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MUDr. Tomáš Indra, MBA se ke dni 31.12.2007 vzdal funkceA
ředitele Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí 

nad Labem, o.z. a od 1.1.2008 vykonává funkci
náměstka ředitele pro zdravotní péči Krajské

zdravotní, a.s.

Novým ředitelem Masarykovy nemocnice je od 
1.1.2008 Ing. Robert Poskočil.

Ing. Miloslav Řehák se ke dni 31.12.2007 vzdalk
funkce ředitele Krajské zdravotní, a.s. - Nemoc-
nice Děčín, o.z. a od 1.1.2008 vykonává funkci
provozně-technického náměstka ředitele Kraj-

ské zdravotní, a.s.

Novým ředitelem Nemocnice Děčín je od 
1.1.2008 Ing. Luděk Rückl.

Ilja Boráň
Personální referent KZ,a.s.

Kolektivní smlouva
„Po 6 měsících intenzivního jednání došlo k všeobecné dohodě a uzavření Kolektivní 
smlouvy mezi Krajskou zdravotní,a.s. (dále jen KZ) a zástupci 11 odborových organi-
zací, zastupující téměř 6300 zaměstnanců ze všech 5 nemocnic Ústeckého kraje slou-

y j j p ý

čených do  KZ . K podepsání Kolektivní smlouvy došlo 18.prosince 2007 a smlouva,
uzavřená na 15 měsíců, platí od 1.ledna 2008.

KZ tímto krokem navázala na memo-
randum uzavřené již v letních měsících
a zdárně tak dovršila další etapu v procesu
transformace nemocnic Ústeckého kraje

p p

a potvrdila tímto svou snahu o co nejlepší 
spolupráci se svými zaměstnanci.

Bc. Zuzana Bublíková
vedoucí odboru kanceláře ředitele, KZ,a.s.
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Stručná historie dnešní nemocnice v Chomutově

Dnešní nemocnicee byla v Chomutově
otevřena dne 1.1.19908. Je vhodné dodat,
že první Chomutovská nemocnice byla pro-
vozována již od rokku 1855 v dnešní Puški-
nově ulici, na místěě současného sídla Po-
licie české republikyy. Toto zařízení se však 
postupně stalo pro ppotřeby města zcela ne-
vyhovující a proto byla budova v roce 1909
stržena.
Pro výstavbu nové nnemocnice byly zvoleny
pozemky při jižním okraji města, které byly
v té době vzdáleny ood souvislé městské zá-
stavby. Kapacita novvě otevřené nemocnice
byla 120 lůžek.
Stojí za to připomeenout, že revizní zpráva
o stavu nemocnice zz roku 1940 upozorňuje
na to, že budovy jsoou postaveny na starých
důlních dílech, z ččehož plyne nebezpečí 
vzniku trhlin ve zdivvu (trhliny byly pozoro-
vány ve zdivu tzv. lékařské vily).
O odborné úrovni nemocnice do roku 1945
se lze pouze dohaddovat z nepřímých úda-
jů.
Historička paní Zdeena Binterová, z jejíchž
„Dějin chomutovsského zdravotnictví“
z roku 1987 čerpámm podklady pro tento
text, uvádí napříkladd, že v roce 1939 bylo na
chirurgii provedenoo celkem 2639 operací.
To je poměrně vysokký počet. Dále uvádí, že
z 380 porodů bylo 2212 komplikovaných. To
zase je pro dnešní ddobu nepřijatelný počet
komplikací.
Připomínám, že Chhomutovsko bylo před
rokem 1945 oblastí s drtivou převahou ně-
meckého obyvatelsttva, které bylo po roce
1945 odsunuto (nynní se také používá ter-
mín „vyhnáno“) doo Německa. Chybí tedyy
vzpomínky pamětnníků a často podlehlalala
zkáze i příslušná dookumentace o zdravovvot-
nické péči.

Do 26.10.1946 bylo z Cho-
mutova odsunuto 57 165 
obyvatel německé národ-
nosti.
Je pochopitelné, že znovu 
zprovoznění  nemocnice 
po roce 1945 bylo za těchto okolností vel-
mi obtížné. Prvním českým lékařem sses  v 
nemocnici stal MUDr. Jan Černý, pozddddější 
primář ORL oddělení.
V roce 1946 bylo v Chomutově zhrubaa již 
20 000 dosídlených Čechů z vnitrozeeeme í. 
Situace ve zdravotnictví byla však stáleee kri-
tická.
Další zásadní změny přišly po únoru 1119191 4848, 
kdy byly zakládány Okresní ústavy nárrroor ddní-
ho zdraví (se známou používanou zkrrrarr ttkou 
OÚNZ). V Chomutově byl OÚNZ zaaaaložen 
v listopadu 1951. Na bázi OÚNZ funnnngovalo 
zdravotnictví v okrese Chomutov až dddo o roku 
1991.
O personální konsolidaci nemoooco nice se 
dá hovořit až v r. 1954, kdy byly y y únosným 
způsobem v zařízení obsazeny všššeš chny čty-
ři základní obory /tedy internaa,a  chirurgie, 
gynekologicko-porodnické odddddddd. a dětské 
oddělení) a některé obory daaaalší (ORL, kož-
ní, TRN). V tomto roce však doooošlo také k od-
chodu 34 řádových sester zzzzz Chomutova do 
Ingebohlu ve Švýcarsku. Seeeestry řádu Sv. Kří-
že měly svou klauzuru v 1. . a 2. patře hospo-
dářské budovy, kde je dooooodnes prostor jejich 

yljídelny a kaple. Odchod dd d řádových sester byl
onepochybně dalším zááásadním zásahem do 

provozu nemocnice.
alV průběhu let vznnikala v nemocnici dal-

ervší potřebná odděěěělelení jako: ARO (nejprveee
kécknelůžkové), očnínííí,, ururolologogicickéké,, orortotopepedidicckkkééé

a rehabilitační oí odo dělení.
ro-úVýznamným zzpůsobem byla zlepšena úrr
ne-m veň zdravotottnictví v okrese založením nn

dani, která byla otevřena v září mocnice v Kammm
éta se na její činnosti podílela1978. První lé111
z Chomutova. Usnadnil se tak ada lékařů zřřařařaa
ho provozu této nové nemoc-ástup plnéhnnánáná

ice.nninii
byla v rámci interního odd.roce 1975 VVV 
ě (prim. MUDr. Jaroslav Štrunc)Chomutověv vv CC
vní jednotka intenzivní péčeevřena prvotote
vlaštovka intenzivní medicínyko první vajak
dy byly vytvořeny předpokladyokrese. Tehv vv o
provádění náročnějších výko-o pozdější prppro
ou implantace kardiostimulá-ů jakými jsnůnůů
chách rytmu srdečního.rů při poructotooor
kaly podobné jednotky (ozna-ozději vznikPPo
ou zkratkou JIP) na dětskémované vžitočoččooo
MUDr. V. Marek), chirurgii (prim.dd. (prim. Mooododd
vník) a neurologii (v roce 1990MUDr. J. TrávMMM
Dr. Skřivánka).a prim. MUDzza
y společně s lůžkovou stani-yto jednotkyTTyy
řená v roce 1988 za primářkycí ARO (otevřccíí

y Zemanové) tvořily solidní zá-MUDr. ZdenyMM
vní medicíny v naší nemocnici.zemí intenzivzz
nku v poválečné historii ne-Zvláštní zmínZZ
aslouží blok operačních sálů.mocnice si za
m 1945 byly operační sály kon-Již před rokem
ntrální, formou přízemní pří-cipovány cen
rurgickému oddělení. Na svoustavby k chir
oderní přístup.dobu šlo o m

70 let byl otevřen blok novýchNa počátku 7
sálu v další podstatně větší centrálních s
hdy za prim. MUDr. Z. Zema-přístavbě (te

nové).
modernizaci v roce 1993 (zaPo poslední 

r. Lebedy) jde o soubor celkemvedení MUDr
h sálů s příslušným vybavením6 operačních
é klimatizací a centrálním roz-(tj. mimo jiné
cinálních plynů). Sály jsou po-vodem medic
vovány moderními operačnímistupně vybav
agnostickou a endoskopickoustoly, radiodi

technikou.
chomutovské nemocnice jeSpecifikem 
oddělení, které bylo otevřenoOnkologické 
6.v březnu 198
iště specializované pro léčbuJe to pracovi
nádorů, které v současnostizhoubných n
ompletním léčebným vybave-disponuje ko

Dobová pohlednice

Dobová pohlednice



ním těchto obávaných chorob /včetně na-
příklad dvou tzv. lineárních urychlovačů/.
Od roku 2006 má toto pracoviště statut
Komplexního onkologického centra a jeho
spád daleko přesahuje rámec našeho okre-
su i Ústeckého kraje.
Změny po listopadu 1989 se pochopitelně
výrazně odrazily v nemocnici Chomutov.
Obsazování míst vedoucích pracovníků

se provádělo na principu tzv. rekonkurzů,
t.j. nového typu výběrových řízení. Tento
způsob se opíral o Zákonné opatření před-
sednictva vlády ČSFR z 30.8.1990. V rela-
tivně krátké době se uskutečnily desítky
těchto rekonkurzů a je třeba přiznat, že ne
vždy tento hektický způsob přinesl uspoko-
jivé řešení personální situace příslušného
pracoviště.
90. léta minulého století také přinesla éru
privatizace jednotlivých oddělení nebo je-
jich sdružení. I tady je třeba přiznat s od-
stupem času, že většina těchto pracovišť 
skončila po kratší nebo delší době ve fi-
nanční ztrátě a musela ukončit svojí čin-
nost pod hlavičkou společnosti s ručením
omezeným. Vyrovnaný rozpočet byl u priva-
tizovaných lůžkových pracovišť naprostou
výjimkou.
Úspěšně privatizovaná jsou do této doby
pouze dvě oddělení tzv. komplementu.

Je to odd. klinické mikrobiologie (prim.
MUDr. Šturma) a Histologicko-cytologická
laboratoř (prim. MUDr. Šulc). Privatizované
je i odd. hemodialýzy (prim. MUDr. Konva-
linka).
Poslední významnou organizační změnou
v Nemocnici Chomutov je její začlenění do
tzv. Krajské zdravotní a.s., kde je jednou
z pěti důležitých nemocnic Ústeckého kra-
je. Kromě naší nemocnice je v Krajské zdra-
votní, a.s. Masarykova Nemocnice v Ústí 
nad Labem, Nemocnice v Děčíně, Teplicích
a Mostě.

P.S.:
Základním pramenem informací pro shora
uvedený text byla publikace:

Zdena Binterová, Dějiny chomutovského zdra-
votnictví (k 80. výročí otevření Chomutovské 
nemocnice vydal v r. 1987 OÚNZ Chomutov)

MUDr. Pavel Smetana, primář ARO,
Nemocnice Chomutov
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Noční pohled na nemocnici dnes

Urologické   oddělení představuje  v rámci
Krajské  zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice,
o.z. pracoviště s nejdelší historií a  tradicí.
Bylo   založeno  již  v r. 1945 primářem  MUDr.
Z.  Radou, jako první  samostatné  mimopraž-
ské   urologické  pracoviště  v rámci   celé   re-
publiky. Má  tedy opravdu  dlouholetou  tradi-
ci  a  během  let  prošlo  celou  řadou  změn.
Jelikož   v rámci  Krajské  zdravotní  a.s.   každá
z uvedených  nemocnic  samostatné  lůžkové
oddělení  nemá, poskytuje   urologické  od-
dělení  v Teplicích  své  služby   i  celé  řadě
klientů  mimo region.  Léčí se  zde  celá  řada
pacientů  hlavně  z Děčína, Loun, ale i nemalé
procento  pacientů  z Prahy, kteří  již  zjistili,
že  se  jim  zde  dostane stejné  péče a navíc
jsou  Teplice  dnes  i dobře  dostupné   do-
pravně.

Urologické  oddělení  má  v současné  době   
celkem  26 lůžek, z toho  3 lůžka  nadstan-
dardní, 3 lůžka  pooperační, 2  dětská a ostat-
ní rozdělená   většinou  do  menších pokojů. 
Ambulantní složka v přilehlé  poliklinice pro-
vozuje  celkem  4  ambulantní  ordinace, kde  
klient   nalezne   nejen klasickou   urologickou 
ambulanci, ale  i řadu  odborných  poraden 
(onkologickou,   pro  benigní  hyperplazii 
prostaty, andrologickou, litiastickou, pro  in-
kontinenci moče,  dětskou a stoma poradnu). 
Do  těchto  poraden  je možné  objednání, ale 
poskytnutá  péče  je  všem klientům, kteří  při-
jdou i neobjednaní. Snažíme  se  o  aplikaci  
všech  nejmodernějších  poznatků a  metod, 
které  jsou v rámci oboru  používány.
     Na  vlastním oddělení  jsou  3 lůžka  po-

operační s možností  monitorace   vitálních  
funkcí u  pacientů  po  operaci.  Zvláštní  ob-
libě se  těší  lůžka  na  nadstandardních  po-
kojích, které  jsou  vybaveny  vkusným  nábyt-
kem,   sociálním  zařízením,  televizí a  ostatní  
elektronikou, umožňující  využít volný  čas 
i značně   pracovně  zatíženým  klientům. Tyto  
pokoje  poskytují  i možnost  pobytu  dopro-
vodné  osoby, což se    velmi osvědčilo  zejmé-
na  u dětských   pacientů.
     Urologické  oddělení má  k dispozici  

i vlastní  operační  trakt, s operačním sálem   
pro operace klasické, ale  i  endoskopické. 
Poskytujeme,  až na  malé  výjimky,  prakticky   
celé  spektrum   urologických  operačních  vý-

konů, a to i v oblasti
těch nejnáročněj-
ších  operací radikál-
ních  u  zhoubných
nádorů ledvin, pro-
staty a močového
měchýře. Operace
endoskopické, které
dnes  tvoří  největší  
část, mají  na tomto
pracovišti  již  dlou-
holetou tradici a  ob-
libu. K dispozici   je
špičková  technika
pro jejich provozování a  tak  prakticky  zcela
odpadly  dříve  obávané  otevřené  operace
pro  urolitiasu či  prostatu a  jsou  nahraze-
ny   metodami  moderními, které  především
výrazně  zkracují  dobu  pobytu  pacienta na
lůžku v nemocnici.
       Urologické  oddělení   vede  v současné
době  primář  MUDr.  Jiří Mikš s kolektivem
lékařů (MUDr. Černý,  Serafín, Pospíšil, Balga,
Dragančev, Jandásek),  kde  většina již dosáh-
la  plné  kvalifikace  v oboru a má  již  v oboru
dlouholeté  zkušenosti,  dalšími spolupracov-
níky- zdravotními  sestrami a  ostatním per-
sonálem, který  dosahuje  dlouhodobě  velmi
dobrých  výsledků..

MUDr. Jiří Mikš, primář Urologického odd.,
Nemocnice  Teplice

Urologické oddělení
Nemocnice Teplice

Přístrojová věž v endo-
skopickém sále teplické 
urologie

Endoskopický sál teplické urologie
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Odborná stáž v Moorfields Eye Hospital v Londýně

Na podzim letošního roku jsem měl 
možnost strávit čtyři týdny na prestiž-
ní oční klinice Mooorfields Eye Hospital 
(MEH) v Londýně. Tato stáž byla finanč-
ně podpořena grantem European Board 
of Ophtalmology, kkterý je určen na pod-
poru vzdělávání a rozvoj mezinárodních 
kontaktů a spoluppráce v rámci Evropské 
Unie. Každoročně je udělován 20 mla-
dým oftalmologůmm a 8 školitelům z celé 
Evropy. Žádosti o grant je možno podat 
elektronickou cesttou na internetové ad-
rese www.ebo-onliine.org.
MEH je nejstarší specializovanou oční 
klinikou na světě aa byla založena již roku 
1804. Její patronkkou je královna Eliza-
beth II. a na podpporu její činnosti byla 
založena nadace, uumožňující péči i o ne-
pojištěné pacientyy. V současné době je 
začleněna do sítěě NHS a zpřístupňuje 
lékařskou péči pro širokou veřejnost. 
Rozsah péče zahrnnuje celé široké spek-
trum oftalmologie včetně vlastní tkáňové 
banky, rozsáhlé knnihovny a výzkumného 
institutu. Hlavní arreál kliniky je situován 
na City Road blízkko historického centra, 
po celém Londýněě však má řadu pobo-
ček včetně samostatné dětské kliniky 
a laserového refraakčního centra. O roz-
sahu péče vypovídá i počet zaměstnanců
- cca 1300.
MEH je zároveň jeddním z předních světo-oo-
vých školících center a setkávají se zdzzde 

ny cínstudenti mmmmmedicííínínnyyy
é véa oftalmololoo ogovvéééé
t-z celého světa.. .. Postt-
í graduální vzděláláál vání

ve Spojeném krrrálov-
ství je obdobné jako 
v celé západní EEEEvro-
pě a zahrnuje dva 
stupně. Resideency 
trvá 3 roky a je za-
končena zkouššškou 
ze všeobecné ooooftal-
mologie, Fellowswship 
trvá 4 roky a výýýýýýýuka 
je již zaměřenaaa a na 
vybranou speeeecicialalii-
zaci (glaukom, kkata-
raktová a vitreeeoe reti-

nální chirurgie, rohovková problemmmatika 
apod.). Nejvyšší dosažitelnou pooooziz cí na 
klinice je Consultant a celkem jeeee e jijich na 
MEH zaměstnáno 25.
Výuka je na MEH placená a sssstojí 150£ 
týdně. Školenec je na počátku uu stáže při-
dělen do specializace dle vlallaastního vý-
běru a obdrží podrobný rozvzzzzvvrv h činnosti 
zahrnující teoretickou část na klinikách 
i praktickou výuku na operarrraača ních sálech. 
Třikrát týdne se lékaři seeeee svými konzul-
tanty setkávají na pravididded lných ranních 

í seminářích, kde si navava zájem přednášííí
é zajímavé kasuistiky a a a témata, jež poté

společně diskutují.
m-Jistou specialitou MMMEH je převážně amm-

í enbulantní péče o papacienty. Samo zařízenní íí
t-utdisponuje malým m mm pop čtem lůžek pro akuuut-t-t

ak šaní případy. Souučučáástí komplexu je vvššššaaa
dě adhostel, ve ktereréém si pacienti v případaddd

zájmu mohouou pobyt zaplatit.
ává hrAmbulantníní péče o pacienty se odehrárá

ních dna 5 klininiikách v ranních i odpoledddnn
jí tři cuhodináchchch. V každé ambulanci praccuuju

ohle-daž čtyřiiřii r resesidenti nebebo fellows pod d dddddo
klinice é kdem s svs ých konzultantů. Na každé kklk
cientů. acje zza den ošetřeno kolem 60 paaaaacc
8 sálů. m OpOpOperační trakt zahrnuje celkem 88

ní výjim-enOOperuje se od 8 hodin ráno a neenní
večerní. nykou, končí-li se kolem 19 hodinnyy 

lní anes-káVětšina operací probíhá v lokkáááll
, pro kte-mutesii, vyjma operací strabismmuu,,

vá anestesie nutností. Každý ré je celkov
erovaný v lokální anestesii, je pacient, ope
oň monitorován anesteziolo-však alespo
rou a lékaři anesteziologové gickou sestr

prostorách operačních sálů jsou vždy v 
ůměrný počet pacientů na je-přítomni. Pr

en je kolem 8. Operují zejmé-den sál a de
sidenti a fellows, konzultanti na mladí resnn
omplikovaných případů.se ujímají kossss
em lékařské péče je snaha Dalším ryseDDDD
í úspornost. Je to především maximálnoo o
EH zahrnut do systému NHS. m, že je Mtíím
čebné postupy jsou založeny šechny léčVVVVšš
jších vědeckých poznatcích a nejnověnnnan

dení nové metodiky je nutné pro zavedaaa a
ní kontrolované studie s vel-organizovázzzo

m pacientů. ým počtemkkkký
vapivá pro mě byla mnohem ehce překvLLLeee
vidla sterility na operačních olnější pravvvvvo
ladní myšlenkou tohoto pří-álech. Záklssás
e většina patogenů do oka tupu je, žesstst
růběhu operace z operačních stupuje v pvvsvss
peračního pole, kterým je vě-ástrojů a onnn

ximální pozornost. Pacient má nována maxnn
přístup ve vlastním oblečení však na sál vvv
ersonál se na sále často po-a botách. Peaa
roušek. Incidence pooperač-hybuje bez hh
almitid je však standardních ních endofta

0,001%.

oorfields Eye Hospital byl pro Pobyt na Mo
životní i profesní zkušeností mě velkou ž
ohém inspirativní. Rád bych a byl v mno

ormace využil v další práci na získané info
m oddělení. našem očním

MUDr. Tomáš Benda 
ělení, Masarykova nemocniceOční oddě

Primář MUDr. Vlastimil Woznica při hodnocení záznamu kapslové enteroskopie



Nutriční tým
-  důležitý prvek standardu poskytované zdravotní péče v nemocnici

ovení Nutričního týmu v Masarykově ne-Ustano
ci v Ústí nad Labem. (dále jen NT MNUL),mocni
už došlo v průběhu roku 2007, je v souladuk něm
světovým trendem zvýšení kvality a bez-s celo
sti poskytované zdravotní péče v nemoc-pečno
, shrnuté v požadavcích Joint Commissonnicích,
ational. Interna

bu existence nutričních týmů v nemocnicíchPotřeb
ňují i sdělení prezentovaná na letošnímumocň
ngresu The European Society for Clinical29.kon
on and Metabolism (ESPEN ) v září v Praze,Nutriti
ž vyplývá, že přibližně třetina hospitalizo-z nichž
h se nachází v malnutrici a vyžaduje někte-vaných
orem nutriční intervence. Zdá se tedy, že verou z fo
ání s předchozími roky (Gallahger – Alfredsrovná
996, Meyer 2000) se situace nikterak ne-et al 1

lepší.
a nutriční problematiky vyžaduje multidis-Povah

ární přístup, což se odráží i v zastoupení NT cipliná
: MUDr. Michal Tichý, MUDr. Monika Sálo-MNUL:
rchní sestra Iva Kolihová z Gastroenterolo-vá a vr

ho oddělení., MUDr. Jan Pajerek z Dětskégickéh
y, MUDr. Korfová z pracoviště Oddělení in-kliniky
ní medicíny, Mgr. Olga Mučicová z ústavní tenzivn
y a stravovací provoz je reprezentován ve-lékárn
nutriční terapeutkou Monikou Vernerovou.doucí 
ostředně po svém ustanovení se Nutriční Bezpro
ěnoval problematice klinické činnosti nut-tým vě
h terapeutů s cílem zvýšit jejich zapojení doričních
jednotlivých oddělení a ambulancí. Dalšímpráce j
avým tématem bylo vypracování standar-naléha
dratačního režimu a příprava standardudu hy
vacího. Oba zmíněné standardy by mělystravov
ět k většímu uspokojení očekávání klientůpřispě
dualizace restrikcí příjmu tekutin a stravy(indivi

plánovanými výkony).před p
dkem jednání zástupce NT MNUL s hlavní Výsled
u nemocnice a vedoucími ošetřovatel-sestro
úseků jednotlivých oddělení je přípravaských 

ení nutričního screeningu do jednotnézavede
vatelské dokumentace. Tento krok, jednak ošetřo

ní lépe definovat  nemocné s potřebou nu-umožn
ntervence, ale umožní i  případný výzkumtriční i
řovatelství napojený na mezinárodní akti-v ošet
Nutrition day (ESPEN).vity – N
u z forem, kterak přiblížit odborné veřejnos-Jednou
ost nutričního týmu a nutriční ambulanceti činn
stroentrerologickém oddělení nemocnice,při gas
ivní účast členů NT na vzdělávacích akti-je akti

vitách. V říjnu tohoto roku tak zazněla na semi-
náři pořádaného OS  ČLK ve spolupráci s míst-
ním sdružením praktických lékařů přednáška
MUDr. M. Tichého na téma: „Epidemie malnutri-
ce a možnosti intervence v primární péči“.
Dalším edukačním počinem je začlenění modulu
enterální výživy a péče o pacienty s ní do progra-
mu celoživotního vzdělávání nelékařských pro-
fesí, realizovaného Centrem výchovy a dalšího
vzdělávání MNUL.
Rovněž proběhl seminář organizovaný onkologic-
kým oddělením MNUL dne 11.12.2007 věnovaný
tématu „Možnosti nutrice v ovlivnění kvality ži-
vota onkologicky nemocných“ se zvláštním zře-
telem na možnosti domácí parenterální výživy,
jenž byl odborně zabezpečen NT MNUL.
Méně viditelná, avšak nemalá aktivita NT byla
směřována do jednání s představiteli Společ-
nosti klinické intenzivní a metabolické péče
(SKVIMP) a managementu nemocnice stran jed-
nání se zástupci zdravotních pojišťoven ohledně
úhrady péče. 
Pokud jednání dopadnou tak, že budou poža-
davky regionu definované SKVIMP (nutriční am-
bulance, nutriční centra) přijatelným způsobem
ekonomicky pro rok 2008 pokryty, budeme moci
své úsilí a čas věnovat potřebným klientům zdra-
votnického zařízení a rozvíjet další náměty (např.
začlenění kontroly nutriční péče do klinického
auditu a ve spolupráci s úsekem manažera kvali-
ty vytvoření indikátorů kvality této péče; prováza-
nost primární zdravotní sféry, intenzivní a akutní 
ústavní péče spolu s péčí následnou; prohloube-
ní spolupráce v rámci Krajské zdravotní, a.s.).

MUDr. Michal Tichý a kol.
Nutriční tým, Masarykova nemocnice
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Vzdělávací projekty pro zdravotnický personál naplnily své cíle

Nemocnice v Mosttě je realizátorem a partnerem ve vzděláva-
cích projektech proo zdravotnický personál. Finanční prostředky
na tyto projekty byyly poskytnuty z Evropského sociální fondu
v plné výši. Celkovvý objem poskytnutých finančních prostřed-
ků níže uvedených dvou projektů činí 5 973 100 Kč. V součas-
né době probíhají poslední aktivity v těchto dvou projektech,
v prosinci 2007 buddou činnosti ukončeny, proběhne závěrečné
vyúčtování a zhodnnocení celkových přínosů.
Po celé dva roky pprobíhal projekt „Vzdělávání zdravotnického
personálu“, jehož nnositelem je Česká asociace sester a partne-
rem Nemocnice Moost, p.o. – v současné chvíli již Krajská zdra-
votní, a.s., odštěpnný závod Nemocnice Most, dalším partnerem
Střední a vyšší zdrravotnická škola v Mostě. Hlavním předmě-
tem projektu bylo zvýšit odborné znalosti středního zdravot-
nického personálu, především zdravotních sester. Nelékařský
zdravotnický persoonál je často opomíjen a jeho odborné zna-
losti a dovednosti ppodceňovány. Během dvou let proběhlo osm
vzdělávacích moduulů, jejichž zaměření byla na různá odvětví 
v ošetřovatelské pééči – péče o pacienty s plicním a infekčním
onemocněním, speecifická péče o pacienty v očním lékařství,
specifika práce sesstry na operačních sálech, rehabilitace a er-
goterapie a její výzznam, a další. Tyto vzdělávací moduly byly
předmětem regionnálních konferencí a ab-
solventi nadále zísskané znalosti ověřovali
v praxi. Dalším výýznamným vzdělávacím
programem byl kurs kinestetiky. V rámci po-
skytnutých finančních prostředků se v tom-
to kursu proškolilaa pracovnice nemocnice,
jako jediná v Českéé republice má nyní cer-
tifikát na proškolovvání dalších zdravotníků,
kurs probíhal v SRNN. Kinestetika umožňuje
rychlejší návrat paacientů k soběstačnos-
ti. V rámci projektu proběhl modul „Cesta
k excellenci“ zaměěřený na ošetřovatelský
střední managemeent. Modulu se celkem
zúčastnilo 270 účaastníků. Významnou akti-
vitou celého projekktu byly dvě mezinárodní 
konference Mosteccké dny sester, zaměřené
na celou řadu prooblémů v ošetřovatelské
praxi.
Všechny plánované aktivity se uskutečni-
ly v souladu s harmonogramem činnostíttíí,
mezi středním zdrravotnickým personálelem
byl velký zájem o tyyto vzdělávací progragrramy,

nice, ale v podstatě z celé ČR.Mostecké nemocnMa to nejen seeesee ter MMMM
ělávacích akcí  2621 účastní-zúčastnilo vzděe K dnešnímu ddddni seeee zz

naplněny.y v plné míře nylků. Cíle projekktk u byylyyyy
ukončen v prosinci 2007 jekterý bude u, Druhým projekktem, k
sního kapitálu zaměstnancůrozvoj profesrprojekt „Posíleeene í a rororo
yl realizován v rámci opatře-.“. Projekt byoNemocnice Moooost, p.oo.o
tnavatelů a zaměstnanců nability zaměsttiní 4.1. Zvýšení adaptibbb
gických podmínek, podporaa technologh změny ekonommmických

m byla tentokrát Nemocnice. Nositelemtikonkurenceschooopnostttii.
í, a.s. - Nemocnice Most, o.z.á zdravotníkMost, p.o., dnesss Krajskákák
out vzdělání v oblastech, kte-lo poskytnobyHlavním předmětem bylll
práci personálu nemocnice.náročnou jíré komplexně ddddoplňují 
Bazální stimulace – schop-pět kursů o Součástí projektu bylo 

em na potřeby lidí, u nichž jeím způsobennost reagovat aaaada ekvátní
ybnost a vnímání. Další nápl-unikace, hymzměněna možnnnosostt kokommu
ností – kurs přispěl k nácvikuch dovednnní byl Kurs kommmumm nikačnníc
ntem. Třetím kursem byl kursce s pacienkaprofesionální íí íí komunikac
ažerských dovedností vedou-vání manalozaměřený naaa a zdokonaloovo
poslední řadě se uskutečnilnice. A v poccích pracovnnnníkí ů nemocn

a konkurenčnost zdravotnic-rketingu amakurs Strateeegege icického mmaarar
doucí manažery a pracovníkyaný pro vedovkých zařízeenení,í k kononcicipopo avava
mto projektu proběhly všech-. Také v tomnzdravotnicccckých zařízení..
amem. V rámci tohoto projek-harmonogras ny aktivityttyy v souladu ss h
m přímo v areálu Nemocniceové centrumuktu bylo vvvvybaveno výukooo
ávacích akcí zúčastnilo 236bě se vzděloMost. VVVV současné doobobo

účastnínnníků.
efanová, koordinátor projektůMiroslava ŠteMMM

Nemocnice Most
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Digestivní endoskopie v Nemocnici Most od historie k současnosti

Endoskopie - odvozeno od řeckých slov
endo (vnitř) a skopen (pohled) - má
v řadě medicínských oborů nezastupi-
telnou diagnostickou a terapeutickou
úlohu. Digestivní endoskopie má v naší 
nemocnici poměrně dlouhou historii
a tradici. V současnosti je považována
za obor, který se velmi rychle rozvíjí a za
posledních 50 let zaznamenala obrovský
rozvoj.
Její historie v mostecké nemocnici sahá
do 50.let minulého století, kdy byly na
interním oddělení používány kovový rek-
toskop a semiflexibilní gastroskop Wol-
fova-Schindlerova typu. Gastroskop byl
tehdy 78cm dlouhý, kraniální rigidní část
měřila 34cm, distální flexibilní segment
byl z bronzového drátu stočeného do spi-
rály a z 51 konvexních čoček, které přená-
šely obraz. V distální části byla vyměni-
telná žárovka a hranol pro bočný pohled.
Vše bylo potaženo gumou. Pohyblivost
ohebné části dosahovala úhlu 34stupňů.
Vyšetřitelný byl pouze žaludek s výjim-
kou “slepých“ míst (oblast parakardiální,
některé části zadní stěny a velkého zakři-
vení, úsek malého zakřivení skrytý pod
angulární řasou). V éře semiflexibilních
endoskopů byli pacienti na gastroskopii
pečlivě vybíráni, vyšetření se uskutečnilo
až  jako poslední v algoritmu – po před-

chozím rtg vyšetření horní 
části GIT baryovou kaší.
Od roku 1972 začal být pou-
žíván flexibilní gastroskop
(prvním byl gastroskop GTF-A
firmy Olympus) a po dalším
rozvoji flexibilních endosko-
pů i gastroskopy s přímou op-
tikou (Olympus model GIF),
jejich délka byla 110 cm, ovlá-
dání na čtyři strany a ohyb
konce 180stupňů. Přenos
obrazu byl pomocí paralel-
ních flexibilních skleněných
vláken. Mohly být používány
již jako ezofagogastroduode-
noskop.

Po otevření nově vybudované nemocnice
v Mostě v roce 1975 byla endoskopická
vyšetření prováděna ve vyšetřovnách
2. interního oddělení a 3. interny (“lit-
vínovské“). Obě interní oddělení byla
pak v dalších letech dovybavena dal-
šími gastroskopy, kolonoskopy (v ro-
ce1985) a duodenoskopy (v roce 1995),
což umožnilo provádět také kolonosko-
pie a ERCP (endoskopická retrográdní 
cholangiopankreatografie) s následnými
terapeutickými výkony (polypektomie,
sklerotizace varixů, stavění krvácení,
papilosfinkterotomie, extrakce konkre-
mentů ze žlučových cest, drenáže žlučo-
vodů, …).  Od roku 1992 jsou v mostec-
ké nemocnici zajišťovány endoskopické
služby po celých 24 hodin.
V posledním desetile-
tí jsou fibroendoskopy
postupně nahrazovány
videosystémy Olympus
EVIS, jejichž základem je
využití čipu.
Pro velký nárůst počtu
endoskopických vyšetře-
ní a v rámci restruktura-
lizace interních oddělení 
bylo v roce 2000 vybu-
dováno a v roce 2001
otevřeno nové centrální 

endoskopické pracoviště pro digestiv-
ní endoskopii při 2. interním oddělení.
Skládá se ze 4 moderních vyšetřoven,
recepce s kartotékou, čekárny, expektač-
ního pokoje, učebny, zázemí pro zdravot-
nický personál.
Toto pracoviště pak bylo na podzim roku
2006 vyňato z působnosti interního od-
dělení a ustanoveno jako samostatné
nemocniční oddělení (oddělení centrál-
ní endoskopie). Stalo se tak v souladu
se současnými trendy v digestivní en-
doskopii a gastroenterologii. Umožňuje
to zvyšování nejen kvantity, ale i kvality
vyšetření a možnost dalšího rozšiřo-
vání nových endoskopických metod.
Na oddělení je ročně prováděno kolem
2 300 gastroskopií, 1 500 kolonoskopií,
250 ERCP, 70-80  24hod pH-metrií.  Vy-
šetření jsou poskytována pro všechna
oddělení mostecké nemocnice a ambu-
lantním pacientům Mostecka. Speciální 
endoskopická vyšetření a terapeutické
zákroky i pacientům jihozápadní oblasti
Ústeckého kraje.
Dlouholetá tradice a historie, moderní 
přístrojové vybavení, personální a pro-
storové možnosti, příkladná mezioboro-
vá spolupráce, podpora vedení nemocni-
ce – toto vše jsou dobré předpoklady pro
další působení a rozvoj digestivní endo-
skopie v Nemocnici Most.

prim. MUDr. Jaroslav Franěk
Centrální endoskopické pracoviště

Nemocnice Most
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Není krev jako krev
V roce 2004 naše HTOO oslovila motolská nemocnice v Praze a požáda-
la nás o spolupráci ppři zajišťování pravidelných dodávek deleukotizo-
vaných přípravků. Proo naše oddělení to představovalo velikou výzvu,
protože se jednalo o přípravky, které jsme do té doby nevyráběli.
V naší nemocnici se kke snížení počtu leukocytů v krevních přípravcích
používají speciální filtry k lůžku. Od roku 2004 dodáváme pravidelně
každý týden do motoolské nemocnice smluvně sjednané množství de-
leukotizovaných příppravků. Z celkové výroby na našem oddělení HTO
se jedná přibližně o jjednu čtvrtinu výrobků.
Nyní na transfúzním oddělení v Chomutově mimo jiné vyrábíme dva
druhy erytrocytárníchh koncentrátů.
 EBR - Erytrocytární kkoncentrát resuspendovaný bez buffy coatu.
Buffy coat = směs leuukocytů a trombocytů.
Jedná se o základní eerytrocytární transfúzní přípravek s nízkým obsa-
ham leukocytů, kterýý se vyrábí z plné krve z běžného odběru. Centri-
fugací a separací se odstraní plazma a buffy coat a přidá se nutriční 
roztok.
Počet leukocytů je mééně než 1,2 x 109 v jedné terapeutické jednotce.
ERD - Erytrocyty deleeukotizované resuspendované in line. Erytrocytár-

ní koncentrát resuspeendovaný deleukotizovaný.
Je to erytrocytární koncentrát nejvyšší kvality. Deleukotizace je prová-
děna speciálními „aktivními filtry“, které jsou součástí odběrového
vaku. Deleukotizace se provádí in line po předchlazení v kontrolova-
ných podmínkách + 44°C, takže je deleukotizovaná i plazma pocháze-
jící z téhož odběru.
Počet leukocytů je mééně než 1 x 106 v jedné terapeutické jednotce.
Indikací pro podávání deleukotizovaných transfúzních přípravků je
například:

nsfúzních reakcí an 1. prevence p potraannnss
mi nehemolytickými reakcemiovanými febrilnímaka) u pacientů sss s opakkoooo

látekxických HLA protioxb) při průkazu ccccytotoxxxiii
izaceun 2. prevence allloll imunnizz

ch transfúzními přípravky (např.substituovanýkya) u pacientů chrronickyy 
čtí a onkologičtí)matoonkologičhepacienti dialýzovvvav ní, hemmm

cích (transplantace krvetvorných transplantacchb) před a po orgáánáá ových hh
vin…)dvbuněk, kostní dřeeně, leddvv

vším cytomegaloviru u CMV se-fekce, předevn 3. prevence přeenee osu innnfff
t protilátek proti CMV v séru pří-epřítomnost(nronegativních příííjí emců (((nenn

jemce)
íchansplantacíta) před a po orgáááná ových traa
acientůmovaných prib) u ostatních immmunosuprimm

c) u těhotných žeeeenee
úzífúd) u intrauterinnnnínín chch transns ú

encůbo novoroznee) u nedonošennnýcých dětí nneb
céve a velkých ccf) u dětí po opeeeeracích srdce
ku nám přinesla určité obtíže, tyčná, zpočátkoVýroba  ERD jeeeee velice nárooooč

.iljsme však úsppppěpěšně vyřeš li
mi onemocněními, zvláště dět-se závažnýmm Jsme rádi, žežže e ppacientůmmm s
, pomáhá právě naše transfúzní é nemocnicekéským paciennnnttůmům m mototololsské 

oddělení v CChomutově.
a Mališová, zdravotní laborantkaJana
sta Hanzalová, vrchní laborantkaVlas

Nemocnice Chomutov

Neurologické oddělení se představuje
 Nemocnice Chomutov

Neurologické odděělení bylo v chomu-
tovské nemocnici vvybudováno v r. 1967.
Po krátkém působení MUDr. Z. Pinty ve
funkci přednosty bbylo neurologické od-
dělení až do roku 11999 vedeno celostát-
ně uznávaným odbborníkem prim. MUDr.
O. Skřivánkem. Na jjeho práci navázal sou-
časný přednosta prim. MUDr. M. Hošek.
Neurologické oddělení poskytuje nad-
regionální komplexxní i specializovanou
péči pacientům z okresu Chomutov (včet-
ně oblasti Kadaňska) a části okresu Louny
(tj. oblast Žatecka aa Podbořanska). Přímá
spádová oblast je cca 175.000 obyvatel.
Na lůžkovém odděělení včetně jednotky
intenzivní péče (JIPP) a v ambulancích jejeje
poskytována nepřeetržitá péče nemocnýnýným

a-s postižením mozku,u, míchy, nervů, sva
vélů a páteře (s výhřhhřezem meziobratlové 
ěploténky). Lékaři neurologického odděě-ě-
oprlení také zajišťujujujují í konziliární služby pppp oroo
l-náostatní nemocnnnničičníní o oddddělěleneníí aa reregigiononn lálál

né asní nemocniceeee. Na oddělení v součassnn
ichndobě pracujeuje 12 stálých lékařů (8 z nnini
pů-zs II. atestaaací nebo specializovanou zpzp

, kli-císobilostí)í)í) + 2 externisté s II. atestacííí, 
fiko-alnický loooogogopedd, f fyziiotterape tutii a kvkvaalllif

sestry 2 svaný sý sstřt ední zdravotní personál (2 ss
6 ARIP, 6majíají bakalářské vzdělání, 4 PMS, 66

– emg,–a  5 jiné specializované kurzy –––
sponujediseeeg).  Neurologické oddělení dd sis
a na ra-ji moderními EEG a EMG přístrojj  a
možnoste diodiagnostickém oddělení je  

ého vyšetření přívodnýchsonografické
tepen. mozkových t

apacita neurologického od-Současná k
0 lůžek na standardním od-dělení je 30
ůžek na JIP. Na JIP se léčí pa-dělení a 6 lů
mplikovanými epileptickýmicienti s kom
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záchvaty, s poruchami vědomí, po pora-
nění mozku, s mozkovými nádory a také
se závažnějšími záněty nervové soustavy
jako jsou např. záněty mozku a mozko-
vých blan a tzv. AIDP (akutní autoimu-
nitní zánět nervových kořenů a nervů při
kterém může pacient ochrnout nebo být
ohrožen dechovým selháním – u AIDP  je
aplikována vysoce nákladná speciální 
léčba – tzv. gamaglobuliny). Nejčastějším
a velmi závažným onemocněním, které se
léčí na neurologické JIP jsou cévní moz-
kové příhody (včetně krvácení do moz-
ku). V komplexní péči o pacienty s cévní 
mozkovou příhodou patří neurologické
oddělení k předním pracovištím v ČR a je
zařazeno mezi tzv. „ iktová centra“. Léka-
ři neurologického oddělení se podílí na
praktickém výzkumu tohoto onemocně-
ní a provádí některé moderní, efektivní 
a specializované diagnostické a léčebné
postupy – jedná se např. 
o trombolýzu (cílem léčby 
je rozpuštění krevní sraže-
niny a zprůchodnění tepny 
k zajištění dostatečného 
přísunu krve a kyslíku do 
postižené oblasti mozku). 
V případě této léčby je 
neurologie registrována 
v mezinárodním registru 
SITS-MOST.   Na standard-
ním oddělení jsou dolé-
čováni pacienti po pobytu 
na JIP, dále po operacích 

mozku a páteře a také
ti, kteří potřebují akutní 
péči nebo léčebně-dia-
gnostické výkony, které
nelze poskytnout ambu-
lantně  (invazivní vyšet-
ření mozkových  tepen,
vyšetření mozkomíšního
moku, rest-stres vyšetře-
ní mozkové perfúze po-
mocí SPECT).

Nedílnou součástí neu-
rologického oddělení 
je ambulantní složka
včetně specializovaných

poraden: dětská neurologická ambulan-
ce, poradna pro bolesti hlavy, pro cévní 
onemocnění mozku, pro epi-
lepsii, pro extrapyramidová 
onemocnění, pro roztrouše-
nou sklerózu, pro onemocně-
ní svalů a periferních nervů. 
Ambulantní složka je důleži-
tým segmentem neurologic-
kého oddělení a v souladu 
s moderními trendy je široké 
spektrum péče poskytová-
no ambulantně včetně sta-
cionáře pro infúzní terapii 
a  pracoviště pro provádění 
specializovaných výkonů, 
které se jinde v Ústeckém 
kraji v neprovádějí – jedná 
se např. o aplikaci botulotoxinu u one-
mocnění, které jsou provázeny poruchami
svalového napětí (dystonie, spasticita).

Lékaři i sestry neurologického oddělení 
se pravidelně zúčastňují regionálních,
národních i mezinárodních konferencí 
včetně aktivní účasti ve formě přednášek 
nebo posterů. Lékaři publikují a prezen-
tují výsledky své práce v národních i za-
hraničních medicínských časopisech.
Neméně důležitá je i činnost v republi-
kových výborech odborných společnos-
tí, při vzdělávání dalších lékařů a také
i při spolupráci na národních léčebných
postupech (týkají se např. mozkových in-
farktů a systémové trombolýzy). Kolektiv
neurologického oddělení se také velmi
aktivně podílí na výzkumných projektech
a grantech (EC-IC anastomóza v léčbě
mozkové ischémie, Cerebrovaskulární 
poradna,  Kognitivní poruchy u pacien-

tů s iktem) a mezinárodních klinických
studií (GAL-INT-18, MATCH, PREVAIL, OXN
3401, PERFORM, SP874, OPTUK, TULEP,
EWO). Neurologické oddělení každo-
ročně pořádá celostátní seminář „ Pod-
krušnohorské elektrofyziologické dny“.
Dosažené úspěchy zavazují, nejsou
však dílem jednotlivce, ale celého týmu
v němž má každý svou nezastupitelnou
úlohu. Hlavním cílem práce kolektivu
neurologického oddělení je spokojený
pacient a co možná nejvyšší kvalita jeho
života, která byla narušena nemocí.

Kolektiv autorů Neurologického oddělení
Nemocnice Chomutov
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Makulární poradna na Očním oddělení
Masarykovy nemocnice Ústí n.L.

Věkem podmíněná
makulární degene-
race (VPMD) je one-
mocnění postihující 
centrum sítnice, tzv.
žlutou skvrnu, u lidí 
starších padesáti
let. V rozvinutých
zemích je v této vě-
kové skupině VPMD
dle statistik nejčas-
tější příčinou prak-
tické slepoty. Při
VPMD je postiženo

centrum sítnice žluttá skvrna - latinsky makula. VPMD může začít
nepozorovaně jakoo tzv. suchá forma, kdy se na sítnici v makule
usazují zplodiny z metabolismu sítnice ve formě drúz. V tomto
stadiu může onemocnění setrvat i několik let. Vidění se zhor-
šuje velmi pomalu.. Asi v 10% se však onemocnění VPMD může
urychlit přechodemm do tzv. vlhké formy. Prvními příznaky jsou
zvlnění nebo rozmazání obrazu v centru. Zhoršování vidění je
velmi rychlé, i běheem týdnů. Postiženo je hlavně vidění na blíz-
ko a čtení. Tento okkamžik přechodu do rychlejší formy stárnutí 
je velmi důležité zaachytit včas, aby bylo možno nasadit účinnou
léčbu. Na očním odddělení Masarykovy nemocnice je makulární 
poradna, kde je možné za pomoci moderních přístrojů OCT 3
a digitální fundus kkamery dobře rozlišit, v jakém stadiu se one-
mocnění VPMD práávě nachází.
Unikátní přístroj OCT 3, který je na našem pracovišti, je svého
druhu jediný v Ústeeckém kraji. 
Přístroj pracuje naa principu odrazu paprsku infračerveného
světla od sítnice ooka. Odražené světlo je vyhodnoceno počí-

raz vrstev sítnice a okolníchm je barevný obmtačem a výsleede kemmmm 
ho nervu. vétkání i části zrrrrrakovééhhhh

ultrazvuku, je možno zachy-třením, např. šeOproti ostatnímmm vyšeeettt
buněk (rozlišení 10-20 mikro-ěř na úrovni bmětit menší detaillllly témměěě

nů).
erý je v provozu v Makulární strojem, kteříDalším špičkovvvým příss
digitální fundus kamera. Tatoení MN je  děporadně  očníhoo oo odděělleee
spolehlivě určí rozsah posti-ření OCT a etkamera doplňujjjje vyšetřttř

ní látkou. s kontrastnmžení sítnice vyšeeete řením sss
že věkem podmíněnou maku-opakovat, žzoZávěrem už zbýýývá jen zo
ě ovlivnit, jen pokud je one-no léčebněožlární degeneracccic  je mož

diu.asném stadčamocnění zachyyycycyy eno v čaaa
MUDr. Martin Hovorka

ělení, Masarykova nemocniceOční oddě

Obraz centra sítnice v řezu z přístroje OCT. Vkleslina uprostřed je místo nejostřejšího vidění žlutá skvrna - makula.
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Tématické upřesnění vzdělávacích akcí
Řešení konfli (27. 2iktů I. (2iktů I. (2 . 2.202.2008). 2.2008)ení konení kon
Existují lidé, kteří Vás vytáčí svou pouhou přítomností? Máte dojem, že s některými lidmi se prostě nelze dohodnout? Tento seminář analyzujese prostě nelz ohodnout? Tevytáčeří Vás vyeří Vás vy ččí svou pouhou přítomčí svou pouhou přítommností? Máte domností? Máte doují lidé, kteří Vují lidé, kteří V
nejčastější zdroje konfliktů, umožňuje účastníkům identifikovat vlastní typické způsoby řešení konfliktů a jejich výhody a nevýhody. Představuješení konfliktů a ich výhody a nliktůfll ů, umožňuje účastníků, umožňuje účastníkkům identifikovíkům identifikovstější zdroje konfliktů, ustější zdroje konfliktů, u
nejdůležitější pravidla konstruktivního řešení konfliktů, (asertivní) metody zvládání emocí při konfliktech a zásady pozičního a principiálníhoí při konfliktec zásady pozič(aatruktivního řešenenní konfliktů, (aení konfliktů, (asitější pravidla konstitější pravidla konst
vyjednávání. Součástí semináře je vyplnění a vyhodnocení testu „Jak zvládáte konflikty?“.cennSoučásS náře je vyplněníníí a vyhodnocení a vyhodnoceSoučástí seminSoučástí semin

Motivačně hodnotící pohovor pro vedoucí pracovníky (12. 3.2008)or pro vedoucí pravor pro vedoucí praotící pohotící pohě hodnoě hodno ccí pohovor procí pohovor proo vedro vedo
Máte problém říkat druhým nepříjemné věci? Pravidelně zapomínáte své lidi chválit? Cítíte se při zpětné vazbě nepřirozeně a v napětí? Chtělie se při zpětné bě nepřirozeněé ě i?né věci?ruhým ndruhým neém říkat ém říkat d é
byste umět své lidi motivovat pro rozvoj? Seminář představuje nejdůležitější zásady poskytování efektivní a účinné zpětné vazby, popisuje prin-ování efektivní nné zpětné vazotivovat otivovat t své lidi mt své lidi m
cipy shapingu a labellingu a model plus a delta. Ukazuje jak formulovat v rámci zpětné vazby rozvojové cíle.by rozvojové cíllingu a mllingu a mngu a labingu a lab

Úspěšný tým (26. 3.2008)6. 3.2006. 3.200ý tým (2ný tým (2
Máte ve svém týmu vysoce kvalifikované lidi, ale mají problém spolupracovat? Máte tendenci vybírat si do svého týmu lidi, kteří jsou Vám po-nci vybírat si d  týmu lidi, kteřvysoce kvvysoce kvsvém týmsvém tým
dobní? Seminář představuje principy fungování úspěšných týmů, popisuje fáze utváření týmu a jejich úskalí a představuje typické týmové role.u a jejich úska dstavuje typickdstavuje dstavuje Seminář Seminář p
Součástí semináře je vyplnění a vyhodnocení „Belbinova testu týmových rolí“.e vyplněne vyplněnstí seminástí seminá

an Benda, psycholog, psychoterapeutPhDr. Ja psycholog, psy
va nemocniceMasarykova

Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a.s. k zasílání  příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu.
OOO ččečemm hchchcecetete v v I I fnfnf lololiisistete hchch čč číísíst,t, o o čč čemem c chhchcetetee dididi kskskututovovatat,, evevenentutuálálál ěněně t tiipip n naa osos bobobnonostst,, prpracacovovišišiš ětětě n n bebeboo dididiagagnonoststiicickkokouu aa léléléččečebbnbnouou
mememetttototodddududu.. RáRáRáRáRádididididi ss seee bbbububudddededemememe VVVV V ššašašašiiimimimiiiii áánánáná ěěměměmětttytyty zz z bbabababýýývývýv ttatatat!!!!! NNNeNeNe ááváváváhhhehehejtjtjtjtjteee aaa nanana iipipipištštštštštěěěěě áánánáná !!m!m!m! IIII I ffnfnfnf llolololiiisisistttytyty jjjj jsososouuu VVVaVaVašišišišišimmm čččačačasososo iipipipisesese !!m!m!m! 
KKoKoKoKoKo tntntntntnt kakakakakakttt:t:t:t: JJJJ J Jiřiřiřiřiřiřiinininininaaaa a SSuSuSuSuSu hchchchchchááááá,á, TTTT T Tiisisisisiskkokokokoko évévévévévé aaa a a ooo o orgrgrgrgrgganananananiiziziziziz čačačačačač íníníníníní ooo o oddddddddddddělělělělělělenenenenenííííí í KZKZKZKZKZKZ, , tetetetetelllll.l.číčíčíčíčíčí lslslslslsloo:o:o:o: 444 4 447777777777771111111111202020202030303030303 , , ee-e-ee mamamamamailililililil::: : jijijijijijij iriririririnanananana sss.s.sucucucucuchhahahahaha@m@m@m@m@m@ nununununulllll.l.czczczczcz

AKCE 
únor - březen 2008

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

14.2.2008 Nejčastější kožní choroby a jejich ošetřování CVDV MNUL
14.2.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných CVDV MNULnemocných a raněných 
19.2.2008 Konference novinky v intenzivní medicíně CVDV MNUL
19.2.2008 Regionální periferní žilní vstupy CVDV MNUL
21.2.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných CVDV MNUL
25.2.-29.2.2008 Specializační kurz - základy vnitřního lékařství CVDV MNUL
25.2.2008 Management nádorových onemocnění ženských rodidel CVDV MNUL
26.2.2008 Regionální periferní žilní vstupy CVDV MNUL
26.2.2008 Řešení konfliktů I jazykové centrum MNUL
27.2.2008 Regionální odborná konference NELZP: Diagnostické obory kinosál Nemocnice Most
28.2.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných 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 raněěných. 
10.3.2008 Parentální výživa CVDV MNUL
11.3.2008 Regionální periferní žilní vstupy CVDV MNULRegionálnRegionáln
12.3.2008 Motivačně hodnotící pohovor pro vedoucí pracovníky  jazykové centrum MNUL
13.3.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných. CVDV MNULaa raněnnýchh. 08 Akreditovaný08 Akreditovaný
13.3.2008 Regionální odborná konference Sester - Děčínská nem.se představuje Děčín-Magistrát
18.3.2008 Konference „Pacient po CMP a následná RHC péče“ CVDV MNUL08 Konference „08 Konference „
18.3.2008 Regionální odborná konference NELZP - péče opacienty v gastroenterologii,
 s poruchami psychiky, zraku, sluchu, … Teplice-sál „O“ polikliniky
19.3.2008 Pacient v lékárně CVDV MNULCVD8 Pacient v lé8 Pacient v lé
20.3.2008 Enterální výživa CVDV MNUL
20.3.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných. CVDV MNULných a raněnýcch. ých. ch. CVDV MAkreditoAkredito
23.3.2008 Úspěšný tým jazykové centrum MNUL
25.3.2008 Regionální centrální žilní vstupy CVDV MNULCVDV Mní vstupy ální žilní vstupy RR giogio
26.3.2008 Regionální „Metodika a nácvik neodkladné resuscitace“  CVDV MNUL
27.3.2008 Akreditovaný kvalifikační kurz řidič dopravy nemocných a raněných. CVDV MNULých a raněných. něnýcaněnýchch. CVDVační kurz řidič dopravy nemocnýkační kurz řidič dopravy nemocnýchkredAkrAkr
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“ poliklinikyerence NELZP a lékařů - oš.péče vv urologii … Teplicgurolourolognce NELZP a lékařů - oš.péče vrence NELZP a lékařů - oš.péče v uegiooReRe
28.3.-29.3.2008 14. Podkrušnohorské elektrofyziologické dny  Červený hrádek Chomutov

Kontakty:
Děčín - Folprechová Ivana, tel. 412 705 211; Chomutov - Bc. Malá Anna, tel. 474 447 395; Mosost - Šárová Marcela, tel. 478 032 542;
Teplice p - Brabcová Soňa, tel. 417 519 204; Ústí nad Labem - Mgr. Šubrtová Lída, tel. 477 112 2 048
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