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Vážení čtenáři Infolistů,
sloučení pěti největších nemocnic Ústeckého kraje
pod Krajskou zdravotní, a.s. byl a stále ještě je velice komplikovaný proces. Jednou z nejdůležitějších
výhod tohoto spojení musí být celkové zlepšení přístupu k pacientům, jednoduše řečeno účinný systém
kontroly kvality poskytované péče. V tomto se ale neobejdeme bez podnětů, reakcí a třeba i stížností Vás,
pacientů i zaměstnanců KZ, a.s.
Proto bych chtěl touto cestou upřímně vyzvat všechny zaměstnance i klienty KZ, a.s.
k tomu, aby se na nás jakoukoliv cestou obraceli se svými názory na fungování našich zdravotnických zařízení, se svými nápady, jak toto vylepšit či obohatit, se svými
stížnostmi na případné nevyhovující podmínky při návštěvě KZ, a.s. či jakkoli nevhodné chováni personálu.
Velice bychom uvítali, kdyby se jak zaměstnanci, tak klienti KZ, a.s. dokázali opravdu
otevřeně vyjádřit k práci zdravotníků na všech pozicích, a také ke stavu a vybavení
prostor, ve kterých je jim naše péče poskytována.
Všechny nápady na vylepšení nebo nápravu projdou rukama kompetentních lidí a já
se rád zaručím, že každým názorem se budeme zabývat.
Příslušné kontakty na kancelář ředitele KZ, a.s.:		
tel.: 477 114 105, 477 114 106
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu
Ing. Eduard Reichelt
ředitel KZ, a.s.
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Představujeme Krajské odborníky Krajské zdravotní, a.s.

Prim MUDr. Martin SAUER

MUDr. Martinu Sauerovi, primáři
chirurgické kliniky IPVZ Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, jsme
položili několik otázek, na které se
nám podařilo získat odpovědi.
66 Celý svůj dosavadní život se věnujete
chirurgickému oboru, proč jste si jej vybral?
Vyrůstal jsem od dětství v lékařské rodině (otec pracoval jako praktik a matka
na ORL a věnovali své profesi celý svůj
život) a tak moje volba povolání byla logickým vyústěním.
Líbily se mi zejména operační obory
a volil jsem mezi ORL a chirurgií.
Shodou okolností jsem dospěl k chirurgii a nastoupil v Ústí nad Labem. Věnoval
jsem se všeobecné chirurgii a postupně
se specializoval na cévní chirurgii. Této
specializaci se věnuji nadále.
66 Co je pro náš region a nemocnice
v rámci vašeho oboru typické?
KZ, a.s. zajišťuje ve svých pěti odštěpných závodech (Chomutov, Most, Teplice Ústí nad Labem a Děčín) péči pro cca
900 000 občanů. Všeobecně lze říci, že

ústecký region v celorepublikovém průměru patří k těm s vyšší nemocností.
V rozsahu chirurgické péče, je zde obsaženo celé medicínské spektrum pro
pokrytí potřeb pacientů, vyjma kardiochirurgie a některých vysoce specializovaných oborů a vyšetření.
66 Jak hodnotíte vybavení a úroveň ve
vašem oboru v rámci krajských nemocnic?
Domnívám se, že vybavenost a kvalita
péče poskytovaná v KZ, a.s. je na vysoké
úrovni personální i přístrojové. Některé
nemocnice jsou ale přece jen modernější a jiné méně. V porovnání s celorepublikovým měřítkem obstojíme více než
úspěšně.
66 Jak vnímáte funkci Krajského odborníka v kontextu zdravotnictví v Ústeckém
kraji?
Funkci vnímám jako velmi pozitivní. Ve
spolupráci s jednotlivými primáři by se
měla tvořit koncepce chirurgické péče
v rámci KZ, a.s. Zatím neproběhla žádná jednání, ale myslím si, že Krajský
odborník by měl mít vytvořen tým pro
jednotlivé chirurgické specializace, který bude koordinovat a optimalizovat
péči v jednotlivých oborech, a směrovat
další vývoj.
Na začátku bude nutné získat přesné
informace o rozsahu a kvalitě péče v daném oboru v jednotlivých závodech a po
jejich zpracování se všemi zúčastněnými nastavit kvalitu a kriteria poskytované chirurgické péče.
66 Co vidíte v rámci krajského zdravotnictví jako Krajský odborník ve vašem
oboru jako prioritu?
Prioritou je zkoordinovat poskytovanou
péči, jak odbornou, tak i v oblasti technického vybavení. Je třeba také zdůraznit, že v tomto ohledu jednotlivé obory
v odštěpných závodech nejsou konkurenty, ale partnery.
66 Jak si představujete kooperaci jednotlivých oborů napříč KZ?

Každá nemocnice - o. z., by měla mít
své specifikum a prioritu a něčím být
výjimečná v nabídce svým pacientům
v rámci KZ, a.s.
Krajský odborník se svým týmem by měl
dohlížet na kvalitu péče, koordinovat
spolupráci oddělení i jednotlivých oborů. Současně zabezpečit optimální rozdělení přístrojového vybavení v jednotlivých odštěpných závodech a dbát na
dostupnost v rámci rozložení regionu.
66 Je něco (přístroj, technologie, odborník), co závidíte kolegům v jiných regionech, resp. co byste pro váš obor rád
získal?
Tak předně jsem nikdy nikomu nic nezáviděl. Závist je projev neschopnosti něčeho dosáhnout.
Co bych si přál, by byla možnost používat
ve větší míře nové chirurgické nástroje,
implantáty, léky, ale to vše je závislé od
finančních možností. Bylo by pak možné
více rozvinout určité typy operací, např.
bariatrickou chirurgii, zkrátit dlouhé čekací doby na některé typy výkonů, třeba
ortopedické - náhrady kyčlí aj. Dále zvýšit počet intensivních lůžek v Masarykově nemocnici.
Druhým přáním je vyřešení celorepublikového problému - nedostatku lékařů
v určitých oborech, aby ti současní nebyli přetíženi a jejich ohodnocení odpovídalo náročnosti profese.
Co zatím chybí je robotická chirurgie,
ale ta by měla být realizována. V tisku
již proběhla zpráva od hejtmana ÚK
Ing. J. Šulce o koupi přístroje „Da Vinci“
pro robotickou chirurgii a pokud toto
bude realizováno, staneme se pátou
nemocnicí v ČR, která bude vlastnit „robota“ a posune tak KZ, a.s. významně
dopředu.
Děkuji za rozhovor a doufám, že práce
Krajského odborníka přinese positivní změny v nastavení systému chirurgických oborů a bude ke spokojenosti
všem.
Redakce Infolistů
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Specializační vzdělávání nelékařů KZ, a.s.
Zákon 96/2004 Sb., nařízení vlády 463/2004 Sb., kterým
se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odborností zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí a vyhláška 424/2004 Sb., kterou se
stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, zásadně mění specializační vzdělávání, jednu z klíčových forem celoživotního vzdělávání
nelékařských zdravotnických pracovníků.
V nově pojatém specializačním vzdělávání nelékařů je vytvořen vztah zodpovědnosti a vzájemné spolupráce mezi
státní /centrální/, místní /akreditovaným zařízením/a individuální /lektorskou/ činností.
Specializační vzdělávání je koncipováno modulovým systémem. Obsahuje tři úrovně modulů - základní, odborný
a speciální, každý z nich je tvořen jako samostatná ucelená část vzdělávacího programu se stanoveným počtem
kreditů, lze je různě kombinovat a umožňují dobré spojení teorie s praxí vč. aktualizace obsahu.
Centrum výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a.s.,
V základním modulu získává účastník souhrn teoretických
Masarykova nemocnice v Ústí n. L.
poznatků, v odborném modulu se propojuje teorie s praxí
a speciální modul spojuje dovednosti do specializovacelou v ústeckém kraji. Což neznamená jen prestiž pro naše zaných činností.
řízení, ale i velkou časovou i finanční úsporu. Ovšem je třeba si
Odbor vzdělávání KZ, a.s. má zpracovaný vzdělávací program uvědomit, že je to zároveň velká zodpovědnost pro akreditovav oboru specializačního vzdělávání: „Ošetřovatelská péče An- né zařízení a školitele daných oborů.
esteziologie, resuscitace a intenzivní péče“ pro realizaci v MN Další specializační obory pro nelékaře, jako je např. Dětská
Ústí nad Labem a v Nemocnici Most pro praktickou výuku a na sestra, Perioperační péče, Ošetřovatelská péče ve vybraných
základě Rámcové smlouvy o spolupráci bude teoretickou výuku klinických oborech /v chirurgii a neurologii/, Organizace a řírealizovat VOŠ a SŠZ v Ústí nad Labem. A to v praxi znamená, zení zdravotnictví, jsou v přípravné fázi. Jedná se o vzdělávací
že pokud se nám podaří získat akreditaci MZ ČR na tento spe- programy pro praktickou část studia.
cializační obor, budou moci sestry tuto specializaci absolvovat Lektorská činnost sester velmi úzce souvisí s vedením odborné
praxe nejen v souvislosti se specializačním studiem, a vzhledem k tomu, že je nutné mít sestry školitelky kvalifikované
a vzdělané v této činnosti, zpracoval a odeslal náš odbor začátkem března 08 na MZ ČR žádost o uznání certifikovaného
kurzu pro realizaci vzdělávacího programu Sestra školitelka
– mentorka v ošetřovatelské péči. Tento kurz bude určen pro
všeobecné sestry a porodní asistentky a účastníci tohoto kurzu po úspěšném absolvování získají certifikát a příslušný počet kreditů.
Při přípravě vzdělávacích programů je třeba velmi úzce spolupracovat s vedoucími pracovníky klinických oddělení, což se
nám daří velmi dobře. Setkaly jsme se s velkou vstřícností ze
strany primářů i vrchních sester všech dosud oslovených oddělení a tímto jim za sebe a svou kolegyni, Bc. Vlastu Mikšovou,
velmi děkuji a těšíme se na další spolupráci.
O všech schválených vzdělávacích programech Ministerstvem
zdravotnictví ČR vás budeme aktuálně informovat.
Centrum výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a.s.,
Mgr. Hana Plachá, vedoucí Odboru vzdělávání KZ, a.s.
Masarykova nemocnice v Ústí n. L.
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Představuje se Ošetřovatelsko rehabilitační oddělení – ORO
Ošetřovatelsko rehabilitační oddělení
– ORO je součástí Nemocnice Teplice a je
umístěno v přízemí a prvém patře pavilonu I, vlevo od vrátnice nemocnice. Je tvořeno 61 lůžky, kdy v přízemí je oddělení
mužů. V prvém patře se nachází oddělení
pro ženy.
Pokoje jsou nyní čtyřlůžkové, dostatečně
prostorné, se vzdušnými závěsy u lůžek
k zajištění relativního soukromí. Místnosti jsou barevně vymalovány, k výzdobě používáme kromě obrázků, kalendářů
a květin také obnovovaných výkresů
a prací dětí ze spřátelené Mateřské školky
Na spojce v Teplicích – Proseticích. Tyto
výtvarné práce jsou velmi malebné a podstatně přispívají k atmosféře prostor, kde
jsou nemocní často nuceni vzhledem ke
svým chorobám strávit delší čas k doléčení
a rehabilitaci.
Na každém patře je jednolůžkový nadstandardně zařízený pokoj se sociálním
zařízením, který je možno používat za
úhradu.
Na oddělení ORO jsou překládáni k rehabilitaci lidé po operacích převážně z ortopedie a chirurgie, k doléčování potom
z ostatních oddělení Nemocnice Teplice,
o. z. O přímou rehabilitaci pacientů se
starají tři zkušené rehabilitační sestry.
Dle rehabilitačního potenciálu nemoc-

nemocnice

ných je často dosahováno velmi dobrých
výsledků.
Po vzniku hospiců jsou na oddělení spíše jen výjimečně hospitalizováni lidé
v posledních stadiích svých nemocí.
Návštěvy u pacientů jsou umožněny denně, dle stavu nemocných a na jejich přání
i vícekrát denně v rámci možností provozu
oddělení a s ohledem
na klid a soukromí
ostatních nemocných
na pokoji.
Práce na tomto oddělení je náročná pro
všechny profese nejen proto, že se jedná
často o málo pohyblivé a více nemocemi
trpící pacienty, ale
velmi často i o nemocné ve složitých životních situacích, kdy
častokrát zjistí, že již
nejsou nadále soběstační a musí změnit

Teplice

způsob života často zcela jinak, než si
představovali či doufali. Někdy také ještě
ke všemu kolabují rodinné vazby a podobně. Jak je obtížné motivovat takovéto
pacienty vyplývá z merita věci.
Při eventuelní dlouhé hospitalizaci také
vznikají jiné vztahy, než na akutních
odděleních, jak mezi pacienty, tak mezi
personálem a pacienty. Snažíme se tedy,
aby se pacienti cítili pokud možno příjemně a důstojně. Je ovšem nutné dbát
na prevenci syndromu vyhoření u personálu, také i proto, že tato práce, jakkoli
namáhavá a důležitá není stále dostatečně doceněna ve všech sférách.
Nicméně zdá se, že „ svítá na lepší časy“,
že kompetentní místa budou v dohledné
době snad tento problém řešit celostátně a oddělení podobného zaměření nebudou již takovou Popelkou ve zdravotnictví.
MUDr. Eva Šimralová
primářka oddělení ORO
Nemocnice Teplice
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Semináře, Sympózia, Kong
XXV. celostátní konference Sekce perinatální medicíny

nemocnice

Ústí n. L.

této péče k absolutní světové špičce. Přesto se hledají možnosti jak celostátní výsledky dále zlepšovat a i to bylo hlavním
mottem programu. K tomu každoročně přispívá rozbor výsledků v jednotlivých regionech. Ústecký region bohužel patří co
do perinatální úmrtnosti k tradičně nejhorším a to přesto, že
zde fungují dvě perinatologická centra. Z úst nestora české
perinatalogie profesora MUDr. Zdeňka Šembery, DrSc. sice
opakovaně zaznělo, že hlavní příčinou nelichotivého postavení našeho regionu je především nízká socioekonomická
úrověň obyvatelstva a obecně špatné životní podmínky. Přesto pro vedoucí lékaře porodnických i novorozeneckých úseků
obou center i spádových porodnic opět vyvstala povinnost

Ve dnech 9. až 11. 4. 2008 proběhla v litoměřickém
kulturním domě XXV. celostátní konference Sekce
perinatální medicíny, kterou pořádalo ženské oddělení Masarykovy nemocnice. Akci organizačně
zajišťovalo Ortopedické centrum s.r.o. a záštitu
nad ní převzal hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří
Šulc a senátor Alexandr Vondra.
Jako tradičně se na konferenci hodnotila hlavně
úroveň péče o matku a plod v průběhu těhotenství,
za porodu i v šestinedělí a také péče o novorozence. Česká republika patří již několik let v úrovni

najít cestu jak zlepšovat personální i technické zázemí a tím
i práci jejich oddělení.
Vedlejšími tématy jednání 340 zúčastněných porodníků
a neonatologů byla péče o dvojčetné gravidity, těhotné s onemocněním jater a štítné žlázy, epilepsií a bolestmi zad. Velkou pozornost si získaly přednášky o právních dopadech chyb
v porodnické péči a o soudněznaleckých posudcích (90% všech
žalob na úroveň zdravotní péče v České republice jde na vrub
porodníků a gynekologů).
Konferenci v roce 2009 pořádá perinatologické centrum FN
v Ostravě.
MUDr. Pavel Gerych
Ženské oddělení Masarykovy nemocnice
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ngresy
Konference na téma „Hojení ran“

nemocnice

Dne 1. 4. 2008 se v Masarykově nemocnici konala konference na téma ošetřování
ran.
Tato konference je pořádána dvakrát ročně, na jaře a na podzim.
Rádi bychom touto formou předali nejen
naše zkušenosti a znalosti, ale i rozšířili povědomí zdravotníků o současných
trendech v hojení ran.
Někteří z nás se setkávají s ošetřováním
ran ve své každodenní praxi, jiní pouze
ojediněle. Vše se postupně vyvíjí a všeobecně ve zdravotnictví stále probíhají
změny. Kontinuálně se vzdělávat a poznávat nové trendy a vyměňovat si zkušenosti je v dnešní době nutností.
Během semináře byly předneseny zajímavé přednášky a kazuistiky.
Moje přednáška byla zaměřena na všeobecné informace.
Týkala se faktorů, které ovlivňují hojení
ran. Patří sem: imobilizační syndrom, inkontinence, výživa pacienta, pitný režim,
věk, psychika pacienta, kompenzace základního onemocnění.
Pomocí fotodokumentace pacientů z našeho oddělení jsem se snažila seznámit
zdravotníky s druhy ran, co je pro kterou
ránu charakteristické a na konkrétních
případech ukázat jaké terapeutické krytí
na danou ránu přikládáme.
Před výběrem vhodného materiálu musíme zhodnotit stav rány a určit léčebný
postup. Sledujeme lokalizaci rány, stáří
rány, typ rány, druh etiologie, vzhled, ve-

Ústí n. L.

likost, exsudát, je-li rána hluboká, bolestivá, zapáchající, dosavadní způsob léčby a stav okolí
kůže.
O těchto informacích je nutné
vést podrobnou dokumentaci.
O důležitosti podrobného vedení dokumentace jsme vyslechli
přednášku „Konzultantky hojení ran Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o. z. “ vrchní
sestry Hany Nedělkové, z interní
kliniky Nemocnice Most.
Seznámila nás s jejich dokumentací. Zapisují stav rány a používaný materiál. Dle
jejího sdělení funguje v Nemocnici Most
tým konzultantek, které se věnují ranám
na různých odděleních. Setkávají se pravidelně u tzv. kulatého stolu, kde si předávají informace a poznatky. Na setkání
si zvou různé firmy, které prezentují své
materiály.
Sestra Ilona Kanive z chirurgické kliniky
nás seznámila s výhodami a nevýhodami
vlhkého hojení ran oproti standardnímu
hojení. Součástí této přednášky byla i kazuistika pacientky se sakrálním dekubitem a podrobným rozborem a rozpočtem
její léčby.
Kolegyně Šárka Kuželová a Lenka Srbová pracují na ARO v Nemocnici Teplice
a připravily si prezentaci na téma: „Managament ošetřování
dekubitů na našem
oddělení“.
Několik přednášek
zaznělo na téma:
„Syndrom diabetické
nohy“. MUDr. David
Procházka z chirurgické kliniky, který je
členem multidisciplinárního týmu podiatrické ambulance, nás
seznámil s „Rozdíly
mezi
ischemickou
a diabetickou gangrénou dolní končetiny“.

Vladislava Boušková a Radka Marková
pracují v podiatrické ambulanci. Prezentací „ Syndrom diabetické nohy a kazuistika“ nás seznámily s léčbou těchto defektů.
Bc. Miroslava Bechyňová ze SZŠ si připravila přednášku zaměřenou na „Komplexní léčbu rozsáhlého defektu u diabetika“.
U pacientky bylo ke zhojení takového defektu vyzkoušeno mnoho různých metod.
Počínaje operačním řešením – periferní
amputací, následovala hyperbaroxie,
VAC systém a použití různého převazového materiálu až do zhojení defektu.
Jak se s převazy v terénu vypořádávají
zdravotní sestry z domácí péče ACME,
nás seznámila Mgr. Jitka Šondová.
Na konferenci byli přítomni obchodní zástupci z firmy B. Braun Bc. Jana Němečková, z firmy AURA Kateřina Gregorová, kteří
nás seznámili s převazovými materiály.
Doufám, že tato konference byla přínosem pro všechny zúčastněné a nám se
podařilo předat nové informace, které
budou moci zdravotníci v praxi úspěšně
realizovat.
Iveta Sárköziová
Chirurgická klinika MN
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Anesteziologicko resuscitační oddělení

nemocnice

Charakteristika oddělení
• akreditované pracoviště s možností
výuky
• ročně podáme kolem 8 000 anestézií pro potřeby 13 oddělení
• zajišťujeme anesteziologickou péči
jak na 6 centrálních operačních sálech, tak na komplementech jednotlivých oddělení
• jedná se o anesteziologickou péči
u výkonů charakteru radikálního,
paliativního, diagnostického i terapeutického
• ročně ošetříme přes 200 pacientů
jak intenzivních, tak resuscitačních
• máme charakter multidisciplinární
ICU
• díky stavebnímu rozčlenění jsme
schopni zajistit jak péči nejvyšší
úrovně, tak přechod mezi ICU a IMCU,
včetně personálního zajištění
• disponujeme 8 lůžky s plným vybavením
• součástí oddělení je plně vybavené
lůžko akutního příjmu
• v případě potřeby lze využít dalších
8 lůžek Stanice pro zotavování po
anestézii jako zálohu ICU

ARO - příjem
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•

disponujeme 3 lůžky v rámci poradny pro léčbu bolesti
/včetně monitorace a personálního
zajištění/. To umožňuje provádění
invazivních výkonů dle potřeb pacientů AB a ordinace a indikace lékaře.
• disponujeme Stanicí pro zotavování
po anestézii s 8 lůžky pro dospělé,
4 lůžky pro děti a 24 hodinovým provozem
Specifikace jednotlivých pracovišť
Anesteziologická stanice
• poskytujeme celkové anestézie
v celém spektru rozsahu s využitím
moderních preparátů a anesteziologických technik
• poskytujeme anestézii od nedonošenců až do nejvyšších věkových
skupin
• denně zajišťujeme anesteziologicky
až 10 pracovišť
• pro vybrané operační výkony poskytujeme jak axiální, tak periferní svodné techniky
• disponujeme možností zajištění dýchacích cest při anestézii jak klasickou intubací, tak zajištěním pomocí
laryngeálních masek a laryngeálních
tubusů
• disponujeme moderními pomůckami pro vyřešení
obtížného zajištění dýchacích cest při anestézii /Fast
Trach, Mc Coy, bougie atd./
•
disponujeme možností
monitorace kvality anestézie /hloubky spánku/ v průběhu operačního výkonu
/monitorace bispektrálního
indexu mozkových potenciálů prostřednictvím přístroje
SNAP/
•
disponujeme možností měření perioperačního

•

•

•

•

Most

stupně
relaxace
pacienta
/kvalitativní a bezpečnostní prvek/
díky stavebnímu uspořádání Centrálních operačních sálů disponujeme
Emergency room, který je integrální
součástí operačních sálů a kde poskytujeme servis zejména traumatologickým pacientů. Jsou zde uspáni
nebo analgeticky zajištěni ještě
před započetím dalších manipulací
/transport na operační sál atd./, aby
byly minimalizovány jakékoliv nepříjemné vjemy a bolesti a maximálně
zajištěn předoperační komfort pacienta. Tato místnost je vzhledem
k poskytování anestézie technicky
vybavena stejně jako operační sál.
moderně koncipované Centrální
operační sály spolu s vysoce erudovaným personálem anesteziologické stanice a technickým vybavením
zajišťují maximálně možnou úroveň
bezpečí pro pacienta
do našeho technického vybavení
patří anesteziologické systémy Gentleman Excellent, Gentleman Smart,
Dräger Julian a Dräger Fabius. Přístroje jsou vybaveny monitorační technikou, která umožňuje jak neinvazivní
tak invazivní sledování pacienta, měření koncentrace anesteziologických
plynů, monitoraci plicní mechaniky,
sledování oběhových parametrů pacienta v průběhu anestézie atd. Vše
je podřízeno zajištění maximálně
možného bezpečí pacienta v průběhu operačního výkonu.
cílem péče anesteziologického týmu
je spokojený a analgeticky dobře zajištěný pacient

Stanice pro zotavování po anestezii
• má na našem oddělení mnohaletou
tradici
• současné pojetí navazuje na koncept
komplexní anesteziologické perioperační péče, který vytvořil při vzniku

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

oddělení jeho první přednosta,
prim. MUDr. Miroš Krumphanzl
disponuje 8 lůžky pro dospělé
a 4 lůžky pro děti, včetně potřebné monitorace, rozvodů medicinálních plynů a odsávání
je v provozu 24 hodin denně
v době pracovní zajišťují provoz
2 SZP, 1 NZP a 1 lékař
v době služby zajišťuje provoz
1 SZP a lékař ÚPS
tímto pracovištěm projde kolem
70% anestezovaných pacientů
pobyt zde trvá průměrně 80 minut
/pokud si stav pacienta nevyžaduje delší pobyt pacienta na
lůžkách charakteru IMCU/
je zde poskytována péče i pacientkám po provedení císařského řezu
/v rámci prevence komplikací a pooperačního pain servisu/
pacienti jsou zde pooperačně monitorováni, jsou jim prováděna potřebná vyšetření včetně konziliárních
a dostávají léčbu v návaznosti na
operační výkon /analgetika, terapie
PONV, infuzní a transfuzní terapie,
včasný záchyt případných komplikací oběhových u polymorbidních pacientů atd./
konziliární perioperační službu zde
zajišťují jak lékaři operačních, tak
neoperačních oborů
umožňuje separovat provoz resuscitační stanice a transfer pacientů přes
naše oddělení při zajištění pain servisu a nutné pooperační observace
bezprostředně navazuje na oddělení
Centrálních operačních sálů
je zde prováděno i potřebné předoperační zajištění pacientů
jsou zde prováděny kardioverze
/úpravy srdečního rytmu elektrickým výbojem v podmínkách celkové
anestézie/ pro potřeby pacientů koronární jednotky interního oddělení
Stanice pro zotavování po anestézii
zároveň plní funkci anesteziologického dispečinku pro zajištění okamžité
dostupnosti anesteziologické péče

•
ARO - anesteziologický stolek

Resuscitační stanice
• disponuje 8 lůžky intenzivní a resuscitační péče
• integrální součástí oddělení je místnost akutního příjmu s plně vybaveným lůžkem
• má charakter multidisciplinárního
/obecného/ ICU
• ročně ošetří kolem 200 pacientů jak
akutních, tak resuscitačních /s různou délkou hospitalizace/
• stavební dispozice /2 pokoje/
umožňuje plynulý přechod mezi lůžky ICU a IMCU včetně personálního
zajištění
• umožňuje provozní izolaci pacientů
v případě kultivace rezistentních patogenů /MRSA/
• péče je zajištěna specialisty v oblasti intenzivní a resuscitační medicíny,
kteří jsou dostupní po dobu 24 hodin denně
• ošetřovatelská péče je zajištěna SZP,
který ve vysokém procentu disponuje atestací z ARIM
• poskytuje integrovanou péči v plném rozsahu o kriticky nemocné
s projevy nebo rizikem selhání jednoho nebo více orgánů, MODS, těžké septické stavy charakteru severe
sepsis atd.
• dominují respirační selhání, šokové
stavy a bezvědomí různé etiologie,
intoxikace, polytraumata a stavy po

•

•

•

resuscitaci pro zástavu dechu a oběhu. Poskytuje návaznou péči o pacienty, kterým byl proveden vysoce
specializovaný výkon na vyšším
pracovišti. Jedná se o pacienty po
neurochirurgických výkonech, aortokoronárních by passech, polytraumatech, náhradách chlopní atd.
Všem těmto pacientům jsme schopni poskytnout kvalifikovanou péči
v oblasti supportace vitálních funkcí, metabolického managementu,
nutruice a rehabilitační péče, včetně
konceptu bazální stimulace.
v oblasti kardiovaskulárního aparátu je prakticky rutinně monitorována hemodynamika sytémy PiCCO.
V případě potřeby je zaváděn termodiluční katetr. To umožňuje operativně reagovat na projevy srdečního selhávání např. u pacientů po
resuscitaci a závažných operačních
výkonech.
je aplikován koncept řízené mírné
hypotermie u pacientů po resuscitaci pro zástavu oběhu. Dle našich
zkušeností je tímto postupem významně zlepšován neurologický
outcome.
v oblasti multiorgánového selhání
a sepse s dominujícím renálním selháním používáme eliminační techniky typu kontinuální hemodialýzy
/CVVHD/, hemodiafiltrace /CVVHDF/, hemofiltrace /CVVHF/ atd. Tyto
postupy nám umožňují provádět přístroje Multifiltrate a ADM 08. Jsou
aplikovatelné i u pacientů, kteří by
nemohli být dialyzováni klasicky
a bez naší péče by nepřežili.
jsme schopni v indikovaných případech monitorovat intrakraniální
tlak systémem Codman při zavedení intraparenchymatozního čidla.
To umožňuje pružně reagovat na
změny stavu a eventuálně indikovat
překlad na vyšší pracoviště k provedení NCH výkonu /v našem případě
nejčastěji Neurochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem/.
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•

•
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v oblasti selhávání respiračních
funkcí a nutnosti jejich náhrady disponujeme moderními ventilátory
typu Avea a Siemens. Zejména ventilátory Avea v maximální konfiguraci
umožňují ventilovat pacienty s těžkými formami plicního selhání, monitorovat plicní mechaniku a jícnové
tlaky , modelovat dechové křivky
a volit projektivní ventilační režimy
podle aktuálních klinických potřeb.
Tím prakticky eliminujeme riziko
barotraumatu a volíme pro pacienta
nejbezpečnější možnou ventilaci.
ve spolupráci s OTRN jsme schopni
provádět bronchoskopická vyšetření
diagnostická i bronchoskopie terapeutické
monitorační technika oddělení
umožňuje dlouhodobé sledování vitálních funkcí pacientů, včetně metodik invazivních
disponujeme transportními monitory a ventilátory pro vnitroústavní
transport pacientů se selhávajícími
životními funkcemi
disponujeme moderními přístroji
pro přesné podávání infuzních roztoků a léků
disponujeme preparáty ke zvládání
život ohrožujícího krvácení /aktivovaný F. VII/
v bezprostřední návaznosti na ARO
je umístěno CT pracoviště RTG oddělení. U akutních stavů je tak zajištěna rychlá a kvalitní diagnostika bez
nutnosti složitého transferu pacientů na velké vzdálenosti
disponujeme erudovaným, mladým
a perspektivním personálem jak lékařským, tak sesterským
spolupracujeme se specializovanými odděleními vyšších pracovišť
/MNÚL, FN Motol atd./
na základě spektra činnosti medicínské i publikační, počtu ošetřených pacientů a vybavení technického a personálního byla našemu
oddělení udělena Ministerstvem
zdravotnictví ČR specializační akreditace v oboru Anesteziologie a resuscitace
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Ambulance bolesti
Nejčastější indikace jsou
chronické bolesti při onemocnění pohybového aparátu, onkologické diagnózy,
zvláště terminální stavy, kdy
je již nemožná radikální léčba, přetrvávající bolestivé
stavy pooperační a poúrazové, bolestivé jizvy, fantomové bolesti, postherpetické
neuralgie (bolesti po prodělaném pásovém oparu) a jiné
tzv. neuropatické bolesti, někdy bolesti hlavy (migréna).
Pro bolesti hlavy je zřízena
každou středu specializovaná poradna v rámci neurologické ambulance na poliklinice. Je nutno se tam předem
objednat.
Do poradny jsou pacienti
odesíláni ošetřujícím léARO - anesteziologický ventilátor
kařem – praktickým nebo
ambulantním specialistou.
• nejsou pevně stanoveny ordinační
Léčbou bolesti se systematicky zabývá
hodiny ambulance
MUDr. Igor Greguš. V akutních případech
• konziliární vyšetření domlouvá ošet(např. mimo pracovní dobu při kompliřující lékař s lékařem ARO
kacích spojených s léčbou bolesti) je
•
personálně je anesteziologická
možno v jeho nepřítomnosti kontaktovat
ambulance zajištěna dle možností
jiného lékaře ARO.
oddělení /operativně lékařem resuPravidelné ordinační hodiny jsou: ponscitačních lůžek, lékařem Stanice
dělí, středa, pátek od 8. 00 do 13. 30
pro zotavování po anestezii a nebo
a od 14. 00 do 15. 00 hodin. V úterý a ve
lékařem Poradny pro léčbu bolesti/
čtvrtek je poradna uzavřena.
• standardně v běžných případech
Je vhodné pacienty odesílat v ranních
probíhá pohovor anesteziologa
hodinách a nalačno, např. z důvodu
s pacientem den před operací přímo
možného provedení invazivního antalna oddělení, kde je pacient hospitagického zákroku. Ke vstupnímu vyšetření
lizován
i dalším kontrolám se pacienti musí telefonicky nebo osobně objednávat. Je to • standardně je rovněž požadován
po předchozím poučení a pohovoru
nutné z důvodu plánování léčebných výpodpis souhlasu s výkonem v aneskonů i vstupních vyšetření. Obě tyto protézii
cedury trvají poměrně dlouhou dobu.
• pacient je seznámen s postupem
anesteziologa a je informován o poAnesteziologická ambulance
třebných opatřeních
• lékař anesteziologické ambulance
na základě indikace ošetřujícího
prim. MUDr. Miroslav Peleška, ARO
lékaře doporučuje předoperační
zástupce
prim. MUDr. Vladimír Šimeček, ARO
screening a navrhuje doplňková
vrchní
sestra
Miroslava Svobodová, ARO
předoperační vyšetření a opatření
Nemocnice Most
u zvláště rizikových pacientů

1. Pražský den robotické chirurgie

Dne 3. 4. 2008 jsme se zúčastnili v nemocnici Na Homolce v Praze kongresu pod
názvem 1. Pražský den robotické chirurgie,
který se konal pod záštitou Společnosti robotické chirurgie.
Prezentace probíhaly v osmi blocích. Každý
z těchto se věnoval užití robotické chirurgie
v daném chirurgickém oboru.
V prvním bloku přednášek vystoupil
prof. Bonatti se zhodnocením stávající situace a možných perspektiv v oblasti kardiochirurgie. Navázal na něj prim. Černý
s presentací chirurgického, plně endoskopického uzávěru defektu septa síně pomocí systému DaVinci. Druhý blok se věnoval
oblasti hrudní chirurgie. Zajímavá byla videopresentace lobektomie prof. Melfi. Poté
byly dr. Hromádkou rozebírány limity a indikace v oblasti použití robotického systému

v oblasti hrudní chirurgie. Následoval blok
ozřejmující možnosti robotiky v oblasti cévní chirurgie. Zde vystoupil prof. Wisselink
a poté prim. Štádler, z nemocnice Na Homolce, který již odoperoval roboticky více
jak 100 pacientů. Jednalo se o aortofemorální a ilikofemorální rekonstrukce. Prim.
Štádler patří i v celosvětovém měřítku mezi
přední představitele v oblasti cévní robotické chirurgie. Poté byla věnována pozornost
oblasti bariatrické chirurgie.
Po přestávce na oběd, proběhlo vyhlášení
a ocenění prvních „stovkařů“. Jedná se o ty
chirurgy, kteří již provedli 100 a více operací pomocí robotického systému DaVinci.
Následně proběhl blok zabývající specifiky
anestézie v robotické endoskopii. V šestém
bloku vystoupil prof. Bogges – z univerzitní
kliniky ze Severní Karoliny z USA – s asi nejzajímavější a nejpropracovanější přednáškou z oblasti gynekologicko–onkologické
chirurgie. Presentoval svůj soubor více jak
400 odoperovaných pacientek pro karcinom dělohy. Byla zde presentována i radikální retroperitoneální lymfadenektomie
pomocí robotického systému pro stejnou
diagnosu. Blok sedmý patřil urologům. Zde
byla presentována radikální prostatektomie
včetně pánevní lymfadenektomie jak přístupem extraperitoneálním – prim. Köhler,

tak přístupem transperitoneálním – dr. Kolombo.
Poslední blok byl věnován sesterskému personálu. Proběhly dvě velmi zajímavé přednášky. První na téma role a práce sestry při
roboticky asistovaných operacích nastínila
rozdíly mezi přístupem a prací sestry při
otevřených či laparoskopických operacích
a operacích robotických. Ve druhé přednášce o desinfekci a zpracování robotických
nástrojů bylo poukázáno na problematiku
ošetření nástrojů používaných při robotické chirurgii a byla podrobně popsána celá
cesta, kterou nástroje projdou. Obě byly
velmi zajímavé.
Celá akce skončila sice o hodinu později,
než bylo plánováno, ale nikomu z přítomných, kteří vydrželi až do konce, to vůbec
nevadilo.
Celý kongres byl velmi dobře zorganizovaný
a předvedené přednášky měly velmi vysokou úroveň.
Nezbývá nám, než se těšit na příští ročník.
MUDr. Josef Smetana
chirurgická klinika
Masarykova nemocnice
Jitka Postlerová
instrumentářka COS
Masarykova nemocnice

Den matek se blíží . . . . . .

Druhou květnovou neděli, letos připadá na

11. května 2008, opět oslavíme Den matek.
Jedná se o svátek s dlouhou tradicí, který nám
má připomenout, co pro nás naše maminky
znamenají.

V USA poprvé - v roce 1872 - Den matek navrhla oslavovat Julia Ward Howe jako den odpočinku pro oslavenkyně.

O Dni matek – z historie

Roku 1913 Kongres USA navrhl slavit každoročně vždy druhou květnovou neděli jako národní svátek věnovaný matkám.

Tento svátek má svůj původ ve starém Řecku,
kde byla uctívána bohyně Rhea, matka všech
bohů. Také staří Římané konali obřady, kterými uctívali a oslavovali Cybele, taktéž matku
všech bohů.

V roce 1914 oslavy prvního národního Dne
matek oficiálně vyhlásil tehdejší americký
prezident Woodrow Wilson. Jako symbol poděkování matkám byla určena květina – bílý
karafiát.

První zprávy o předchůdci nynějšího Svátku
matek sahají do Anglie 16. století. Tehdy se
tomuto dni říkalo Mateřská neděle nebo Neděle matek (Mothering Sunday) a slavil se
na počest všech anglických matek. Je to vždy
druhá neděle, jež oslavuje matky.

V roce 1913 se Dne matek slavil poprvé v Evropě - konkrétně v Anglii.

Po únoru 1948 byl Den matek oficiálně nahrazen Mezinárodním dnem žen, i když v mnoha
českých rodinách druhá květnová neděle jako
Den matek neupadla v zapomnění.

V Československu Den matek prosadila
emancipovaná předsedkyně Československého červeného kříže Alice Masaryková v roce
1914.

Po listopadu 1989 se pomalu k této krásné
oslavě maminek vracíme. A tak je tu příležitost pro děti a otce dát jednou v roce své mamince či manželce třeba kytičku.

Obraz centra sítnice v řezu z přístroje OCT. Vkleslina uprostřed je místo nejostřejšího vidění žlutá skvrna - makula.
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Kardiologická klinika
Masarykovy nemocnice v Ústí n.L. poĢádá
ve Ātvrtek 15. 5. 2008
semináĢ

Kombinace hypolipidemik v praxi

s bĒhem na horu ġíp.
Program:

17.00 Prohlídka trati
Start 17.45 hod. bĒh na horu ġíp muži
Start 18.00 hod. bĒh na horu ġíp ženy
18.30 - 19.00 pĢednáška:
Kombinace Hypolipidemik v sekundární prevenci ICHS
MUDr. Novák, MUDr. JakabĀin
a praktické zkušenosti s léĀbou.
19.00 - veĀeĢe
20.00 - prohlídka Rotundy, fotografování z vyhlídek
21.00 - závĒr
Nutná pevná obuv pro chĪzi Āi bĒh do kopce, muži suché triĀko s sebou !!
LékaĢ první pomoci zajištĒn.
Zápisné 50 KĀ – bude vĒnováno litomĒĢické DIAKONII ÿCE.
PĢihlášky na : antonin.novak@mnul.cz

Dům kultury
TEPLICE
ZAHAJOVACÍ KONCERT
22. května 2008 v 19.00
Koncertní sál
cena: 120,- Kč
přístupnost: MP
poznámka: sleva - student
44. ročník hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena ZAHAJOVACÍ KONCERT L. van Beethoven - Missa Solemnis
Účinkují: Severočeská filharmonie Teplice, Pražský filharmonický
sbor. Sólisté: Adriana Kohutková - soprán, Lucie Ceralová - alt,
Otokar Klein - tenor, Peter Mikuláš - bas. Dirigent: CHARLES
OLIVIERI-MUNROE.
Zbylé vstupenky k prodeji od 8. 5. 2008

Městské divadlo
DĚČÍN
6. května 2008 v 19. 00
Velký sál
Jarní koncert DSO
Program: F. Schubert: Marche militaire, Op. 51, J. Haydn: Symfonie
G dur „Paukenschlag“, L. van Beethoven: Koncert pro housle
a orchestr D dur, op. 61. Sólista: Leoš Čepický. Dirigent: Norbert
Baxa. Vstupné: 70, 80, - Kč

Závěrečný koncert koncertní sezóny
2007/2008
GABRIELA DEMETEROVÁ
A COLLEGIUM
Severočeské divadlo opery a baletu
v Ústí nad Labem
Středa 7. května 2008 v 19.30
Gabriela Demeterová - housle / viola, Collegium Gabriely Demeterové
Program:
A. Vivaldi, G. Ph. Telemann, A. Vivaldi, Z. Lukáš, J. Pachelbel, A. Dvořák,
J. Brahms
Gabriela Demeterová
Houslistka, violistka, sólistka světových orchestrů, první česká finalistka a absolutní
vítězka Mezinárodní houslové soutěže Yehudi Menuhina v Anglii, členka umělecké rady Akademie múzických umění v Praze, držitelka ocenění „Žena roku 2005“
v anketě prestižního časopisu Prague Leaders Magazine. Gabriela Demeterová koncertuje v Evropě, USA, Jižní Americe i Japonsku. Spolupracuje s významnými tělesy
a dirigenty po celém světě. K úspěšným koncertům patří například Dvořákův houslový koncert s dirigentem Liborem Peškem v pražském Rudolfinu, na jehož základě
získala exkluzivní smlouvu u Supraphonu, nebo debut v Clowes Hall v americkém
Indianapolisu, kde vystupovala s jedním z nejvýznamnějších amerických komorních
orchestrů The Indianapolis Chamber Orchestra pod taktovkou šéfdirigenta Kirka Trevora. S vlastním komorním souborem pravidelně pořádá vánoční koncertní turné po
Japonsku.

pro děti (od 5 – 15let)
zaměstnanců nemocnice

13. června 2008
od 17 do 20 h.
Kuželna – Kamencové jezero
Přihlášky: Hanka Matějková – tel. 7215
Zdeňka Královcová – tel. 7300
Startovné 30 Kč/dítě

Turnaj pořádáme maximálně pro 48 dětí !!

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 napiště nám! Infolisty jsou Vaším časopisem!
Kontakt: Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, tel. číslo: 477112030, e-mail: jirina. sucha@mnul.cz

