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z chirurgické kliniky, Helena Pokorná, 
Jana Landová a Jitka Vostradovská z ge-
netiky, Kamila Pacáková a Lenka Nováko-
vá z novorozeneckého oddělení, Eva Rou-
balová z infekce, Lucie Kolářová z dětské 
kliniky, Iveta Porkertová a Květoslava 
Hlavatá z kardiologické kliniky, Lenka Tů-
mová rovněž z kardiologie a Dana Vaculí-
ková z odboru hygieny.
Po skončení oficiální části programu byl 
dán prostor k neformálním diskuzím při 
hudbě a občerstvení v kongresových pro-
storách ústeckého hotelu Clarion.
Oceněným blahopřejeme a děkujeme 
všem ostatním, jejichž práce byly zaslány 
do soutěže, ale mezi oceněné se nedo-
staly. Počet přihlášených prací byl vyšší 
než v minulém ročníku, práce byly kva-
litní, budeme je propagovat i jinými způ-
soby než právě skončenou akcí. Těšíme 
se na další ročník soutěže a znovu připo-
mínáme: pište, publikujte, přednášejte 
a především, dejte nám o svých úspěších 
vědět.

Ing. Martin Zeman 
vedoucí odboru vědy a výzkumu
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Veselé Velikonoce!
Svátky jara a hezkého počasí dorazily i k nám. Příroda se probouzí a my s ní. Řada 
z nás bude, jako každoročně, ctít tradiční svátky, udržovat hezké tradice a veselit 
se. Ať už na sobě pocítíte velikonoční pomlázku nebo ochutnáte jarní bylinkovou 
nádivku či mazanec, budete jistě naplněni slunečním optimismem pro chvíle další.
 A máte se na co těšit. Začíná se totiž pomalu, ale jistě, blížit léto.
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Výroční vědecká konference 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Dne 27. března, opět po roce, proběhla v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem 
Výroční vědecká konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, spojená s pře-
dáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2011 nejúspěš-
nějším jednotlivcům a kolektivům této nemocnice.
Téměř 140 účastníků akce sledovalo 
slavnostní předání ocenění a poděko-
vání za celoživotní přínos o rozvoj Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad Labem: 
MUDr. Ivaně Zdichyncové, MUDr. Janu 
Houserovi, MUDr. Františku Schöblovi 
a doc. MUDr. Otto Trefnému, CSc. 
Úvodem hlavního bloku programu před-
nesl Ing. Martin Zeman příspěvek shrnu-
jící výsledky vědeckovýzkumných aktivit 
KZ v loňském roce spolu s letošními plá-
ny. Následovalo vyhlášení celkově 24 
cen spojených s finanční odměnou a to 
v 6 kategoriích, zazněly i vybrané pří-
spěvky. Ceny předávali MUDr. Jiří Madar, 
náměstek pro zdravotní péči KZ, a. s., 
doc. MUDr. Martin Sameš, CSc., předse-
da Vědecké rady KZ, a. s., MUDr. Josef 
Liehne, náměstek pro zdravotní péči 
MNUL a Mgr. Markéta Svobodová, hlav-
ní sestra MNUL, kteří spolu s Ing. Zema-
nem, vedoucím odboru vědy a výzkumu 
Krajské zdravotní, a. s. tvořili hodnotící 
komisi. Na závěr předseda Vědecké rady 
Krajské zdravotní, a. s. doc. Sameš infor-
moval přítomné o probíhajícím hodno-
cení vědecké činnosti celé společnosti 
KZ, a. s. 
V kategorii „Vědecká činnost oddělení“ 
se na první pozici opět umístila neuro-
chirurgická klinika, dále kardiologická 
klinika a oční oddělení.
V kategorii „Republiková prvenství“ 
získali diplom prim. MUDr. Daniel Na-
los spolu s kolegy z oddělení intenzivní 
medicíny a oddělení radiologie za vývoj 
a zavedení nové metodiky regionální  
anestezie krčního plexu pro operace 
na karotickém řečišti s asistencí ultrazvu-
kového přístroje. Metoda má ambice stát 
se novým standardem cervikální blokády 
nejen v ČR, a je úspěšně prezentována 
u nás i v zahraničí.
V kategorii „Příkladná reprezentace MN, 
mezinárodní přednášková činnost“ zís-
kala první cenu neurochirurgická klinika 
za „Professor Fukushima Live Surgery“, 
edukační dva dny náročných operač-
ních výkonů v Ústí nad Labem se semi-
nářem předního světového odborníka  

prof. Takanoriho Fukushimy z USA. Vý-
jimečná akce byla prezentována v TV 
a mediích, operace byly přenášeny inter-
netovým spojením do Číny. Doc. Martin 
Sameš, přednosta neurochirurgické kli-
niky pak převzal diplom i za prezentaci 
zvaných přednášek na prestižních mezi-
národních kongresech v Belgii, Brazílii, 
Japonsku a Ukrajině, doc. Pavel Červin-
ka, přednosta kardiologické kliniky pro 
změnu za prezentaci přednášek na pres-
tižních mezinárodních kongresech v Du-
baji, Francii, USA, San Franciscu a Londý-
ně. Primář oddělení robotické chirurgie, 
centrálních operačních sálů a sterilizace 
Jan Schraml byl odměněn za prezenta-
ci robotického centra KZ , důvodem pro 
diplom dr. Petru Vachatovi z neurochi-
rurgické kliniky byla Cena za nejlepší 
prezentaci na mezinárodním kongresu 
Spine Executive Class v Mnichově, kterou 
obdržel v únoru 2011. 
V kategorii „Publikace“ si ocenění od-
nesli dr. Aleš Hejčl z neurochirurgické 
kliniky za autorství vyžádané kapitoly 
do sborníku evropské neurochirurgic-
ké společnosti a spoluautorství dalších 
7 prací v impaktovaných časopisech 
a Kamila Martincová z gastroenterologie 
za výukové CD a eLearningový kurz „Per-
kutánní endoskopická gastrostomie“.
V kategorii „Článek v impaktovaném ča-
sopise“ uspěl kolektiv autorů z neurochi-
rurgie a z radiologie, vedený dr. Amírem 
Zolalem s článkem „The effect of gado-
linium based contrast agent on diffusi-
on tensor paging“ s IF 2,941 a kolektiv 
z oddělení intenzivní medicíny a z neu-
rochirurgie v čele s dr. Janem Procház-
kou s článkem „Intrathecal Midazolam 
as Supplementary Analgesia for Chronic 
Lumbar Pain“ s IF 2,537. 
Poslední kategorií, ve které bylo uděleno 
dokonce jedenáct cen z třiceti nominova-
ných prací, byly „Sesterské prezentace“. 
Získali je Miloslava Hotová z kožního od-
dělení, Vitalina Moravcová z chirurgické 
kliniky, Eva Bendová s Petrem Vojtíškem 
z oddělení intenzivní medicíny, Sva-
tava Nováková s Marcelou Kenezovou 

foTorePorTáž  
 uVeDeMe V PříšTíM čísLe

Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Veselé VelIKONOCe
přeje  Vaše redaKCe INfOlIstů
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moderních anatomických autosedaček, 
kočárků… není sama o sobě zárukou 
zdraví a pohodlí pro dítě.
V průběhu diskuze pak získávají rodi-
če i další cenné rady od dětské lékařky 
MUDr. Marcely Peremské. Věříme, že akce 
podobného druhu v dnešní uspěchané 
moderní době pomáhají nejen rodičům 
a jejich dětem, ale zlepšují komunikaci 

Za Úrazové centrum se návštěvy účast-
nil zástupce primáře MUDr. Petr Obruba 
a dále MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D. Na-
šimi německými partnery byli pověře-
ný primář dr. med. Peik Mutze a jeho 
zástupce vedoucí lékař dr. med. Rainer 
Fruth. Koordinátorkou návštěvy a naším 
doprovodem byla Mgr. Markéta Knoppik.
Návštěva měla formu jednodenního kon-
zultačního pobytu, při němž jsme se na-
vzájem seznámili s problematikou pro-
vozu a řízení oddělení úrazové chirurgie 
v nemocnicích různé velikosti. Kolegové 
nám představili jednotlivé provozní jed-
notky neustadtské nemocnice, vlastní 
oddělení úrazové chirurgie, centrální jed-
notku intenzivní péče, oddělení zobrazo-
vacích metod i centrální akutní příjem. 
Se specialisty daných profesí jsme dis-
kutovali způsob organizace péče o těžce 
poraněné a polytraumatizované pacien-
ty a zkušenosti s centralizací příjmu a in-
tenzivní péče. Obecně se potvrdily dobré 
zkušenosti s centralizací akutních stavů 

semináře, sympózia, Kongresy

Ve dnech 23.–25. 1. 2012 proběhlo 
v Centru robotické chirurgie KZ, a. s. ško-
lení ruských lékařů z Moskevské univer-
zitní nemocnice. 

Domovským pracovištěm těchto lékařů 
je moskevská Višněvského nemocnice 
(Visnevski hospital Moscow). Školení 
se zúčastnili čtyři lékaři – Presnov Kon-
stantin, Saranyuk Roman, Khokhlov Ale-
xey, Gallyamov Eduard Prof., a tři sálové 
sestry – Konovalova Nataniya, Alexeeva 
Valentina, Kalashnikova Irina.
V průběhu třech dní lékaři viděli celkem 
šest roboticky asistovaných radikálních 
prostatektomií a zároveň během celé-
ho pobytu proběhlo kompletní školení 
na systému da Vinci. Kolegové se naučili 
„dokovat“ robota, zavést porty a nástro-
je a ovládat celý systém. Po zvládnutí 
předoperační přípravy prošli kompletním 
školením práce na robotu na neživých 
modelech. Celé školení a zvláště trénink 

„na sucho“ naši kolegové hodnotili jako 
dobře připravené a pro ně velice přínos-
né. 
Tréninkové centrum Centra robotické 
chirurgie od svého vzniku proškolilo již 
21 týmů, tj. celkem 73 lékařů a instru-
mentačních sester. Kromě školení, která 
probíhají zde na našem pracovišti, jsou 
naši lékaři využíváni i jako „proktoři“ při 
prvních robotických operacích jinde v Ev-
ropě. V současné době začínají vznikat 
další centra robotické chirurgie v Rusku, 
a proto již brzy budou následovat školení 
dalších ruských týmů.

MUDr. Marek Broul 
Centrum robotické chirurgie 

Krajská zdravotní, a. s.

Školení ruských lékařů na robotickém systému da Vinci 

Tým ruských lékařů

Konzultační návštěva partnerského pracoviště 
Úrazová klinika Dresden-Neustadt

Dne 6. 2. 2012 se v rámci projektu Podpora přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví 
v oblasti vzdělávání, zvyšování kvalifikace a odborné spolupráce uskutečnila konzul-
tační návštěva vedoucích pracovníků Úrazového centra MNUL na partnerském pra-
covišti – Klinice úrazové, rekonstrukční a ortopedické chirurgie Městské nemocnice 
Drážďany – Nové město. Program prohlubování přeshraniční spolupráce vychází 
z evropského Projektu Cíl 3/Ziel 3 a z naší strany je řízen Oddělením koordinace 
projektů KZ, a. s. 

Objekt Kliniky Dresden-Neustadt

Kurz manipulace s novorozencem a kojencem
Nemocnice Teplice

Dětské oddělení Nemocnice Teplice, o. z. 
zahájilo na základě spolupráce s dobro-
volnicí paní Věrou Jonczy v roce 2011 kur-
zy manipulace s novorozencem a kojen-
cem. Tyto kurzy jsou vhodné pro těhotné 
i čerstvé maminky, otce či další rodinné 
příslušníky, ale i samotné zdravotníky. 
Na kurzech se rodiče nejprve seznámí 
s psychomotorickým vývojem dítěte 
v prvním roce věku, od zvedání hlavičky 
přes lezení až po první krůčky. Dále jsou 
upozorněni na nejčastější chyby a omy-
ly spojené s pohybovým vývojem dítěte 
a poučeni, jak se jim vyvarovat. V druhé 
části kurzu si rodiče sami prakticky zkou-
ší, jak dítě nosit, zvedat z podložky, auto-
sedačky či hlubokého kočárku/postýlky, 
i jak je bezpečně předat druhé osobě. 
K dispozici mají panenky – miminka v ži-
votní velikosti, za jejichž pořízení děkuje-
me paní Dagmar Kvintušové. Pokud mají 

Vedoucí kurzů Věra Jonczy 
při instruktáži 

do jednoho místa v nemocnici se systé-
mem odborných konziliářů.
Dalším žhavým tématem bylo zapoje-
ní obou nemocnic do nově budované-
ho německého systému traumacenter 
– Traumanetzwerk. Další postup bude 
nutné koordinovat s hlavními garanty 
východosaského okruhu – drážďanskou 
Univerzitní nemocnicí a Nemocnicí Dráž-
ďany-Friedrichstadt. Jednání jsou slibně 

rozběhnuta a možná budoucí účast Ma-
sarykovy nemocnice v tomto systému by 
byla vysoce prestižní a v Evropě ojedině-
lou záležitostí. Skutečně by naplnila vize 
Evropské unie o intenzivní přeshraniční 
spolupráci.

Celé setkání v Neustadtu proběhlo 
ve velmi přátelském duchu a splnilo svůj 
účel. Došlo i na osobní pozvání kolegů 
k návštěvě našeho zařízení, které s díky 
přijali. Vedoucí pracovníky německé stra-
ny u nás přivítáme ve druhém kvartálu 
tohoto roku.

MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D. 
Úrazové centrum 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

již své miminko, mohou trénovat rovnou 
s ním.
Cílem těchto kurzů není jen nácvik mani-
pulace, ale seznámení rodičů s jednotli-
vými vývojovými obdobími a s tím spoje-
nými potřebami novorozence a kojence, 
ať již fyzickými, tak psychickými.
Následkem nešetrné (např. neobratné 
zvedání z autosedaček…) či vyloženě 

Manipulace s miminky – nastávající nebo „novopečení“ rodiče 

špatné manipulace (tahání dětí za ruce, 
předčasné posazování, chodítka…) se 
mohou u dětí v raném i v pozdějším věku 
projevit zdravotní problémy. U kojenců 
zvýšená dráždivost, bolesti bříška, tzv. 
záklonová poloha apod. U starších dětí 
bolesti zad, nohou či hlavy při vadném 
držení těla. 
Považujeme za důležité zdůraznit ro-
dičům, že luxusní výbavička v podobě 

a vytvářejí důvěru mezi zdravotníky a ve-
řejností. 
Zkušenosti a postřehy z již proběhlých 
kurzů nám dávají velmi pozitivní zpětnou 
vazbu od rodičů.

Kamila Tetřevová 
vrchní sestra 

dětské oddělení 
Nemocnice Teplice, o. z. 

7. 4. 2012 
   sVěToVý Den zDraVí 
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V důsledku ložiskového poškození moz-
ku dojde k rozvoji centrální hemiplegie či 
hemiparézy, tj. k ochrnutí stejnostranné 
horní i dolní končetiny a svalstva trupu 
na téže straně. U postižení v oblasti do-
minantní hemisféry jsou zároveň pří-
tomny poruchy fatických funkcí – afázie, 
alexie, agrafie. Afázie může mít formu ex-
presivní, kdy je zachována schopnost po-
rozumět mluvenému slovu, ale nemoc-
ný se nemůže vyjádřit. U senzorického 
typu afázie je schopnost řeči zachována, 
avšak mluvené řeči postižený nerozumí 
a jeho vlastní řeč je nesmyslná. Dojde-li 
při CMP k poruše zrakové dráhy, přidru-
žují se též poruchy zraku nejčastěji v po-
době hemianopsie.
Léčebná rehabilitace hraje v procesu re-
konvalescence hemiparetika klíčovou roli 
a je na ní přímo závislá kvalita budoucího 
života postiženého. Terapeutický přístup 
k pacientovi musí být komplexní a vyža-
duje úzkou spolupráci odborného lékaře, 
fyzioterapeuta, ergoterapeuta a později 
i logopeda. S léčebnou RHB se začíná již 
v akutní fázi na jednotce intenzivní péče. 
V prvních dnech po CMP je svalový to-
nus na postižených končetinách difúzně 
snížen, končetiny jsou zcela chabé. Není 
neobvyklé, že pacient postiženou polovi-
nu těla vůbec nevnímá, je zcela mimo tě-
lesné schéma. Pacienta je nutné správně 
polohovat, polohu měnit každé dvě hodi-
ny z důvodu prevence dekubitů a prová-
dět pasivní pohyby ve všech segmentech 
postižených končetin pro udržení kloub-
ní pohyblivosti. Zvlášť důsledně je nutné 
procvičovat ramenní kloub. Obecně platí, 
že čím déle trvá pseudochabé stadium, 
tím je prognóza z hlediska návratu hyb-
ných funkcí horší. Během následujících 
týdnů se začne klinický obraz postiže-
ní měnit. Pseudochabá plegie přechází 
v typický syndrom spastické hemiplegie, 
který již většinou nese všechny známky 
charakteristické pro poruchu centrálního 
motoneuronu. Dojde k rozvoji spasticity 
na flexorech horní a extenzorech dolní 

končetiny, které zaujmou Wernick-Mann-
ovo postavení. Je přítomna šlachookosti-
cová hyperreflexie i patologické reflexy, 
jichž se ovšem s úspěchem využívá k ree-
dukaci aktivní hybnosti paretických kon-
četin v metodě podmiňování. Stadium 
spasticity přetrvává následující měsíce 
a postupně přejde do chronicity. Pacient 
v této době již denně intenzivně rehabi-
lituje. Přístup a metody LTV jsou indivi-
duální a opírají se o kineziologický roz-
bor provedený fyzioterapeutem, protože 
klinický obraz pacientů po CMP nikdy 
není shodný. K ovlivnění stupně spastici-
ty, která často komplikuje výcvik aktivní 
hybnosti postižených končetin, se kro-
mě farmakologických preparátů využíva-
jí pasivní pohyby, inhibiční a relaxační 

techniky. K reedukaci aktivní hybnosti 
pak metoda podmiňování a mnohé jiné 
facilitační i reflexní techniky. Ukládání 
pacienta do tzv. antispastických poloh 
zmírňuje křečovité stažení svalů a při-
náší pacientovi úlevu. Zároveň jsou tyto 
polohy využívány při samotném cvičení, 
protože uvolnění spastických svalů po-
skytne vhodnější podmínky pro výcvik je-
jich antagonistů, které jsou vlivem spas-
ticity v ještě větším útlumu.
Veliký význam má včasná vertikalizace 
pacienta, zpočátku do sedu dle určeného 
stereotypu. Po získání potřebné stability 
následuje vertikalizace do stoje spojená 
s výcvikem chůze. První kroky, které pa-
cient zvládne, bývají velkým mezníkem 
v psychice postiženého.
Nedílnou součástí celého procesu reha-
bilitace je ergoterapie. Ergoterapeuti dis-
ponují kvalitními didaktickými pomůcka-
mi, prostřednictvím kterých s pacientem 
vycvičují všechny porušené kognitivní 
funkce. Dále se věnují nácviku ADL, jako 
je příjem potravy, oblékání, osobní hygie-
na. Doporučují vhodné kompenzační po-
můcky pro konkrétního pacienta a pro-
vádí zácvik pro jejich správné domácí 
užití. V návratu hemiparetika do aktivní-
ho života je nezbytná spolupráce rodiny. 
Rodinní příslušníci jsou zacvičováni tak, 
aby byli postiženému nápomocni, ale 
zároveň podporovali jeho aktivní přístup 
a maximální možnou soběstačnost. Je 
třeba mít na paměti, že většina hemipa-
retiků má tendenci postiženou stranu 
ignorovat a vytvořit si později v běžném 
životě substituční mechanismy zdravou 
horní končetinou v míře mnohem vět-
ší, než je užitečné. Tím se pak celková 
funkční schopnost hemiparetika nako-
nec snižuje. 
Rozsah trvalých následků u pacienta 
postiženého cévní mozkovou příhodou 
záleží na více aspektech, komplexní in-
tenzivní dlouhodobá rehabilitační péče 
však dokáže kvalitu života postiženého 
mnohonásobně zvýšit.

Petra Luňáková 
rehabilitační oddělení  
Nemocnice Teplice, o. z.

Sociální oddělení 
Masarykova nemocnice

Stejně tak jako došlo ke změnám v pore-
voluční době v ošetřovatelství, dochází 
ke změnám i v sociální sféře. Mechanis-
my již řadu problémů nedokáží účinně ře-
šit a stále větší počet pacientů se dostá-
vá do nepříznivé sociální situace, kterou 
mu naše služba pomáhá zvládnout. Tyto 
nelehké životní situace mohou negativně 
ovlivnit i pacientův zdravotní a psychický 
stav.

Nyní se sociální práce v našem zařízení 
zaměřuje na podporu klienta a jeho rodi-
ny v souladu s mezinárodními akreditač-
ními standardy. Nedílnou součástí jed-
notné zdravotnické dokumentace se stal 
„sociálně-zdravotní záznam“ s uvedením 
poskytnutých sociálních služeb.

Naším indikátorem kvality je péče o ne-
mocné s potřebou zdravotně sociálních 
následných služeb a plánování 
propuštění z Masarykovy ne-
mocnice. V rámci vstupního 
ošetřovatelského vyšetření je 
sestrou identifikována potřeba 
sociálních služeb. Závěry z ošet-
řovatelského vyšetření jsou za-
znamenávány do zdravotnické 

dokumentace 
a jsou dostup-
né všem, kdo 
se na zdravotní 
péči podílejí, 
včetně zdravotně-soci-
álních pracovníků. Zdra-
votně sociální pracov-
nice podporuje účast 

pacientů a jejich blízkých na rozhodová-
ní o možnostech a postupech další péče 
po propuštění. Formou účasti je příprava 
pacientů a příbuzných na možnosti opti-
mální následné péče. Edukace je zamě-
řena na konkrétní informace, které paci-
ent a jeho blízcí potřebují.

Naším základním posláním je dodržovat 
zásady Etického kodexu sociálních pra-
covníků, a to především dbát na dodržo-
vání práv pacientů. Organizačně je naše 
oddělení podřízeno hlavní sestře.

Na závěr bychom vás chtěly upozornit 
na to, jak je důležitá spolupráce oddě-
lení sociálních pracovnic s ostatními 
odděleními naší nemocnice. Věříme, že 
naše spolupráce se bude i nadále kladně 
rozvíjet a budeme spolu navzájem komu-
nikovat, spolupracovat a pomáhat sobě 
i našim pacientům. 

Kolektiv zdravotně sociálních pracovnic 
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Komplexní péče o pacienta po CMP
Nemocnice Teplice

Cévní mozková příhoda je stav, kdy dojde k náhlému ložiskovému poškození mozku 
většinou následkem ischemie, méně často hemoragie. Akutní CMP je onemocnění 
velice časté a jeho následky kriticky naruší dosavadní život postiženého. 

Sociální práce v Masarykově nemocnici má již dlouholetou tradici. Vznik oddělení 
sociálních služeb se datuje do druhé poloviny 60. let 20. století. Charakter činnosti 
se však mění.

HisTorie soCiáLní PráCe Má Kořeny 
V boji sPoLečnosTi ProTi CHuDobě 
a z ní VyPLýVajíCí ProbLéMy. 
Pročež je soCiáLní PráCe sPojena 
s MyšLenKou CHariTaTiVní 
činnosTi, aLe Musí býT CHáPána 
V širšíM MěříTKu. 

zDroj WiKiPeDia
soCiáLní PráCe se snaží o ProsazoVání 
soCiáLní sPraVeDLnosTi, zLePšoVání 
KVaLiTy žiVoTa a rozVíjení PLnéHo 
PoTenCiáLu KažDéHo jeDnoTLiVCe, sKuPin 
a sPoLečensTVí. 

Sponzorský dar pro nervové oddělení
Nemocnice Teplice

PILA VRCHOSLAV, s.r.o. z Krupky věnova-
la jako sponzorský dar v lednu letošního 
roku nervovému oddělení Nemocnice 
Teplice, o. z. krásné nemocniční stolky 
k lůžkům. Děkujeme za ochotu zkrášlit 
prostředí všem našim pacientům.

Dáša Pálková 
vrchní sestra nervového oddělení 

Nemocnice Teplice, o. z.

Tréninkové předměty
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oDborné soCiáLní PoraDensTVí – „ParagrafíK“ §
HMoTná nouze a „PřísPěVeK na DieTní sTraVoVání“ 

Dávky státní sociální poDpory
 – zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální pod-

poře, ve znění pozdějších předpisů.

pomoc v hmotné nouzi
 – zákon č. 110/2006 Sb., o životním a exis-

tenčním minimu, ve znění pozdějších před-
pisů,

 – zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Může přijít situace, kdy odborný lékař vzhledem k nemoci a její 
prognóze doporučí a předepíše dietu. Pacient, nebo také někdo z osob 
nám blízkých, však nemá dostatek financí.
Zvýšení částky živobytí z důvodu dietního stravování je skutečně 
možné, ale jedná se vždy o osoby, které se nacházejí (výhradně) 
v hmotné nouzi.

příspěvky v systému hmotné nouze: 

1.	 PřísPěvek	na	živobytí

2.	 PřísPěvek	na	bydlení

3.	 MiMořádná	okaMžitá	PoMoc

komentář: 
Osoba se nachází v hmotné nouzi, pokud částka „živobytí“ osoby nebo společně posuzovaných osob nedosahuje po ode-
čtení nákladů na bydlení nebo jiných opakovaných a povinných nákladů (např. poplatek za dítě v MŠ) zákonem stanove-
ných částek životního nebo existenčního minima. K tomu, aby osoba byla uznána „osobou v hmotné nouzi“ je také nutné 
splnit další podmínky, které zákon stanovuje (např. registrace na ÚP, nebo invalidita III. stupně, či příjem SD atd.). Pro 
každou osobu ve společné domácnosti se částka živobytí stanovuje individuálně, tedy nejedná se o prostý násobek částek 
životního nebo existenčního minima. Náklady na bydlení nemají přesahovat 30 % příjmu osoby nebo osob (v Praze 35 %). 
Do nákladů na bydlení se počítají doložitelné – opakované výdaje spojené s bydlením (nájem, energie, teplo, stočné a vod-
né, telekomunikační poplatky). 

zvýšení částky živobytí z DůvoDu Dietního stravování (§ 29, zákona č. 111/2006 sb.)

Dieta částka Potvrzení vystavuje odborný lékař

1. dieta nízkobílkovinová 1.380 Kč vnitřní lékařství, nefrologie

2. dieta při dialýze 1.000 Kč lékař dialyzačního programu/oddělení

3. dieta nízkocholesterolová 1.050 Kč vnitřní lékařství, endokrinologie

4. dieta diabetická 1.130 Kč diabetolog

5. dieta při fenylketonurii 2.200 Kč vnitřní lékařství, gastroenterologie

6. dieta při celiakii 2.800 Kč vnitřní lékařství, gastroenterologie

7. dieta při osteoporóze 1.090 Kč vnitřní lékařství, endokrinologie, revmatologie, 
ortopedie, gynekologie a porodnictví

8. dieta při laktózové intoleranci 1.070 Kč gastroenterologie

9. dieta při těhotenství a při kojení 1.100 Kč gynekologie a porodnictví

Vyhláška č. 389/2011 Sb., v úplném znění.
Mgr. Josef Kočí 

sociální poradce, Masarykova nemocnice v UL, o. z. 
Josef.Koci@MNUL.cz

životní	MiniMuM	2012	 3.410		kč

existenční	MiniMuM	2012	 2.200		kč

Světový týden glaukomu – WORLD GLAUCOMA WEEK
Masarykova nemocnice

Na ambulanci očního oddělení v přízemí 
Masarykovy nemocnice, v budově G, byl 
rovněž zorganizován Den otevřených dveří 
s bezplatným měřením nitroočního tlaku, 
a to nejmodernější a nejpřesnější techni-
kou dynamické konturní tonometrie.
Uvedená nová metoda, která využívá to-
nometru PASCAL, je založena na citlivě 
reagující koncovce přístroje s konturova-
ným kontaktním povrchem. Je přikládána 
do středu rohovky pacienta s malou kon-
stantní silou. Elektrické signály, vyvíje-
né senzorem zabudovaným v koncovce, 
jsou úměrné hodnotám nitroočního tla-
ku. Konturní tonometr poskytuje přesné 
přímé měření skutečného nitroočního 
tlaku, které je nezávislé na individuál-
ních rozdílech vlastností rohovky.
Měření nitroočního tlaku je velmi důle-
žité v prevenci glaukomu (zeleného zá-
kalu). Včas nediagnostikovaný glaukom 
může vést až ke ztrátě zraku, slepotě.

MUDr. Ivana Liehneová 
primářka očního oddělení 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Ve dnech 11.–17. března se zapojilo oční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z. do Světového týdne glaukomu (WORLD GLAUCOMA WEEK).

MUDr. Ivana Liehneová při vyšetření zraku

 Ústecký radiologický den

Radiologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
- Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 ve spolupráci s Českou lékařskou komorou 
 a  Společností radiologických asistentů ČR 

 pořádá odbornou konferenci

18. dubna 2012
9.45 hod. – 16.00 hod.

(od 9.00 hod. – registrace)

Místo konání: 
zámeček Větruše, Ústí nad Labem (www.vetruse.cz)

 Ústecký radiologický den

Radiologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
- Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 ve spolupráci s Českou lékařskou komorou 
 a  Společností radiologických asistentů ČR 

 pořádá odbornou konferenci

18. dubna 2012
9.45 hod. – 16.00 hod.

(od 9.00 hod. – registrace)

Místo konání: 
zámeček Větruše, Ústí nad Labem (www.vetruse.cz)

 Ústecký radiologický den

Radiologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
- Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 ve spolupráci s Českou lékařskou komorou 
 a  Společností radiologických asistentů ČR 

 pořádá odbornou konferenci

18. dubna 2012
9.45 hod. – 16.00 hod.

(od 9.00 hod. – registrace)

Místo konání: 
zámeček Větruše, Ústí nad Labem (www.vetruse.cz)

Organizační zajištění: 
Tiskové a organizační oddělení 
Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
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ošetřujícího personá-
lu je proto u pacientů 
s trvalou tracheostomií 
co nejdříve začít s edu-
kací nemocného, s ná-
cvikem péče a výměny 
tracheostomické kany-
ly, aby byla dosažena 
maximální samostat-
nost a soběstačnost před jeho propuště-
ním do domácí péče. Důležité je přistu-
povat ke každému individuálně, šetrně 
a s ohleduplností na jeho stav.

Pomůcky k tracheostomii
V dnešní době je vyráběna celá řada po-
můcek, které zpříjemňují život pacientům 
s tracheostomií. Jedná se o šátky, kar-
táčky, tracheostomické filtry, zvlhčovače 
vzduchu, inhalátory, odsávačky. Pomůc-
ky předepisuje smluvní lékař pojišťovny 
odbornosti ORL, FON, PRL na poukaz. 
Pacienti dochází na pravidelné kontroly 
na ORL pracoviště. 
Elektrolaryng se vydává do soukromého 
vlastnictví pojištěnce. Garanční opravy 
zajišťuje a hradí výrobce, další opravy 
elektrolaryngu hradí uživatel.
Tracheostomická kanyla – vydává se 
do soukromého vlastnictví pojištěnce. 
Pojišťovna hradí: 3 ks za rok pojištěnci 
do 18 let, 2 ks za 5 let pojištěnci od 18 
let.
Příslušenství k tracheostomické kanyle: 
balíček obsahuje 5x fixační pásek, 5x šá-
tek. Pojišťovna hradí jedenkrát za rok.

Komplikace v péči o tracheostomii
Tracheostomie může být spojena s celou 
řadou časných i pozdních komplikací. 
Některé z nich mohou vzniknout v dů-
sledku nedostatečné či chybné ošetřova-
telské péče:
• nedostatečné zvlhčování dýchacích 

cest – vede ke zvýšenému riziku in-
fekce a k zasychání sekretu s tvorbou 
krust,

• nesprávná technika odsávání z dý-
chacích cest – nedodržení sterility, 
nadměrný podtlak při odsávání,

• nedostatečná péče o tracheosto-
mickou kanylu – opomíjené čištění 
vnitřního pláště, podcenění výměny 
kanyly,

• dislokace tracheostomické kanyly – 
může dojít při nedostatečné fixaci, 
nešetrné manipulaci nebo kašli,

• nedostatečná fixace tracheostomické 
kanyly – při správné fixaci lze pod fi-
xační tkaloun snadno vsunout prst,

• nesprávná péče o těsnící manžetu –
nadměrný tlak zvyšuje riziko poškoze-
ní sliznice a vzniku otlaků.

ORL oddělení KZ, a. s. – Nemocnice Dě-
čín, o. z. zajišťuje diagnostickou, léčeb-
nou, preventivní a dispenzární péči. Za-
bývá se onemocněními uší, nosu, krku, 
poruchami sluchu, čichu, chuti, hlasu 
a řeči. Léčí alergická onemocnění nosu, 
nosních dutin a krku. Ošetřují se zde veš-
keré úrazy na obličeji a na krku, provádí 
se zde plastické a kosmetické výkony 
apod. Ošetřujeme také pacienty po tra-
cheostomii a napomáháme jim s co nej-
rychlejším návratem do běžného života.

Miluše Třicátníková 
Bc. Lucie Hejduková 
všeobecné sestry  
oddělení ORL 

Nemocnice Děčín, o. z.

Indikací k tracheostomii jsou rozsáhlé 
tumory, vrozené anomálie, těžká trau-
mata, zánětlivé otoky krku, objemná cizí 
tělesa v hltanu nebo hrtanu, pooperační 
stavy po rozsáhlých ORL a stomatochi-
rurgických výkonech. Tracheotomii nej-
častěji provádí lékař ORL odbornosti, 
ale i anesteziolog nebo lékař, který má 
k tomuto výkonu kompetenci (proško-
lení). Tracheotomie je až na výjimky 
prováděna v celkové anestezii, kdy má 
pacient zajištěné dýchací cesty pomocí 
tracheální intubace. Místní anestezie je 
indikována u akutní dušnosti, kdy nelze 
bezpečně zajistit dýchací cesty.
Z praktického hlediska rozlišujeme:
• trvalou (permanentní) tracheostomii 

– provádí se u pacientů se zhoubný-
mi nádory hrtanu, u kterých je indiko-
vána totální laryngektomie,

• dočasnou tracheostomii – provádí se 
u nemocných, je-li možné v dalším 
průběhu pacienta dekanylovat,

• urgentní (akutní) tracheostomii – in-
dikací jsou náhlé stavy, téměř úplné 
obstrukce hrtanu, kdy není možné 
provést tracheální intubaci.

PooPerační Péče

časná pooperační péče
Bezprostředně po operačním výkonu 
kontrolujeme fyziologické funkce, sle-
dujeme, zda pacient nekrvácí z operační 
rány nebo tracheostomatu, zda se u něj 
neprojevují dýchací potíže a dle ordinace 
lékaře tlumíme pooperační bolesti. 

Toaleta dýchacích cest
Mezi základní požadavky včasné po-
operační péče patří dostatečná toaleta 
dýchacích cest, která je důležitá jako 
prevence vzniku hlenové zátky v oblasti 
tracheostomické kanyly, která může vést 
ke vzniku akutní dušnosti. Po provedení 
tracheostomie dochází k zásadním změ-
nám ve fyziologických poměrech v dýcha-
cích cestách. Za normálních podmínek při 
nádechu v nosohltanu vzniká turbulentní 
proudění, dochází k zvlhčování vzduchu 
do relativní vlhkosti 80 %, k jeho filtraci 

(vychytávání mikročástic) a ohřívání 
na teplotu 37 °C. Nedostatečné zvlhčení 
vdechovaného vzduchu má za následek 
osychání sliznice průdušnice, proto je 
vhodné zvlhčování vdechované směsi 
pomocí inhalátorů nebo pomocí zvlhče-

né zástěrky. Dále je nutné odsávat hlen, 
který se v pooperačním období hromadí 
v dýchacích cestách. Hlen znesnadňu-
je dýchání, a je živnou půdou pro vznik 
infekce. Pro snadnější vykašlávání a od-
sávání se podávají expektorancia – (léky 
usnadňující vykašlávání) a mukolytika 
(léky snižující viskozitu hlenu).

Péče o dutinu ústní 
Po některých operacích může mít pacient 
zavedenu nasogastrickou sondu z dů-
vodu podávání enterální výživy. V tomto 
případě je nutná zvýšená péče o dutinu 
ústní. Ta spočívá v kloktání bylinných 
roztoků, vytírání dezinfekčními roztoky 
i v pravidelném čištění zubů.

Péče o ránu
Převazy operační rány probíhají za přísně 
sterilních podmínek. Ošetřující zdravotní 
personál musí mít na zřeteli riziko infek-
ce, iritace či macerace peristomální kůže 
z důvodu jejího vystavení nadměrné zá-
těži (působení vlhkosti a dezinfekčních 
prostředků, osídlení choroboplodnými 

zárodky). K prevenci macerace kůže jsou 
používány ochranné pasty. 

Předcházení pooperačních komplikací
V co nejkratší době po operaci se sna-
žíme, aby nemocný vstával z lůžka a re-
habilitoval. Důvodem časné mobilizace 
je předcházení celé řady pooperačních 
komplikací, mezi které patří riziko vzniku 
tromboembolické nemoci, embolie, zá-
palu plic či proleženin.

Výživa
U pacientů po tracheostomii dochází 
ke změně anatomických poměrů a tím 
k oslabení polykacího reflexu. Pacien-
ti proto mívají poruchy polykání, které 
se mohou projevit odmítáním stravy, 
nechutenstvím, případně vdechnutím 
sousta. Je proto nutné sledovat množ-
ství přijaté stravy pacienta, aby nedošlo 
ke špatnému výživovému stavu či k mal-
nutrici (podvýživě). Pacient se pravidelně 
váží, měří se u něj BMI. Sleduje se i pří-
jem tekutin, aby nedošlo k dehydrataci. 
Dvě hodiny po operaci je pacient lačný, 
pokud nemá zavedenou nasogastrickou 
sondu (NGS), začíná se pomalu učit poly-
kat s tracheostomickou kanylou malými 
doušky tekutiny (sestra má vždy po ruce 
nachystanou odsávačku v případě nut-
nosti pacienta odsát). Později je nutno 
konzistenci stravy přizpůsobit možnos-
tem kousání a polykání pacienta. Pokud 
pacient nemůže přijímat stravu ústy, je 
nutné zavedení NGS, enterální sondy či 
provedení gastrostomie. V tomto případě 
se do těchto sond podávají roztoky ob-
sahující nutriční substráty, vitaminy, sto-
pové prvky v množství a poměrech, které 
jsou optimální pro zajištění nutričních 
potřeb.

Pozdní pooperační péče
Součástí pozdní pooperační péče je ná-
cvik soběstačnosti pacienta v každoden-
ních činnostech, dále edukace pacienta, 
případně rodinných příslušníků v kom-
plexní péči o nemocné s tracheostomií. 
Cílem praktického nácviku je dosažení 
samostatnosti nemocného při výměně 
kanyly, při péči o kanylu a okolí operační 
rány. Při propuštění do domácího ošet-
ření je doporučeno vybavit nemocné zá-
kladními pomůckami v péči o tracheos-
tomii včetně tracheostomických kanyl. 
Nedílnou součástí je psychologická péče.

Tracheostomie a pooperační péče o pacienta Nemocnice Děčín
Tracheotomie – je jedním z nejstarších operačních zákroků, byla prováděna již Egyp-
ťany 3500 let před naším letopočtem. Jedná se o chirurgický výkon nebo stav po chi-
rurgickém výkonu, kdy je průdušnice uměle vyústěna na kůži povrchu těla. Jejím cí-
lem je zajištění průchodnosti dýchacích cest, nejčastěji s cílem umožnění ventilace 
(spontánní nebo pomocí přístroje).

Psychologická péče 
Psychologická péče u pacientů po tra-
cheostomii je velmi důležitá. Jedním 
z hlavních problémů je nemožnost 
verbálního projevu. Ztráta hlasu je dů-
sledkem totální laryngektomie, kdy se 
společně s hrtanem odstraní i hlasivky. 
Již před operací se snažíme pacienty 
na ztrátu hlasu připravit, ale i přes to je 
pro ně ztráta hlasu situací novou a velice 
omezující. I když se pacienti brzy nau-
čí komunikovat psaním, tento projev je 
většinou orientován pouze na sdělo-
vání základních potřeb. Proto pacienty 
vybavíme po operaci tužkou a blokem 
na psaní a snažíme se o překonání to-
hoto psychického stresu. Perspektivou 
další komunikace je hlasová rehabilitace 
(jícnová řeč, elektrolarynx). Princip vzni-
ku jícnového hlasu spočívá v tom, že se 
pacient naučí naplnit jícen vzduchem 
a postupně jej uvolňuje eruktací (říhá-
ním), a současně tvoří jednotlivé hlásky 
v dutině ústní obvyklým způsobem. Elek-
trolarynx je elektromechanická metoda 
– pomocí generátoru zvuku nazývaného 
elektrolaryng, který si pacient přikládá 
do oblasti spodiny úst a artikulací je 
schopen po zaučení hovořit. Jeho nevý-
hodou je poměrně vysoká cena a neo-
sobní monotónní elektronický hlas.

Ztráta čichu
Dalším závažným problémem pacientů 
s tracheostomií je ztráta čichu a násled-
ně i chuti z důvodu vyřazení horních dý-
chacích cest (pacient nedýchá nosem 
a ani ústy). Pacient musí znát riziko ply-
noucí z omezení funkce tohoto smyslu. 
Nemusí například cítit nebezpečné vý-
pary a omezena je i chuť (riziko otravy). 
Někteří jedinci mají tzv. čichovou paměť, 
pamatují si místa, předměty, osoby po-
dle pachů a vůní, ale i přes to ztrátou 
čichu a chuti u nich dochází k narušení 
kontaktu s realitou, která může vést k ne-
jistotě. 

Změna tělesného vzhledu
K dalším a závažným problémům patří 
změna tělesného vzhledu. Pacienti se 
mohou vnímat jako odpudiví, a spíše 
obtěžující své okolí. Závislost na odbor-
né péči při ošetřování tracheostomie 
vede k pocitům truchlení, méněcennos-
ti a narušení vlastních hodnot. Cílem 

Podkládání tracheostomické kanyly 
mulovým čtvercem

Tracheostomická kanyla  
– zdroj internet

TraCHeoToMie (základ slova tom- = řezat)  
– akutní proříznutí průdušnice (trachea).

TraCHeosToMie (základ slova stom- = ústa)
– permanentní proříznutí a stálý otvor 

v dýchací trubici.
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„PoMoC je jaKo zrnKo 
a sPousTa zrneK DoKáže 
VeLKé VěCi…“

WWW.zrnKa.Cz

Novorozenecké oddělení Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  
ve spolupráci s ČAS pořádají

regionální konferenci

náHLé PříHoDy 
břišní 
u noVorozenCe

Organizační zajištění: 
Tiskové a organizační oddělení 
Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

26. Dubna 2012
14.00	–	18.20	hodin	
(13.30	–	14.00	hod.	–	registrace)

Milé kolegyně a kolegové,
chtěly bychom se s Vámi podělit o velmi 
zajímavou zkušenost ze semináře, který 
se konal 15.–16. 3. 2012 v Mikulově. 
Téma znělo: „Teorie a praxe v neuroin-
tenzivní péči“.
Pořádán byl NCH klinikou FN Brno, 
ve spolupráci s CODMAN divizí společ-
nosti Johnson & Johnson s.r.o.
Seminář se konal v překrásném historic-
kém centru Mikulova, v nově zrekonstru-
ovaném hotelu Galant, jehož prostory se 
přímo nabízejí k pořádání podobných 
kongresů a konferencí.
Akce byla rozdělena na dvě části, při-
čemž první den nás přivítal a uvedl do  
teorie sám pořádající přednosta NCH kli-
niky LF MU a FN Brno, prof. MUDr. Martin 
Smrčka, Ph.D. MBA.
Přednášejícími byli erudovaní lékaři, za-
bývající se hlavně problematikou one-
mocnění mozku a kraniotraumat.
Během čtvrtečního odpoledne jsme 
měly možnost nahlédnout do problema-
tiky léčby pacientů po těžkém poranění 
mozku, jako jsou pacienti se subarach-
noideálním, intracerebrálním, či epidu-
rálním krvácením, ale nemálo jich bylo 
například s aneurysmaty, či mozkovými 
nádory.
Dalším vstupem byla v přednáškách 
zohledněna komplexní péče o takto ne-
mocného pacienta, jako je správná nu-
triční výživa, péče o DC u pacienta na UPV 
a podobně.
Velmi nás zaujala nejen pro nás nepříliš 
známá témata, která nám přiblížila dre-
nážní systémy v neurointenzivní péči, 
jako jsou subgaleální, subdurální a ko-
morové drenáže, ale také přednáška 
o moderní monitorovací technice v neu-
rointenzivní péči. Jelikož se s těmito po-
stupy běžně nesetkáváme, uvítaly jsme 
samozřejmě podrobné informace, které 
nám osvětlily danou a velmi složitou pro-
blematiku.
Značná část odpoledne byla věnová-
na neurorehabilitaci a basální stimula-
ci, kterou velmi procítěně přednášela 

sama primářka doc. MUDr. Olga Švest-
ková, Ph.D., přednostka Kliniky rehabili-
tačního lékařství VFN, oceněná bývalou 
ministryní zdravotnictví za mimořádné 
zásluhy o péči určené osobám po pora-
nění mozku.
Máme to štěstí, že na naší iktové jed-
notce jsou prvky časné rehabilitace 
a basální stimulace úspěšně prováděny 
již řadu let. Jsme právem hrdé na to, že 
disponujeme kvalitním týmem složeným 
z erudovaného zdravotnického personá-
lu, včetně lékařů, sester i rehabilitačních 
pracovníků, ergoterapeutů a stálého lo-
gopeda.
Z přednášek vyplynulo v podstatě to, že 
oddělení, jako je naše iktové centrum, je 
pouze jedním z mála mezi neurologický-
mi odděleními v ČR. Mnohá pracoviště 
totiž takové možnosti nemají a velká část 
jejich pacientů po neurologickém inzultu 
místo na oddělení RHB končí předčasně 
na lůžkách LDN, či následné péče.
Po náročném odpoledni jsme se zúčast-
nily galavečera, který se uskutečnil v roz-
lehlých prostorách téhož hotelu, a na-
čerpaly nové síly do dalšího, na záživný 
program bohatého, dne.
Od pátečního rána po výborné snídani, 
jsme byli rozděleni do 7 skupin, které 
postupně absolvovaly praktickou část 
ve formě lékařsky pojatých workshopů.
Tyto byly věnovány tématům, jako jsou 
péče o operační rány, drenážní systémy, 
péče o dýchací cesty u pacientů na UPV, 
neuromonitoring pacienta, neurorehabi-
litace či práce s jednotlivými typy moder-
ních ventilátorů.
Přínosná pro nás byla také přednáška 
přednostky Kliniky rehabilitačního lékař-
ství VFN Praha, doc. Olgy Švestkové a její 
vrchní sestry o technikách časné neuro-
rehabilitace s velmi emotivní a názornou 
ukázkou.
Ovšem velkým rozčarováním pro nás 
naopak bylo zjištění, že veškeré po-
můcky pro RHB a basální stimulaci jsou 
ve většině nemocnic běžným standar-
dem. Potěšením ovšem pro nás bylo to, 
že ač máme firemních rehabilitačních 

pomůcek naprostý nedostatek, dokáže-
me si i přesto poradit tak, aby naši pa-
cienti, včetně těžce postižených apaliků, 
tento dyskomfort nepocítili.
Navíc můžeme být jako oddělení hrdí 
na to, že máme u nás po léta nulový vý-
skyt dekubitů, a pokud se přesto nějaký 
vyskytne, jejich původ je buď na jiném 
oddělení, či z domácí péče.
Pokud jde o prvky neurorehabilitace, 
snažíme se s našimi velmi schopnými 
rehabilitačními sestrami, ergoterapeu-
ty a klinickým logopedem zahajovat ji 
co možná nejdříve. Pokud to jen trochu 
zdravotní stav pacienta dovolí, pak vy-
užíváme k RHB i základní prvky basální 
stimulace. Výsledky jsou ještě mnohem 
markantnější, pokud se nám podaří pře-
svědčit ke spolupráci i rodinné přísluš-
níky. Neutuchající spolupráce ošetřují-
cího personálu a rodiny měla několikrát 
viditelný úspěch hlavně v léčbě apali-
ků a těžce postižených pacientů právě 
po CMP.
Další názorná praktická ukázka urgent-
ní resuscitace a zajištění dýchacích cest 
nás též velmi obohatila a zcela jistě čer-
stvě nabyté zkušenosti použijeme na na-
šem pracovišti.
Podobně nás uchvátil výklad a instruk-
tážní video z neurochirurgické operace 
subdurálního hematomu, včetně násled-
né kompletní lékařské a ošetřovatelské 
péče. I tyto poznatky jsou pro naši práci 
na neurologickém JIPu velkým přínosem.
A co říci závěrem?
Rády bychom podotkly, že tento seminář 
byl díky erudovaným přednáškám, prak-
tickým ukázkám i perfektnímu výkladu 
lékařů převážně z Fakultní nemocnice 
Brno naprosto jedinečný. Další podobný 
typ semináře by byl jistě velmi vítaným 
mezi našimi sestrami, protože vše, čemu 
jsme se zde naučily, zcela jistě bude pří-
nosem pro naši budoucí nelehkou práci.

Svatava Mazalová a Jiřina Nepovímová 
neurologie JIP 

Iveta Vojtěchová  
neurologie oddělení 

Nemocnice Chomutov, o. z.

Teorie a praxe v neurointenzivní péči
Nemocnice Chomutov

Místo konání:
Centrum výchovy a dalšího 
vzdělávání 
areál Masarykovy nemocnice  
v Ústí nad Labem, o. z.
budova B – posluchárna č. III.,  
5. patro

Zrnka pomáhají…
Nemocnice Most

Koncem loňského roku 2011, jako milý 
vánoční dárek, věnovalo sdružení „Zrn-
ka“ nedonošeneckému oddělení Nemoc-
nice Most novou prsní odsávačku Me-
dela Symphony. Je to elektrická 2fázová 
stimulační odsávačka mateřského mlé-
ka, která nejen věrně napodobuje sání 
novorozence, ale také stimuluje mléč-
nou žlázu k tvorbě mateřského mléka.

Maminky našich nedonošených miminek 
si tuto odsávačku velice chválí a upřed-
nostňují ji před klasickými mechanickými 
odsávačkami pro její šetrnost i funkč-
nost. Další výhodou odsávačky Medela 
Symphony je možnost využití pro dvě 
maminky současně. 
Víme, že zvýšený stres, únava a strach 
o předčasně narozené miminko může 
působit na pomalejší start produkce ma-
teřského mléka, které je pro nedonošen-
ce nezbytné k jeho zdárnému vývoji. Ma-
teřské mléko je to nejcennější, co může 
matka dát svému dítěti. Proto maminky 
malých pacientů na jednotce intenzivní 
péče novorozeneckého oddělení, které 
nemohou ihned po porodu kojit, si od-
sávají mateřské mléko a to se v pravidel-
ných intervalech podává jejich dětem. Již 
za celkem krátkou dobu, kdy odsávačku 
používáme, jsme zaznamenaly velmi pří-
znivé výsledky v tvorbě laktace.

Poděkování patří občanskému sdružení 
„Zrnka“, které se o tento dar zasloužilo. 
Ceníme si také, že součástí tohoto sdru-
žení jsou i jiné maminky, babičky, tatín-
kové, kteří také pomáhají. Toto sdružení 
nám již poskytlo charitativní pomoc v po-
době dětského oblečení, např. pletených 
čepiček, ponožek, ale také deček a pelíš-
ků, tzv. vajíček pro naše nejmenší.
Děkujeme a doufáme v další spolupráci, 
neboť… 

Lenka Špirochová a Lenka Rebhánová 
dětské sestry 

dětské a dorostové oddělení 
Nemocnice Most, o. z.

Odsávačka Medela Symphony
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Osteoporóza Nemocnice Most

komu hrozí osteoporóza
Rizika vzniku a rozvoje osteoporózy
Na vzniku a rozvoji osteoporózy se po-
dílejí faktory, které ovlivnit nemůžeme. 
Stejně tak zde sehrávají svou roli i fakto-
ry, které ovlivnit lze. Skupina rizik není 
vzhledem k neustále probíhajícím výzku-
mům ještě uzavřena. Ale základní vlivy 
byly již uveřejněny Světovou zdravotnic-
kou organizací.
Zvýšené riziko osteoporózy mají lidé, 
u nichž přichází v úvahu následující: 
• zlomenina stehenní kosti v oblasti 

krčku u některého z rodičů,
• zlomenina kosti před 50. rokem ži-

vota; tato zlomenina musí vzniknout 
na podkladě křehkosti kostí, tedy 
s minimální působící silou,

• ženské pohlaví, předčasná meno-
pauza (tzv. přechod),

• poruchy menstruačního cyklu u žen, 
• snížená hladina mužského pohlavní-

ho hormonu (testosteronu) u mužů, 
• vyšší věk, 
• BMI menší než dvacet (BMI = Body 

Mass Index, tedy tělesná hmotnost 
dělená druhou mocninou výšky v me-
trech),

• kouření cigaret,
• nadměrné a časté pití alkoholu, 

to znamená více než 14 g ethano-  
lu/den; takové množství představuje 
2,5 l piva denně, 2 a více sklenek vína 
denně, více než jeden „malý panák“ 
denně,

• užívání léků potlačujících záchvaty 
(antikonvulziva, antiepileptika), 

• užívání kortikoidů (například predni-
son), 

• revmatické poškození kloubů (rev-
matoidní artritida), 

Jak se osteoporóze ubránit? 
začněte s prevencí včas!
1. S prevencí osteoporózy je nutné začít 

v dětství a pokračovat v ní po celý ži-
vot. 

2. Pro vznik osteoporózy jsou kritická 
období dospívání, menopauzy a stá-
ří; osteoporóza se nevyhýbá ani mu-
žům. 

3. Optimálním zdrojem vápníku je mlé-
ko a mléčné výrobky. 

4. Tavené sýry jsou méně vhodným 
zdrojem vápníku. 

5. Laktóza a kyselé prostředí zvyšují 
využitelnost vápníku. (Některé druhy 
zeleniny jsou doplňkovým zdrojem 
vápníku: sója, sezam, mák, luštěniny, 
slunečnicová semínka, amarant, tofu, 
ořechy.)

6. Vitaminy (D, C, B6, K1) mají priorit-
ní význam při vstřebávání vápníku 
a jeho ukládání. 

7. Pro prevenci a léčbu osteoporózy je 
důležitý pohyb a cvičení. 

8. Kouření a nadměrné pití černé kávy 
působí negativně na metabolismus 
vápníku. 

9. Při nedostatku vápníku ve stravě jsou 
nezbytné přípravky s vápníkem. Opti-
mální jsou ty, které obsahují i potřeb-
né vitaminy, zejména vitamin D, B6, C 
a K1, hořčík, zinek.

Jaká je využitelnost vápníku ze stravy? 
Využitelnost vápníku není bohužel nikte-
rak vysoká, ani v nejlepších případech 
příliš nepřevyšuje 50 % z celkového váp-
níku obsaženého v dané potravině. 
Pro příklad: 
Vstřebatelnost > 50 % 

 – (květák, růžičková kapusta, broko-
lice, kapusta, tuřín, řeřicha)

Vstřebatelnost = 30 % 
 – mléko, jogurty, sýry, kalciem obo-

hacené sójové produkty a tofu 
Vstřebatelnost = 20 % 

 – mandle, sezam, sladké brambory, 
fazole

Vstřebatelnost < 5 % 
 – špenát, rebarbora

Mléko vás od osteoporózy nezachrání! 
Reklama přece říká, že mléko a mléčné 
výrobky jsou základem pro naše zdravé 
kosti. Bohužel nadměrná konzumace 
mléčných výrobků vede k překyselení 
organismu, což znemožňuje zabudování 
vápníku do našich kostí.

K ZabudoVání rosTlinného VáPníKu 
PoTřebujeme slunce!
Ano, sluneční paprsky jsou zdrojem vi-
taminu D, bez jehož pomoci nedochází 
k zabudování vápníku do kostí. Proto do-
poručuji alespoň 3 x týdně 15–20 min. 
pobyt ve volné přírodě na sluníčku s od-
krytým obličejem nebo pažemi. Získat od-
povídající množství vitaminu D ze stravy 
je téměř nemožné. Na týdenní spotřebu 
by nám nestačily ani 2 kg tučné ryby. Vi-
tamin D se ukládá v našem těle do zásob 
a velmi krátké pobyty na sluníčku nám 

pomohou tyto zásoby vytvořit. Tímto vás 
určitě nenabádám k nadměrnému opa-
lování, naopak. I pod mrakem dopadá 
na naši kůži dostatek slunečních paprsků 
pro tvorbu vitaminu D.

PoZor na PoTraViny s VysoKým 
obsahem fosforu!
Věděli jste, že i vysoká konzumace potra-
vin obsahujících fosfor vás může připra-
vit o tolik potřebný vápník? Jste milovníci 
FAST FOODU? Potom vysoké konzumaci 
fosforu určitě neujdete. Ten je totiž v ple-
chovkách s pivem, kolou, energetickými 
nápoji, v uzeninách a tavených sýrech.

pozor na vysokou konzumaci masa!
Ani velké množství masa nám nepomáhá 
udržet silné a zdravé kosti. Maso, stejně 
jako mléčné produkty, patří do říše živo-
čišných bílkovin a ty, jak je známo, silně 
okyselují naše vnitřní pH. Což následně 
vede k vyplavování přijatého vápníku. 
Tedy i maso musíme konzumovat stříd-
mě!!!

pozor na vysokou konzumaci soli!
I nadměrná konzumace soli přispívá 
k vyplavování vápníku. Zde opět platí 
střídmé užívání. Vhodné je při přípravě 
pokrmů používat soli nerafinované s vy-
sokým obsahem minerálů, např. růžovou 
himalájskou sůl. 

alkohol, káva a hlaDovění 
Alkohol ve vyšší konzumaci zatěžuje ne-
jen játra, ale také přispívá k lámavosti 
kostí.
U pití kávy bychom měli zůstat max. u 3–4 
šálků za den!
A hladověním se propracujeme nejen 
k JO-JO efektu, ale také ke špatné kvalitě 
kostí.
Nezapomeňte, že střídmost a vyváže-
nost ve vašem jídelníčku je základem 
zdraví a kvalitních kostí!

Ilona Frühlingová  
porodní asistentka 

gynekologicko-porodnické oddělení 
Nemocnice Most, o. z.

Osteoporóza je onemocnění, u kterého dochází k prořídnutí kostí a v důsledku úbyt-
ku kostní hmoty se zvyšuje náchylnost kostí ke zlomeninám v důsledku nedostatku 
vápníku, fosforu, hořčíku a dalších minerálů v kostech. V České republice postihuje 
osteoporóza asi 30 % žen od 50 let a 10 % mužů ve věku nad 65 let. Hlavně ženy by 
měly vědět, že čím je období produkce estrogenů delší, tím je riziko osteoporózy 
menší.

• cukrovka (diabetes mellitus), 

• snížený přísun vitaminů C a K, nízká 
hladina vitaminu D, 

• jiná závažná onemocnění (například 
střevní zánětlivá onemocnění – ulce-
rózní kolitis či Crohnova nemoc, dále 
onemocnění svalových skupin), 

• některé studie uvádějí jako velmi zá-
sadní rizikový faktor nedostatečnou 
pohybovou aktivitu. 

Uvedené rizikové faktory se vzájemně 
kombinují a násobí, z tohoto důvodu ne-
lze jednoznačně přesně stanovit, který 
z nich je stoprocentně nejhorší a který 
s sebou přináší nejmenší riziko.

Možná si kladete následující otázku: 
„Proč jsou ohroženy převážně ženy 
po menopauze?“ U žen po přechodu 
(v postmenopauzálním období) dochá-
zí ke zvýšené křehkosti kostí proto, že 
je snížena hladina ženských pohlavních 
hormonů (estrogenů a progesteronu). 

Jedním z faktorů, který přirozeným způ-
sobem působí proti uvedeným rizikovým 
činitelům, je dostatečná pravidelná po-
hybová aktivita (nejvíce je doporučována 
turistika). Zvyšující se hustota kostní tká-
ně při fyzické činnosti se dá připodobnit 

zbytnění svalů při pravidelné zátěži. 
Na každou výstavbu je ovšem potřeba 
dostatek kvalitního stavebního materiá-
lu, a ani v případě kostí tomu není jinak. 
Organismus by měl mít dostatečný pří-
sun bílkovin, vápníku a vitaminů C, D a K, 
hořčíku a fosforu.

Důležitým údajem, který souvisí s rozvo-
jem osteoporózy, jsou bolesti v zádech. 
Záleží však na jejich trvání, intenzitě, vy-
volávajícím momentu apod. Bolesti zad 
jsou velice častým příznakem řady jiných 
onemocnění. Namátkou se vyskytují 
u chorob srdce a cévního systému, při 
poškození nervových či svalových struk-
tur, jsou časté u zánětů. 

Osteoporóza se ve vztahu ke kostní tkáni 
nemusí projevovat jen prořídnutím kost-
ních struktur, může to být i opotřebova-
nost meziobratlových plotének. Odborně 
se změny kostí v důsledku stárnutí a opo-
třebení nazývají degenerativní změny. 

Z výše uvedených údajů lze vyvodit 
skutečnost, že osteoporóza je onemoc-
něním, jehož diagnostika je založena 
na skládání drobných „informačních 
střípků“. Výsledný obraz mozaiky tak 
může být zaměněn s jiným, podobně vy-
padajícím onemocněním, které se může 
jevit stejně na první a možná i druhý po-
hled. V případě podezření na osteoporó-
zu je nutné se poradit s vaším praktickým 
lékařem nebo gynekologem.



16 17www.kzcr.eu

K uvedenému stavu se vyslovila akredi-
tační komise, která povolila převod ústa-
vu na Fakultu zdravotnických studií UJEP 
v Ústí nad Labem. Na tuto fakultu byly 
převedeny veškeré stávající studijní pro-
gramy a jejich obory. Fakultu zdravotnic-
kých studií povede do doby jmenování 
nového děkana doc. MUDr. Miroslav Ti-
chý, CSc. Fakulta je zaměřena na posky-
tování vysokoškolského vzdělání v obo-
rech, které umožňují získat způsobilost 
k výkonu nelékařských zdravotnických 

Nová Fakulta zdravotnických studií v Ústí nad Labem

Spolupráce Krajské zdravotní, a. s. s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně pokračuje. Od 1. března tohoto roku se UJEP rozrostla 
o další fakultu. Bude jí FZS – Fakulta zdravotnických studií. Ta byla vytvořena na základech bývalého Ústavu zdravotnických 
studií v Ústí nad Labem.

Vlevo doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. 
a rektor UJEP profesor René Wokoun

Laboratoře fakulty

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Jste pacient nebo zaměstnanec? 
Můžete hlasovat od 1. 3.–30. 9. 2012 

na www.nejlepsi-nemocnice.cz a podpořit tak svou nemocnici.

placená inzerce

povolání a dále činností souvisejících 
s poskytováním zdravotní péče. Jedná 
se o tříletý bakalářský studijní program 
Ošetřovatelství v oborech Porodní asis-
tentka a Všeobecná sestra a dále baka-
lářský program Specializace ve zdravot-
nictví v oboru Ergoterapie a Fyzioterapie. 
Zahájení studia bude v akademickém 
roce 2012/2013. 
Vybavení pro studia: 
Laboratoře s kamerovým systémem pro 
3D analýzu pohybu, 16kanálový elektro-
myografický přístroj pro sledování kos-
terních svalů a další přístroje pro kont-
rolu a sledování stability těla. K dalšímu 

vybavení laboratoří patří přístroje ke sle-
dování funkcí oběhového a dýchacího 
aparátu. 
Specializované zázemí je fakultě poskyt-
nuto prostřednictvím Krajské zdravot-
ní, a. s. a to zejména Masarykovou ne-
mocnicí v Ústí nad Labem. Zde jsou také 
zřízeny kliniky neurochirurgie a kardiolo-
gie, které také zajišťují výuku studentů 
fakulty. Podle informací FZS probíhají in-
tenzivní přípravné práce na vytvoření bio-
medicínského centra, které by mělo sdru-
žovat medicínský výzkum celého regionu. 

Mgr. Josef Rajchert 
redakce Infolisty 



18 19www.kzcr.eu

placená inzerce

Konec lázní hrazených pojišťovnou? 
KdepaK, i po novele vyhlášKy Komplexní 

lázeňsKá péče zůstává!
V poslední době se stále častěji objevují zprávy o připravovaných omezeních lázeňské péče hrazené 
ze zdravotního pojištění. Řada z nich dokonce tvrdí, že tzv. lázně na křížek úplně zaniknou. V záplavě 
často protichůdných vyjádření je pro pacienta i jeho lékaře těžké se v nich orientovat. Jak se tedy věc 
má doopravdy?

Ministerstvo zdravotnictví připravilo zMěnu vyhlášky 
o lázeňské péči. navrhuje:

 – omezit počet opakování léčby,
 – některým diagnózám hradit pouze léčení (tzv. příspěvková lázeňská péče), 
 – a několik málo diagnóz z nároku na lázně vyřazuje. 

Žádný konec lázní od pojišťovny se tedy nekoná, jen pravidla se upraví podle závažnosti onemocnění. 
Zatím vše platí stejně jako v předchozích letech, tento návrh na změnu vyhlášky musí totiž ještě projít 
tzv. připomínkovým řízením a začne platit nejdříve v polovině letošního roku. V prvních měsících roku 
2012 se tedy v lázeňské léčbě, hrazené zdravotními pojišťovnami, nic nemění. A do budoucna rozhod-
ně platí, že komplexní lázeňská péče i po novele indikačního seznamu zůstane zachována! 

co tedy dělat pro pobyt v lázních?
 – Informujte se u svého lékaře a následně ve vaší zdravotní pojišťovně,
 – nebo oslovte přímo lázně, jsou k dispozici programy, které si můžete dopřát jako samoplátce bez 
závislosti na pojišťovně za zvýhodněných podmínek.

V Ústeckém kraji to jsou Lázně Teplice v Čechách, které připravily nový léčebný program Vitalita. Pobyt 
Vitalita představuje časově i finančně dostupnou lázeňskou péči, kterou může využít každý, jehož in-
dikace bude nějak dotčena novou vyhláškou. Podmínkou cenového zvýhodnění pro pojištěnce tuzem-
ských zdravotních pojišťoven je čerpání pobytu v délce minimálně dvou týdnů, které jsou z hlediska 
léčebných výsledků nutností. Bližší informace vám sdělí na tel.: 417 977 444.

Ing. Yveta Slišková 
členka představenstva Svazu léčebných lázní ČR

13. 4. 2012 od 19.30 hodin
Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem
Pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové
Výtěžek ze vstupného bude určen na zakoupení vybavení dětských oddělení Masarykovy

nemocnice v Ústí nad Labem.

Pořadatel: Lenka Kocmanová Taussigová
Moderátor: Alexander Hemala

Zpěváci: Bára Basiková, Mr. Le Monde & Leilla
David Deyl, Jitka Válková, Koťata

Účinkující: Monika Žídková, Iveta Lutovská,
Andrea Kloboučková, Lucie Králová, Denisa Domanská,
Lucie Smatanová, Hanka Věrná, Veronika Chmelířová, 

Veronika Pompeová, Michaela Štoudková, Tereza Budková, 
Nikol Plzáková, Ondra Vodný, Miroslav Šimůnek…

choreografi e: Lenka Vinická
Vstupné od 149 Kč
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HLAVNÍ PARTNE¤I

Personální změny v Kz, a. s.

Bc. Lenka Benešová 
vedoucí odboru personalistiky a mezd KZ, a. s.
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Nemocnice Chomutov, o. z.
Romana Závadová
se stala staniční sestrou  
lůžkové části  
dětského oddělení.

Nemocnice Most, o. z.
Iva Zeidlová
se stala vedoucím zdravotním 
laborantem na patologii.



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

Odborné a vzdělávací akce 
 Krajská zdravotní, a. s.

datum odborné a vzdělávací akce KZ, a. s. místo konání

4. 4. 2012 Seminář „Emoční inteligence“ – akce naplněna KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
5. 4.–12. 6. 2012 Certifikovaný kurz „Mentor klinické praxe ošetřovatelství 

a porodní asistence“
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.

10. 4. 2012 Konference „Ústecký mamologický den“  
– akce dotována ESF

KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

12. 4.–13. 4. 2012 3. ročník konference „Biomedicínský výzkum“ zámeček Větruše, Ústí nad Labem 
kontakt: E. Urbanová, tel: +420 477 114 145

18. 4. 2012 Ústecký radiologický den zámeček Větruše, Ústí nad Labem
17. 4. 2012 Konference „Jarní ústecké gastroenterologické 

sympozium“
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

23. 4. 2012 Odborný kurz „Psychohygiena“ – akce naplněna KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
24. 4. 2012 Odborný kurz „Centrální žilní vstupy“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
25. 4. 2012 Odborný kurz „Metodika a nácvik neodkladné 

resuscitace“ – akce naplněna
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.

26. 4. 2012 Odborný kurz „Posturální terapie s ohledem na hluboký 
stabilizační systém – část B“

KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.

26. 4. 2012 Konference „Náhlé příhody břišní u novorozence“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III. 
kontakt: E. Urbanová, tel: +420 477 114 145

26. 4. 2012 Seminář „Bezpečná ošetřovatelská péče“ KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z.  
– vzdělávací centrum

27. 4. 2012 Dermatovenerologická konference KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

Mgr. Vlasta Mikšová – Centrum výchovy a dalšího vzdělávání (CVDV) KZ, a. s.

součástí	života	je	i	umění	se	nabít	pozitivní	energií.		
ukažte,	jak	to	umíte	vy...
informujte	své	kolegy	a	čtenáře	formou	
fotodokumentace.	

nejzdařilejší	foto	odMěníMe.

uMíte
relaxovat?


