vádí se klinické vyšetření, přístrojové 
a laboratorní vyšetření.
V anamnestických údajích zjišťujeme 
rodinnou, osobní a sociální anamnézu, 
předcházející onemocnění a součas-
né onemocnění. Přítomnost chronické 
rány je často subjektivně pro pacienta 
závažnější než jiné současné nemoci. 
Může se jednat o první příznak jiného 
onemocnění.
Z klinických vyšetření provádíme aspekci 
(vyšetření pohledem), palpaci (vyšetření 
pohmatem), perkuzi (vyšetření pokle-
pem) a sondáž (průzkum rány pomocí 
sond).
Využíváme přístrojové neinvazivní a in-
vazivní vyšetření. Mezi neinvazivní patří 
sonografie (ultrazvuk), pletyzmografie 
(rentgenologické vyšetření cév pomo-
cí kontrastní látky vstříknuté do cév), 
prostý RTG snímek. Mezi invazivní patří 
flebografie (vyšetření žil), arteriografie 
(vyšetření tepen), lymfografie (vyšet-
ření lymfatických uzlin), fistulografie 

(zobrazení píštěle) a izotopová vyšetření 
(prováděná pomocí radioizotopů).
Laboratorních vyšetření provádíme širo-
kou škálu, jako například vyšetření mik-
robiologické, mykologické, sérologické, 
biochemické a hematologické.
Dále posuzujeme objektivní nález – lo-
kalizaci rány, velikost, okraje, hloubku, 

zasažení podkožních tkání, charakter 
spodiny, charakter sekrece, nejbližší 
okolí a zápach.
Hojení rány má 3 fáze. Fáze zánětlivá – 
exsudativní (čistící), ve které dochází 
k zástavě krvácení a čištění rány. Fáze 
proliferační (granulační) s tvorbou nové 
granulační tkáně a cévní proliferací. Fáze 
diferenciační (reepitelizační) s diferenci-
ací epitelu a tvorbou jizvy.
Rány se mohou hojit primárně či 
sekundárně.
K primárnímu hojení ran dochází tam, 
kde jsou okraje rány v dotyku a proces 
hojení není rušen zánětem. Proces ho-
jení rány probíhá ve 3 fázích, které se 
nezávisle prolínají, a výsledkem je úzká 
čárkovitá jizva.
U sekundárního hojení ran je vždy příto-
men tkáňový defekt, typická granulační 
tkáň, epitalizace od okrajů a přítomnost 
serosního sekretu.
Faktory ovlivňující hojení mohou být 
věk, stav výživy, imunitní stav, základní 
onemocnění, další onemocnění, léky, 
pooperační komplikace a psychosociální 
aspekty.
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„i když lidé Nevědí, co je dobro, mají 
ho v sobě.“
Dobrovolníci, které bezpečně poznáme 
podle slušivých oranžových vestiček, do-
cházejí do všech nemocnic Krajské zdra-
votní, a. s. v rámci Dobrovolnického pro-
gramu, jehož garantkou je hlavní sestra 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 
paní Mgr. Markéta Svobodová. Od 3. září 
2014 je externí koordinátorkou teplic-
kých nemocničních dobrovolníků Jana 
Obermannová, zaměstnankyně Dobro-
volnického centra v Ústí nad Labem. Kan-
celář teplickým dobrovolníkům laskavě 
poskytla hlavní sestra nemocnice paní 
Mgr. Kateřina Vágnerová, která s koordi-
nátorkou v rámci Dobrovolnického pro-
gramu úzce spolupracuje a zapojování 
dobrovolníků konzultuje. Kancelář je uží-
vána jak dobrovolníky, tak nemocničními 
kaplany. 
Dobrovolník přichází na požádání či ná-
razově, dle svých časových možností. 
Nenahrazuje sice práci a péči odborné-
ho personálu, přesto nám může svou 
přítomností pomoci v mnoha ohledech. 
Může se stát skvělým společníkem a pod-
porou v těžkých chvílích. Umí naslouchat 
i povzbudit vřelým slovem. Jednou z jeho 
dalších činností bývá předčítání oblíbe-
né literatury, drobné nákupy a procházky 
s pacienty. Může se také zapojit do akcí 
pořádaných nemocničním personálem. 
V Teplicích se nyní připravuje, ve spolu-
práci s hlavní sestrou nemocnice a ko-
ordinátorkou dobrovolníků, oddechový 
kroužek pro zdravotní sestry. Veškerou 
činnost však dobrovolník vykonává dob-
rovolně – tedy bez nároku na jakéko-
li finanční ohodnocení. Ovšem pocitu 

Dobrovolnický program Krajské zdravotní, a. s. 
Nemocnice Teplice

užitečnosti a realizace svých talentů dob-
rovolník získá v činnosti bezpočet.
Někteří dobrovolníci se zapojují společně 
s koordinátory také do osvětové činnosti 
na školách, například formou přednášek 
a prezentací o Dobrovolnickém programu 
KZ, a. s. v teplické nemocnici. Tyto akce 
se setkávají s kladnou odezvou jak u stu-
dentů, tak i učitelů. Byla navázána spo-
lupráce se Střední zdravotnickou školou 
Teplice, Gymnáziem Teplice a Biskup-
ským gymnáziem Bohosudov. Z těchto 
škol dochází několik studentů na různá 
oddělení teplické nemocnice. Přednost-
ně na chirurgii, Oddělení následné péče 
a gastroenterologii. 
Dobrovolníci se snaží pacientům, kteří 
jejich pomoc vítají, poskytovat přede-
vším psychosociální podporu u lůžka, 
avšak někteří svou činnost posunují ješ-
tě dále. Jedna z teplických dobrovolnic, 

certifikovaná canisterapeutka Lucie 
Kamenská, nyní pravidelně dochází 
na oddělení následné péče a do denní-
ho rehabilitačního stacionáře se svým 
roztomilým a šikovným pejskem Edou 
a společně přinášejí novou radost seni-
orům a fyzicky znevýhodněným dětem. 
Malí i velcí pacienti si mohou s pejskem 
nejen pohrát, ale díky profesionalitě ca-
nisterapeutky Lucie a pejska Edy, kteří 
se kromě jiného specializují na nápravu 
logopedických vad a rozvíjení senzomo-
torických schopností u dětí i dospělých, 
se mohou vzájemně pokoušet o další 
zlepšení kvality lidského života.
„Starost o druhé lidi je starostí o sebe 
i o svět.“

Jana Obermannová 
externí koordinátorka dobrovolníků  

Nemocnice Teplice, o. z. 

INFO

17. listopad – Světový den předčasně narozených dětí
1 dítě z 10 se narodí předčasně.
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POKLÁDÁM SI OTÁzKU: 
„JSOU AKREDITACE PRESTIžNÍ 
zÁLEžITOST NEBO POVINNOST, 
NEBO JE CHCEME A NEVÍME 
PROČ, ALE MUSÍME TO MÍT?“
Pravda je mnohem pragmatičtější – mu-
síme je mít. Už 10 let tento systém 
vzdělávání lékařů „funguje“ a je jasné 
a dokázané, že je to druhá příčina odcho-
du mladých lékařů z Česka. Vzhledem 
k tomu, že lékaři nevědí, do čeho jdou 
a mají to jen z doslechu, klidně bych 
pořadí otočila a dala systém vzdělává-
ní na první místo jako důvod odchodu 
z Česka. Nejde jen o složitost průběhu 
přípravy k atestaci, ale i o neustálé změ-
ny, které komplikují jak lékařům, tak 
i nám vzdělavatelům pracovní život. 
Existuje totiž tolik možností, které byly 
v minulých letech nastaveny, že samotný 
lékař se nemůže ve svém vzdělávacím 
postupu vůbec orientovat. Nástrahy, kte-
ré číhají v nových a nových vzdělávacích 
programech jsou srovnatelné s hororem. 
Jeden jediný vzdělávací program může 
mít až 4 verze a dopátrat se té pravé, 
kterou jsem jako lékař prošel a aniž bych 
ztratil po té strastiplné cestě jeden či dva 
i více měsíců praxe, je vskutku oříšek. To 
jsou jen počáteční a téměř okrajové pro-
blémy, které lékař řeší. 
Další a zásadnější problém je, kde se lé-
kař vzdělává. Od roku 2004 je povinnost 
lékaře vzdělávat se POUzE na akredi-
tovaném pracovišti. Lékaři jsou již z fa-
kulty částečně poučeni a vědí, kam se 
mohou hlásit, ale netuší, že změny, které 
vycházejí ze stále nově se rodící legisla-
tivy, mohou plány překazit. A to tak, že 
jedna vyhláška MZ ČR změní stav akre-
ditovaného pracoviště, a to bez vysvět-
lení a bez varování. Tyto změny jsou tak 
drobné a v takovém množství, že hlídat 
je a napravovat je nadlidský úkol. Drob-
né změny v termínech, počtech výkonů 
atp. mohou rázem z akreditovaného 
pracoviště, které má ve svém pracovním 
poměru mladé lékaře, kteří musí praco-
vat na akreditovaném pracovišti, udělat 
pracoviště neakreditované. Je to možná 
nadsázka, ale je to tak. 

Mezi další problémy se řadí i pravidla 
MZ ČR o tom, v jakém režimu je vlastně 
akreditované pracoviště zařazeno. Ne-
stačí mít akreditaci pro ten určitý vzdě-
lávací program (příkladem je děčínská 
nemocnice), akreditace na RDG byla po-
souzena a byl povolen program z roku 
2009. Velice ušlechtilé, ale co nový lékař, 
který nemůže být vzděláván programem 
z roku 2009? Nemůže nastoupit, protože 
jeho program vznikl (a musí jej absol-
vovat) podle programu z roku 2011 a je 
lehce odlišný od toho z roku 2009. Jen 
podotýkám, že téměř po roce dokazová-
ní způsobilosti pracoviště RDG Děčín je 
stav napraven. 
Tak je to ale se všemi vzdělávacími pro-
gramy. Chlubíme se počtem akreditova-
ných pracovišť, kterých máme více jak 
100, ale „administrativně“ je jich mno-
hem více. Každý musel projít minimálně 
jednou aktualizací a je nutné obhájit 
všechny verze vzdělávacího programu, 
protože v těch původních studuje řada lé-
kařů už roky a přestup do nového vzdělá-
vacího programu je mnohdy nejen složi-
tější, ale také ne vždy je optimální. Lékař 
může například ztratit měsíce přípravy 
v oboru, který se v novém vzdělávacím 
programu nevyskytuje atd. 
Rok 2014 a následující minimálně 3 roky 
se nesou v duchu reakreditací, to zna-
mená prodlužování stávajících, již udě-
lených. Kolotoč se teprve roztáčí, ale 
všichni primáři a vrchní sestry, které do-
posud se mnou reakreditace řešili, vědí, 
že to opravdu není „procházka růžovou 
zahradou“. Řešíme a dokládáme poža-
dované údaje, které skutečně hraničí se 
sci-fi a se skutečnou praxí nemají nic 
společného. A k tomu všemu tlačí MZ ČR 
na urychlené vyřizování akreditací, kte-
ré končí začátkem roku 2015, protože 
končí volební období všech akreditač-
ních komisí a budou komise nové a aby 
toho nebylo málo, chystají se i změny 
ve vzdělávacích programech. Údajně jen 
„kosmetické“, ale lze předpokládat, že 
některé základní obory změní svůj sta-
tut a stanou se obory nástavbovými. Boj 
o snižování základních oborů vidím jako 
„válku stoletou“. 

Nedávno jsem dostala otázku, proč se 
těmi akreditacemi tolik zabývám a tolik 
je řeším? Vysvětlila jsem, že bez akredi-
tace nelze přijímat absolventy. Odpověď 
byla úsměvná: „Tak proč nepřijímáme 
hotové lékaře?“ Svědčí to o naprosté 
nezna  losti zdravotnického pracovního 
prostředí, a co bylo horší, že otázku po-
ložil lékař. 
K akreditovaným pracovištím neodmysli-
telně patří i rezidenti. Na konferenci Kam 
směřuje celoživotní vzdělávání zdravot-
níků z 25. 9. 2014 byla tato otázka polo-
žena a všichni jsme se shodli, že dotace 
jsou potřebné a celkem dobře směrova-
né – k zaměstnavateli a následně na re-
zidenta, nicméně je tu docela zásadní 
problém a to, že dotaci lze získat pouze 
na lékaře v pracovním poměru s dobou 
neurčitou nebo alespoň na dobu jeho 
přípravy k atestaci. Zdravotnická zařízení 
se samozřejmě brání tím, že nelze nezná-
mého lékaře přijmout na dobu neurčitou 
a Zákoník práce zase neumožňuje dobu 
určitou na celé vzdělávání lékaře, které 
může trvat 3–7 let a navíc je nelze přes-
ně určit. Opět se dostáváme do problé-
mů čerpání dotací – moc je chceme, ale 
legislativně je řešení problematické. 
Oddělení vědy, výchovy a dalšího vzdělá-
vání Krajské zdravotní, a. s. se s těmito 
problémy potýká dnes a denně a konsta-
tuji, že ne vždy vítězíme. Ale děláme vše 
pro to, aby všechna zdravotnická praco-
viště celé Krajské zdravotní, a. s., která 
alespoň minimálně splňují podmínky 
akreditace, akreditaci získala.
Stejné úsilí vyvíjíme i pro získání dotací 
na rezidenční místa a všichni lékaři z celé 
Krajské zdravotní, a. s., kteří podmín-
ky splňují, jsou zařazováni minimálně 
do dotace Projektu č. 1 – základní kmen. 
V závěru bych chtěla poděkovat všem, 
kteří s námi spolupracují, a doufám, že 
vše poběží tak, jak dosud a současné 
akreditace obhájíme, akreditovaných 
pracovišť bude přibývat a rezidentů také. 

Mgr. Ludmila Šubrtová 
Oddělení vědy, výchovy  

a dalšího vzdělávání KZ, a. s.

Fenomén „Akreditace pracoviště pro vzdělávání lékařů“

Pavlína Urbanová, Jana Obermannová (koordinátorka dobrovolníků)  
a Daniela Křivková na společné návštěvě pacientů oddělení následné péče. 
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Odborné a vzdělávací akce 
 Krajská zdravotní, a. s.

datum odborné a vzdělávací akce Kz, a. s. místo konání
7. 11. 2014 3. Internistický den KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II, III

7. 11. 2014 VIII. Internistický den + X. Konference registrovaných sester Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 

10. 11. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

11. 11. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

11. 11. 2014 Základy první pomoci – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. IV

12. 11. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

12. 11. 2014 Školicí akce Domácí násilí KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. IV

18. 11. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

18. 11. 2014 Základy první pomoci pro nezdravotníky KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. IV

18. 11. 2014 Školicí akce Centrální žilní vstupy KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II

18. 11. 2014 Cyklické školení Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II

19. 11. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

20.–21. 11. 2014 21. odborná konference „Miniinvazivní chirurgické přístupy v ORL  
– nové trendy“

Zámeček Větruše, Ústí nad Labem

24. 11. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

25. 11. 2014 Základy první pomoci – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II

25. 11. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro lékaře KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

25. 11. 2014 Konference chirurgických oborů KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III

26. 11. 2014 Základní neodkladná resuscitace pro nelékaře – JIP KZ, a. s. OVVDV, Ústí nad Labem – učebna č. V

Odbor vědy, výchovy a dalšího vzdělávání (OVVDV) KZ, a.  s. placená inzerce
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