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Pan MUDr. Jiří Mrázek od 1.1.2008 vykonává funkci náměstka pro 
zdravotní péči v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. 

Novou hlavní sestrou v Krajské zdravotní, a.s. – 
Nemocnice Děčín, o.z. je od 1.1.2008 paní Barbora 
Mudrová.

Od 1.1.2008 vykonává paní Martina Placatová funkci 
vedoucí personálního a mzdového oddělení v Kraj-

ské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí 
nad Labem, o.z.

Paní Mgr. Hana Plachá  ke dni 31.12.2007 ukončila 
funkci hlavní sestry v Krajské zdravotní, a.s.  
– Nemocnice Děčín, o.z. a od 1.1.2008 vykonává 
funkci vedoucí odboru vzdělávání Krajské zdravotní, a.s.

Pan David Srch od 1.1.2008 vykonává funkci 
vedoucího provozně – technického úseku v Krajské 

zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem, o.z.

Novým vedoucím odboru ICT v Krajské zdravotní, a.s. 
– Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. se 
stal od 1.1.2008 pan Ing. Jan Stanka.

Personální úsek KZ,a.s.
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Historie teplické nemocnice

První  nemocnice  v teplickém okrese  byla 
zřízena  v r. 1859 v Krupce a měla 40 lůžek. 
17. června 1888 založilo okresní zastupitelství 
fond na vybudování nemocnice a ze svých 
příjmů ukládalo ročně 2 000 zlatých.
V r. 1891 rozhodlo okresní zastupitelství po-
stavit nemocnici o 130 lůžkách za 200 000 
zlatých, získaných z fondu, darů a příspěvku 
okresní nemocenské pokladny.
Podle vzoru berlínské a vídeňské nemocnice 
byly zpracovány projekty 5 objektů, a sice: 
hlavní budovy, izolace, márnice, hospodář-
ské a obytné budovy. Stavba byla dokončena 
v květnu 1895 a po vybavení zařízením ote-
vřena 18. srpna 1896.
V r. 1901 byl postaven chudobinec, ke které-
mu byly v r. 1927 přistavěny boční objekty, 
v roce 1902 dal průmyslník Grohman postavit 
dětský pavilon. 
Další vývoj nemocnice zaostával za rozvojem 
okresu.
V r. 1915 - 1916 byl zřízen infekční pavilon  
a po válce provizorní  tuberkulózní oddělení.
Během doby I. světové války nemocnice 
katastrofálně zchátrala. Okresní správní ko-
mise začala v r. 1924 řešit skandální situaci 
zpracováním představy o postupné výstavbě 
nemocnice.
V r. 1925 byly zakoupeny přilehlé pozemky 
(celkově až na  25 ha), v letech 1926 - 1927 
byla postavena přijímací budova, obytná bu-
dova, provizorní infekční pavilon a přístavba 
obou křídel u chorobince (dnešní interna).  
V r. 1928 byla zahájena rozsáhlá dostavba 
a přestavba nemocnice. Její součástí byla 
výstavba chirurgického pavilonu, hospo-
dářské budovy, kuchyně, prádelny, telefon-

ní ústředny, skleníků. V budo-
vách bylo vybudováno ústřední 
topení, kanalizace a čistička 
odpadních vod. Stavby byly do-
končeny v r. 1931. Náklady na 
výstavbu a modernizaci byly  
32 140 000 Kč. Po této výstavbě 
měla nemocnice 592 lůžek.
Hospodářská krize a následně  
II. světová válka  znemožnila rea-
lizovat celý plán dostavby z roku 
1924. Nebyl již postaven plicní, 
interní a infekční pavilon, pa-
tologicko-anatomické oddělení  
s prosekturou. Naopak, nemocni-
ce byla v žalostném stavu a neu-
držovaná.

Teprve od r. 1945 bylo možné postupně  
zabezpečit rychlý rozvoj léčebné péče mimo 
jiné i díky pavilonům postaveným  do r. 1931.  
Již v tomto roce  vzniká primariát urologie, 
RDG, biochemické a hematologické laborato-
ře.V r. 1965 vznikla ambulantní rehabilitace.
V r. 1988 byl dostavěn RDG pavilon, v němž 
je zároveň nové oddělení  ORL (ušní, nosní, 
krční)  s moderními operačními sály - celkové 
náklady 37 368 000 Kč.
V letech  1948 - 1989 byla snaha dostavět 
nemocnici podle generelu z r. 1924. Tehdej-
ším KNV a ONV bylo  projednáno 5 různých 
generelů dostavby a přestavby. Tyto generely 
počítaly s rozšířením či výstavbou nové ne-
mocnice na celkovou kapacitu 1 000 lůžek. 
To však bylo  v rozporu s celosvětovým tren-
dem - modernizací diagnostických a terape-
utických metod snižovat počty ošetřovacích 
dnů (tedy i lůžek).
Nástupem nového vedení NsP v r. 1990 do-
šlo k zásadnímu přehodnocení dosavadních 
názorů na vývoj nemocnice. Zamítnuty byly 
všechny předcházející generely, které řeši-
ly jen rozšíření lůžkové kapacity až na 818  
lůžek akutní péče a 90 lůžek LDN v r. 1991. 

Maximální péče byla věnována postupné re-
konstrukci a hlavně modernizaci stávajících 
objektů. Součástí této činnosti je i moderni-
zace nové polikliniky, která byla postavena 
v r. 19987 až 1992 podle dřívějších koncepcí.
V r. 1991 byla ukončena rekonstrukce sekce 
A chirurgického pavilonu, v níž je umístě-
no  také nové oddělení centrální sterilizace 
a šatny. Byla provedena kompletní výmě-
na všech inženýrských  sítí. V celém areálu 
nemocnice byl zaveden nový kabelový roz-
vod el. energie. V r. 1992 byla zahájena re-
konstrukce sekce C - chirurgie a nástavba 
1. podlaží na sekci C. Do objektu RDG byla 
účelně umístěna magnetická resonance za  
30 799 000 Kč. V r. 1993 bylo uvedeno do 
provozu nové lůžkové anesteziologicko- 
resuscitační oddělení (ARO) a nové jednotky 
intenzívní péče (JIP) chirurgického a gyne-
kologicko-porodnického odd. V tomto roce 
byla ukončena modernizace lůžkových odd. 
v pavilonu operativních klinických oborů. Zá-
roveň byla zahájena rekonstrukce interního 
pavilonu.
Do provozu byla  roku 1993 také uvedena 
nová poliklinika. Do takto získaných prostor 
byla postupně umístěna celá mikrobiologie, 
OTH (hematologie a okresní transfúzní sta-
nice), ústavní lékárna, kožní odd., klinická 
biochemie, ambulantní  i lůžková část re-
habilitace, oddělení ošetřovatelských lůžek 
a další. V r. 1994 pokračovala rekonstrukce 
interního pavilonu. V r. 1995 je v podstatě 
dokončena rekonstrukce interního pavilo-
nu. Celý pavilon je komplexně přebudován. 
Všechny pokoje mají sprchu a WC. Každé 
nadstandardní lůžko může být napojeno na 
monitorovací systém.  V r. 1996 bylo zříze-
no oddělení 39-ti  lůžek ošetřovatelského 
typu. Zároveň byla v souvislosti s plánem 
restrukturalizace a modernizace lůžkového 
fondu zahájena rekonstrukce pravé části or-
topedického pavilonu. Umožnila redislokaci 
lůžek pro dlouhodobě nemocné pacienty  
z Léčebny dlouhodobě nemocných z původ-
ního objektu v obci Ohníč - Křemýž, (vzdá-
lené cca 10 km od Teplic) do uvolněných 
a nově zrekonstruovaných prostor v r. 1997.   
V roce 1997 bylo přestěhováno oční odděle-
ní do části prostor původního oddělení ORL  
(v pavilonu RDG). Tím bylo dosaženo opti-
málního a ekonomicky efektivního využívání 
operačního traktu tohoto pavilonu. Zároveň 
poté byla přestěhována lůžková část ortope-
dického oddělení do uvolněných nově upra-

Oddychová zóna

Dobová pohlednice



vených prostor bývalého očního oddělení  
v pavilonu operačních oborů (chirurgie a dal-
ší). To  umožňuje v případě potřeby optimál-
ně využívat moderní JIP chirurgického oddě-
lení a následně po rekonstrukci  i operační 
sály. V roce 1999 bylo  v souladu se závěry 
komise MZ ČR pro výběrová řízení na lůžka 
akutní péče dokončeno rozšíření kapacity 
ARO (anesteziologicko-resuscitační odd.) na  
6 lůžek.  V závěru roku 1999 byl v přízemí pa-
vilonu RDG dobudován diagnostický komplex 
CT a MR (computerová tomografie a magne-
tická rezonance). Instalace CT, které bylo za-
koupeno za významné pomoci OkÚ Teplice  
a dalších sponzorů, proběhla v prosinci 1999. 
V březnu 2000 byla dokončena kompletní 
rekonstrukce levé poloviny bývalého 
ORT pavilonu na nové neurologické 
oddělení. 22.4.2000 bylo v těchto 
zmodernizovaných prostorách  zpro-
vozněno 11 pokojů s vlastním sociál-
ním zařízením a JIP se 6-ti lůžky. Záro-
veň byla zprovozněna nová kompletní 
ambulantní část. V červnu 2001 byla 
dokončena rekonstrukce na gyneko-
logicko-porodnickém odd. (porodni-
ce) včetně vestavby soc. zázemí na 
určených pokojích. V současné  době 
má každý pokoj vlastní WC a sprchu 
(přímo vestavěné nebo mimo pokoj). 
V letech 1993 - 2007  byly zřízeny nad-
standardní pokoje (vybavené vlastním 
sociálním zázemím, telefony, TV apod.) 
prakticky na všech lůžkových odd.  
a také další pokoje pro matky s dětmi 
na dětském oddělení (celé patro – 12 
pokojů). V roce 2005 – 2006 byla vybudována 
nová oddechová zóna pro pacienty s pergolou  
a kašnou v centru nemocnice. Po celém are-
álu jsou rozmístěny sochy z mezinárodních 
sympozií výtvarníků.
Průběžně probíhá příprava rekonstrukce od 
roku 1999 a dostavby centrálních operač-
ních sálů, pro kterou  studie byla zpracová-
na v červnu 2000. Projekt pro územní řízení 
byl dokončen v prosinci 2000. Územní řízení 
bylo schváleno v dubnu 2001 stavební po-
volení je platné od r. 2002. Projekt je opa-
kovaně optimalizován, tak aby byly účelně 
vynaloženy disponibilní finanční prostředky. 
Realizováno již bylo několik etap – náhradní 
energetické zdroje, přívod inženýrských sítí  
a příprava výměníkové stanice, vybavení ope-
račních sálů a vysokoteplotní sterilizace atd.
V roce 2004 byla kromě jiných akcí především 
obnovena magnetická rezonance na odděle-
ní RDG. Jedná se o špičkový přístroj Magneto 
Avanti technologie firmy Siemens.

V roce 2005-2006 proběhla mj. rekonstruk-
ce stravovacího provozu a oddělení léčebné 
výživy a stravování získalo certifikát Shody 
sytému kritických bodů (HACCP), který také 
v roce 2007 obhájilo. V těchto letech také 
nemocnice získala certifikáty dle norem 
ISO 9001 ve všech laboratořích, vedení ne-
mocnice, lékárně, RDG oddělení a dalších 
provozech. O rok později následovalo získání 
Osvědčení o akreditaci pro laboratorní vyšet-
ření v oblasti hematologie, imunohematolo-
gie a mikrobiologie, které vydal Český institut 
pro akreditaci (ČIA) a platí do roku 2010.
Součástí Neurologického oddělení nemoc-
nice Teplice je Centrum pro diagnostiku 
a léčbu demyelinizačních onemocnění. Pra-

cuje od dubna 2005. Vzniklo na podkladě 
dříve fungující Poradny pro roztroušenou 
sklerózu, která v Teplicích pracovala již od 
konce osmdesátých let. Jde o  superkonzili-
ární pracoviště. Poskytuje péči nemocným 
z celého SZ regionu Čech. Spádová oblast 
má 1.5 milionu obyvatel. Je jí nejen Ústec-
ký, ale i  Liberecký a Karlovarský kraj, které 
podobně specializované pracoviště nemají. 
V současnosti sleduje Centrum přibližně 600 
nemocných s roztroušenou sklerózou. Vzhle-
dem k průměrnému výskytu nemoci v naší 
oblasti 130/100 000 obyvatel jich bude až 
2000. Toto specializované centrum – jediné 
v ČR v nemocnici okresního typu, by nemohlo 
fungovat bez kvalitní spolupráce s ostatními 
odděleními nemocnice. Poskytuje komplexní 
péči. Díky magnetické rezonanci na  RDG od-
dělení může v rámci diagnostiky rychle pro-
vést MRI vyšetření. 
Nemocnice také provozuje jako začleněné 
zařízení dětský rehabilitační stacionář, kde 

se za rok léčí přes 2 500 dětí s různým stup-
něm postižení  z celého kraje. 
V roce 2007 se na gastroenteorologickém 
oddělení podařilo znovu vybudovat refe-
renční pracoviště firmy Olympus (tak jako již 
v roce 2001), na kterém působí kvalifikovaný 
tým sester a lékařů. Jak přístrojově, tak per-
sonálně je gastroenteorologické oddělení  
v současné době jedním z nejlépe vybave-
ných pracovišť tohoto typu v Ústeckém kraji.
Od 1.9.2007 je teplická nemocnice součástí 
Krajské zdravotní, a.s.
Lze konstatovat,  že se postupně daří realizo-
vat jednotlivé pozitivní transformační   kroky 
dle stanovovaného plánu tak,  aby byly  vy-
tvořeny  adekvátní  podmínky  pro  poskyto-

vání  léčebné péče na vysoké odborné 
úrovni v nemocničním  prostředí, které 
k našim pacientům bude co možná 
nejvstřícnější. K tomu by měla přispět 
i politika zvyšování kvality. Zaměřením 
na implementaci managementu jakosti 
dle ISO i budoucí akreditace nemocnic 
dle národních standardů SAK ČR připra-
vuje vhodné prostředí pro strategické 
řízení a obhájení konkurence schopné 
pozice v síti lůžkových zdravotnických 
zařízení.
Zároveň je však kladen  maximální dů-
raz na racionální hospodaření s ma-
jetkem svěřeným do provozování a na 
dodržování rovnováhy mezi náklady  
a příjmy rozpočtu teplické nemocnice.
Postupným naplňováním plánu re-
strukturalizace a modernizace lůž-

kového fondu nemocnice (umožněno mj. 
i snižováním průměrné ošetřovací doby) 
byla snížena kapacita akutních lůžek v ne-
mocnici z 818 lůžek v r. 1991 až na 486 lů-
žek akutních  v r. 2007 (z toho 40 lůžek na 
jednotkách intenzívní péče - JIP). Tím bylo 
umožněno nejen přemístění lůžek LDN  
(nyní 61) přímo do areálu nemocnice, ale i po-
stupné zvyšování úrovně pacientských pokojů 
a prostorů pro personál během prováděných 
rekonstrukcí. Tento počet lůžek odpovídá 
současným potřebám nejbližšího okolí. 
Modernizace nebyla prováděna jen v objek-
tech, ale také průběžně nákupem nových 
moderních diagnostických a terapeutických 
přístrojů a postupnou rekonstrukcí pomoc-
ných provozů podle dostupných finančních 
prostředků (např. stravovací provoz).

VEDENÍ  NEMOCNICE  TEPLICE:
  Ředitel - Ing. Robert Pelíšek, MBA

Nám.pro LPP - MUDr. Michal Hanauer, MBA
         Provozní náměstek - Jaromír Pospíšil

Hlavní sestra - Soňa Brabcová
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Projekt konsolidace ekonomických informačních systémů zahájen

Ve středu 9.ledna tohoto roku jsme slav-
nostně zahájili práce na projektu konso-
lidace ekonomických informačních systé-
mů nemocnic Ústeckého kraje (zkráceně 
Projekt kEIS). Ve velké zasedací místnosti 
budovy R-MNUL se sešlo vedení Krajské 
zdravotní, a.s. včetně ředitelů a ekonomů 
nemocnic s klíčovými uživateli za jednot-
livé odborné moduly informačního sys-
tému s projektovými manažery, konzul-
tanty a dalšími představiteli dodavatele 
společnosti T-Soft s.r.o. a subdodavatele 
společnosti Siemens IT Solutions and 
Services s.r.o. Na schůzce jsme se sezná-
mili s historií a důvody zavádění společ-
ného ekonomického informačního sys-
tému mySAP.ERP v nemocnicích Krajské 
zdravotní, a.s. Získali jsme podrobné in-
formace o jednotlivých cílech právě zaha-
jovaného projektu včetně termínů a etap. 

Byli nám představeni 
klíčoví členové pro-
jektového týmu za 
stranu dodavatelů 
i za KZ a získali jsme 
se i detaily organiza-
ce celého projektu, 
zároveň jsme vše 
obdrželi i vytištěné. 
Účastníci setkání vy-
užili výjimečnou pří-
ležitosti konzultovat 
problémy, s jejichž 
řešením se potýkají 
v průběhu zavádění 
a používání společ-
ného ekonomického 
informačního systé-

mu KZ najednou s celým odborným tý-
mem dodavatelů. Především se pak do-
zvěděli, jaké úkoly nás v projektu čekají 
v nejbližším období a jaká součinnost se 
od nás očekává.

Název projektu
Konsolidace ekonomických informačních 
systémů nemocnic Ústeckého kraje

Hlavní cíle projektu
1.  Řešení jediného centrálního ekonomic-
kého informačního systému pro celou KZ 
v rozsahu plné implementace stávajících 
funkcionalit ekonomického informační-
ho systému KZ, s napojením na všechny 
informační systémy, které jsou zdroji dat 
pro tento centrální systém nebo jeho data 
využívají, při využití integrovaného eko-
nomického systému mySAP ERP 2005, 

včetně návrhu koncepce jejich celkového 
sjednocení, který bude navazovat na již 
realizovanou část řešení.
2.  Analýza a návrh řešení jediného cen-
trálního integrovaného ekonomického 
informačního systému pro KZ s dalšími 
pokročilými funkcemi (např. DMS, work-
flow),, možností rozšíření tohoto systé-
mu a propojením na klinické informační 
systémy. 
3.  Uvedení celého řešení do řádného ru-
tinního provozu.

Řídící orgány projektu
   Řídící výbor
sponzor projektu      
 Ivana Danešová
předseda řídícího výboru      
 Martin Zeman
zástupce objednatele           
 Markéta Bartůňková
   Pavel Pazdera 
zástupce vedení společnosti zhotovitele 
 Vilém Kouba

  Vedení projektu
vedoucí projektu za objednatele  
 Jan Pejchal 
vedoucí projektu za zhotovitele  
 Tomáš Sekera
vedoucí projektu za subdodavatele 
 Dagmar Járaiová
 Jiří Horník 

Ing. Martin Zeman
Vedoucí CIS KZ, a.s.

Primář MUDr. Vlastimil Woznica při hodnocení záznamu kapslové enteroskopie

 Odborný seminář
na téma „Informační technologie v celoživotním vzdělávání“. 

Odborný program na toto téma si připra-
vila firma INES International Ltd. zastou-
pena Bc. Sašou Vidovičem a Michaelou 
Buchtovou. 
Organizátorka akce, Mgr. Hana Plachá, 
vedoucí odboru vzdělávání KZ, chtě-
la touto cestou poukázat na důležitost 
informační technologie jako nástroje 

pro zefektivnění procesu celoživotního 
vzdělávání, rozvoje řízení lidských zdrojů 
a řízení kvality ve zdravotnických zaříze-
ních.
Tento seminář byl určen pro manažery 
zdravotnických i nezdravotnických profe-
sí, pracovníky IT, personalistům, referen-
tům vzdělávání apod.

Zúčastnilo se celkem 50 zástupců z jed-
notlivých nemocnic KZ. 
Pro zdravotnické pracovníky byla tato 
akce v rámci celoživotního vzdělávání 
ohodnocena za pasivní účast 3 kredity.

Mgr. Hana Plachá
Vedoucí odboru vzdělávání

Krajská zdravotní, a.s.



Laparoskopická operativa
  Nemocnice Děčín

Asi málokdo předpokládal, že když v roce 
1901  Jakobeus  provedl první laparosko-
pii, H.Kakl  zavedl při ní punkční techni-
ku, Rudock v roce 1934 představil elek-
trokoagulaci, Veres vymyslel v roce 1938  
bezpečnostní jehlu  a Hopkins sestavil 
za sebe serii čoček, že za několik málo  
desetiletí se bude pomocí těchto jednot-
livých technických novinek proměňovat 
chirurgie z původně  zcela invazivního 
oboru  do oboru, který sice stále zasa-
huje výrazně extensivně, ale dovede to 
s daleko větší elegancí, jemností a výraz-
ně menším zatížením pacienta. 
V 60 letech minulého století se zavedl tří-
portový přístup,  automatická monitorace 
tlaku, v roce 1974  Classen provedel prv-
ní endoskopickou papilosfinikterotomii, 
začala se tvrdě prosazovat endolumi-
nální  endoskopie,  gynekologická lapa-
roskopie a teprve poté se pomalu pro-
bouzí chirurgická obec z černého snu, že 
jí zmizí veškeří pacienti. Rok 1983 a jed-
noportová appendectomie provedená 
Semmem ještě nebyla z lůna chirurgie, 
ani rok 1985 a jednoportová  cholecys-
tektomie presentovaná Mühem  nebylo 
to pravé. Ta pravá chvíle přichází v roce 
1987 spolu s prof. Mouretem a provedení 
první „klasické“ laparoskopické chole-
cystectomie. Nicméně, nebylo-li by prof. 
Perrisata a jeho cesty na konci 80 let do 
USA, možná  by vše bylo pomalejší. Nic-
méně v těchto příznivých podmínkách se 
postupně do cca roku 93  provedly všech-
ny základní laparoskopické výkony.  V Če-

chách, tehdy ještě 
federálních,  byla 
tato metoda před-
stavena němec-
kými chirurgy Na 
Vinohradech a po-
sléze provedena 
první česká lapa-
roskopická chole-
cystectomie v Čes-
kých Budějovicích. 
Tím bylo založeno 
na rozvoj  metody 
v českých zemích. 
V Nemocnici s po-
liklinikou  Děčín  
byly zakoupeny 
koncem roku 1992 
dvě laparoskopické 

sestavy fy Olympus  - jedna pro chirurgic-
ké a jedna pro gynekologické oddělení. 
Primářem chirurgického oddělení tehdy 
byla současná náměstkyně LPP NDC o.z. 
MUDr. Anna Briestenská. Po zaškolení 
v Brně provedla první laparoskopickou 
cholecystektomii 3.2.1993, tehdy tzv. 
německou technikou – tzn. operatér má 
jeden nástroj na preparaci a stojí  po 
l. ruce pacienta, vedle něj  asistent s dal-
ším jedním nástrojem, kterým elevuje 
žlučník a po pravé ruce pacienta je ka-
meraman, který má třetí  nástroj, kterýmž 
fixuje Hartmannovu výchlipku.  Pikantní 
je, že tehdejšího výkonu jsem se na po-
zvání prim. Briestenské  účastnil také. 
Operační skupina byla dr. Briestenská, 
dr. Rejholec a dr. Pazdera st.
Instrumentovala d.s. Věra Bossanyová 
a anestezii vedla dr.  Marie Stríbrská.  
Metoda se poměrně rychle zavedla do 
praxe a posléze se obrovská  většina 
žlučníků operovala laparoskopicky. Jistě, 
vzhledem ke krátké learning curve s po-
měrně velkým počtem konversí, ale to 
není podstatné, postupně se přidávaly 
operace apendixu, zejména plánované 
a obvykle asistované. Byly i pokusy o za-
vedení operací tříselných kýl, ale původ-
ní německá škola toto trochu omezovala 
vzhledem k tzv. jednorukému operování.  
Po odchodu prim. Briestenské do soukro-
mé sféry a s osobou nového primáře dr. 
Jirky, vzhledem k jeho zaměření na trau-
matologii trochu pozapomenulo na další 

rozvoj laparoskopických metod. Taktéž 
určitá nevůle z velké části chirurgické 
obce proti laparoskopické operativě se-
hrála svou roli v určité stagnaci v laparo-
skopických výkonech koncem 90. let. 
Po odchodu primáře Jirky  na jaře 2000 
jsem po konkurzu nastoupil na místo 
primáře chirurgického oddělení. Našel 
jsem zde partu lidí, kteří chtěli pracovat, 
docela slušné technické vybavení a pod-
poru  ze strany vedení  k rozvoji laparo-
skopické operativy . Nejprve se zavedla 
do praxe technika obouručného opero-
vání a z toho následně vyplynulo rozší-
ření laparoskopické techniky do dalších 
indikací – hernioplastiky třísla, ventrální 
kýly, appendektomie, laparoskopie hi-
atu, tenkého střeva, tlustého střeva a ba-
riatrická chirurgie. Ne vše šlo stejně rych-
le, ale jedna z nejdůležitějších věcí bylo 
zavedení zejména akutní laparoskopické  
diagnostiky a dle možností i operativy po 
celých 24 hodin denně a po celý týden. 
Co se týče technického vybavení  brzy 
přibyla, po příspěvku města Děčína nová 
laparoskopická věž fy Wolf a  harmonic-
ký skalpel fy Ethicon,  což umožnilo sou-
časnou operativu na dvou sálech, po vy-
pršení fyzické  životnosti  původní věže 
Olympus byla zakoupena druhá věž od fy 
Wolf,  přibyly nové koagulační jednotky, 
s tím nové možnosti bipolární koagula-
ce, Biclamp a Endoseal, což umožnilo 
laparoskopické provedení pravostranné 
hemikolektomie pro M Crohn  bez použití 
jakéhokoli klipu, cizí byl pouze materiál 
sutury střeva. Asi poslední technickou 
novinkou s repertoáru miniinvazivní ope-
rativy byla zavedení transanální endosko-
pické mikrochirurgie (TEM) na přelomu 
roku 2006-2007. Jistě důležitou věcí je 
možnost peroperační fibroskopie vlast-
ními silami nebo ve spolupráci s gast-
roeneterologickou ambulancí, která též 
poskytuje servis v podobě peroperační 
koloskopie, lze říci v zásadě kdykoli. 
Pokud se budeme věnovat jednotlivým 
výkonům - zlatý standart laparoskopické 
cholecystektomie není zpochybňován 
a za období 2001-2007 jsme provedli 
1915 (88,9%) laparoskopických, 132 kon-
vertovaných (6,9%) a  91 (4,2%) klasic-
kých cholecystektomií. Reklativně vysoký 
počet klasických cholecystectomií je dán 

prim MUDr. Jan Rejholec
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původně klasických přístupem k akutním 
cholecystitidám, kdy po ATB th  byla in-
diklována operace odloženě laparosko-
picky s vysokým počtem konversí nebo  
vynuceně, ale většinou klasicky. Poslední 
cca 3 roky je guideline jasný  - akutní cho-
lecystitida  - indikace k akutní laparosko-
pické cholecystectomii a s rozvojem zku-
šeností  všech členů týmu s minimálním 
množstvím konversí. 
Další dvě oblasti laparoskopické opera-
tivy pravidelně vyvolávají konflikt mezi 
zastánci laparoskopické a klasické ope-
rativy – appendektomie a operace her-
niíí třísla. U appendektomie je náš názor  
jednoznačný –  téměř vždy  je laparosko-
pický přístup  možno konvertovat a  doba 
laparoskopické appendektomie je ko-
lem 20-30 minut, nezáleží a pokročilosti 
nálezu a guideline – intraabdominální 
provedení, pahýl nezanořovat, chráně-
né koagulum,  v případě težkého nálezu 
therapetická dávka, extrakce appendixu  
v sáčku  po odstranění pupečního portu 
podobně jako se extrahuje žlučník. Po 
zavedení této techniky dramaticky kles-
ly původní občasné výpotky kolem ceka 
a infekty v incisích. Výkonů provedeme 
kolem 100 ročně, s cca 10 % zastoupe-
ním konversí a 20% klasických výkonů, 
obvykle z  důvodů  anesteziologických  
nebo z důvodu pochybování  o možnosti 
laparoskopického řešení. Co se týče ope-
rací tříselných herniací  domníváme se, 
že laparoskopická plastika, ať v provede-
ní TAPP nebo TEP je  lepším řešením, než 
jakýkoli klasický výkon, vzhledem k tomu  

kam je protetický materiál kladen. Je 
možné velmi časné  zatížení, jediným ne-
dostatkem je snad nutnost celkové anes-
tezie.  Během doby, kdy tyto výkony pro-
vádíme jsem odstoupili  od TOM plastik, 
které se zdály jednoduché, nicméně měly 
neřesti IPOM plastik, zejména adhese 
a migrace. Máme od ledna 2001  soubor 
891 laparoskopicky odoperovaných kýl, 
1 konversi  a dle dotazníku  víme o 1,5 % 
recidiv.  V poslední době stále více – cca 
v 50 %,  provádíme i laparoskopické sa-
nace ventrálních kýl s intraperitoneální 
implantací titanizovaných sítěk a s trans-
parietálním, zanořeným uzlením s velmi 
pěkným efektem. Od  roku 2000 taktéž 
operujeme kolorektální afekce, jak malig-
ního tak benigního charakteru. Z benig-
ních zejména  komplikace divertikulozy 
a výkon pro M Crohn a ve spolupráci s gy-
nekology zejména řešení hluboké pánev-
ní endometriosy s nutností nízké resekce 
rekta. Nosným programem je zejména 
onkochirurgie - malignity  řešíme hlavně 
v levé polovině, v roce 2006 jsme presen-
tovali soubor z období 2004-2005, který 
obsahoval 131  výkonu pro kolorektální 
karcinom, z čehož bylo 48% řešeno lapa-
roskopicky. Obrovskou výkonu vidíme ze-
jména v kvalitním přehledu v malé pánvi 
až na její dno a  v jednodušším pohybu 
na úrovni retroperitonea oproti klasické-
mu přístupu. 
Operativa gastroesofageálního přecho-
du pro GERD a hiátové hernie  je taktéž 
zlatým standartem, nicméně vzhledem 
k agresivitě medikamentosní terapie se 

nerozvíjí takovým způsobem, jakým by-
chom si představovali. Soubor cca 100 
výkonů bychom rádi výrazně rozšířili. 
Této oblasti se taktéž týče bariatrická 
chirurgie, kde jsme zavedli  implantace 
adjustabilních bandáží a plánujeme za-
vedení tzv. sleeve resekcí. 
Z akutní operativy zejména appendeto-
mie, nejasná břicha, ileosní stavy, per-
forace GIT, z plánovaných ve spolupráci 
s urology  nefrektomie, extirpace nadled-
vinek,  zatím ojedinělá resekce žaludku 
pro benignitu, lýse adhesí, které velmi 
často působí pacientů výrazné potíže, 
a které se konservativně špatně řeší,  
parciální resekční výkony výkony na pe-
riferii jaterních laloků. 
Kam tedy dále? Kde je budoucnost? Ro-
botika? NOTES? To asi nikdo zatím přesně 
neví, nicméně je nutno se v této proble-
matice orientovat, a nejenom orientovat, 
ale zejména angažovat. Abychom se ne-
dostali do situace jako v 70-80 letech, 
kdy endoluminální endoskopie odebí-
rala chirurgii jeden  výkon za druhým. 
Není jedno, kdo bude NOTES techniky 
provádět, a úsměv, který někdy tyto 
techniky vyvolávají na tváři chirurgů  mi 
připomínají úsměvy nad prvními  EPST 
nebo mávnutí rukou nad prvními laparo-
skopickými výkony. Vzhledem k tomu, co 
vše se laparoskopicky, thorakoskopicky, 
artroskopicky, roboticky  řeší, mi připadá 
tento úsměv dosti naivní……

Prim. MUDr. Jan Rejholec 
Chirurgické oddělení nemocnice Děčín 

Vrchní sestry Nemocnice Děčín se loučily

V pátek 11. 1. 2008 večer pro-
běhlo rozloučení s bývalou 
hlavní sestrou nemocnice 
v Děčíně, Mgr. Hanou Plachou, 
a vrchními sestrami lůžkových 
a nelůžkových oddělení.
Hana Plachá, která byla ve 
funkci hlavní sestry 18 let, při 
příležitosti svého odchodu na 
nové pracoviště, pozvala kole-

gium vrchních sester, aby jim poděkovala za dosavadní velmi 
dobrou spolupráci a popřála mnoho úspěchů do dalších let 
v jejich pracovním i soukromém životě. 
Při této příležitosti nechyběla ani její nová nástupkyně, Barbora 
Mudrová.

Ráda bych při této příležitosti 
připojila své osobní poděkování 
celému vedení nemocnice, všem 
zaměstnancům a hlavně všem 
sestřičkám Nemocnice Děčín za 
velmi dobrou spolupráci, snahu, 
vstřícnost, flexibilitu během mého 
působení ve funkci.
 Pevně doufám, že nám dobré vzta-
hy zůstanou i nadále.
Děkuji

Mgr. Hana Plachá
Vedoucí odboru vzdělávání KZ, a.s
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Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel „AMA“
Pro nemocného s nádorovým onemocněním je důležitá rodina 
a přátelé, kteří ho psychicky podporují. Na základě toho byly 
v ČR založeny spolky, organizace a občanská sdružení jako je: 
„Aliance a organizace s onemocněním rakoviny prsu“, „MAM-
MA HELP“, Onko - centrum -„ARCUS“- Česká Lípa, aj.
V Mostě při onkologickém oddělení proto vznikla Společnost 
onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel – 
s názvem „AMA“. Tato společnost byla zalo-
žena v roce 1994 a zpočátku sdružovala vý-
hradně ženy s rakovinou prsu. V posledních 
letech přijímá společnost všechny onkolo-
gické pacienty, jejich rodinné příslušníky 
a přátelé. Dnes má společnost pod vedením 
paní Evy Vrkoslavové kolem osmdesáti čle-
nů. Paní E. Vrkoslavová byla v loňském roce 
za tuto činnost, za svou přátelskou a milou 
povahu oceněna cenou „KŘESADLA“, předa-
nou hejtmanem Ústeckého kraje Ing. Jiřím 
Šulcem. 
Členové/členky se scházejí 1x měsíčně 
v mostecké nemocnici v salonku č. 3. Personál onkologického 
oddělení se několikrát zúčastnil jejich schůzek. Byly jsme mile 
překvapeny. Pacienti/ky po kritickém období, které je na čas 
psychicky rozhodilo a změnilo celý život, se snažili vzájemně 
podporovat, vyrovnat s touto zákeřnou chorobou a rychle se za-
pojit zpět do plnohodnotného života. Jejich aktivita mě zaujala, 
proto jsem se rozhodla jim pomáhat a v roce 2005 jsem se stala 
členkou této společnosti. 

Na svých sezeních pořádají přednášky a besedy, při kterých si 
neformálně pohovoří jak s odbornými lékaři, sociálními pracov-
níky, psychology, tak i s prodejci zdravých produktů. Účastní 
se rekondičních pobytů spojené s rehabilitacemi a masáže-
mi, cvičíme společně „Pilates“ a „Jogu“. Donedávna se pořá-
dal rekondiční pobyt pouze ve Štěpánově u Skutče, nyní díky 
sponzorství byl zřízen další v Chorvatsku. Ve spolupráci s fir-

mou „Avon“ podnikají akce a turistické výšlapy 
např.: ve Švýcarsku, s VZP (Všeobecnou zdra-
votní pojišťovnou) každý rok pořádají „Běh Ter-
ryho Foxe“ v Mostě. Nejznámější akcí je však 
„Květinový den“. Navštěvují společně kulturní 
zařízení a zúčastňují se sportovních klání.
AMA se zapojuje společně se studentkami 
Střední zdravotnické školy v Mostě do preven-
tivních a edukačních programů: „Jak žít a vyrov-
nat se s nádorovým onemocněním“, „Udělej to 
pro sebe“. Předvádí, proškolují studenty střed-
ních škol pomocí filmového dokumentu o samo 
vyšetřování prsů a prevenci, nyní už s velkým 

zájmem a úspěchem v celém Ústeckém kraji. Dodnes bylo pro-
školeno téměř 13 tisíc studentů.
Ředitelství Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. jim 
poskytlo zdarma místnost „Onkocentrum“ na poliklinice  
(4. patro, č. dveří 3134), dostupnou i pro veřejnost, kde podá-
vají informace a provádí poradenskou činnost. Dvakrát do roka 
vydávají Buletin, kde informují o své činnosti.

Ivana Badeová, sestra specialistka 
Onkologické oddělení Nemocnice Most

Motto:

„Umění žít je vědět,
jak vychutnat malé radosti
a unést těžká břemena.“

Bertrand Russel

 Certifikace nemocnice Most dle  ISO 9001:2001
Na podzim roku 2004 byl v  Nemocnici Most zahájen proces 
zavedení systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 
9001:2001. Nemocnice si stanovila cíle, které  jsou zaměřené 
na poskytování kvalitních služeb klientům/pacientům. Spoko-
jenost klienta/pacienta je pro nás rozhodujícím kritériem pro 
posouzení jakosti námi poskytovaných služeb. Chceme našim 
klientům poskytovat co nejkomplexnější služby v nejvyšší mož-
né kvalitě. Nadále dbáme o aktivní péči o naše klienty/pacien-
ty monitorováním jejich spokojenosti současných i budoucích 
potřeb. Spokojenost je měřena a analyzována. Výsledky slouží 
pro zajištění zpětné vazby pro řízení procesů. 
V červnu 2005 v Nemocnici Most proběhl certifikační audit, který 
byl proveden auditory z České společnosti pro jakost. Na závěr 
auditorský tým doporučil vydání Certifikátu shody systému ma-
nagementu jakosti s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 v 
tomto rozsahu: vedení nemocnice, transfuzní stanice, klinická 
biochemie a toxikologie, klinická hematologie, patologie, radi-
odiagnostika a mikrobiologie. 
I nadále je však nutné všechny procesy měřit, analyzovat a vy-
hodnocovat. Přesto, že zavedení systému managementu jakos-
ti bylo směřováno na laboratoře, dotkla se certifikace každého 
oddělení v nemocnici, z důvodu certifikace vedení nemocnice. 
K prověření funkčnosti a efektivnosti systému managementu 

jakosti proběhl  v červ-
nu 2006 první dozorový 
audit a v červnu 2007 
proběhl úspěšně i dru-
hý dozorový audit. Na 
základě skutečnosti, že 
systém managementu 
jakosti dle požadavků 
ČSN EN ISO 9001 vyzna-
čuje trend zlepšování, 
auditní tým doporučil, 
prodloužit platnost cer-
tifikátu v plném rozsahu. 
Recertifikační audit bude 
proveden během června 
2008. 
Dalším krokem ke zvyšo-
vání kvality poskytované 
péče by mělo být zave-
dení a plnění akreditačních standardů a následná akreditace 
Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

Bc. Vlasta Mikšová
Manager kvality Nemocnice Most
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Ústavní poradna pro stomické pacienty  - Nemocnice  Most

K a ž d o r o č n ě 
přibývají v na-
šich nemoc-
nicích stovky 
nově operova-
ných nemoc-
ných, kterým 
byla po ope-
raci vyvedena 
stomie.
Pro pacienty 
znamená tento 

druh operace hluboký zásah do osob-
ního, pracovního, ale i společenského 
života. Ztráta možnosti normálního vy-
prazdňování střev je provázena množ-
stvím změn a omezení samotného paci-
enta i jeho nejbližšího okolí. Bez pomoci 
zdravotníků je často přiváděn do stavu 
naprosté bezmocnosti a deprese.
Právě sestry jsou většinou tou osobou, 
na něž se upíná pozornost pacienta po 
operaci a od níž se očekává pomoc při 
zvládání potíží spojených s ošetřováním 
stomie. Sestra musí dokonale zvládnout 
nejen ošetřování stomie, ale musí umět 
vyřešit i nejrůznější potíže zejména vy-
skytující se v počátečním období. Musí 
být i dokonalým psychologem, protože 
každý pacient je individualita vyžadující 
rozdílný přístup a v neposlední řadě čas-
to musí dokázat zapojit rodinu tak, aby 
nepovažovali stomii za podřadnou, ne-
čistou či obtěžující.
Vzhledem k nárůstu pacientů se stomií 
u nás jsme cítili stále aktuálnější potřebu 
vytvořit systém komplexní ošetřovatel-
ské péče o tyto pacienty.
Poradna pro stomické pacienty zahájila 
svoji činnost v roce 2000 a je součástí 
chirurgického oddělení „A“ v nemocnici 
v Mostě.
Náplní činnosti stomaporadny je péče 
o pacienty se stomií v době před operací, 
v době pooperační – během celé hospi-
talizace, ale i v období, kdy je pacient již 
v domácím ošetřování.
Poradna stomasestry je vybavena kan-
celářskou technikou. V ústavní stomic-
ké poradně pracuje stomasestra, jejímž 
hlavním cílem je řídit péči o stomické pa-
cienty, vede vlastní dokumentaci a dis-
penzarizaci.

Navazuje zde kontakt nenásilným, ale cí-
leným hovorem, zmapuje rodinné a so-
ciální zázemí. K dispozici má dostačující 
množství kvalitních a diskrétních pomů-
cek včetně kosmetiky zastoupené všemi 
firmami na českém trhu. (fa Convatec, 
Coloplast, Dansac a B.Braun). Vzhledem 
k opravdu těsné spolupráci s firmami 
má možnost nabídnout všem pacientům 
pružně veškeré novinky přicházející na 
náš trh.
V poradně je dostatek propagačního ma-
teriálu k výuce pacientů, jejich rodinných 
příslušníků i zdravotního personálu. Za-
jišťuje dostatek vhodných pomůcek, vy-
tváří systém individuální péče o stomiky, 
zajišťuje komunikaci mezi pacientem 
a jeho rodinou. Úspěch zákroku závisí 
na psychické přípravě nemocného a je 
nutné, aby s ním stomasestra byla denně 
v kontaktu. Dle jeho přání spolupracuje 
také s partnerem, či jiným členem rodiny. 
Příbuzný se zde dozvídá vše o stomiích, 
je instruován pomocí videokazet a v pří-
padě, že s tím pacient souhlasí, účastní 
se spolu s pacientem na ošetřování pří-
mo na chirurgickém oddělení.
Spolupráce rodiny je důležitá, protože 
mnohdy dochází k přehnané lítosti nebo 
naopak k bagatelizování problémů sto-
miků. Tyto situace v nich vyvolávají pocit 
méněcennosti, deprese a stavy abso-
lutní beznaděje. Úkolem stomasestry 
je příbuzným vysvětlit, že střevní vývod 
není nemoc a jen vzájemná úcta, přiro-
zená nutnost si pomáhat a taktní jedná-
ní, může stomikům pomoci snášet život 
s vývodem snadněji.
Pacient se stomasestrou aktivně spolu-
pracuje a společně vyhledává optimální 
místo stomie.
Jejím nejhlavnějším cílem je zajistit 
schopnost pacienta přizpůsobit se nové-
mu životu se stomií, dokonalé zvládnutí 
techniky ošetřování stomie, pomoc psy-
chicky se vyrovnat s novým způsobem 
života, naučit se soběstačnosti, znovu 
nabytí ztraceného sebevědomí a návrat 
k plnohodnotnému životu. 
V terminálním stádiu onemocnění se 
účastní na péči o stomického pacienta ve 
spolupráci s rodinou nemocného, snaží 
se zajistit možnost důstojného a klidné-
ho odchodu ze života. Redukuje všechny 

negativní faktory okolo pacienta na mini-
mum.
Součástí práce stomasestry je pomoc při 
výběru vhodného stomického systému 
a orientaci v sociální problematice.
Po propuštění pacienta z nemocnice do 
domácího ošetřování zajišťuje stomase-
stra distribuci stomických pomůcek včet-
ně kosmetiky. Dostupnost a distribuci 
zajišťuje přes firmy pacientům vždy na 
tři měsíce poštou až domů, což pro ně 
znamená nemalý komfort. Pomůcky se 
jim dostávají včas a  v diskrétním balení.  
(Odpadá cesta k obvodnímu lékaři, ob-
jednávání pomůcek v lékárnách či zdra-
votnických potřebách.)                                             
I v případě, že je stomik naprosto sobě-
stačný, zůstává i po propuštění z nemoc-
nie se stomasestrou v úzkém kontaktu 
a případné problémy s ošetřováním sto-
mie spolu řeší buď 
v ústavní stomaporadně v době:
úterý    -   od 12.15  -  do 14.00 hodin
pátek    -   od 12.15  -  do 14.00 hodin
nebo po telefonu, kdy mají zajištěnou 
poradenskou službu prakticky 24 hodin 
denně. Pokud některý pacient ošetřo-
vání stomie nezvládá, ať je to z důvodu 
poruchy jemné motoriky rukou, zrakové 
onemocnění, příliš vysoký věk a žije-li 
pacient sám v domácnosti, kontaktu-
je stomasestra agenturu domácí péče, 
která dále o pacienta pečuje. Při zjištění 
sociálních problémů zkontaktuje pečo-
vatelskou službu nebo ústavní  sociální 
sestru, která zkontaktuje sociální odbor 
městského úřadu.
Telefonický kontakt na stomaporadnu: 
476 172 335; 476 172 643; 724 685 001  
e-mail:  jana.hykl@centrum.cz   

Jana Hyklová, R.N.
staniční sestra - stomasestra

Oddělení chirurgie “A“, nem. Most

staniční sestra Jana 
Hyklová
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Informace k systému penzijního připojištění

Základní pravidla poskytování příspěvků v systému penzijního připojištění jsou dána Kolektivní smlouvou Krajské zdravotní, a.s. 
na rok 2008. K úpravě pravidel příspěvků na penzijní fondy došlo z důvodu sjednocení, kdy identický systém používaly tři z pěti 
krajských nemocnic. 
Příspěvek bude poskytnut k penzijnímu připojištění uzavřenému u následujících fondů:
a) Penzijní fond Komerční banky
b) Penzijní fond České spořitelny

Z fondu je poskytován příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům v pracovním poměru, kteří splňují všechny následující 
podmínky
a) 5 let nepřetržitého pracovního poměru v Krajské zdravotní, a.s. a jeho předchůdci
b) Sjednaný pracovní úvazek 1,0
c) Sjednaný příspěvek na penzijní připojištění ve výši minimálně 100 Kč/měs.
d) Platná smlouva s vyjmenovaným fondem penzijního připojištění

Výše příspěvku od zaměstnavatele je závislá na výši příspěvku zaměstnance dle níže uvedené tabulky a jeho maximální hodnota 
činí 400 Kč/měsíčně. 

Příspěvek zaměstnance:   Příspěvek zaměstnavatele:                                                   
100,- až 200,- Kč    200,- Kč
300,- Kč     300,- Kč
400,- Kč     400,- Kč
500,- Kč a více    400,- Kč

Vzhledem k tomu, že penzijní fondy poskytují nemocnicím benefity, je pro Krajskou zdravotní, a.s. důležité uzavírat smlouvy 
s identifikačním číslem Krajské zdravotní, a.s. 
Tyto benefity jsou pak, dle Kolektivní smlouvy, směřovány výhradně do oblasti vzdělávání pro všechny zaměstnance KZ. 
Vzhledem k tomu, že někteří zaměstnanci již uzavřeli s výše uvedenými fondy smlouvy samostatně, bude zaměstnavatel přispívat 
těmto zaměstnancům v plné výši, pokud byla smlouva uzavřena do konce ledna 2008. Pro další období bude zaměstnavatel - pro 
poskytnutí příspěvku zaměstnancům - akceptovat pouze smlouvy s identifikačním číslem Krajské zdravotní, a.s.
Agendu spojenou s přiznáním příspěvku a veškeré informace poskytnou personální a mzdová oddělení  nemocnic.

MUDr. Jan Lami
Personální náměstek KZ, a.s.

Vzdělání je pro sestru výhodou, předností a devizou!

Po několika letech příprav byly přijaty 
nové právní předpisy, nejen na základě  
důležitých  mezinárodních dokumentů 
ke vzdělávání, jako je např. “Bílá kniha o 
vzdělávání“ (r.1996), která přináší návrh 
na systém uznávání znalostí a dovednos-
tí jako prvku pracovní mobility a celoži-
votního učení a Memorandum (r.2000), 
které hovoří o podpoře aktivního ob-
čanství a zaměstnatelnosti, ale i z důvo-
du vstupu naší republiky do EU, z nichž 
právě zákon č. 96/2004 Sb. je pro sestry 
stěžejní. 

Představuje zcela nový systém získává-
ní způsobilosti k výkonu zdravotnického 
povolání, nové definice, nové vztahy, 
nové pojmy, nově stanovené činnosti 
zdravotnických nelékařských pracovníků, 
povinnost celoživotně se vzdělávat a re-
gistrovat. Obecně lze říci, že pro sestry 
jsou stanovené podmínky tímto záko-
nem daleko složitější a přísnější než zá-
kon o podmínkách získávání a uznávání 
způsobilosti a specializované způsobi-
losti k výkonu zdravotnického povolání 
pro lékaře.

Zákon  č.96/2004 Sb. vstoupil v platnosti 
od 1.4.2004 a vnesl do vzdělávání a po-
skytování ošetřovatelské péče pro sestry 
mnoho změn, ale v praxi bude ještě dlou-
ho trvat, než budou moci sestry naplno 
využívat a obhajovat své kompetence, 
zkušeností, dovedností, samostatnost, 
ale i osobní odpovědnost při poskyto-
vání ošetřovatelské péče. Léty zažité 
zvyklosti, organizace práce, zavedené 
organizační struktury, jim hned neumož-
ní stát se rovnocennými partnery při po-
skytování zdravotní péče, byť již dnes je 
mnoho z nich s ukončeným vysokoškol-
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Obraz centra sítnice v řezu z přístroje OCT. Vkleslina uprostřed je místo nejostřejšího vidění žlutá skvrna - makula.

ským vzděláním v oboru ošetřovatelství. 
Stále přetrvává přesvědčení, že kontrolu 
nad sestrou a její činností musí mít lékař 
a to je ta zásadní a důležitá změna, kte-
rou zákon 96 přinesl, ale kterou budou 
muset samy sestry do praxe zavést. Bude 
to zdlouhavá a trnitá cesta, kterou budou 
muset sestry ujít. Bude třeba hodně trpě-
livosti, přesvědčování, sebevědomí, do-
kazování, osobní autority, asertivity změ-
ny v myšlení, nejen u sester samotných, 
ale samozřejmě i u lékařů a ostatních 
pracovníků ve zdravotnictví. Já pevně 
věřím, že v budoucnu dokážeme obhájit 
vlastní schopnosti, dovednosti, kompe-
tence a samostatnost a tím i nést vlastní 
odpovědnost za poskytování ošetřova-
telské péče. Věřím, že právě vzdělává-
ní, získané dovednosti, rozvíjení vlastní 
osobnosti nám k tomu hodně pomůže.
Za poskytování ošetřovatelské péče je 
zodpovědná sestra, a také ona by ji měla 
hodnotit, kontrolovat, obhajovat, řídit, 
vést a dohlížet na ni. Musí se stát od-
borníkem, mentorem a specialistou ve 
svém oboru jsou to právě ty sestry, které 
získaly osvědčení pro výkon práce bez 
odborného dohledu, včetně sester se 
specializací.
Zákon dále upravuje podmínky získává-
ní způsobilosti k výkonu zdravotnického 
povolání a k činnosti související s po-
skytováním zdravotní péče, celoživotní 
vzdělávání zdravotnických pracovníků, 
vzdělávání jiných odborných pracovníků 
a podmínky pro uznávání způsobilosti 
k výkonu zdravotnického povolání pro 
státní příslušníky členských států EU 
a mimo členské státy a také nám dává 
možnost pracovní mobility v rámci EU.
V okamžiku, kdy se prvně získaná kvali-
fikace stává pouze možnou vstupenkou 
na povolání, tedy vždy jenom startovací. 
Další vzdělávání přebírá roli dosavadní-
ho systému odborného vzdělávání. Další 
vzdělávání, dnes již jako permanentní 
nutnost, skýtá šance profesního vývoje, 
udržení si své profese, přednostní za-
městnatelnosti a je možnou prevencí 
před ztrátou kompetencí. Učení, vzdě-
lávání a záměrné zdokonalování své 
kvalifikace i osobnosti se v důsledku 
společenských, politických a kulturních 

změn stalo nezbytným předpokladem 
a součástí pracovních činností i volné-
ho času dospělé populace. Organizace 
(nemocnice) začleňují do svých hlavních 
činností a organizačních struktur odděle-
ní pro vzdělávání a organizují vzdělávací 
akce určené pro vlastní zaměstnance, ale 
dokonce i pro odbornou veřejnost. Péče 
o zvyšování kvalifikace a vzdělávání za-
městnanců se v podnicích stává součástí 
personální politiky a označuje se za roz-
voj lidských zdrojů.
Po zaměstnancích je vyžadována samo-
statnost i týmová spolupráce, výkonnost, 
iniciativnost, rozhodnost atd. Vzdělávání 
a formování pracovních schopností se 
v moderní společnosti stává celoživotním 
procesem. Znovu se vracíme k odkazu  
J. A. Komenského, našeho nejvýznamněj-
šího pedagoga, který poprvé použil myš-
lenku celoživotní učení, zdůrazňující ne-
přetržitost, dostupnost a permanentnost 
vzdělávacího procesu. Pokud se chce 
člověk něčemu naučit, jsou vždy zapotře-
bí tří podmínky: umět – chtít - moci.
I takto je třeba chápat význam a přínos, 
tak často kritizovaného (i mnou) zákona 
96. 
Je opět čas se zamyslet nad přímou úmě-
rou mezi získaným vzděláním, nutností 

dalšího vzdělávání a poskytováním kva-
litní ošetřovatelské péče, získáním vět-
šího uspokojení ze své práce, zvýšení 
prestiže povolání sestry a v neposlední 
řadě vidět spokojeného pacienta. Toto 
vše nám celoživotní vzdělávání může na-
bídnout a umožnit.
Příště bych se ráda v souvislosti se vzdě-
láváním zmínila o některých pojmech 
souvisejících se vzděláváním. 

Mgr. Hana Plachá
Vedoucí odboru vzdělávání

KZ, a.s.
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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 Vašim časopisem! 
Kontakt: Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, tel.číslo: 477112030, e-mail: jirina.sucha@mnul.cz

Tématické upřesnění vzdělávacích akcí
Péče o umírající (2. 4.2008)
Poskytovat kvalifikovanou a komplexní péči umírajícím pacientům a profesionálně zvládnout také kontakt s jejich rodinnými příslušníky zna-
mená pro lékařský personál zvládat emočně poměrně velmi náročné situace. Seminář představuje základní principy psychologické péče o umí-
rající a jejich blízké, popisuje zásady sdělování nepříznivých zpráv, práce s emocemi, předávání pozůstalosti. Dotýká se stručně i péče o sebe, 
tedy pomáhající personál.

Prevence vyhoření (23. 4.2008)
Jestliže v některých vztazích emočně vydáváme, zabýváme se trápením druhých, musíme mít své zdroje, kde si doplňujeme energii. Tento 
seminář nabízí účastníkům základní doporučení a inspiraci k péči o sebe, vlastní zdraví a duševní pohodu. Zdůrazňuje důležitost rozvíjení 
pozitivních emocí a představuje základní strategie překonávání utrpení.

Metody zvládání stresu (30. 4.2008)
Seminář volně navazuje na přednášku „Prevence vyhoření“. Popisuje stručně stresovou reakci a její projevy a zaměřuje se především na způso-
by zvládání akutního stresu. Nabízí účastníkům možnost vyzkoušet si velmi netradiční tělesná cvičení k uvolnění stresu. Dotýká se i možností 
jak stresu předcházet. Podmínkou účasti je pohodlný oděv a chuť k aktivnímu cvičení.

PhDr. Jan Benda, psycholog, psychoterapeut
Masarykova nemocnice

AKCE 
únor - březen 2008

datum odborné a vzdělávací kurzy a semináře, společenské akce KZ, a.s. místo konání

31.1.-17.4.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz Všeobecný sanitář CVDV MNUL
3.3.2008 Hygiena zdravotnických zařízení CVDV MNUL
4.3.2008 Náhlé příhody v pediatrii CVDV MNUL
5.3.2008 Rehabilitační ošetřování CVDV MNUL
6.3.2008 Hygiena dutiny ústní CVDV MNUL
6.3.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných. CVDV MNUL
10.3.2008 Parentální výživa CVDV MNUL
11.3.2008 Regionální periferní žilní vstupy CVDV MNUL
12.3.2008 Konference „Transplantační program“ CVDV MNUL
13.3.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných. CVDV MNUL
13.3.2008 Regionální odborná konference Sester - Děčínská nem.se představuje Děčín - Kino Sněžník
18.3.2008 Konference „Pacient po CMP a následná RHC péče“ CVDV MNUL
18.3.2008 Regionální odborná konference NELZP - péče opacienty v gastroenterologii, s poruchamipsychiky, zraku, sluchu, 
… Teplice-sál „O“ polikliniky
19.3.2008 Pacient v lékárně CVDV MNUL
20.3.2008 Enterální výživa CVDV MNUL
20.3.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných. CVDV MNUL
25.3.2008 Regionální centrální žilní vstupy CVDV MNUL
26.3.2008 Regionální „Metodika a nácvik neodkladné resuscitace“  CVDV MNUL
27.3.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných. CVDV MNUL
27.3.2008 X. Regionální konference nelékařů u příležitosti 20.výročí odd. ARO Kino Oko Chomutov
27.3.2008 Regionální odborná konference NELZP a lékařů - oš.péče v urologii … Teplice-sál „O“ polikliniky
28.3.-29.3.2008 14. Podkrušnohorské elektrofyziologické dny  Červený hrádek Chomutov
1.4.2008 Seminář gastro CVDV MNUL
1.4.2008 Regionální konference „Ošetřování operačních ran“ CVDV MNUL
2.4.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných. CVDV MNUL
2.4.2008 Péče o umírající jazykové centrum MNUL
2.4.2008 První pomoc u akutních stavů CVDV MNUL
2.4.2008 Kardio seminář CVDV MNUL
8.4.2008 II. regionální konference Mamologický den CVDV MNUL
8.3.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných. CVDV MNUL
10.4.2008 Regionální intervenční endoskopie v gastroenterologii CVDV MNUL
11.4.2008 Ošetřovatelská péče o pacienty se stomií CVDV MNUL
14.-17.4.2008 Základní chirurgické postupy CVDV MNUL
16.4.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných. CVDV MNUL
16.4.2008 Laboratorní vyšetření při jaterním onemocnění CVDV MNUL
16.4.2008 Školení BOZP CVDV MNUL
22.4.2008 Seminář VIN CVDV MNUL
22.4.2008 Bezpečné podání intravenózního léčiva CVDV MNUL
23.4.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných. CVDV MNUL
23.4.2008 Seminář RHC CVDV MNUL
23.4.2008 Prevence vyhoření  jazykové centrum MNUL
24.4.2008 Regionální „Novinky v dermatovenerologii“ CVDV MNUL
24.4.2008 Management inkontinence moče u žen CVDV MNUL
30.4.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných. CVDV MNUL
30.4.2008 Seminář kardio CVDV MNUL
30.4.2008 Metody zvládání stresu  jazykové centrum MNUL

Kontakty:
Děčín - Folprechová Ivana, tel. 412 705 211; Chomutov - Bc. Malá Anna, tel. 474 447 395; Most - Šárová Marcela, tel. 478 032 542;
Teplice - Brabcová Soňa, tel. 417 519 204; Ústí nad Labem - Mgr. Šubrtová Lída, tel. 477 112 048
 - kontakt na přednášky PhDr. Jana Bendy - Jaroslava Vajnarová,  tel.: 477 115 065
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