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Za obsahovou správnost příspěvků plně 
odpovídají uvedení autoři. Děkujeme 
všem, kteří se podíleli na přípravě  
tohoto vydání. 

Úvodní slovo
Představujeme...

MUDr. Jiří Madar – ředitel Masarykovy nemocnice, o.z.

Dnešní strana 3 je věnována řediteli Ma-
sarykovy nemocnice, o.z. Ústí nad Labem, 
MUDr. Jiřímu Madarovi, kterému jsme po-
ložili několik otázek. 

Ve funkci ředitele MNUL jste se ocitl po- 6
druhé...

Ano, vrátil jsem se po šesti letech. Tenkrát 
v roce 2003 vypsal Krajský úřad výběrové ří-
zení na post ředitelů všech svých nemocnic 
a já jsem své místo neobhájil. Musel jsem 
odejít od nedokončené práce. Můj tehdej-
ší nástupce ve funkci ředitele, který byl po 
celou dobu mým zástupcem a o všem co se 
týkalo dostavby tedy věděl, podal několik 
trestních oznámení. Nikdy bych nevěřil, co 
všechno může vyvolat osobní msta a nená-
vist. Začalo se o mně mluvit jako o člověku, 
který rozkradl, prodražil a nevím co ještě. 
V roce 2008 jsem dostal konečnou policej-
ní zprávu, která vyvrací všechna obvinění, 
která proti mně byla vznesena. A možná to 
byl hlavní důvod, proč jsem se přihlásil na 
místo ředitele MNUL znovu. Kampaň, která 
se rozpoutala, nebyla příjemná, novináři 
oprášili staré články, které psali v minulých 
letech a nezajímalo je, respektive ani ne-
tušili, že došlo k nějakému novému vývoji. 
Také někteří jedinci uvnitř nemocnice vyvo-
lávali zbytečně paniku, že se bojí o práci. 
Přiznávám, že je těžké vyrovnat se se zra-
dou od lidí, kterým jsem naprosto a bez-
mezně důvěřoval, ale na druhou stranu, 

jako manažer sleduji určité cíle a těch chci 
dosáhnout. Jediné, čeho lituji, je tehdejší 
alkohol.
Ale dost historie, jsem rád, že jsem dostal 
šanci znovu v nemocnici pracovat. Vždy mi 
šlo o to, aby ústecká nemocnice byla nej-
lepší nejen v kraji, ale i v ČR. Hodně věcí 
se změnilo, ale tento můj respektive náš cíl 
je stále stejný a já pevně věřím, že ve spo-
lupráci s KZ, a.s. se ho podaří dosáhnout. 
Doplnil jsem stávající tým vedení a vybral 
jsem si nové nejbližší spolupracovníky. Do 
funkce náměstka zdravotní péče nastoupil 
MUDr. Josef Liehne, který má zkušenosti 
z práce v nemocnici, z privátní praxe, z prá-
ce v ČLK a hodně zkušeností s řešením 
stížností pacientů. Novou hlavní sestrou 
je Mgr. Markéta Svobodová, která má jako 
absolventka Filozofické fakulty UK nejvyšší 
vzdělání v oblasti ošetřovatelství a domní-
vám se, že velkým přínosem bude i její 
praxe v řízení velkého klinického odděle-
ní. Kromě toho působila i jako učitelka na 
střední a vyšší zdravotnické škole a také 
jako externí odborná asistentka na katedře 
psychologie PF UJEP. 

Právě byl dokončen audit… 6
Ano. Byl dokončen audit systému řízení ja-
kosti externím auditorem a dopadl celkem 
dobře, naše certifikace byla prodloužena. 
Od mého nástupu do funkce probíhá ješ-
tě jeden „audit“. Spolu s náměstkem pro 
zdravotní péči, hlavní sestrou a ekonomic-
kou náměstkyní jsme prošli vzorek nemoc-
ničních i provozních oddělení. Chtěli jsme 
se na vlastní oči přesvědčit, jak oddělení 
fungují, jaká je nálada a jaké jsou problé-
my a plány do budoucna. Stačili jsme za-
tím projít cca 70 % oddělení. I když byl au-
dit časově náročný, jsem rád, že jsme toto 
podnikli a děkuji všem zúčastněným za 
vstřícnost a ochotu. Nyní máme k dispozici 
velice cenný materiál, který zpracováváme 
a jeho výstupy, promítnuté do cílů nemoc-
nice a její strategie, budou prezentovány 
na KZ, a.s., na primářském aktivu a na po-
radě vrchních sester. Jednoznačně, ale co 
nejdříve, musíme zlepšit komunikaci mezi 
vedením a zaměstnanci a také rozvinout 
a zlepšit komunikaci s pacienty a zlepšit 
přístup k nim. 

Vybavení nemocnice zaznamenalo velký  6
krok dopředu...

Proti stavu z roku 2003 zas tak velké změ-
ny nenastaly. Nyní dožívají přístroje právě 
z roku 2003 a jen díky evropským fondům 
dochází k jejich postupné obměně hlavně 
na RDG, onkologii, traumatologii a inten-
zivních lůžkách. Na druhé straně jsem rád, 
že v rámci ČR a troufám si říci, že i v rámci 
Evropy máme špičková pracoviště kardi-
ologie, neurochirurgie, očního oddělení 
a robotické chirurgie. Také jsem zjistil při 
auditu, že jsou i další obory, které jsou na 
velice, velice dobré úrovni a mají na to, být 
špičkovým pracovištěm určitě v rámci ČR.

Platy zaměstnanců... 6
Pokud zde narážíte na zvýšení platů u ses-
ter, tak platy jsme dle kategorizace navýšili. 
Velice si vážím práce zdravotních sester. 
Naším cílem je, aby sestry dělaly práci pod-
le své kvalifikace a za to byly řádně ohod-
noceny. Zdánlivě to spolu nesouvisí, ale 
pokud musí provádět bez úplaty činnosti 
za jiné, nezbývá jim čas na vlastní práci 
a dostáváme se do začarovaného kruhu 
přepracovaných, nezřídka i nepříjemných 
a hlavně nedostatečně ohodnocených ses-
ter. 
Vyhláška bohužel neřeší navýšení platů 
u jiných kategorií zaměstnanců. Naší stra-
tegií je zvyšování platů všem zaměstnan-
cům. Na druhou stranu já nemám rád ploš-
né navyšování platů, ale dobré ohodnocení 
za dobře provedenou práci. Je potřeba jas-
ně natavit motivační kriteria a pravidla pro 
odměňování a sjednotit nesrovnalosti, kte-
ré v rámci nemocnice jsou. Nadřízený musí 
mít určitý prostor pro ohodnocení všech 
dobře pracujících zaměstnanců. Věřím, že 
tento motivační systém a možnost ohodno-
cení trochu napomůže vyřešit i nedostatek 
lékařů v naší nemocnici. 

Co popřát MNUL do budoucna? 6
Určitě ochotu kolegů ke spolupráci, trpělivý 
a dobře ohodnocený personál a spokojené 
uzdravené pacienty.
Děkujeme za odpovědi řediteli MNUL, o.z. 
MUDr. Jiřímu Madarovi a přejeme mu do 
jeho náročné funkce plno úspěchů.

redakce Infolistů

MUDr. Jiří Madar

Milí čtenáři Infolistů,

doba novinářské okurkové sezóny vyprovokovala Čes-
kou televizi a následně další media ke konstrukci další  
„Kauzy“ o Krajské zdravotní, tentokrát s tématem evropské 
fondy. Přestože se tentokrát jednalo o mimořádně hloupě 
sestavený sestřih, vesměs již měsíce starých materiálů, 
považuji za nutné se k tomu vyjádřit. Stále je totiž mnoho 
lidí, kteří považují hlavní zprávy v ČT za objektivní.

Administrace těchto evropských projektů, které umožnily (a dále umožňují) všem 
našim nemocnicím získat po dlouhých letech velké množství potřebné moderní pří-
strojové techniky, je samozřejmě od samého počátku mimořádně náročná. A to zů-
stává i nadále, teď zejména „díky“ nejrůznějším zneuznaným kritikům, kteří své ego 
projevují neustálým zkreslováním informací a udáváním na všechny možné instituce 
a úřady tohoto státu.

Neustále mě překvapuje, s jakou suverenitou teď vystupují všichni ti kritici a radílko-
vé, ale po bitvě je asi generál opravdu každý. Kde byli v době, kdy šlo KZ o budoucí 
stamiliónové investice a nebylo se koho zeptat, a to včetně příslušných ministerstev? 
Odpověď na množství našich zásadních dotazů v té době bývala standardní – „zatím 
nevíme, ale běží vám lhůta k podání projektů“! 

I za těchto okolností udělalo představenstvo a celé vedení KZ maximum, aby projekty 
byly úspěšné a v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Jsem proto přesvěd-
čen, že vše také úspěšně dokončíme.

 Ing. Eduard Reichelt 
ředitel Krajské zdravotní, a.s. 
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Závěrem minulého měsíce navštívili 
Centrum robotické chirurgie KZ, a.s. dva 
urologové z Běloruska, Dr. Oleg Sukonko 
a Dr. Ilia Karpovich z nemocnice v Min-

sku. Doprovázel je pan Vidas Morkunas 
z firmy TRADINTEK. 
Cílem návštěvy bylo komplexní sezná-
mení se s problematikou vzniku Centra 

robotické chirurgie, praktické aspekty 
řízení a organizace práce na robotickém 
sále včetně sterilizace nástrojů, indi-
kace pro roboticky asistované výkony 
v jednotlivých oborech. Vzhledem ke 
své specializaci se zajímali především 
o urologii a možnost sledovat živě dvě 
roboticky asistované prostatektomie pro-
váděné a komentované vedoucím léka-
řem Centra robotické chirurgie primářem 
MUDr. Schramlem. Byla to pro ně unikát-
ní příležitost k detailnímu seznámení se 
s touto novou progresivní technologií. 
O návštěvě v České republice budou refe-
rovat na Ministerstvu zdravotnictví Bělo-
ruska, které zvažuje začlenění roboticky 
asistované chirurgie do návrhu koncepce 
zdravotnictví v příštích letech.

MUDr. Michaela Firešová, MBA 
produktový a klinický manažer 

Hospimed, spol. s r.o.

Poradna Infolistů

Ortopedické preventivní vyšetření dětských kyčlí

Nedílnou součástí péče o pacienty v na-
šem kraji je i preventivní ortopedické vy-
šetření novorozenců a kojenců. Tuto péči 
zajišťuje ortopedická ambulance v bu-
dově G v 7. patře, která se zabývá péčí 
o děti do 3 let věku. V naší nemocnici pro-
vádíme vyšetření dětských kyčlí v úterý  
a ve středu od 13.00 do 14.30 hodin. 
Maminky se na vyšetření s dítětem neob-
jednávají.
Preventivní vyšetření kyčlí – je soubor lé-
kařských vyšetření a zobrazovacích me-
tod, jejichž cílem je včas odhalit vrozené 
vykloubení kyčelního kloubu.
Vrozené vykloubení kyčelního kloubu je 
vada, která se vyskytuje u malého počtu 
narozených dětí. Pokud je včas zjištěna, 
může být vyléčena bez následků.
Preventivní vyšetření kyčelních kloubů se 
provádí u všech dětí. První vyšetření se 
provádí již v porodnici, druhé v 6 týdnech 
a třetí ve 3 a půl měsících věku dítěte 
na ortopedii. Takový systém umožňuje 
co možná nejvyšší záchyt nemocných. 
Lékař – ortoped přichází na vizitu na po-
rodnici a kontroluje správné postavení 
kyčlí – kontroluje symetričnost kožních 
řas na stehýnkách, pod zadečkem, dél-
ku končetin, pohyblivost kloubu, odpor 

a stabilitu v klidu i při pohybu. Maminka 
při propuštění dostane mj. ortopedic-
kou vložku, kterou s sebou musí mít na 
dalších kontrolách u ortopeda, kterého 
sama vyhledá v místě bydliště. Vyšetření 
provádí ortoped, který vyšetří pohybli-
vost a stabilitu kyčelního kloubu pomocí 
speciálních pohybů s dolními končetina-
mi dítěte. Postižený kloub se při pohybu 
chová jinak než kloub zdravý. Provádě-
ním cviků může lékař nalézt odchylku, 
hodnotí odpor a pružnost kloubu. Další 
vyšetření se provádí pomocí ultrazvuko-
vého přístroje. Maminka položí dítě na 
vyšetřovací lehátko svlečené bez ple-
nek a napolohuje dítě na bok. Kůži nad 
vyšetřovacími klouby lékař potře gelem 
a přiloží sondu ultrazvuku. Ultrazvuk umí 
kloub a jeho případnou vadu přímo zob-
razit. Velká část kloubu dítěte je tvořena 
chrupavkou, která se vyšetřením nezob-
razí. Hodnocení nálezu proto vyžaduje 
zkušeného lékaře. Vyšetření není bolesti-

vé ani nepříjemné, dítě nijak neohrožuje. 
Výsledek vyšetření je ihned. Pokud jsou 
diagnostické rozpaky, doplní se RTG kyč-
lí. Pokud je vše v normě, dítě je vyřazeno 
z evidence a další kontroly ortopedem 
nejsou nutné.

Pokud lékař při vyšetření objeví vrozenou 
vadu kyčelního kloubu – dysplazii, zahájí 
léčbu dle stupně změn kloubního posta-
vení a vývoje jamky a hlavice. Dysplazie 
je porucha vývoje kyčelního kloubu nebo 

porucha vývoje hlavice stehenní kosti 
a její centrace do kloubní jamky, dále 
nepřiměřeně zvýšený rozsah pohybu 
kloubu. Zprvu je léčba konzervativní – 
nechirurgická, kdy se lékař snaží o správ-
nou centraci hlavice kyčelního kloubu do 
jamky. Používá se abdukční (široké) bale-
ní, aby se dosáhlo správného roznožení 
nožiček. Na naší ambulanci doporučuje-
me sériově vyráběné Marwellovy kalhot-
ky. Další abdukční pomůckou je Frejkova 
peřinka, která je taktéž v běžné nabídce 
zdravotnických potřeb. Další možností, 
pokud tak doporučí lékař, jsou Pavlíkovy 
třmeny. Všechny abdukční pomůcky od 
nás naši malí pacienti obdrží výměnou 
za poukaz ihned v ordinaci s pečlivou in-
struktáží rodičů. 
Pokud je zjištěna luxace (vykloubení) 
nebo subluxace (částečné, neúplné vy-
kloubení), kdy se nedaří v ambulantní 
péči stabilizovat hlavici v jamce, je dítě 
s matkou hospitalizováno na lůžkovém 
oddělení, kde je snaha pomocí trakce 
(tahu a zavěšení dolních končetin mi-
minka) zajistit správné postavení hlavice 
stehenní kosti proti kyčelní jamce. Tato 
léčba trvá několik týdnů.
Včas zjištěná a léčená dysplazie kyčlí se 
obvykle upraví během prvního roku živo-
ta dítěte. Neléčená nebo nedostatečně 
léčená způsobuje zvýšené opotřebení 
kloubu a kyčelní kloub může být nená-
vratně poškozen.
Za uplynulý rok jsme v naší ambulanci 
ošetřili zhruba 3000 malých pacientů 
s různými stupni postižení kyčelních 
kloubů. Odměnou jsou nám jen spokoje-
né a zdravé děti v našem kraji a šťastní 
a plně informovaní rodiče. Práce v dětské 
ortopedické ambulanci je specifická, ale 
o tom snad někdy příště...
Děkujeme za výbornou spolupráci všem 
sestrám na oddělení dětské kliniky a pra-
covnicím zdravotnických potřeb v naší lé-
kárně. 

Lucie Jindrová 
ambulantní sestra  

a sekretářka ortopedie MNUL, o.z.

Centrum robotické chirurgie KZ, a.s. 
      Návštěva z Běloruska

Abdukční plenka k zajištění stability 
kyčelních kloubů

Mudr. Vítězslava Zellerinová  
při vyšetření kyčlí

Teoretická přednáška v knihovně MNUL

Dobrovolníci v nemocnicích Krajské zdra-
votní, a.s. jsou a budou přirozenou sou-
částí péče o pacienta. To je jasná a dobrá 
zpráva pro pacienty v Mostě, Chomutově 
a samozřejmě i v Ústí nad Labem, kde se 
na některých odděleních pohybují již od 
roku 2001. Pozadu nechtějí zůstat ani 

nemocnice v Teplicích a v Děčíně, kde 
se na otevření dobrovolnické kanceláře 
DOBRO-DRUH chystají v nejbližších týd-
nech. Osobně mám velkou radost z toho, 
že program je velice kladně přijímán ma-
nagementem KZ, a.s. Velká podpora pro 
rozšiřování dobrovolnického programu 
do všech jmenovaných nemocnic při-
šla od MUDr. Jana Lamiho, který zaštítil 
i jeho propagaci. 
Dnes již není potřeba věnovat tolik času 
vysvětlování v čem je tento program uži-
tečný pro pacienty, personál a v nepo-
slední řadě i pro samotné nemocnice. 
Propracovaná metodika programu, která 
se snaží ochránit všechny zapojené stra-
ny, vytváří bezpečné prostředí pro to, aby 
program velmi ladně zapadl do systému 
osobní péče o ty pacienty, kteří si o služ-
bu řeknou a nebo jim ji doporučí ošetřu-
jící personál. 
Příjemné je také to, jak někteří zdravotní-
ci dobře pochopili význam služby dobro-

volníka a na základě toho dokáží někte-
rým svým pacientům „objednat“ přesně 
takového dobrovolníka, který poskytne 
to, co pacientovi momentálně prospěje. 
Pokud si chce popovídat, příjde dobro-
volník, který rád komunikuje. Chce-li se 
naopak pacient jen „vypovídat“, přijde za 
ním dobrovolník, který raději naslouchá 
než sám mluví. Tak jak různá přání může 
mít pacient, tak různé dovednosti mohou 
nabízet dobrovolníci. Cílem všech našich 
dobrovolníků je být maximálně užitečný 
v čase stráveném s pacientem. 

Pokud si uvědomíme, že někdy je dobro-
volník jedinou návštěvou u dlouhodobě 
hospitalizovaného pacienta, který se cítí 
smutný a opuštěný, není třeba přítom-
nost dobrých-druhů v nemocnici zdůvod-
ňovat.

Bohdana Furmanová 
koordinátorka dobrovolnického  

programu v KZ, a.s.

Jasná zpráva DOBRO-DRUHA
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Jedná se o obor, který komplexně léčí cho-
robné stavy nohou a pátrá po příčinách po-
tíží. Je vědou zabývající se studií nohy.
Podiatrický tým tvoří diabetolog, podiatric-
ká sestra, chirurg, protetik (pomůže vybrat 
správnou obuv), cévní chirurg, intervenční 
radiolog (vyšetření citlivosti), ortoped a re-
habilitační pracovník.
Proč budovat podiatrický tým? Vyžaduje 
to nutnost multidisciplinárního přístupu 
k léčbě (tým specialistů), účinná prevence 
a multidisciplinární přístup k léčbě SDN 
(syndrom diabetické nohy), což společně 
vede ke změně nepříznivého osudu diabe-
tiků, ke snížení počtu amputací končetin. 

Počet diabetiků meziročně stoupá a podia-
trických center v ČR je stále nedostatek.
V ČR funguje Česká podiatrická společnost 
(www.podiatrie.cz), jejím cílem je mj. pod-
pora a rozvoj komplexní péče o nohy, od-
borný rozvoj členů, šíření informovanosti, 
vzdělávání apod. Společným cílem je pro-
pagace a osvěta kvalitní péče o DK (dolní 
končetiny).
Pro zajímavost: z 84 % vznikají recidivy de-
fektu z běžné obuvi.

SPECIáLNí OBUV PRO PACIENTY SE SDN
Klientům, kteří mají již potíže, resp. přízna-
ky SDN, pomáhá speciální obuv. Jde o te-

rapeutickou obuv, která slouží k odlehčení 
DK. Typ obuvi je volen podle místa ulcera-
ce. Touto obuví lze odlehčit oblast prstů, 
paty a pomocí speciálních vložek i části 
plosky DK:

Edukace pacienta musí být jednoduchá 
a praktická, je součástí komplexního pro-
gramu péče o nohy. Své místo má samo-
zřejmě také reedukace, neboť opakování je 
matka moudrosti!

Zdeňka Hornofová 
I. interní oddělení Nemocnice Most

Podiatrie
Nemocnice Most

6. Kryt prstů, slouží jako ochrana oblasti prstů cho-
didla proti vnějším vlivům a jako ochrana proti 
případnému poranění.

1. Obuv je vyvinuta pro odlehčení přední části 
chodidla a pro jeho lepší hojení při zachování 
mobility pacienta. Tato obuv má jedinečnou klí-
novou podrážku a měkký nylonový svršek. Obuv 
je opatřena horním upínacím páskem, který drží 
nohu a zabraňuje vysmeknutí nohy.

2. Posi Wedge je poloviční klínová bota, jejíž kon-
strukce odlehčuje přední část chodidla. Bota je 
opatřena třemi stavitelnými upevňovacími pás-
ky. 

3. Toto je odlehčená bota bez přední a patní části. 
Slouží pro odlehčení tlaku na prsty nohy a paty. 
Bota má svršek ze silné tkaniny a upevňuje se 
pomocí tří stavitelných pásků. Třívrstvá kolébko-
vá podrážka EVA (Ethylene Vinyl Acetate ) výbor-
ně pohlcuje nárazy při chůzi. 

4. Obuv do nepříznivého počasí. Tato bota poskytu-
je ochranu nohou před nepříznivými vlivy počasí. 
Je opatřena vodoodpudivým vinylovým svrškem 
a třívrstvou kolébkovou podrážkou EVA, která vý-
borně pohlcuje nárazy při chůzi. 

5. Tato vložka je výborným pomocníkem, v léčbě 
diabetických ulcerací, ve spojení se speciální 
obuví. Vyjímáním segmentů vložky, lze vytvořit 
libovolný reliéf pro snížení tlaku na hojící se mís-
to.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

Centrální sterilizace v Masarykově ne-
mocnici v Ústí nad Labem je vybavena 
moderní technikou, která umožňuje pro-
vádět parní, formaldehydovou a plazmo-
vou sterilizaci nástrojů a pomůcek, včet-
ně komplexní předsterilizační přípravy 
v mycích automatech.
Vzhledem k nepřetržitému provozu je 
zajištěn plynulý servis jak pro vlastní 
nemocnici, tak pro ostatní nemocnice 
v rámci Krajské zdravotní, a.s., v ne-
poslední řadě i pro soukromé lékaře 
a všechny provozovny, které mají o tuto 
službu zájem.
Nástroje a zdravotnické pomůcky jsou po 
provedené předsterilizační přípravě za-
baleny do speciálních obalů, které se liší 
podle zvoleného druhu sterilizace. Z dů-
vodů identifikace sterilního výrobku jsou 

obaly opatřeny chemickými testy, nesmí 
zde chybět datum výroby, datum exspira-
ce a kód pracovníka, který zabalení pro-
vedl. Označení zákazníka, eventuálně 
obsahu v balení je samozřejmostí. 
Způsob sterilizace je volen v optimálním 
případě podle doporučených návodů vý-
robce, nejsou-li tyto k dispozici, postupu-
je se podle složení nástrojů a materiálů, 
z kterých jsou vyrobeny. Obecně platí, 
že pro materiály, které snesou vysokou 
teplotu, se volí sterilizace parní, která 
je zároveň nejlevnější, pro nízkoteplot-
ní materiály sterilizace formaldehydová, 
popřípadě plazmová. Za zvolený způsob 
sterilizace odpovídá pracovník centrální 
sterilizace. 
Pro sterilizaci operačních sít je používán 
kontejnerový systém, který umožňuje 
ochranu nástrojů při transportu a snad-
nou identifikaci sít za využití informač-
ního systému Instacount.PLUS. Tento 
systém je po vytvoření předlohy setů 
v kmenových datech nezbytný při vlast-
ním setování, kdy je obsah setu zároveň 
kontrolován a dovoluje manažerské sle-
dování statistiky příprav a vsázek.

Sterilizační kontejnery se uplatňují mimo 
jiné i v soukromé oblasti, kde pronájem 
kontejnerů soukromým lékařům snížil 
náklady na případnou sterilizaci jednot-
livých nástrojů.

Servis je poskytován i při transportu 
těchto kontejnerů dopravou Masarykovy 
nemocnice před i po skončení ordinační 
doby. 
Skromným zástupcem jedné z nejmo-
dernějších operačních technik v naší ne-
mocnici je ultrazvuková myčka pro duté 
nástroje Medisafe, která je používána 
v rámci předsterilizační přípravy robotic-
kých nástrojů.
Veškerou činnost nezbytně ovlivňují eko-

nomické ukazatele, které nás neustále 
nabádají k ostražitosti a stálému sledo-
vání nákladů prostřednictvím programu 
SAP/R3. 

Helena Burešová 
vrchní sestra  

Centrální sterilizace MNUL

Centrální sterilizace
Masarykova nemocnice

Vrchní sestra Helena Burešová

Sterilizační jednotka

V ústecké Masarykově nemocnici začne 
příští rok vyrůstat nové onkologické od-
dělení. Cena nového pracoviště je od-
hadována na 500-700 miliónů korun. 
Nemocnice nejprve zvažovala rozsáhlou 
rekonstrukci stávajících prostor, avšak 
ta by byla technicky velmi náročná a fi-
nančně stejně nákladná, jako vybudová-
ní nového pracoviště. Součástí projektu 

není jen samotná stavba, ale i nákup 
nového vybavení a přístrojové techni-
ky. Stavbou nového oddělení by neměla  
zaniknout onkologická oddělení v Tepli-
cích a Chomutově. Ta by měla sloužit jako 
detašované pracoviště ústecké onkologie.  
Náročné zákroky se budou řešit v Ústí  
nad Labem, chemoterapie a méně ná-
ročné ambulantní zákroky budou moci 

pacienti podstoupit blíže svému bydlišti. 
Podle dat, která Ústecký kraj letos v únoru 
získal z Národního onkologického regist-
ru, bylo v Ústeckém kraji loni diagnosti-
kováno 2062 nových pacientů s nějakým 
druhem rakovinového onemocnění. Je 
to však o 52 % méně než v předchozím 
roce.

zdroj Ústecký deník

Nová Onkologie v Ústí nad Labem

Lůžková oddělení omezí provoz v době malování, z důvodů nedostatku personálu se 
sníží počet lůžek. Sterilizace však musí běžet stále, nainstalované přístroje nejdou 
přesunout, operační programy jsou vypsané a bez nástrojů operovat nelze…
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Ve dvacátých letech devatenáctého sto-
letí byl infarkt myokardu považován za 
velmi vzácnou chorobu. 
Avšak s přibývajícími léty se situace 
značně změnila. V roce 1912 byla po-
psána studie o následcích uzávěru tepen 
vyživujících srdeční svalovinu doktorem 
Jamesem Harrickem. Kromě náhlé smrti 
a anginy pectoris byly poprvé zmíněny 
i příznaky srdečního infarktu. 
Poprvé zachytil elektrické signály ze srd-
ce britský fyziolog August Walte. K zázna-
mu použil sloupec rtuti. Holandský fyzio-
log William Einthoven zdokonalil metodu 
připojení elektrod ke galvanometru. Za 
toto zdokonalení obdržel v roce 1924 No-
belovu cenu. Přístroj zabíral 2 místnos-
ti, vážil 300 kg a muselo ho obsluhovat  

5 lidí. Dnes považujeme vyšetření elek-
trokardiografem za základní vyšetření 
pacienta, které si mohou provádět paci-
enti i v domácím prostředí.
V dnešní době je velmi důležité koronár-
ním příhodám předcházet. K tomuto úče-
lu byla otevřena v květnu 1990 laboratoř 
funkčních vyšetření. Toto pracoviště po-
skytuje neinvazivní diagnostickou péči 
v okrese Teplice. Na oddělení se prová-
dí vyšetření plicních funkcí: spirometrie, 
zátěžové pracovní testy, EKG i TK HOLTER 
a ultrazvuk srdce. 
Laboratoř je vybavena i sprchovým kou-
tem, kde se pacient může po zátěžovém 
testu osprchovat.

ZáTěžOVé EKG – BICYKLOVá 
ERGOMETRIE
Systém nabízí velice přesné diagnostic-
ké údaje. Jde o plně automatický provoz 
s počítačovým vyhodnocením, který uklá-
dá plnohodnotné EKG po celou dobu tes-
tu. Zátěžovým vyšetřením se dá posoudit 
tělesná výkonnost, výskyt srdečních aryt-
mií, reakce TK na zátěž, jsou zde sledová-
ny změny na EKG, způsobené zatížením 
srdce tj. zúžení nebo ucpání tepen, které 
zásobují srdce krví.

AMBULANTNí MONITOROVáNí SRDEčNí 
čINNOSTI – EKG HOLTER
Principem metody je ambulantní monito-
rování srdeční činnosti v průběhu celého 
dne, nebo 48 hodin. Pacient je propojen 
pomocí kabelu se záznamníkem, do kte-
rého se nahrává EKG. Nemocný se neo-
mezuje v běžných denních činnostech.  

Po ukončení monitorace se pomocí počí-
tače provede vyhodnocení celého zázna-
mu.

Nově bylo pracoviště vybaveno pěti pří-
stroji na monitorování srdečního rytmu, 
kdy pacient je doma, přístroj má k dispo-
zici na dobu několika dní i týdnů a aryt-
mie si nahrává sám na malý monitor, není 
trvale zatěžován kabely, elektrodami. Pří-
stroj je diskrétní a malý. Záznam je pak 
stažen do počítače a vyhodnocen.

Na stejném principu je ambulantní mo-
nitorování krevního tlaku. U pacienta  
měříme po krátkých intervalech (30 mi-
nut – 60 minut) krevní tlak za běžného 
denního režimu. Jsme tak schopni vy-
loučit syndrom bílého pláště a zhodnotit 
účinnost nasazené léčby.

Na našem pracovišti provádíme ultrazvu-
kové vyšetření srdce. Toto vyšetření patří 
mezi základní vyšetřovací metody. Umož-
ní nám získat informace o strukturálních 
a funkčních odchylkách, posouzení cel-
kové stažlivosti srdečních oddílů, zvláště 
u pacientů po infarktu myokardu. Velmi 
důležité je posouzení stavu srdečních 
chlopní a velikost srdečních oddílů.

Snažíme se našim klientům vycházet ma-
ximálně vstříc, tak aby objednací doby 
byly co nejkratší – od jednoho dne až 
max. jeden týden – a neodkládalo se tak 
invazivní vyšetření srdce.

Dana Nováková a Marie Naštická 
Nemocnice Teplice, o.z.

Interní oddělení – laboratoř funkčních vyšetření
Nemocnice Teplice

V souvislosti s informacemi v Infolistech 7/2009 , o vzniku nového pracoviště magnetické rezonance v Masarykově nemocnici Ústí 
nad Labem, nabízíme našim čtenářům fotoreportáž o instalaci MR krok za krokem.
Magnetická rezonance čeká nyní, na svém novém pracovišti, své první pacienty. Zbývá jen dokončit kontrolní testy a přístroj je 
připraven k dvousměnnému provozu.

redakce Infolistů

Fotoreportáž

Nové pracoviště magnetické rezonance
Masarykova nemocnice

Vytváření cesty Vykládka MR 5,5 tuny ve vzduchu

Usazení na hydraulický vozík Přesun Konečné usazení

Ambulance funkčního vyšetření

KRAJSKá ZDRAVOTNí, a.s. – NEMOCNICE CHOMUTOV, o.z.
přijme do pracovního poměru pro novou nemocniční lékárnu

farmaceuty a farmaceutické asistenty
Písemné nabídky zasílejte na personální a mzdové oddělení: 

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov

tel.: 474 447 111, 474 447 566, fax: 474 626 196 
e-mail: sekretariat@nspcv.cz

ZMěNY VE VZDěLáVáNí ZDRAVOTNíCH SESTER – NOVELIZACE 321/08 Sb.
Zrušení omezení jednokreditových seminářů a zrušení omezení za e-laerningové vzdělávání.• 
Snížení poplatku za registraci a reregistraci na 100 Kč.• 
Posílení kompetencí – sestra se stane nositelkou výkonu a tím i nositelkou finančních prostředků do ZZ  • 
(do konce roku 2009 se jedná o cca 50 výkonů).
Zkrácení délky specializačního vzdělávání (na dva moduly).• 

Mgr. Lída Šubrtová, Centrum výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a.s.
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Bc. Kateřina Vágnerová  
se stala hlavní sestrou  
Nemocnice Teplice, o.z.

Nemocnice MNUL, o.z.
Mgr. Markéta Svobodová 
se stala hlavní sestrou  
Masarykovy nemocnice, o.z.

Personální změny v KZ, a.s.

Bc. Lenka Benešová 
vedoucí personálně-právního odboru

Radost pro děti od Telefónica O2

Masarykova nemocnice

Dětské oddělení Masarykovy nemocnice se opět radovalo. Mezi  
malé pacienty přišlo na dvacet zaměstnanců ústecké pobočky  
Telefónica O2, aby rozdali dárky. Speciální přikrývky a polštáře, ba-
revný dětský nábytek do jednotlivých pokojů a spousta hraček v jed-
nu chvíli zcela naplnily manipulační halu a přilehlou chodbu. Bylo to 
již podruhé, kdy sami zaměstnanci Telefónica O2 darovali pro potě-
šení malých pacientů veselé předměty a dále materiál denní spotře-
by, jako jsou například jednorázové pleny.

redakce Infolistů

Zaměstnanci Telefónica O2 se svými dary

Dárek malé pacientce

Dětský nábytek do herny

Nemocnice Teplice, o.z. byla vybavena přístroji, zdravotnickou 
technikou a informačními technologiemi v rámci realizace projek-
tů, na které získala Krajská zdravotní, a.s. dotace z Regionálního 
operačního programu Severozápad resp. Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. 
Cílem projektu pro teplickou nemocnici bylo zkvalitnit a moder-
nizovat jednotky intenzivní péče, obnovit přístrojové vybavení 
nemocnice moderním zařízením a zlepšit tak zdravotnickou péči 
o pacienty. Třetím stěžejním cílem, který však navazuje na před-
chozí dva, je podpora nového zařízení moderními informačními 
technologiemi. 

Jedním z oddělení, které bylo významným způsobem modernizo-
váno, je Radiodiagnostické oddělení v Teplicích. Požádali jsme 
primářku tohoto oddělení MUDr. Magdalenu Frajsovou o stručné 
představení přístrojů, které byly instalovány na jejím oddělení. 

Jakým zařízením bylo vaše oddělení vybaveno? 6
V rámci první etapy bylo naše oddělení vybaveno novou plně di-
gitální skiaskopicko-skiagrafickou stěnou. Stávající zařízení bylo 
nahrazeno novým moderním přístrojem AXIOM Iconos R 200 firmy 
Siemens, který dobře zvládne nejen výkony dosud prováděné na 
dosluhujícím zařízení, ale otevírá i možnosti nové. V druhé etapě 
jsme pak obdrželi univerzální skiagrafické pracoviště. 

Pro jaká onemocnění se na vašem oddělení skiaskopická vyšet- 6
ření provádějí? 

Jedná se především o diagnostické výkony na zažívacím traktu, 
tedy jícnu, žaludku, tenkém a tlustém střevě, dále vyšetření mo-
čového ústrojí či pohybového aparátu. Díky novému vybavení se 
budou moci provádět veškerá standardní skiaskopická vyšetření 
kvalitněji a získané obrazy zpracovávat, hodnotit a digitálně archi-
vovat.

V čem spatřujete výhody nového přístrojového vybavení? 6
Zejména díky zmíněné digitální technologii umožňuje kvalitnější 
zobrazení, často redukci ozáření pacienta a nepoměrně širší mož-
nosti následného zpracování obrazu včetně archivace. Právě sví-
zelná archivace skiaskopických vyšetření v minulosti byla velkým 
problémem. Přístroj by se měl funkčně zapojit do budovaného 
systému digitalizace teplického RDG oddělení s archivací snímků 
v PACSu v Ústí nad Labem, což minulé zařízení neumožňovalo.

redakce Infolistů

Digitální technologie na Radiodiagnostickém oddělení
Nemocnice Teplice

AXIOM Iconos R200

Supported by a grant from Norway
through the Norwegian Financial Mechanism

CENTRUM NEUROINTENZIVNí PéčE PRO DěTI SE 
SPECIFICKýMI PROBLéMY 
Realizace projektu s názvem  „Neuro-intensive Care Centre for 
Children with Specific Problems“ (Centrum neurointenzivní 
péče pro děti se specifickými problémy) se blíží ke svému zá-
věru, neboť termín jeho ukončení je stanoven na 31. 8. 2009. 
Již při přípravě projektu byly vymezeny dva hlavní cíle, které 
by měl projekt naplnit. Prvním je zvýšení kapacity a druhým 
zlepšení kvality péče o děti se specifickými neurologickými 
problémy, které budou hospitalizovány v MNUL zejména po 
těžkých úrazech a s traumatologickým postižením centrální 
nervové soustavy.
Obsahovou náplní projektu je pak vybudování, resp. přístro-
jové a technologické vybavení nového Centra neurointenzivní 
péče pro děti se specifickými neurologickými problémy. Celko-
vá hodnota projektu je 419 939 EUR s tím, že 85 % je pokryto 
z Finančního mechanismu Norska a spoluúčast Krajské zdra-
votní, a.s. je 15 %. 
Díky Norským fondům tedy byly na Dětskou kliniku pořízeny 
například monitory vitálních funkcí včetně EKG, lůžka pro resu-
scitační péči a vyhřívaná lůžka, EEG systém, systém pro mik-
rodialýzu, přístroj k měření tlaku kyslíku, přístroj pro bipolární 
koagulaci, plicní ventilátory, vybavení psychologické laborato-
ře a řada dalších. 
Dětská klinika Masarykovy nemocnice je v rámci Krajské zdra-
votní, a.s. jediným pracovištěm dětského lékařství se statu-
tem kliniky v našem kraji a má tedy i realizaci tohoto projektu 
nadregionální působnost. Profesionální zdravotnický tým ve 
spojení s kvalitní technikou otevírají další možnosti léčby pro 
dětské pacienty z Ústeckého kraje.
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V. ročník celonárodní konference registrovaných sester
Nemocnice Chomutov

Masarykova nemocnice Vám chce před-
stavit jednu ze svých vzácností, o kte-
ré jen málokdo ví, a tou je stálý tlakově 
odolný úkryt (dále jen STOÚ). Nachází se 
v 1. podzemním patře budovy B. V mírové 
době je využíván jako pracoviště útvaru 
krizového managementu a sklad materi-
álu základny humanitární pomoci.
V době mimořádné situace je možné jeho 
využití pro ukrytí 886–900 osob, z toho 
98 dětí. STOÚ je určen pro pacienty  
a zaměstnance MNUL. Jeho třída odol-
nosti je 4.

TECHNICKý POPIS A FUNKCE 
JEDNOTLIVýCH ZAříZENí
Jedním z nejdůležitějších zařízení je fil-
troventilační zařízení (dále je FVZ) a ná-
hradní zdroj elektrického proudu. 
FVZ jsou navržena tak, aby zajistila násle-
dující provozní režimy:

mírové větránía) 
částečnou filtroventilacib) 
filtroventilacic) 
izolacid) 
regeneracie) 

K okysličování vzduchu při režimu izo-
lace je v úkrytu kyslíkové zařízení se  
30 kyslíkovými lahvemi. Jako náhradní 

zdroj elektrického proudu je k dispozici 
diesel agregát s generátorem o výkonu  
75 kWA. Soustrojí je vybaveno nádrží 
paliva, která postačí na zajištění provozu 
po dobu 72 hodin.

Dále se v STOÚ nacházejí tato provozní 
zařízení:
1)  vodní hospodářství (nádrže na pit-

nou vodu, dezaktivaci, chladící voda 
pro dieselagregát)

2)  velín – řídící místnost, kde jsou 
umístěny prvky měření a regulace, 
signalizace a ovladače jednotlivých 
ventilátorů

3)  provozní místnost dieselagregátu 
a generátoru, s chladícím systémem 
FVZ

4)  olejové hospodářství s nádrží na 
PHM

5)  suché WC pro ženy a muže s odvětrá-
vacím systémem

6)  filtrové komory
7)  kyslíkové zařízení
8)  strojovna FVZ
9)  asanační propust
10) nouzový východ
Vzduch do STOÚ je nasáván chodbou 
nouzového východu přes stěnové tlako-
vé uzávěry a je odváděn do venkovní at-
mosféry pomocí FVZ.

Teplota v úkrytu je trvale nastavena na  
20 °C (zima/léto). Vlhkost je závislá na 
způsobu větrání a pohybuje se kolem 
65–80 %. Úkryt je rozdělen na čistou část 
(krytová část) a na část nečistou (provoz-
ní prostory), které jsou od sebe odděle-
ny lehkými a těžkými tlakovými uzávěry. 
Pravidelná údržba úkrytu, zákonné revize 
jednotlivých zařízení zabezpečují provo-
zuschopnost úkrytu.
Jeho kolaudace proběhla v roce 1999, 
stal se tak posledním úkrytem, který byl 
na území města Ústí nad Labem vybudo-
ván.

MUDr. Zbyněk Danda 
vedoucí útvaru krizového managementu 

Masarykova nemocnice UL, o.z.

Stálý tlakově odolný úkryt
Masarykova nemocnice

Hlavní masivní uzávěr krytu

Filtrační jednotky

Diesel agregát s generátorem

Začátkem července zahájila provoz nová nemocniční lékárna 
Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.
Nová lékárna pod názvem „Lékárna poliklinika“ zahájila provoz 
8. 7. 2009. Lékárna se nachází v budově polikliniky teplické 
nemocnice, napravo od hlavního vchodu z ulice „U nemocni-
ce“. Lékárna nahradila původní nemocniční lékárnu, která se 
nacházela uvnitř budovy polikliniky a jejíž provoz byl ukončen.
Lepší dostupnost, větší prostor, atraktivnější prostředí, ale i vý-
razně větší výběr nabízeného sortimentu, to jsou hlavní výhody 
pro zákazníky. Klienti mají k dispozici tři výdejní místa, z nichž 
dvě budou určena pro výdej na recepty a jedno pro volný pro-
dej.
Otevírací doba lékárny:
pondělí–pátek
7.30–17.00 hodin

Tiskové a organizační oddělení, KZ, a.s.

Nová lékárna
Nemocnice Teplice

Kochova 1185, 430 12 Chomutov

V. ročník 

pořádá v Městském divadle v Chomutově
V. ROčNíK CELONáRODNí KONFERENCE REGISTROVANýCH SESTER

24. 9. – 25. 9. 2009

Přihlášky: 
pasivní účast – Lenka.Rimnacova@nspcv.cz 
aktivní účast – korn@nspcv.cz

Motto: Zdraví pro všechny 
www.kzcr.eu 

pod záštitou:
hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové
primátorky města Chomutova Ing. Mgr. Ivany řápkové
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Již dlouhá léta pracujeme na Hematolo-
gicko-transfuzním oddělení, nyní oddě-
lení LTS – Laboratoře a transfuzní služba 
v Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice 
Děčín, o.z. Nedílnou součástí oddělení 
je hematologická ambulance, kde se léčí 
pacienti s hematologickými chorobami 
včetně některých hematoonkologických 
onemocnění. U řady našich pacientů 
bylo rozhodnuto z důvodu závažnosti 
onemocnění provést transplantaci kostní 
dřeně.
Naše oddělení spolupracuje s dvěma 
centry, kde se tento závažný a náročný 
výkon provádí. Jsou to Fakultní nemoc-
nice v Plzni-Lochotín a Ústav hematolo-
gie a krevní transfuze v Praze. V těchto  
centrech se provádí příprava pacienta 
a vlastní transplantace kostní dřeně.  
Naše hematologická ambulance vedená  
prim. MUDr. Ullrychovou se částečně 
podílí spolu s transplantačními centry 
na kontrolách pacientů po transplantaci 
a při následné léčbě, kdy jsou již propuš-
těni z nemocniční péče. Provádíme též 
nábor dárců dřeně mezi našimi mladými 
dárci krve a jsme celkem úspěšní. Za loň-
ský rok jsme získali 30 nových dárců.
Zdrojem transplantovaných kmenových 
krvetvorných buněk je buď kostní dřeň 
nebo periferní krevní kmenové buňky. 
Rozdíl mezi transplantací kostní dřeně 
a periferních krevních progenitorových 
buněk spočívá pouze ve způsobu jejich 
odběru. Kostní dřeň je rosolovitá tkáň 
uvnitř kosti. Jenom malou, ale nejdůleži-
tější součást dřeně tvoří kmenové buňky 
a ty jsou prapůvodci všech typů krvinek. 
Sídlí ve dřeni převážnou dobu v klidovém 
spícím stavu, obklopeny svým výživným 
mikroprostředím a čekají na vybídnutí 
k akci podle aktuálních potřeb organis-
mu. Přirozenou regulaci krvetvorby mo-
hou narušit různé choroby. Je-li základní 
porucha krvetvorby natolik závažná, že 
ji nelze vyléčit jiným, jednodušším způ-
sobem, pak existuje možnost kompletně 
vyměnit krvetvornou tkáň za zdravou po-
mocí transplantace.
Technické provedení transplantace kost-
ní dřeně je technicky v podstatě jedno-

duché. Krvetvorné buňky jsou tekuté, 
mohou se volně pohybovat v krvi. Do 
organismu příjemce se proto vpraví vel-
mi snadno – podají se jednoduše do žíly 
jako jiná krevní transfuze. Při cestě krev-
ním oběhem dokážou samy najít v těle 
pro svůj vývin nejvhodnější místo – za-
plavou do kostí, usadí se v kostní dřeni 
a v ní se začnou přirozeně množit.

K úspěšné transplantaci krvetvorné tkáně 
stačí poměrně malé množství kmenových 
buněk, tak malé, že zdravý člověk jejich 
chybění v podstatě ani nezaznamená. 
Od dárce můžeme kmenové buňky získat 
prostým odsátím z kosti – punkcí kostní 
dřeně, nebo vychytáním kmenových bu-
něk z krevního oběhu pomocí přístroje 
– krevního separátoru. Úskalí transplan-
tace dřeně není v samotném provedení, 
ale v tom, že zásadně mění – alespoň 
dočasně – systém obranyschopnosti or-
ganismu. O transplantaci kostní dřeně 
nelze nezmínit, že jde o velice závažný 
výkon. Může uzdravit ze smrtelné nemo-
ci, na druhé straně však přináší rizika do-
časných komplikací, které mohou být ně-
kdy velmi nepříjemné a na které se může 
v některých případech i umřít. Proto zvá-
žení tohoto výkonu je velmi odpovědná 
záležitost.
Transplantovat můžeme vlastní kostní 
dřeň, pak mluvíme o autologní metodě 
nebo použijeme kostní dřeň dárce – tj. 
alogenní metoda transplantace.

Autologní transplantace kmenových 
buněk neboli transplantace s pomocí 
vlastních buněk se provádí k regenera-
ci krvinek po zákrocích, které by jinak 
mohly krvetvorbu vážně poškodit. Stále 
častěji se používá jako pojistka po vyso-
kodávkované chemoterapii, ale i k léčbě 
některých autoimunních onemocnění. 
Podmínkou ovšem je, aby měl pacient 
před zákrokem své základní krvetvorné 
buňky zdravé. Před podáním plánované 
léčby se pacientovi odeberou kmenové 
buňky ze dřeně nebo z krve, zamrazené 
se uschovají, aby se po ukončení léčby 
mohly vrátit zpět a znovu osídlit kostní 
dřeň a obnovit původní tvorbu krve. Při-
hojení těchto buněk je pro nemocného 
obvykle snadné a není provázeno dru-
hotnými reakcemi. Přesto tato transplan-
tace nemusí zabránit recidivě původní 
choroby, pokud ji předchozí chemotera-
pie nezlikvidovala beze zbytku.
Alogenní transplantace kostní dřeně je 
převod dřeně od jiného, zdravého člově-
ka. Dřeň od zdravého dárce slouží totiž 
nejen jako náhrada nemocné krvetvorby, 
ale je schopna vyvolat za určitých okol-
ností i přímý protinádorový efekt, sou-
visející s reakcí bílých krvinek od dárce 
proti nedoléčeným zbytkům původní 
nemoci u transplantovaného pacienta – 
tzv. reakce štěpu proti leukémii či štěpu 
proti nádoru.
Nejčastější indikací k transplantaci kostní 
dřeně jsou prognosticky nepříznivé typy 
leukémií, vážné krvetvorné útlumy (těžká 
aplastická anemie, myelodysplastický 
syndrom), těžké vrozené poruchy imunity 
u dětí a za určitých okolností i jiné nemo-
ci. Základní podmínkou transplantace 
dřeně od jiného člověka je dostupnost 
vhodného dárce, jehož krevní a imunit-
ní buňky mají šanci se s tělem pacienta 
definitivně spojit. To lze dosáhnout jen 
za podmínky úplné či velmi blízké shody 
tkáňových znaků – HLA antigenů (antige-
ny lidských bílých krvinek – bílkovinné 
struktury na povrchu krvinek) dárce a pří-
jemce dřeně. Nejsnazší je výměna dřeně 
mezi jednovaječnými dvojčaty. Při větším 
rozdílu tkáňových znaků dárce a nemoc-

Transplantace kostní dřeně
Nemocnice Děčín

Fotosoutěž

VYHODNOCENí FOTOSOUTěžE S JARNí TéMATIKOU

Děkujeme všem přispěvatelům do fotosoutěže s tématikou KRÁSY JARA a pokračujeme příspěvky 
do soutěže na téma LETNÍ ZÁŽITKY. Opět jsme obrželi velké množství opravdu krásných fotografií 
a jako vždy bylo velice těžké z těchto snímků vybrat právě ty nejlepší. Uvedení výherci Jarní soutěže 
si mohou vyzvednout věcné ceny na adrese redakce INFOLISTŮ v 6. patře u vedoucího redaktora  
Mgr. Josefa Rajcherta. 

1. místo
Kapky deště 
Barbora Kaprová

2. místo 
Hromadná výprava za poznáním 
Tomáš Procházka

3. místo 
Pozor, ať tě neupálí... 
Michael Novotný

Pro velký zájem samozřejmě pokračuje-
me dále s názvem Fotosoutěž čtenářů. 
Abychom příliš neomezovali autory vy-
hlášeným tématem, uveřejňujeme pří-
spěvky vztahující se k aktuálnímu roční-
mu období nebo akcím pro dané období 
typické. Nejlepší fotografie zveřejňujeme 
průběžně a autory odměňujeme jednou 
za čtvrt roku. Děkujeme za příspěvky.

Pravidla soutěže:
soutěže se mohou zúčastnit zaměst-• 
nanci KZ, a.s. i široká veřejnost
své fotografie zasílejte pouze v elek-• 
tronické podobě na e-mail:  
infolistykz@kzcr.eu
účastník soutěže souhlasí se zveřej-• 
něním zaslaných fotografií v časopi-
se Infolisty a na webu KZ, a.s.

Večerní obloha 
Jan Lami

Výuka běhu
Lucie Janalíková

Západ nad rákosem
Petr Janalík

Duhy
Lucie Janalíková

Co nového u sousedů
Ivana Doležalová

Separátor



redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a.s. k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu. 
O čem chcete v Infolistech číst, o čem chcete diskutovat, eventuálně tip na osobnost, pracoviště nebo diagnostickou a léčebnou 
metodu. Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat! Neváhejte a napište nám! Infolisty jsou Vaším časopisem! 
Kontakt: Mgr. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a.s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

ného stoupá riziko následných celkových 
reakcí po výkonu. Od určitého stupně ne-
shodných HLA antigenů mezi příjemcem 
a dárcem nelze transplantaci provést.
Při transplantacích dřeně jde o daleko 
složitější situaci, než při transplantaci 
kteréhokoliv jiného orgánu. Dření totiž 
převádíme tkáň, která je nejužším způso-
bem zaangažovaná v obraně organismu 
proti všemu, co nepovažuje za své zdravé 
vlastní tělo. Jak původní bílé krvinky paci-
enta, tak i nové krvinky, vznikající z doda-
né cizí dřeně, poznávají sebemenší rozdíl 
ve znacích dárce a příjemce transplantá-
tu a začínají se bránit. Stupeň obranné 
reakce závisí na míře HLA shody či ne-
shody. Při alogenní transplantaci kostní 
dřeně musíme s větší nebo menší reakcí 
vždycky počítat. Obranná reakce se může 
projevit tzv. odvržením nebo odhojením 
štěpu. Je to stav, kdy imunitní systém pa-

cienta nedovolí, aby se buňky dárce v těle 
trvale přijaly. Dřeň se nepřihojí a k rege-
neraci krvetvorby v očekávané době ne-
dojde. Tato situace je v praxi vzácná, ob-
rácený případ je mnohem častější. Tomu 
se říká reakce štěpu proti hostiteli – reak-
ce GVHD (Graft Versus Host Disease), kdy 
se dřeň dárce díky lékové přípravě v těle 
pacienta uchytí a roste, transplantova-
ným krvinkám se ale v novém prostředí 
nelíbí a začínají škodit. Zmíněnou reak-
ci můžeme úspěšně ovlivňovat pomocí 
léků tzv. imunosupresí, která se podává 
po celou dobu, než si cizí tkáně na sebe 
zvyknou a dojde k navození tzv. druhot-
né imunologické tolerance. Při preventiv-
ní imunosupresi se GVHD nemusí objevit 
vůbec nebo proběhne lehce, téměř ne-
znatelně. Proběhnutím lehké reakce se 
totiž mobilizují další obranné pochody 
v těle a účinně pomáhají likvidovat po-

slední zbytky leukémie či nádoru, které 
předchozí chemoterapie nezvládla od-
stranit. Tomu jevu se říká reakce štěpu 
proti leukémii – reakce GVL (Graft Versus 
Leukemia), ten ve své podstatě, mnohdy 
dokonce jako jediný účinný prostředek, 
dotvrzuje léčbu původní nemoci.
Úspěšná transplantace kostní dřeně dává 
nemocnému možnost obnovit zdraví, 
vrátit ho mezi své blízké, do zaměstnání, 
prostě znovu do plného života. Kvalitní 
život je hodnotou, kterou nelze ničím 
měřit ani nahradit. Proto jsou informace 
o vzrůstajícím počtu dárců v Českém ná-
rodním registru potěšující, protože i my 
na tomto trendu mále malý podíl.

A. Chaloupková a L. Humplíková 
všeobecné sestry 

Hematologická ambulance 
Nemocnice Děčín,o.z.

17. 9.–3. 12. 2009 Akreditovaný kvalifikační kurz  
„Všeobecný sanitář“

CVDV MNUL  
– učebna IV.

21. 9. 2009 Konference „Aktuality v oftal-
mologii“

CVDV MNUL 
 – učebna III.

22. 9. 2009 Komunikace s agresivním pa-
cientem a aktivní sebeobrana

CVDV MNUL  
– učebna II.

23. 9. 2009 VI. Regionální odborná konfe-
rence „Práce sestry v ambu-
lantních složkách“ 

KZ, a.s. –  
Nemocnice  
Most, o.z.  
kinosál

23. 9. 2009 Seminář „Celiakie“ CVDV MNUL  
– učebna III.

24.–25. 9. 2009 V. KORN – Konference regis-
trovaných sester

Městské  
divadlo  
Chomutov

29. 9. 2009 Školící akce „Periferní žilní  
vstupy“ – akce již naplněna

CVDV MNUL  
– učebna V.

30. 9. 2009 Intervenční endoskopické 
metody v gastroenterologii II.

CVDV MNUL  
– učebna IV.

ODBORNé, VZDěLáVACí A SPOLEčENSKé 
AKCE KRAJSKé ZDRAVOTNí, A.S.

OMLUVA ZA NEPřESNOST VE čLáNKU III. INTERNISTICKý DEN NA čERVENéM HRáDKU
V čísle 7/2009 časopisu Infolisty v článku III. Internistický den na Červeném Hrádku jsem uvedla, že generálním sponzo-

rem této konference byla firma MSD. Správná informace zní, že generálními sponzory konference byly firmy 
MSD a Schering – Plough.

Za uvedenou nepřesnost se firmám i čtenářům omlouvám.
Děkuji.

Jana Rejhonová 
vrchní sestra interního oddělení 

Nemocnice Chomutov, o.z.


