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Vážení zaměstnanci  
a klienti Krajské zdravotní,
jednou z nedůležitějších událostí naší společnos-
ti v minulém měsíci měly být volby tří členů dozor-
čí rady tak, aby mohla být v souladu se stanovami 
doplněna do konečného počtu 9. Podmiňovací 
způsob proto, že celá dvoudenní akce skonči-
la neúspěšně. Volby byly pro nedostatečnou 
účast zejména v Masarykově nemocnici neplatné 
– podmínkou platnosti je účast minimálně 50 % 
zaměstnanců.  
Určit příčiny této nepříjemné situace je velice ob-
tížné. Možná nebyla propagace ze strany vedení 
i přes velké nasazení mnoha pracovníků dostateč-

ná, možná způsobila určité znechucení hloupá kampaň odborů, které asi zapomněly, 
že se jedná o volbu zástupců všech zaměstnanců, nikoliv jen členů odborových orga-
nizací. Právě proto navrhovalo kandidáty i představenstvo s cílem umožnit ucházet se 
o místa v dozorčí radě i zaměstnancům neodborářům.
Dozorčí rada je i v současném neúplném složení plně funkční, o termínu opakování 
voleb rozhodne představenstvo společnosti na svém nejbližším jednání.  

 Ing. Eduard Reichelt 
Ředitel Krajské zdravotní, a.s. 
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Představujeme...
Mgr. Milada Petříková – Krajský odborník KZ, a.s. za obor lékárny

Jak hodnotíte vybavení a úroveň ve Va- 6
šem oboru, v rámci krajských nemocnic?
Vybavení lékárny MNUL koresponduje 
s vybavením špičkových lékárenských 
pracovišť na republikové úrovni. Politic-
ko-ekonomicko-organizační rozhodnutí, 
která vešla v platnost na začátku letoš-
ního roku vyvolala značný příliv pacien-
tů k výdejním pracovištím veřejné části 
lékárny. Tím se tento úsek lékárenské-
ho komplexu stal vysoce exponovaným 
pracovištěm. Pracovní proces ve spojení 
klient – obsluhující personál – expedo-
vaná léčiva, bylo nutno během krátkého 
časového úseku zásadně přepracovat. 
S tím souvisely i menší úpravy dispozič-
ního řešení výdejové části a navazujícího 
pracovního zázemí, včetně skladových 
prostor, které jsou v této chvíli již zreali-
zovány.
Pokud jde o technickou vybavenost lé-
kárenského komplexu jako celku, pře-
trvávají určité nepodstatné nedostatky 
v přístrojovém vybavení a v doplňování 
modernějšími prostředky výpočetní tech-
niky. To ovšem úzce souvisí s provozním 
opotřebováváním a postupným zastará-
váním původních prostředků, tato oblast 
je v současné době průběžně řešena.

Co vidíte v rámci krajského zdravotnic- 6
tví jako odborník ve Vašem oboru jako  
prioritu?
V odpovědi na předchozí otázku jsem 
záměrně vynechala jednu oblast vyba-
venosti lékárenského komplexu, kterou 

se za řadu let nepodařilo dotáhnout do 
konce. Tou je ředírna cytostatik.
Považuji totiž za prvořadý úkol stavebně 
a technicky dobudovat a dále personálně 
a organizačně zajistit provoz tohoto vyso-
ce specializovaného pracoviště.
V rámci KZ, a.s. citelně chybí a v součas-
nosti se, tato vysoce odborná činnost, 
provádí ve smluvním zařízení mimo Kraj-
skou zdravotní, a.s.
Oddělení ředění cytostatik bylo původně 
budováno již při výstavbě lékárenského 
komplexu nové krajské nemocnice před 
řadou let. Avšak v období její maximální 
rozestavěnosti došlo k zásadní změně 
koncepce této činnosti, včetně velmi pod-
statných legislativních úprav. Následně 
byly zásadně pozdrženy stavebně tech-
nické prvky a došlo jen k vyřešení perso-
nálního aspektu, tj. k výběru a vyškolení 
odborných pracovníků.
Svůj úkol vidím v koordinaci činností 
všech zainteresovaných složek, směřují-
cích k dokončení stavebních úprav, k na-
instalování složitých technologických 
celků a definitivnímu rozběhnutí praco-
viště.

Jak si představujete kooperaci jednotli- 6
vých oborů napříč KZ, a.s.?
Náplň činnosti lékárenského pracoviště 
je specificky odlišná od ostatních oborů 
v rámci Krajské zdravotní, a.s.
Hlavní náplní je zásobování ostatních 
složek, což nijak nekoresponduje s ostat-
ními zdravotnickými obory.
Hlavní cíle v této oblasti spatřuji v zásad-
ním urychlení a jednoznačném zpřesnění 
toku informací oběma směry, tj. od jed-
notlivých oborů směrem k lékárně a na-
opak, následným tokem materiálu a léčiv 
od lékárny na ostatní pracoviště. Jinými 
slovy jde o postupné odbourání komu-
nikačních problémů a zavedení přísných 
pravidel zásobování a v neposlední řadě 
i zprůhlednění finančních toků.
S tím úzce souvisí sjednocení systému 
práce všech lékáren v Krajské zdravot - 
ní, a.s.

Je něco (přístroj, technologie, odborník)  6
co závidíte kolegům v jiných regionech, 
resp. co byste pro Váš obor ráda získala?

Mluvit o závisti není na místě. Podrob-
ný pohled na lékárenskou problematiku 
vyjeví mnoho nesourodých problémů, je-
jichž řešení je každodenní součástí naší 
práce a je nezávislé na místě nebo čase 
či jednotlivcích.
Řešení úkolů je závislé na podmínkách, 
které nám nastavuje KZ, a.s. a teprve 
v druhé řadě jsou to záležitosti týkající 
se přístrojového nebo technologického 
vybavení. 
I ty je však nutno bezpodmínečně řešit. 
Jedině snad v současné době velmi dis-
kutovaná záležitost centrálního úložiště 
dat daná do správy SÚKL a následně ze 
zákona vyplývající povinnost do těchto 
úložišť předepsaným způsobem přispí-
vat, mne opravňuje k tomu, abych zde 
vyjádřila myšlenku sjednocení lékáren-
ských systémů týkajících se zpracování 
dat v lékárnách KZ, a.s. a současného vy-
řešení jednotného způsobu komunikace, 
jak mezi lékárnami, tak i vzhledem k cen-
trálnímu úložišti dat.

Co je pro náš region a nemocnice v rámci  6
Vašeho oboru typické?
Máme výraznou oporu v našem vedení, 
což se projevuje takřka ve všech aspek-
tech naší práce. Je dobré vědět, že se 
v každodenní práci můžete spolehnout 
na to, že mnohé procesy, nesouvisející 
s farmaceutickou činností, jsou řádně 
prováděny celou řadou pracovníků MNUL 
a KZ, a.s.

Celý svůj dosavadní život se věnujete  6
farmaceutickému oboru, proč jste si jej 
vybrala?
Vedu běžný život se svou šťastnou rodi-
nou. Nikdy jsem nepochybovala o význa-
mu své práce ani nežehrala nad svojí vol-
bou. Pokud jsem někdy měla sen o prožití 
svého života, pak zůstal snem a je to tak 
dobře. Pokud by se každému člověku spl-
nilo vše o čem sní nebo si přeje, pak by 
to, co žijeme, nebyl život, ale jen šedivá 
a nudná záležitost nehodná povšimnutí. 
Mám za to, že svými vědomostmi a zku-
šenostmi, které každodenně uplatňuji, 
pomáhám lidem. Tato myšlenka mně sta-
čí a vede po cestě, kterou jsem si zvolila. 

Redakce Infolistů

Mgr. Milada Petříková



4 www.kzcr.eu 5

ŠeSTá NeMOc, TřídeNNí hOrečKa
Virové onemocnění.
Inkubační doba: 5–15 dní
Výskyt: zejména kojenci do 1 roku
Příznaky: 

horečka 3–5 dní, poté prudký pokles• 
rýma• 
kašel• 
bolesti břicha• 
zvětšení lymfatických uzlin• 
v krevním obraze leukopenie s lymfocy-• 
tózou

exantém: na šíji a trupu
připomíná spálu nebo zarděnky• 

Léčba: antipyretika
Očkování: ne

INFeKčNí MONONuKLeóZa,  
NeMOc Z LíbáNí
Virové onemocnění.

vir EPSTEIN – BARROVÉ  • 
(neboli EB virus)
pokud člověk prodělá infekční mono-• 
nukleózu, získává doživotní imunitu, 
tzn., že může onemocnět jednou za ži-• 
vot

Inkubační doba: 4–6 týdnů
Příznaky: 

celková únava (trvající až několik  • 
týdnů)
febrilie až horečky• 
zánět nosohltanu• 
zvětšení lymfatických uzlin a tím  • 
nebezpečí uzávěru dýchacích cest
zpočátku se tváří jako angína• 

Vzácnější příznaky: 
zvětšená slezina a játra (a jejich zánět)• 
otoky víček a obličeje• 

diagnóza: 
krevní testy – krevní obraz = zvýšení • 
jednojaderných monocytů
jaterní testy = zvýšené hodnoty ALT, • 
AST, bilirubinu

Průběh: 
nejčastěji lehký průběh• 
u vážnějšího průběhu nutná hospitali-• 
zace

Léčba: 
ATB pouze ke zmírnění vedlejších pří-• 
znaků nemoci
antipyretika• 
klidový režim• 
dieta• 

rekonvalescence: 
krevní testy se normalizují do 3 měsíců• 
několik týdnů přetrvává snížená obra-• 
nyschopnost organismu proti infekci
bez fyzické zátěže• 
pravidelné kontroly• 
dieta 3 – 6 měsíců – • zakázán alkohol

Nevhodné:
potraviny obsahující konzervační čini-• 
dla, uzeniny, uzenářské výrobky, koření, 
potraviny s vysokým obsahem tuků, na-
dýmavé pokrmy, veškerá smažená jídla

Vhodné:
zelenina a ovoce, jíst často a v malých • 
dávkách, jedině olivový olej, a to pou-
ze do hotového jídla, neloupaná rýže, 
brambory, kroupy

ZáŠKrT, dIFTerIe
Bakteriální onemocnění.

bakterie se vyskytují v ústech, nose • 
a hrdle infikované osoby
bakterie přežívají i na povrchu předmě-• 
tů
bakterie produkují silný toxin• 

Inkubační doba: 2–5 dní
Příznaky: 

malátnost• 
nechutenství• 
bolesti v krku• 
změny na sliznici a v ústech vedou k po-• 
tížím s polykáním
zduřelé, zarudlé mandle se žlutobílými • 
pablánami
zduření podčelistních mízních uzlin• 
při neléčení se změní v těžký zhoubný • 
záškrt

povlaky se rozšíří do okolí• 
teploty 39–40 °C• 
schvácenost, dýchání ústy• 
zduření krku• 
těžký zhoubný záškrt se může změnit • 
v maligní formu – pablány ucpou hrtan, 
dítě se udusí

Léčba: ATB
Komplikace: 

zánět srdečního svalu, poškození až • 
selhání
poškození ledvin• 

Očkování: ano, hrazeno
 1. očkování – věk 9 – 12 týdnů
 2. očkování – věk 13 – 16 týdnů
 3. očkování – věk 17 – 20 týdnů
 4. očkování – věk 18 – 20 měsíců
  přeočkování ve věku 5 let

čerNý KaŠeL, dáVIVý KaŠeL, PerTuSSe
Bakteriální onemocnění.

těžký zánět postihuje sliznice dýcha-• 
cích cest

Inkubační doba: 1–2 týdny
Nakažlivost: 90%
Přenos: kašláním nebo kýcháním
Příznaky: 

2 dni po nákaze rýma, kašel, nechuten-• 
ství
po týdnu kašel silný, dávivý, křečovitý• 
postupně se při záchvatu kašle dítě • 
dusí, modrá, zvrací
kašel je typický – na vrcholu inspiria • 
dítě „zakokrhá“

Léčba: 
ATB• 
sedativa• 
O• 2

Komplikace: 
zánět mozku• 
těžké zápaly plic s vysokou horečkou• 

Očkování: ano, hrazeno
 1. očkování – věk 9–12 týdnů
 2. očkování – věk 13–16 týdnů
 3. očkování – věk 17–20 týdnů
 4. očkování – věk 18–20 měsíců
  přeočkování ve věku 5 let

TeTaNuS 
Bakteriální onemocnění.
Přenos: 

nákaza vnikne do těla otevřeným zra-• 
něním
bakterie začne produkovat toxin, který • 
se váže na nervovou tkáň

Poradna Infolistů

dětská infekční onemocnění

Příznaky: 
začíná spasmem žvýkacích svalů,  • 
tzv. Trismus (sardonický úsměv)
následně svalové spasmy, především • 
v oblasti krku a čelistních svalů
potíže s dýcháním• 
abnormální srdeční rytmus• 

Léčba: 
mírná forma • 

 – Tetanus imunoglobulin
 – Metronidazol 10 dní
 – Diazepam
 – Tetanová vakcína

silná forma • 
 – medikamenty viz. výše
 – hospitalizace na JIPu
 – aplikace imunoglobulinu do míšního 

kanálu
Očkování: ano, hrazeno
 1. očkování – věk 9–12 týdnů
 2. očkování – věk 13–16 týdnů
 3. očkování – věk 17–20 týdnů
  přeočkování ve věku 18–20 týdnů
  přeočkování ve věku 5 let
  přeočkování ve věku 14 let
  další přeočkování vždy po 15 letech

Pozor na zranění, která málo krvácejí  
(bakterie je anaerobní).
Dříve docházelo ke smrtelným komplika-
cím rodiček a novorozenců.

děTSKá ObrNa, POLIOMYeLITIda 
Virové onemocnění.
Přenos: 

zdrojem nákazy je nemocný, který vylu-• 
čuje virus stolicí

Inkubační doba: 4–14 dní
Příznaky: 

forma skrytá – inaparentní je  • 
nejčastější
forma abortivní• 

 – únava
  – subfebrilie
  – cefalea

forma paretická • 
 – subfebrilie
  – meningeální příznaky
 – svalové bolesti
  – vznik trvalých paretických změn, 
  hlavně dolních končetin
Léčba: 

kauzální 0• 

v akutní fázi tělesný klid• 
teplé obklady na svalové spasmy• 
rhb metoda sestry Kennyové• 

Komplikace: 
smrtelné postižení mozku, prodloužené • 
míchy

Očkování: ano, hrazeno
dříve: 

tzv. Sabinova vakcína• 
podání per os• 
celostátně březen a květen, vždy  • 
2 dávky (celkem 4)
přeočkování ve 13 letech• 

Nyní: 
Od 1. 1. 2007 tzv. • hexavakcína (černý 
kašel, záškrt, tetanus, HiB, žloutenka B, 
dětská obrna)

 – od 13. týdne věku 5 dávek inj
 – u nás se očkuje od roku 1957
 – v roce 1960 eradikace polio u nás

Lenka Popovská 
Zdravotní sestra Nové Lázně Teplice 

MUDr. Jiřina Středová – odborná recenze

Ve všech oblastech lidského působení se 
může vyskytnout pochybení, ta nejzávaž-
nější jsou pak jistě ta, která se týkají lidské-
ho zdraví a života. Proto ve zdravotnictví, 
při péči o pacienty, musíme na chybovost 
nahlížet zvláště přísně. Managementy ne-
mocnic se proto zaměřují na zavádění ta-
kových opatření, která trvale zvyšují kvalitu 
péče a bezpečí pacientů. Jedním z těchto 
opatření je zlepšení identifikace pacienta 
pomocí Identifikačních (ID) náramků. 

V rámci Krajské zdravotní, a.s. jsme v naší 
nemocnici o pilotním projektu přemýšleli 
už v loňském roce, mapovali jsme trh a vy-
bírali takový systém, který nám nabídne 
komplexní řešení. S vlastním zavedením 
do praxe jsme začali 17. 2. 2009 na neu-
rologickém oddělení. Každému pacientovi 
je při přijetí na oddělení připevněn ID pá-
sek na pravé či levé zápěstí, v případě za-
vedených žilních vstupů na kotník. Sestra 
pacienta poučí o důvodu použití náramku 
a předá mu informační materiál, který jsme 
k tomuto účelu připravili. Náramek je vyro-
ben ze zdravotně nezávadného a odolné-
ho materiálu a je pacientovi ponechán po 
celou dobu hospitalizace. Na náramku je 
uvedeno pacientovo jméno, příjmení, da-
tum narození, název zdravotnického oddě-
lení a čárový kód. Datum a čas připevnění 
pásku je také zaznamenán do zdravotnické 
dokumentace. 

V budoucnu počítáme ještě s dalším vy-
užitím náramků pomocí čtečky čárového 
kódu, například pro spolehlivější vedení 
zdravotních záznamů nebo podávání léků, 
či používání mobilních terminálů za pomo-
ci bezdrátové sítě. 

Za krátkou dobu, kdy systém náramků po-
užíváme, jsme se zatím nesetkali s žádnou 
negativní reakcí ze strany pacientů ani per-
sonálu. Jednoznačné stanovení totožnosti 
pacienta omezuje případné nežádoucí zá-
měny pacientů se shodnými jmény a zvyšu-
je bezpečí pacientů v nemocnici. Po vyzkou-
šení, vyhodnocení a získání zkušeností s ID 
náramky bude možné ve spolupráci s ve-
dením KZ, a.s. zavést tento systém, který 
zlepšuje bezpečnost pacienta, na další od-
štěpné závody společnosti.

Barbora Mudrová 
Hlavní sestra

Identifikace pacienta – identifikační náramky
Nemocnice Děčín

MUDr. Michael Slavík a v pozadí tiskár-
na identifikačních náramků

Š e S T á  N e M O c  •  I N F e K č N í  M O N O N u K L e ó Z a Z á Š K r T  •  d á V I V ý  K a Š e L  •  T e T a N u S  •  d ě T S K á  O b r N a
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Práce sester při roboticky asistované operaci
Masarykova nemocnice

V naší nemocnici byla v loňském roce 
umístěna nejnovější a nejpokročilejší 
verze chirurgického operačního systému 
firmy Intuitive Surgical, jedná se o nej-
lepší model da Vinci S HD. Tento systém 
umožňuje provádět různé typy roboticky 
asistovaných operací, které jsou dalším 
stupněm rozvoje miniinvazivních chirur-
gických metod (dalo by se říci vyšší stu-
peň laparoskopie). 

Součástí Centra robotické chirurgie jsou 
obory: urologie, gynekologie, břišní chi-
rurgie a krční chirurgie.
Úkolem perioperačních sester Centra 
robotické chirurgie je příprava celého 
systému da Vinci S HD k roboticky asis-
tované operaci. Systém se skládá z ovlá-
dací a operační konzole, laparoskopické 
sestavy s koagulační jednotkou. Periope-
rační sestry rouškují ramena robotického 
systému speciálními sterilními povlaky, 
jejichž součástí jsou adaptéry pro ná-
stroje a držáky na 8 mm a 5mm robotické 
trokary. Operační konzole má tři ramena 
instrumentační a jedno kamerové, které 
zajišťuje kameru s trojrozměrným obra-
zem. Robotické nástroje připravují sestry 
podle typu prováděného výkonu.
K dispozici má operatér různé typy ná-
strojů včetně těch, které využívají mono-
polární a bipolární koagulaci, dokonce 
i lze využít harmonický skalpel. Pracovní 
část nástroje umožňuje pohyb 360 stup-
ňů a přístup do míst, kam se běžnými 
nástroji operatér nedostane. Výhodou 
pro chirurga je flexibilita nástrojů, troj-
rozměrný obraz a eliminace nežádoucích 
pohybů a třesů. Nástroje jsou sterilizova-
telné, mají čipově kontrolovaný počet po-
užití. Počet použití je garantován výrob-

cem, který takto ručí za jejich bezpečnost 
a funkčnost. Výměna nástroje během 
operace je zcela obvyklá a není ztrátou 
života nástroje. Během operace sleduje 
instrumentářka s asistentem pohyb ná-
strojů na monitoru ve dvojrozměrném 
zobrazení. Asistent pomocným portem 
během operace odsává, podává stehy, 
odebírá materiál běžnými laparoskopic-
kými nástroji. 
Sestry připraví vše potřebné k operační-
mu výkonu a až poté je přivezen pacient 
na operační sál. 
Pooperační péči o nástroje zajišťuje od-
dělení Centrální sterilizace za dobré spo-
lupráce s jeho vrchní sestrou Helenou 
Burešovou. K péči o nástroje je na tomto 
oddělení k dispozici speciální ultrazvu-
ková myčka, která byla součástí dodávky 
robota.
V rámci provozu Centra robotické chirur-
gie bylo k 20. březnu 2009 provedeno 
75 roboticky asistovaných radikálních 
prostatektomií, 11 operací ledvin, 8 chi-
rurgických operací, 5 gynekologických 
operací a 4 ORL operace.

Jitka Postlerová 
Koordinátor  

Centrum robotické chirurgie KZ, a.s.

Nemocnici Chomutov bylo v uplynulém roce 
rovných 100 let.

Nikde však z historických pramenů nevyplývá, 
kdy a v jakém historickém období ji navštěvo-
vali dobrovolníci. Přinejmenším v novodobých 
dějinách o tom v pramenech není zmínky.

Historickým mezníkem lze tedy v novodobých 
dějinách naší nemocnice pokládat datum  
1. 2. 2009. Proč?

Protože od 1. 2. 2009 přináší naše nemocni-
ce novou bezplatnou službu pro pacienty. Jde 
o dobrovolnický program DOBRO-DRUH, který 
už několik let úspěšně funguje v rámci Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Zde byla 

1. 1. 2006 založena dobrovolnická kancelář, 
která od doby svého vzniku zaznamenala vel-
mi kladné ohlasy jak ze strany personálu, tak 
i především ze strany pacientů a jejich rodin.

Díky těmto ohlasům se dobrovolnictví dostá-
vá nejen do naší nemocnice, ale postupem 
času také do ostatních nemocnic Krajské 
zdravotní, a.s.

Zvládat trvale a souběžně nároky na odborné 
technické znalosti a dovednosti a zároveň se 
pacientovi věnovat i na lidské rovině není pro 
odborný nemocniční personál vůbec jedno-
duché. A v tuto chvíli přichází dobrovolník.

Do zdravotního zařízení může dobrovolník, 
člověk přicházející ze „zdravého světa“, vnést 
více lidského kontaktu pro překlenutí paci-
entových náročných chvil v nemocnici, může 
posilovat jeho duševní pohodu a jeho postoj 
k aktivní spolupráci na uzdravení. Dobrovol-
nictví je vědomá, svobodně zvolená činnost 
ve prospěch druhých, dobrovolníci ji posky-
tují bezplatně. Konkrétních činností, které 
může vykonávat dobrovolník v nemocnici je 
celá řada. Vždy záleží na domluvě s perso-
nálem na konkrétním oddělení. Název pro-
gramu DOBRO-DRUH vyplývá z přesvědčení, 
že mezi námi je mnoho dobrých druhů, kteří 
jsou ochotni pomáhat potřebným. Program 
bude získávat pro naši nemocnici dobrovol-

níky různého věku, vzdělání, povolání či spo-
lečenského postavení. Dobrovolníkem může 
být každý občan starší 15 let, který je trestně 
bezúhonný, má během týdne alespoň jednu 
hodinu volného času a který má chuť pomá-
hat. Každý dobrovolník absolvuje jednodenní 
školení, na kterém se dozví vše potřebné pro 
pohyb na oddělení a pro vykonávání jakéko-
liv dobrovolnické činnosti v rámci nemocnice. 
Během své dobrovolnické činnosti je pojištěn 
a pod supervizí. Každý dobrovolník dostane 
žluté tričko s logem programu a nemocnice, 
aby byl pro personál i pro pacienty snadno 
rozeznatelný. 

První vyškolené dobrovolníky by chtěla při-
vítat Nemocnice Chomutov, o.z. co nejdříve. 
První oddělení, na které dobrovolníci v rámci 
programu poprvé nastoupí, je LDN. Věříme, že 
postupem času bude přibývat více dobrých 
druhů a dobrovolnický program se bude roz-
šiřovat i na další oddělení nemocnice. 

Dobrovolnictví je způsob, jak pozitivně ovliv-
nit dnešní společnost a jak ukázat v mate-
rialistické době na pravé hodnoty, jako je 
například nezištný zájem o druhého člověka 
a přátelství. 

Mgr. Anna-Marie Malá  – hlavní sestra  
David Schilling – koordinátor dobrovolníků  

Nemocnice Chomutov, o.z.

historický mezník
Nemocnice Chomutov

Mgr. Anna-Marie Malá  
a David Schilling

Jitka Postlerová

Návštěva předsedy ČSSD a poslance za Ús-
tecký kraj Jiřího Paroubka v Masarykově ne-
mocnici KZ, a.s., která je  jedním z největších 
zaměstnavatelů v regionu.
Předseda ČSSD a poslanec za Ústecký kraj Jiří 
Paroubek při své návštěvě  ústecké Masary-
kovy nemocnice 14. dubna vyzdvihl skuteč-
nost, že toto významné zdravotnické zařízení  
i v rámci České republiky, v době ekonomické 
krize, garantuje svým zaměstnancům pracov-
ní místo  i mzdu podle kolektivní smlouvy.
„Podle mých informací byla 1. dubna uzavře-
na kolektivní smlouva se všemi odborovými 
svazy v Krajské zdravotní, a.s. s tím, že i přes 
některé zavádějící informace z médií se za-
městnanci nemusejí obávat propouštění ani 
snižování platů“, uvedl Jiří Paroubek.

Podle slov Petra Bendy, předsedy ústecké 
krajské ČSSD a radního Ústeckého kraje, byly 
zaměstnancům Krajské zdravotní, a.s., kde je 
předsedou představenstva, zachovány také 
všechny benefity a výhody, které zaměstnanci 
společnosti čerpají.

Krajská zdravotní, a.s. zaměstnává více než  
6 tisíc lidí a patří tak mezi nejvýznamnější 
zaměstnavatele Ústeckého kraje. Jiří Parou-
bek  se  při své návštěvě  KZ, a.s.  také zajímal 
o nové Centrum robotické chirurgie, které také 
za doprovodu ústeckých odborníků osobně 
navštívil.

Jiří Vondra 
Tiskový mluvčí KZ, a.s.

Návštěva předsedy čSSd Jiřího Paroubka
Masarykova nemocnice

 Předseda ČSSD Jiří Paroubek,   
Bc. Petr Benda a Ing. Eduard Reichelt

Výsledky voleb členů dozorčí rady společnosti KZ, a. s. 
zaměstnanci společnosti  

Dne 22.–23. 4. 2009 proběhly volby čle-
nů Dozorčí rady společnosti Krajská zdra-
votní, a.s. zaměstnanci společnosti.
Voleb se zúčastnilo 2858 voličů z celko-
vého počtu 6708 oprávněných voličů, 
což činí 42,61 %. 
Dle bodu 1.2. Volebního řádu pro volbu 
a odvolání členů Dozorčí rady společ-
nosti Krajská zdravotní, a.s. zaměstnan-

ci společnosti se k platnosti volby člena 
dozorčí rady zaměstnanci vyžaduje, aby 
se voleb zúčastnila alespoň polovina vo-
ličů. 

Vzhledem k tomu, že se voleb nezúčast-
nila potřebná alespoň polovina oprávně-
ných voličů, jsou volby členů do Dozorčí 
rady společnosti Krajská zdravotní, a.s. 
zaměstnanci společnosti dle ustanovení 

1.2. Volebního řádu považovány za ne-
platné.
Účast voličů na volbách členů dozorčí 
rady zaměstnanci společnosti v  jednot-
livých odštěpných závodech je procentu-
álně vyjádřena v tabulce.
V Ústí nad Labem dne 24. 4. 2009

JUDr. Zuzana Petrovská 
Předseda hlavní volební komise

Odštěpný závod KZ, a.s. Děčín Ústí n. L. Teplice Most Chomutov celkem:

účast v % 64,04 29,80 41,79 49,21 52,95 42,61
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V  širokém  sortimentu  zboží  nalezne  každý  něco 
pro sebe či své blízké. 
Od hraček a kousátek pro ratolesti od 0 roků, přes 
praktické a funkční věci až po dózu na zubní proté-
zu nebo ponožky na chladné nožky pro 99leté.
Přijďte  si  vybrat  z  nabídky  ortopedické  obuvi  od 
českých  výrobců,  ponožek,  punčoch  nejen  na 
křečové žíly, bandáží a ortéz, kojeneckého zboží, 
masážních a cvičebních pomůcek, tonometrů, glu-
kometrů  i příslušenství, nabízíme i čtecí brýle od  
0,5 do 3,5 dioptrie.
V Masarykově nemocnici funguje stomická porad-
na, se kterou úzce spolupracujeme při výdeji sto-
mických pomůcek. Dále pak spolupracujeme s di-
abetickou  a  podiatrickou  ambulancí,  pro  jejichž 
klienty a nejen pro ně také zajišťujeme zdravotnic-
ké prostředky.
Na Vaší návštěvu se těší kolektiv zdravotnické pro-
dejny každý pracovní den od 7:30 do 16:00.

POraDíMe, POMůžeMe, ObslOužíMe, cO NeMáMe – ObjeDNáMe.

Zdravotnická prodejna Mn
Vás zve k návštěvě

Nyní v akci: 
MOliMeD iNkONtiNeNtNí VlOžky  
– všechny velikosti – 2 balení  
+1 zdarma při nákupu za hotové

curaPrOx zubní kartáčky 1560 soft balení 

curaPrOx zubní kartáčky 3960 super soft balení

curaPrOx zubní kartáčky 5460 ultra soft balení

Telefon: 477 112 151

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o.z. obdržela 
od Nadace Křižovatka 23 nových moni-
torů dechu pro malé pacienty z Dětské  
kliniky a Novorozeneckého oddělení.  
Celková hodnota Apnea monitorů BABY-
SENSE II činí 66 700 Kč.
Apnea monitor BABYSENSE II je mobilní 
přístroj, sloužící ke sledování dechu no-
vorozenců. Čidla, umístěná v podložce 
dětské postýlky, sledují dech novoro-
zence a případné selhání bezprostředně 
signalizují prostřednictvím připojeného 
akustického hlásiče. Jednoduchý přístroj 
je významným pomocníkem v prvních 
měsících života novorozence.
Monitory dechu pomáhají nejen zdravot-
nímu personálu, ale i samotným mamin-
kám. Významnou měrou se podílejí na 
snížení rizika „Syndromu náhlého úmrtí 
novorozenců – SIDS“ v souvislosti s pří-
padnou zástavou dechu.
Předání daru od Nadace Křižovatka  
proběhlo prostřednictvím Komunitní na-
dace Euroregionu Labe, která zprostřed-
kovala sponzorské dary od firem Viamont 
DSP, a.s., BLACK & DECKER, s.r.o. a Fondu 
KS Kolbenschmidt CZ.
Zástupci firmy Viamont DSP, a.s., výrobní 
ředitel Ing. Jiří Klier a vedoucí kanceláře 

obchodního ředitele Ing. Richard Bauer, 
předali celkem deset monitorů na Novo-
rozenecké oddělení Masarykovy nemoc-
nice, zastoupené primářem MUDr. Pet-
rem Jancem.

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., primář Dět-
ské kliniky Masarykovy nemocnice, přijal 
od zástupců firmy Viamont DSP, a.s. pro 

svou kliniku sedm monitorů. Další tři mo-
nitory předala klinice Markéta Řeháková, 
zastupující firmu BLACK & DECKER, s.r.o.
Posledním obdarovaným bylo Odděle-
ní dětské chirurgie, zastoupené primá-
řem MUDr. Petrem Polákem. Chybějící 
zástupce Fondu KS Kolbenschmidt CZ 
zastoupil organizátor celé akce Ing. Vlas-

timil Novotný, člen správní rady Nadace 
Křižovatka.
Za Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykovu 
nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. podě-
koval všem přítomným náměstek pro 
zdravotní péči MUDr. Daniel Nalos.
Převzato z tiskové zprávy Nadace Křižo-
vatka, ze dne 14. 4. 2009

Nadace Křižovatka byla založena počát-
kem roku 1995, s cílem pomáhat posti-
ženým dětem a spoluobčanům. Za střed 
svého zájmu si nadace zvolila – jako jedi-
ná organizace v České republice - pomoc 
dětem, ohroženým „Syndromem náhlého 
úmrtí novorozenců – SIDS“.
Za dobu svého působení předala Nadace 
Křižovatka k dnešnímu dni 2925 monito-
rů BABYSENSE II, do nemocnic ve všech 
regionech České republiky. V průběhu 
roku 2009 a další léta se bude Nadace 
Křižovatka snažit doplňovat těmito mo-
nitory všechna dětská a novorozenecká 
oddělení nemocnic, jednotky intenzivní 
péče a dále Kojenecké ústavy a Dětské 
domovy v celé naší republice.

Jiří Vondra 
Tiskový mluvčí KZ, a.s.

Monitory dechu pro nejmenší pacienty
Masarykova nemocnice

2 + 1

Člen správní rady Nadace Křižovatka 
Ing. Vlastimil Novotný

„30 dnů pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod“

Den oTeVřenýCh DVeří  
neuRoLogICKého oDDěLení  

TePLICKé neMoCnICe
14. května 2009

Pořádáno pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové a ve spolupráci s předse-
dou představenstva Krajské zdravotní, a.s. bc. Petrem bendou a primátorem statutárního 
města Teplice Jaroslavem Kuberou.

6. května 2009 Nemocnice chomutov, o.z.  a 14. května 2009 Nemocnice Děčín, o.z.

Zástupci dárců  Viamont DSP, a.s., BLACK & DECKER, s.r.o.  
a Fondu KS Kolbenschmidt CZ s lékaři a sestrami
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Informace k přechodu KZ, a.s. na bezfilmový provoz 
v zobrazovací diagnostice

FILMLeSS PrOVOZ

Díky digitalizaci radiologických oddělení přechází 
od letošního roku společnost Krajská zdravotní na 
tzv. „filmless“ provoz. To znamená, že RTG sním-
ky a výsledky dalších specializovaných vyšetření 
(magnetická rezonance, CT, ultrazvuky, angiografie) 
budou zdravotníkům přístupny v počítači v digitál-
ní podobě. Odpadá tím nutnost čekání na vyvolání 
fotografií z vyšetření a výsledky jsou ihned po jeho 
provedení uloženy ve společném PACS systému 
a zdravotník je tak má okamžitě k dispozici. PACS 
(Picture Archiving and Communication System) je 
počítačový systém, který zajišťuje akvizici, archiva-
ci a distribuci snímku v rámci celé počítačové sítě. 
Systém rovněž ošetřuje vizuální získávání všech 
informací pro účel diagnostiky a přenos informací 
mezi lékaři na vzdálených pracovištích. Získané 
snímky je nyní možné v rámci Krajské zdravotní ne-
chat posoudit zdravotníkem – specialistou v jiném 
městě, aniž by pacient musel být transportován ji-
nam, či aby tento odborník naopak musel přijet za 
pacientem nebo za svým kolegou.

Propojení pracovišť krajské zdravotní

Všech pět lokalit Krajské zdravotní je vysokorych-
lostně propojeno s datovým centrem Krajské zdra-
votní pomocí tzv. nenasvícených optických vláken 
a využívá společný archivační a komunikační ob-
razový systém pro ukládání vlastní obrazové doku-
mentace, ke kterému jsou připojeny či přepojovány 
všechny digitální resp. digitalizované modality Kraj-
ské zdravotní.

Počítačová síť v jednotlivých lokalitách KZ je z pro-
středků Evropské unie modernizována tak, aby její 
výkonnost nepředstavovala pro digitalizaci radi-
ologie žádná omezení, posilována je i v ostatních 
zdravotnických provozech KZ. Postupně je v celé 
Krajské zdravotní zpřístupňováno specializované 
programové vybavení, umožňující manipulaci s tak-
to uloženou obrazovou zdravotní dokumentací. 

Pacs systém

Srdcem PACSu Krajské zdravotní je robustní sys-
tém MagicStore verze 50 společnosti Siemens 
(unix, RAID FC 0,8 TB, NFS přístup MAS min. 20 TB). 
Jedná se o koncepčně starší, dnes již překonané, 
ale v řadě i největších zdravotnických zařízení po 
celém světě dosud používané řešení. V rámci pro-
jektu „Optimalizace logistických a obslužných pro-
cesů“, přijatého k financování z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj  prostřednictvím Regionálního 
operačního programu regionu soudržnosti Severo-
západ (ROP), bude tento systém modernizován či 
nahrazen soudobým řešením, kapacity PACSu pak 
budou velmi výrazně posíleny jak z pohledu výkon-
nosti, tak i spolehlivosti a paměťových zdrojů.

Způsob práce se systémem na klinických odděle-
ních 
Základem pro komunikaci lékařů z klinických od-
dělení a klinik KZ s PACSem je žádanka v nemoc-
ničních informačních systémech (dále NIS). Z NIS 
(Akord, Clinicom – CareCenter, Medea) je odesílána 
žádanka na vyšetření – např. požadavek na RDG 
snímek. Tento požadavek se přenese do Radiolo-
gického informačního systému (dále RIS), ze kte-
rého jej obsluha na RDG oddělení přijme a uvolní 
pro zpracování na konkrétní modalitě (myšlena 
např. skiagrafie, CT, MR, či čtečka fosforových ka-
zet) formou worklistu (pracovního listu) pro danou 
modalitu. Když je snímek pořízen, je v RISu sepsán 
nález. Platný nález odchází zpět do NISu současně 
s tzv. hypertextovým odkazem. Po kliknutí na tento 
odkaz se otevře v internetovém prohlížeči snímek či 
série snímků pro danou žádanku.

Odlišně postupujeme v odštěpných závodech či na 
pracovištích, kde ještě nebyl zaveden nemocniční 
informační systém (MO, TP). RDG oddělení zadává 
údaje do RISu z papírových žádanek, další část 
zpracování na RDG zůstává shodná, pouze nález je 
k žadateli distribuován po vytištění standardní ces-
tou. I bez NISu lze přistupovat ke snímkům, i když 
méně komfortně. Lékař si musí v internetovém 
prohlížeči pod svým přihlášením spustit program 
MagicWeb, ve kterém může (po vyhledání konkrét-
ního pacienta přes rodné číslo či příjmení) pořízený 
snímek prohlížet a manipulovat s ním.

Práce se systémem na radiologii
V novém systému je odlišná i práce radiologických 
asistentů a lékařů radiologů. Větší důraz je kladen 
na provázání radiologie s nemocničními systémy. 
Je nutné zachovávat jednoznačnou identifikaci 
snímků s accession number z NISu až na modalitu 
a zpět.

Po přijetí žádanky RISem (elektronicky z NISu či 
ručním pořízením) je žádanka přidělena konkrét-
nímu pracovišti. Na základě dostupných informací 
o funkčnosti modalit či obsazenosti konkrétních 

pracovišť obsluhou se v RISu na radiologickém od-
dělení zadá, které konkrétní pracoviště bude danou 
žádanku obsluhovat. Na zvolené pracoviště (moda-
litu) je požadavek odeslán z RISu formou worklistu 
spolu s accession number speciálním softwarem 
IKC. Obsluze se zobrazí základní údaje přímo v mo-
dalitě společně se základní diagnózou a identifika-
cí požadované procedury. Vzniklý snímek či série 
snímků jsou odeslány do PACSu a pokud modalita 
generuje stavové informace, jsou odeslány i na IKC 
pro automatické ukončení odesílání worklistu. Kaž-
dá modalita má minimálně dva způsoby nastavení 
pro odesílání snímků. Prvním je vždy odeslání na 
centrální PACS (zajišťuje archivaci a zobrazení sním-
ků klinikům na odděleních KZ) a druhým tzv. lokální 
PACS, kde jsou snímky udržovány minimálně 3 mě-
síce dostupné pro případ nedostupnosti centrálního 
PACS. Pro potřeby diagnostického popisu jsou nově 
ve všech odštěpných závodech (vyjma Ústí nad La-
bem) instalovány minimálně 3 nové třímonitorové 
stanice zajišťující manipulaci se snímky jak lokálně 
uloženými, tak i z centrálního PACS. Funkce autorou-
tingu redistribuuje snímky z modality okamžitě po 
jejich doručení i na další diagnostické stanice podle 
potřeby radiologického pracoviště. Tyto speciální 
stanice umožňují např. postprocessing či 3D rekon-
strukce pro diagnostiku i pro např. další vědeckou 
či výukovou činnost. Výsledky postprocessingu a 3D 
rekonstrukcí jsou následně také uloženy do centrál-
ního PACS k archivaci a zajištění dostupnosti klini-
kům na odděleních KZ.

snímky pro externí žadatele

Kromě zdravotníků KZ existují i externí žadatelé 
o vyšetření pacientů na radiologii a stále častěji 
požadují předání obrazové dokumentace i přímo 
vyšetřovaní klienti (pacienti). Jedním z možných 
postupů je poměrně nákladné vytištění snímku 
DICOM tiskárnou, dalším je předání snímků elek-
tronicky formou vypálení na CD či DVD médium KZ. 
Všechna RDG pracoviště mají k dispozici speciální 
CD a DVD média, obsahující jedinečné identifikač-
ní evidenční znaky, pro předání klientovi. Každé 
předání musí být zaznamenáno v předávací knize, 
včetně informace komu konkrétně bylo předáno 
konkrétní CD a DVD. Tím jsou mj. chráněni pracov-
níci radiologie i celá KZ před případnými problémy 
s ochranou osobních údajů klientů KZ.

Ing. Martin Zeman – vedoucí CIS KZ, a.s  
 Jan Pejchal – manager  ICT

Specializovaná oční ambulance 
Nemocnice Most

Naše specializovaná ambulance již byla 
v těchto novinách představena. Nyní bych 
se chtěla zmínit o nejčastěji dispenzarizova-
ných očních onemocněních.
Velkou většinu našich pacientů tvoří diabeti-
ci. Diabetes mellitus způsobuje poškozová-
ní cév v celém těle, tzn. i v oku. Projeví se to 
změnami na očním pozadí. Pacient nemusí 
mít zprvu žádné obtíže, proto každý diabetik 
by měl mít nejméně jedenkrát do roka oční 
kontrolu. Mnozí pacienti o tomto neví, ale 
jsou i tací, co si říkají: „Nemám obtíže, co 
bych tam chodil.“ Je to velmi mylný postoj, 
protože když už jsou obtíže, může být tzv. 
pozdě.
Do naší ambulance chodí pacienti již s dia-
betickou retinopatií. Diabetici beze změn na 
očním pozadí jsou vyšetřeni na poliklinice.
Diabetická retinopatie je narušení hemato-
okulární bariéry a obliterace kapilár. Úzce 
souvisí s délkou trvání diabetu, s hladinou 
glukózy v krvi, zejména s hladinou glykova-
ného hemoglobinu (dlouhodobého), s krev-
ním tlakem, s hyperlipidémií a s indexem 

tělesné hmotnosti (BMI). Chronická hyper-
glykémie však poškozuje autoregulační 
schopnosti cév sítnice. Při náhlé a důsledné 
kompenzaci glykémie může dojít ke zhorše-
ní sítnicového nálezu. Prudce snížená glyké-
mie, na podkladě prudkého zpomalení prů-
toku krve, vede k hypoxii sítnice se vznikem 
retinálních infarktů. Aby mohly správně rea-
govat autoregulační mechanismy, je vhodné 
glykémie snižovat postupně.
Klasifikace diabetické retinopatie je dána 
přítomností intraretinálních mikrovaskulár-
ních změn (NPDR – neproliferativní diabetic-
ká retinopatie) a na přítomnosti či nepřítom-
nosti neovaskularizací (novotvořených cév) 
a fibrózních tkání na povrchu sítnice (PDR 
– proliferativní diabetická retinopatie).
 Vyšetřovací metody: 
1) základní

zraková ostrost• 
vyšetření předního segmentu na štěrbi-• 
nové lampě
biomikroskopie či oftalmoskopie – vy-• 
šetření zadního segmentu v mydriase

2) speciální
FAG – Fluorescenční angiografie – vyšet-• 
ření sítnice za pomoci kontrastní látky
fundus kamera – focení očního pozadí• 
OCT – optická koherentní tomografie – • 
vyšetření makuly – edém, díra
ultrazvuk – krvácení do sklivce či odchlí-• 
pení sítnice

 Terapie:
1)  konzervativní

spolehlivá farmakologická léčba nebyla • 
dosud objevena
důsledná dieta• 
laserová léčba • 

laserová fotokoagulace se provádí  –
v mydriase a v topické anestézii

jde o aplikaci laserového paprsku na  –
sítnici pomocí argonového laseru
laserový paprsek je přiváděn ze štěr- –
binové lampy, často přes Goldmanovu 
kontaktní čočku
svazek paprsků je vstřebáván cílovou  –
tkání a působí její koagulaci, uzavře 
prosakující mikroaneurismata či ošet-
ří změny v pigmentovém epitelu
zajistí zlepšení prokrvení sítnice, okys- –
ličení
významně snižuje riziko oslepnutí  –
a zvyšuje naději na udržení či zlepšení 
zraku

2)  chirurgická
je indikována při progresi nálezu na sít-• 
nici
intravitreální aplikace léčebného prepa-• 
rátu – aplikace léku do sklivce u cystoid-
ního makulárního edému (prosakování 
způsobené narušením těsného spojení 
mezi buňkami pigmentového epitelu) 
PPV • 

pars plana vitrektomia –
mikrochirurgická operace v celkové či  –
lokální anestézii
odstranění sklivce vitrektomem, zhod- –
nocení nálezu a další případné kroky 
jako je např. peeling epiretinálních 
membrán, uvolňování fibrovaskulár-
ních vitreoretinální srůstů a trakcí, 
fotokoagulace  sítnice endolaserovou 
sondou a vnitřní tamponáda expan-
zivním plynem č silikonovým olejem. 

Věřím, že tato zpráva pomohla alespoň ně-
kolika klientům a ostatním čtenářům trochu 
se zorientovat v tomto závažném onemoc-
nění a pochopili nutnost pravidelných kon-
trol diabetiků na oční ambulanci.

Marie Uherová 
Nemocnice Most, o.z.

Sítnice

9. ročník evropského dne melanomu 
V rámci 9. ročníku evropského dne melanomu v české republice proběhne  

na kožním oddělení Masarykovy nemocnice 
dne 11. 5. 2009 bezplatné vyšetřování pigmentových znamének. 
ambulance budou otevřeny od 8.00 do 14.00 hodin. Objednání není nutné.

MelanoM day
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Zvyklosti a rituály v těhotenství pohledem několika kultur
I. část – vyspělé země

Těhotenství je v životě žen na celé Zemi zá-
sadní změnou v jejich dosavadním životě. 
Jeho prožití však záleží na společenství, 
a jeho kulturních zvyklostech, ve kterém 
žena žije. Zatímco pro ženy z vyspělých 
států se zdravotní péčí zaštítěnou kva-
litním vybavením porodnic a porodních 
sálů, neustálou pohotovostí lékařů a pří-
stroji umožňujícími monitorování ještě 
nenarozeného dítěte, jsou pověry již jen 
k pousmání a zpestření doby očekávání. 
Někdo se jimi však i tak nechá ovlivnit.
U žen z chudých států či kmenů je na do-
držování takových zvyklostí kladen velký 
důraz a kolikrát jsou opravdu otázkou „ži-
vota a smrti“. Bohužel v důsledku chybě-
jící dostatečné zdravotnické péče je zde 
vysoké procento úmrtnosti novorozenců, 
kojenců, ale i žen samotných.
Ve vyspělých zemích ženy podstupují 
během těhotenství mnohá kontrolní vy-
šetření, ukazující na jejich zdravotní stav 
a vývoj dítěte. Patří sem základní krevní 
testy včetně vyš. AFP v krvi pro vyloučení 
Downovy choroby. Dále pak pravidelný ul-
trazvukový screening. Dnes je častá také 
amniocentéza z věkové indikace nebo 
jako přesnější vyš. pro positivní výsledek 
zmíněného AFP vyš. Porod samotný probí-
há v nemocničním zařízení s potřebným 
přístrojovým vybavením a pohotovostí 
lékařů a sester. Přítomnost otce u porodu 
je dnes skoro samozřejmostí. Sporadicky 
ženy rodí doma za přítomnosti porodní 
báby. I zde je však neustále připraven pří-
padný rychlý převoz do nemocnice.
I v této moderní a rychlé době však neu-
stále přetrvávají pověry týkající se těho-
tenství, porodu a doby šestinedělí, jenž se 
předávaly po generace z matky na dceru. 
V dřívějších dobách, pokud se jimi žena 
neřídila, čekalo ji neštěstí, ať už potrat 
nebo postižené dítě. Dnes jsou již naštěs-
tí ženy rozumné a „chytrým“ radám nevěří 
tak, jako naše prababičky. 
Mezi nejčastější pověry týkající se těho-
tenství a porodu u nás patří: 

Když se těhotná lekne a sáhne si na • 
některou část svého těla, děcko bude 
mít tamtéž znamení. Podívá-li se tě-
hotná do ohně, bude mít děcko ohňo-
vé skvrny.

Žádný jiný pohyb v těhotenství nena-• 
hradí vytírání podlahy. Jedině tím se 
zabrání, aby lůžko nebylo přirostlé. 
Má-li těhotná v obličeji hnědé skvrny, • 
bude mít dceru, která ubírá matce krá-
su. Nemá-li skvrny, bude mít syna.
 Má-li těhotná břicho dopředu špičaté, • 
bude mít dceru - pyšní se. Je-li břicho 
pěkně kulaté, bude mít hocha.
Když těhotná žena nosí horké hrnce na • 
břiše, bude mít přirostlé lůžko.
Když jí těhotná mnoho chleba, bude • 
mít dítě velkou hlavičku. 

Pohlaví dítěte se přesně určí pomocí • 
prstenu, přivázaného na nitce. Konec 
nitky drží těhotná klidně a čeká, až se 
prsten začne sám pohybovat. Kývá-li 
se, bude mít chlapce, otáčí-li se, bude 
to děvče. 
Výbavičku a kočárek nesmí rodiče po-• 
řizovat před narozením miminka, jinak 
miminko zemře.
Rodička snadněji a rychleji rodí, napi-• 
je-li se svěcené vody. Porod snadněji 
probíhá, vymaže-li se pochva omast-
kem (sádlo, máslo).
Když porod dlouho trvá, je třeba ote-• 
vřít všechny zámky u skříní, tak se ote-
vře cesta pro plod.

Trvá-li porod dlouho, mají se rozváza-• 
ti všechny uzle, aby se porod uspíšil. 
Porod postupuje rychleji, přijde-li sou-
sedka.
Rodička po porodu nesmí usnout, aby • 
děcko nezemřelo.
Trvá-li porod dlouho, bude to děvče. • 
Zakopeme-li lůžko ke stromu, který má • 
červená jablka, má dítě červená líčka.
Je-li velké lůžko, bude dítě mít poho-• 
dlný život. 
Pupeční šňůru nutno schovat, přináší • 
dítěti štěstí. 
Dá-li se nad pupeční pahýl švestka, • 
lépe odpadne. 
Pověsí-li se zbytek pupečníku na vyso-• 
ký strom, dosáhne děcko v dospělosti 
vysokých hodností. 
Když odpadne pupeční pahýl, má se • 
třikrát ve vzduchu otočit kolem hlavy, 
aby děcko bylo chytré.
Mělo-li děcko pupečník kolem krku, • 
v dospělosti se oběsí.
Po porodu se nemá šest neděl větrat, • 
aby rodička neofoukla. 
Nedělka nesmí choditi v létě na pole, • 
když má býti bouře, jinak do ní sjede 
blesk. 
Nedělka nesmí do roka na hřbitov, aby • 
děcko nezemřelo. 
Nedělka nesmí na půdu a do hospo-• 
dy. 
Nedělka, která nosí šátek na hlavě, • 
nemá těžkých snů. 
Nedělka nesmí navštěvovati nedělku, • 
nebo jedna z nich zemře. 
Která nedělka nepije kořalku, „nevy-• 
čistí se“.
Nedělka nesmí v šestinedělí s dítětem • 
ven, aby nebylo toulavé. 
Přijde-li někdo k rodičce na návštěvu, • 
musí si sednout, aby nevynesl dítěti 
spaní.

Ve II. dílu se můžete těšit na porodnické 
zvyklosti černošského kmene Tanzan-
ců, indiánských Šošonů, mongoloidních 
Quayanců a Tibeťanů.

Pokračování Příště...
 Julie Míchalová 

Gynekologicko-porodnické oddělení 
Nemocnice Chomutov, o.z.

SOuhrN
Péče o pacienta ohroženého vznikem 
dekubitu je velkou výzvou pro ošetřující 
personál. Výzvou ve smyslu snahy o účin-
nou prevenci vzniku dekubitu a ošetřová-
ní pacienta s dekubitem již vzniklým. 

KLíčOVá SLOVa
dekubitus, motivace, prevence, standar-
dy ošetřovatelské péče, kontinuita

ÚVOd
Péče o pacienta s dekubitem vyžaduje 
komplexní ošetřovatelskou péči. Tato 
péče klade velké nároky na ošetřující 
personál. Vyžaduje od ošetřujícího per-
sonálu znalosti anatomie, patofyziolo-
gie, znalost produktů vlhkého hojení ran 
a mimo jiné i důsledné vedení dokumen-
tace včetně fotodokumentace. 

ObSah 
V roce 2008 bylo na I. interním odděle-
ní ošetřeno dle hlášení vzniku dekubitu 
celkem 174 pacientů s dekubitem. Nej-
náročnější je péče o pacienty s dekubi-
tem 3. a 4. stupně, kterých bylo celkem 
31 dekubitů 3. stupně a 19 dekubitů  
4. stupně. Z 31 hlášených dekubitů  
3. stupně vzniklo 30 dekubitů v jiném 
zdravotnickém zařízení, doma či na ji-

ném oddělení. Všechny hlášené dekubity 
4. stupně vznikly v jiném zdravotnickém 
zařízení, doma či na jiném oddělení. Od 
roku 2005 jsou platné ošetřovatelské 
standardy závazné pro všechna oddělení 
Nemocnice Most, o.z. Od roku 2004 v ne-
mocnici pracuje tým konzultantek pro 
hojení chronických ran. V prvním čtvrtletí 
roku 2008 jsme zaznamenali velký ná-
růst pacientů přijatých s dekubity 3. a 4. 
stupně na oddělení z jiného oddělení, 
zařízení. Tento nepříznivý vývoj byl pro 
I. interní oddělení velkou výzvou a sou-
časně zátěží. V letošním roce probíhá od 
ledna do června šetření v rámci nemoc-
nice zaměřené na ošetřování pacientů 
s dekubity na jednotlivých odděleních. 
Cílem šetření je zjistit, jak jsou na jed-
notlivých odděleních pacienti ošetřováni 
a především, zda ošetřující personál po-
užívá produkty vlhkého hojení ran a zda 
tyto produkty působí při hojení dekubitů 
efektivně. 

VýZVa 
Ošetřovat pacienty s minimální sebe-
kontrolou, imobilní, s vysokým rizikem 
vzniku dekubitu je rozhodně výzvou pro 
ošetřující personál. Současně ošetřovat 
pacienty již se vzniklým dekubitem růz-
ného stupně vyžaduje od ošetřujícího 
personálu vysokou erudovanost. Samo-
zřejmě že nejúčinnějším prostředkem je 
především prevence. Záleží na zkušenos-
ti a kreativitě ošetřujících, které prostřed-
ky při prevenci vzniku dekubitu použijí, 
zda polohování, mikropolohování, kine-
stetickou mobilizaci, prvky z konceptu 
bazální stimulace, vhodné polohovací 
pomůcky a v neposlední řadě některý 
z celé řady produktů vlhkého hojení ran, 
které jsou určeny zejména pro prevenci 
např. Mepilex® Border Sacrum, Mepi-
lex® Heel atd..
Současně jde i o to, aby se stávající stu-
peň dekubitu nezhoršil, zde je především 
na místě zkvalitnit komplexní ošetřova-
telskou péči, zejména péči o hydrataci 
a výživu a vhodné je opět použít produkty 
vlhkého hojení ran dle stupně dekubitu. 

ZáTěž
Ošetřování pacientů ohrožených vznikem 
dekubitu vyžaduje od ošetřujícího perso-
nálu důsledné zohlednění všech faktorů 
ovlivňujících vznik, rozvoj, zhoršení de-
kubitu. Vzhledem k počtu personálu na 
oddělení jde o „jistou“ zátěž, neboť ohro-
žený pacient musí být častěji polohován, 
mobilizován. Zátěží při ošetřování paci-
entů s dekubitem je absence závazných 
guidelines pro léčbu ran v rámci zařízení 
a guidelines s celostátní platností. Přes-
tože máme závazné standardy, jsou pa-
cienti na jednotlivých odděleních různě 
ošetřováni. Není tak zajištěna kontinuita 
při léčbě dekubitu v případě překladu 
pacienta na jiné oddělení či do jiného 
zařízení. Tato nejednotnost souvisí s eko-
nomickou zátěží. O účelnosti používání 
produktů vlhkého hojení ran se lze pře-
svědčit provedením vlastní srovnávací 
kalkulace. Ekonomické ospravedlnění 
používání produktů vlhkého hojení ran je 
v jeho důsledné kontinuitě. O personální 
zátěži jsem se již zmínila. Dalším zatěžu-
jícím faktorem je nezajištěná kontinuita 
v léčbě dekubitu při překladu do násled-
ného zařízení.

ZáVěr
Ráda bych touto cestou poděkovala ošet-
řujícímu personálu I. interního oddělení 
v Mostě za důsledné vedení hlášení vzni-
ku dekubitu, za nezkreslování zjištěných 
výsledků a především za provádění peč-
livé prevence vzniku dekubitů u ohrože-
ných pacientů.
Každý ošetřující má osobní odpovědnost 
a měl by mít i osobní zájem na poskyto-
vání kvalitní komplexní ošetřovatelské 
péče poskytované v souladu se stan-
dardními postupy, nejnovějšími poznat-
ky vědy atd..
Co tedy znamenají dekubity pro ošetřují-
cí personál? Výzvu nebo zátěž? 
Odpověď na tuto otázku hledá každý 
z ošetřujících sám. 

Hana Nedělková, R.N. 
Nemocnice Most, o.z.

dekubity – výzva nebo zátěž
Nemocnice Most

Hana Nedělková
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rehabilitace na OrO
Nemocnice Teplice

„ORO“ – ošetřovatelsko-rehabilitační 
oddělení, které je součástí KZ, a.s. – Ne-
mocnice Teplice, o.z., má 61 lůžek. Pri-
mářem oddělení je MUDr. Eva Šimralová. 
Hlavní náplní je následná rehabilitační 
a ošetřovatelská péče.  

Na oddělení jsou klienti překládáni ze 
všech akutních lůžek Teplické nemocni-
ce. Podmínkou k přeložení je stabilizace 
zdravotního stavu klienta. Většinou jsou 
na oddělení překládáni lidé imobilní, 
inkontinentní a někdy hůře orientovaní, 
což velkou měrou komplikuje následnou 
rehabilitaci. 
Z chirurgického oddělení jsou překládáni 
pacienti zejména po operacích zlomenin 
různého typu, amputacích, břišních ope-
racích, ale i s onkologickými nemocemi.
Z ortopedie po operacích kyčelních, ko-
lenních a ramenních kloubů, pro nestabi-
litu v důsledku gonartroz a coxartroz. 
Z neurologického oddělení nejčastěji po 
CMP (centrálních mozkových příhodách) 
a jiných neurologických onemocněních. 
Z interního oddělení jsou to klienti s růz-
nými typy interních chorob, nejčastěji 
po IM (infarktu myokardu) s DM (cukrov-
kou), metabolickými poruchami a atero-
sklerozou.
Na ORO pod vedením lékařů pracují 3 fy-
zioterapeutky. Denně všichni klienti cvičí 

kondiční, dechová a individuální cvičení 
dle diagnóz. Co nejdříve, jakmile to zdra-
votní stav klientů dovolí, dochází k nácvi-
ku postupné vertikalizace (nácvik sedu, 
stoje, chůze), což je pro starší klienty vel-
mi důležité. 

Na doporučení lékařů na oddělení pro-
vádíme procedury fyzikální terapie - 
MAGNETOTERAPII - účinky této léčby se 
uplatňují především v oblasti analgetic-
ké (klidné bolestivé stavy), protizánětlivé 
a hyperemizující (rozšiřující krevní cévy). 
Nejčastěji se magnetoterapie na našem 
oddělení aplikuje na protahované (zdlou-
havé) hojení zlomenin, degenerativní 
onemocnění kloubů (artrózy), poúrazové 
bolesti, otoky po distorzích, CB, CC a LS 
syndromů (bolesti páteře). 

Dále na oddělení klientům aplikujeme 
diadynamik, ultrazvuk a solux. Podle po-
třeby mohou klienti využívat přístroj na 
perličkové koupele.

K procvičování jemné motoriky a nácviku 
řeči (kromě afatického slovníku) používá-
me různé stolní hry a panely s předměty 
denní činnosti (vodovodní kohoutky, bota 
na procvičování vázání tkaniček, vypína-
če atd.). Všechny pomůcky jsou na mo-
bilních stolcích, takže je můžeme dovézt 
až na pokoj klienta. Používáme i hračky 
na podporu kognitivního myšlení.

Imobilní pacienty polohujeme pomocí 
tzv. "polohovacích hadů" a jiných pomů-
cek. Jde o prevenci proleženin s relaxač-
ními a zklidňujícími účinky. 
K nácviku stoje využíváme žebřiny, po 
zvládnutí začínáme s nácvikem chůze 
pomocí chodítek, podpažních a fran-
couzských berlí. Pro schopnější klienty 
máme k dispozici rotoped a velký gym-
nastický míč.
Možnost relaxace a soukromí poskytují 
klientům nově zřízené koutky, kde mo-
hou posedět i se svými blízkými. 
Pro potěchu a zkrácení dlouhé chvíle se 
na ORO konají různá hudební vystoupe-
ní. 

S výzdobou oddělení pomáhají děti 
z mateřské školky Na Spojce – Teplice, 
Prosetice. 

Od ledna působí na oddělení nemocniční 
kaplani.

Při přijetí na toto oddělení jsou klienti 
často plni obav a strachu z hospitaliza-
ce. Brzy sami poznají, že pravda je úplně 
jiná. Máme klienty, kteří se opakovaně 
a velmi rádi na naše oddělení vracejí. 

Práce na ORO je fyzicky a psychicky velmi 
náročná, ale i přesto se personál snaží 
vykonávat svoji práci jak nejlépe umí.

Eva Kuthanová, Jitka Salamánková 
Fyzioterapeutky oddělení ORO 

Nemocnice Teplice, o.z.

Relaxační koutek pro klienty a jejich 
příbuzné či známé

RHB pomůcky pro nácvik chůze - chodítka 

Přes půl miliardy korun, právě to-
lik získala Krajská zdravotní, a.s. 
na své projekty z regionálního 
operačního programu regionu 
soudržnosti Severozápad. Jed-
ním z projektů, které tímto způ-
sobem financuje, je „doplnění  
zdravotnického zařízení a přístro-
jů – Nemocnice chomutov, o.z.“ v celkové výši přes 36 
milionů korun. Výběrové řízení bylo vyhlášeno v srpnu 
2008 a s realizací se započalo již v prosinci loňského 
roku a projekt byl úspěšně dokončen letos v březnu.
V rámci projektu došlo například ke zkvalitnění a moder-
nizaci přístrojového vybavení a zdravotnické infrastruk-
tury na několika odděleních chomutovské nemocnice. 
Mimo jiné byla dovybavena lůžka jednotek intenzivní 
péče nejmodernějším zařízením a zakoupeny moderní 
diagnostické a léčebné přístroje.  Celkem bylo pořízeno 
přes 130 nových přístrojů a dalšího vybavení pro oddě-

lení chirurgie, interny, neurologie, urologie, ortopedie, 
rehabilitace, onkologické centrum, operační sály, ARO, 
LDN, gynekologii, plicní a dětské oddělení.
Pro pacienty i jejich příbuzné je nejdůležitější informa-
cí, že díky této investici dojde k výraznému zkvalitnění 
zdravotnické péče a rozšíří se možnosti diagnostic-
kých a léčebných postupů. Výsledkem budou kratší 
čekací doby, zvýšení úspěšnosti a zkrácení doby ne-
zbytné léčby.

Jedním z oddělení, kterého se významnou měrou pro-
jekt dotkl, je ARO. Proto jsme požádali primáře tohoto 
oddělení MUDr. Pavla Smetanu o krátký rozhovor:
Jaké přístroje byly v rámci projektu pro vaše oddělení 
pořízeny?

Na lůžkové stanici ARO Chomutov 
jsme obdrželi čtyři dýchací apará-
ty značky Engström, šest monitorů 
značky Datex Ohmeda, šest polo-
hovacích lůžek značky Linet Multi-
care a osm infuzních pump. Kromě 
lůžkové stanice byla dovybavena 
jeho příjmová část defibrilátorem 
Cardioserv. Dále pak anesteziolo-
gická stanice získala čtyři aparáty 
značky Aespire s monitory Datex.
Jaký vidíte přínos v dovybavení va-
šeho pracoviště v rámci tohoto pro-
jektu?

Je pochopitelné, že se touto mnohamilionovou inves-
ticí výrazně posouvá i odborná úroveň ARO jako celku. 
Zároveň je však třeba dodat, že přístroje se zhodnocují 
pochopitelně pouze tehdy, jsou-li ovládány vzdělaným 
a kvalifikovaným personálem.
Když jste otevřel personální otázku, můžete nám před-
stavit personální obsazení vašeho oddělení?
V současné době pracuje na ARO 12 lékařek a lékařů. 
Zároveň naše oddělení disponuje sehraným středoškol-
ským personálem, kde kromě většiny žen pracují i tři 
muži.

nemocnice Ústeckého kraje projekty rop

Moderní Zdravotní péče v choMutovské neMocnici

Oddělení ARO  
Nemocnice Chomutov, o.z.
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Pozvánka na konferenci 
III. Mostecké dny sester

Ve dnech 21.–22. května 2009 se v Městském divadle v Mostě 
koná třetí ročník multioborové konference ošetřovatelství Mos-
tecké dny sester.
Akce je určena (dle Zákona č. 96/2004 Sb.): všeobecným se-
strám, porodním asistentkám, zdravotním laborantům, nutrič-
ním terapeutům, ortoptistům, zubním technikům, dentálním 
hygienistům, farmaceutickým asistentům, zdravotně sociálním 
pracovníkům, zdravotnickým záchranářům, asistentům ochrany 
veřejného zdraví.
Konference je ČAS zařazena do kreditního systému (dle vyhl. 
MZ ČR č.321/2008 Sb.), je  hodnocena minimálně 8 kreditními 
body.
Informace a možnost on-line přihlašování na  www.dtocz.cz

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.s. místo konání
5. 5. 2009 Seminář „Syndrom vyhoření“ – akce již naplněna CVDV MNUL – učebna III.

6. 5.–24. 6. 2009 Certifikovaný kurz „Mentor klinicko – pedagogické praxe v ošetřovatel-
ství“ – akce již naplněna

CVDV MNUL – učebna V.

12. 5. 2009 Seminář „Zdravotnická dokumentace“ – akce již naplněna CVDV MNUL – učebna IV.
12. 5. 2009 Konference „Ústecký mamologický den“ CVDV MNUL – učebna III.
19. 5. 2009 Konference „Alergie stále akutní“ – akce již naplněna CVDV MNUL – učebna III.

21. 5.–22. 5. 2009 Konference „III. Mostecké dny sester“ Městské divadlo Most
21. 5.–23. 5. 2009 Focusing CVDV MNUL – učebna V.

26. 5. 2009 Konference „Děložní čípek a jeho patologie. Management prekanceroz 
děložního čípku“

CVDV MNUL – učebna III.

28. 5.–29. 5. 2009 34. Severočeská transfuziologická a hematologická konference CVDV MNUL – učebna II., III., IV.
3. 6. 2009 Konference „Laboratorní metody VII.“ CVDV MNUL – učebna III.
3. 6. 2009 Rehabilitační ošetřování CVDV MNUL – učebna II.
5. 6. 2009 III. Internistický den Červený Hrádek, okr. Chomutov
9. 6. 2009 Seminář „Náhlé příhody v pediatrii“ CVDV MNUL – učebna IV.
10. 6. 2009 Konference „Napříč chirurgickými obory a současné trendy + RDG 

diagnostika“
KZ, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.,  
sál „O“ poliklinika

17. 6. 2009 Interlab 2009 CVDV MNUL – učebna III.
18. 6. 2009 Stimulace smyslového vnímání ležícího pacienta CVDV MNUL – učebna IV.
1. 7. 2009 Posturální terapie s důrazem na hluboký stabilizační systém II. CVDV MNUL – učebna II.

Mgr.  Vlasta Mikšová – Odbor vzdělávání KZ, a.s. 

Odborné, vzdělávací a společenské akce 
   Krajské zdravotní, a.s.
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9 centrála KZ, a.s.
Ing. Pavel Pazdera se stal vedoucím 
ekonomického odboru KZ, a.s.
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9 centrála KZ, a.s.
Ing. Jitka Gartnerová se stala  
vedoucí finanční účtárny KZ, a.s.

Personální změny v KZ, a.s.


