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

Výhodou jednodenní gynekologie je 
zkrácení doby hospitalizace – pacientka 
může opustit oddělení odpoledne po zá-
kroku. Snižuje se tím riziko nosokomiál-
ních nákaz a zkracuje se doba pracovní 
neschopnosti. Celosvětový trend jedno-
denní chirurgie umožňuje zkrátit hospi-
talizaci a je z ekonomických důvodů pre-
ferovaný zdravotními pojišťovnami.

Po multioborovém pracovišti jednodenní 
chirurgie, které funguje přes dva roky, je 
tak jednodenní gynekologie důkazem, 
že KZ dokázala zachytit trend v přesunu 
části léčby z hospitalizace do ambulant-
ní složky.

Slavnostnímu předání byli za KZ, a. s. 
přítomni předseda představenstva 
Mgr. Radek Scherfer, náměstek pro zdra-
votní péči MNUL MUDr. Josef Liehne, ná-
městek pro řízení zdravotnických služeb 
MUDr. Jan Lami a také nám. Ing. Jan Zu-
rek, pověřený řízením Úseku pro řízení 
a správu majetku. Tato akce se těšila 
také velké pozornosti médií.

prim. MUDr. Ivo Blšťák  
gynekologicko-porodnické oddělení  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

V rámci jednodenní gynekologie 
budou proVáděny malé Výkony 
s krátkodobou anestezií.

Sesterna – dohled na pacientky Vyšetřovací lůžko

Pokoj s dohledem

Vedení Krajské zdravotní, a. s.
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Prim. MUDr. Ivo Blšťák se svým týmem

Vrchní sestra oddělení Iva Černá

Na  gynekologickém  oddělení  Masary-
kovy nemocnice v UL, o. z. proběhla re-
konstrukce prostor v budově G ve 3. a 4. 
podlaží.
Byla zde vybudována stanice jedno-
denní gynekologie se šesti lůžky. Byl 
zrekonstruován zákrokový sál a vznikl 

i nový společný ambulantní sektor s vy-
šetřovnou, ambulancí a ultrazvukovým 
pracovištěm.

V rámci jednodenní gynekologie budou 
prováděny malé výkony s krátkodobou 
anestezií. Příkladem jsou kyretáže, in-
terrupce a zákroky na čípku děložním. 

Zahájení provozu Jednodenní gynekologie Masarykova nemocnice
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Semináře, Sympózia, Kongresy

Konference Emergency 2013

s prezentací Akutních stavů v očním lé-
kařství a se svými zkušenostmi. Za mos-
teckou nemocnici vystoupil prim. 
MUDr. Radomír Mach. Podruhé u nás 
také přednášel primář Urgentního příjmu 
ÚVN Praha Střešovice pplk. MUDr. Pavel 
Kupka, který se dotkl nejen problematiky 
polytraumat, ale i hromadného neštěstí. 
Děkuji všem přednášejícím a doufám, že 
nám zůstanou nakloněni nejen při příš-
tím ročníku, ale po celé další období.

prim. MUDr. Jana Bednářová 
Emergency 

 Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Do jednoho dne nelze vměst-
nat opravdu vše, ale myslím 
si, že se záměr konference 
vydařil. I přes venkovní sně-
hovou kalamitu se dostavilo 
tolik posluchačů, že sál byl zcela zaplněn 
a účastníci sledovali program až do od-
poledních hodin. Všichni přednášející 
zvolili témata, která těsně souvisí s prací 
na urgentním příjmu. Výjimkou nebyla 
ani prezentace z oborů patologie a soud-
ního lékařství. Opět nás „trápili“ opilci, 
tentokrát nejen naši, ale i pediatričtí.
Odborná náplň konference byla, mys-
lím, pro všechny účastníky očekávaným 
přínosem. Poprvé se letos konference 
zúčastnila i oční oddělení. Za Masary-
kovu nemocnici v Ústí nad Labem oso-
bou primářky MUDr. Ivany Liehneové 

letos 13. 3. 2013 proběhla již iV. Výroční 
konference emergency, s podtitulkem
„Vše co se týká akutní medicíny“.

Památného  února  roku  2009  proběhla  Celostátní  konference  Emergency,  tehdy 
I. ročník. V závěrečném hodnocení jsem doufala, že se mi podaří zavést tak trochu 
tradici a zopakovat podobně zaměřená setkání každý rok.

Neurochirurgická klinika ústecké Masarykovy nemocnice získala celkem pět no-
vých televizorů pro své standardní oddělení od šesti firem působících na Ústecku.

Poděkování proto patří firmám:
 – BRONDA, v. o. s. Ústí nad Labem – kompletní stavební a inženýrské práce
 – JIDREX, s. r. o. Ústí nad Labem 
 – NORTH STAV, a. s. Ústí nad Labem
 – HELGOS, s. r. o. Ústí nad Labem – servis, revize a rekonstrukce výtahů
 – AZ SANACE, a. s. Ústí nad Labem 
 – MONZA – skupina TONASO, spol. s r. o. Ústí nad Labem

„Za celou neurochirurgickou kliniku bych chtěl vyjádřit poděkování za velkorysý 
dar. Cílem kliniky je poskytovat našim pacientům nejen léčebný servis na úrovni 
současné medicíny, ale k němu také důstojné a příjemné prostředí během pobytu 
na standardním oddělení při doléčování po neurochirurgických výkonech. A nové 
televize jistě naši pacienti ocení,“ uvedl profesor MUDr. Martin Sameš, CSc., před-
nosta Neurochirurgické kliniky Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.

Mgr. Josef Rajchert 
vedoucí redaktor Infolistů

Prim. MUDr. Jana Bednářová

Vrchní sestra Kateřina Tomová s TV

Neurochirurgická klinika děkuje dárcům
Masarykova nemocnice

Moderní  porodnické  lůžko  v  hodnotě 
400  tisíc  korun  pořídila  chomutovská 
nemocnice z  finančních darů od několi-
ka  dárců.  MUDr.  Michal  Zeman,  primář 
gynekologicko-porodnického  oddělení, 
vyzdvihl  úlohu  dárcovství  i  sponzorství 
a  poděkoval  jak  městu  Chomutov,  tak 
i  dárcům,  kteří  ve  skromnosti  zůstali 
v anonymitě. 
„Z finančních příspěvků jsme získali již 
druhé, moderní, plně polohovatelné 
porodnické lůžko s možností nastavení 
optimální polohy rodičky při porodu. 
Lůžko splňuje nejrůznější alternativní 
požadavky, které významně zlepší kom-
fort rodičky i zdravotního personálu,“ 
řekl MUDr. Michal Zeman, Ph.D., primář 
gynekologicko-porodnického oddělení 
chomutovské nemocnice.
„Jsem rád, že mohu za vedení Krajské 
zdravotní poděkovat jak přítomným zá-
stupcům chomutovského magistrátu, 
tak i ostatním, byť nepřítomným dárcům. 
Vím, že dar v podobě porodnického lůžka 
již ocenil zdravotnický personál, a věřím, 
že ho ocení také rodičky při příchodu je-
jich potomka na svět,“ uvedl Mgr. Radek 
Scherfer, předseda představenstva Kraj-
ské zdravotní, a. s. 
Za město Chomutov se prezentace no-
vého porodnického lůžka zúčastnil 

Bc. Martin Klouda, náměstek primátora. 
Za Ústecký kraj se akce zúčastnila Jana 
Vaňhová, náměstkyně hejtmana, která 
ocenila vysokou úroveň gynekologicko-
-porodnického oddělení pod vedením 
primáře MUDr. Zemana. Za chomutov-
skou nemocnici se prezentace zúčastnil 
MUDr. Jiří Mrázek, náměstek pro léčeb-
ně-preventivní péči a Mgr. Anna-Marie 
Malá, hlavní sestra chomutovské nemoc-
nice.

Nové porodnické lůžko na gynekologicko-porodnickém oddělení
Nemocnice Chomutov

V doprovodu primáře MUDr. Michala Ze-
mana, Ph.D. a vrchní sestry Šárky Souč-
kové následovala prohlídka oddělení, 
včetně porodnického sálu, nyní vybave-
ného již dvěma novými porodními lůžky. 
První pořídila chomutovská nemocnice 
v minulém roce. 

Jiří Vondra 
vedoucí Odboru řízení  

vztahu se zákazníky KZ, a. s.

Tým lékařů oddělení se zástupci kraje a nemocnice

Nové porodnické lůžko

MUDr. Michal Zeman, Ph.D. se svým kolektivem
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Páteř tvoří pevnou osu těla a skládá 
se z jednotlivých obratlů navršených 
na sobě. Obratle jsou spojeny meziob-
ratlovými ploténkami, meziobratlovými 
klouby a silným vazivovým aparátem. 
Křížové obratle jsou spojeny v jeden ce-
lek, podobně i kostrč tvoří jednu funkční 
jednotku. Meziobratlové ploténky spoju-
jí obratlová těla a představují asi jednu 
třetinu výšky páteře. V páteřním kanálu 
je uložena mícha. Je součástí centrální-
ho nervového systému. Jde o sloupec 
nervové tkáně obalený míšními plenami, 
kolem je mozkomíšní mok. Mícha je asi 
40–70 cm dlouhá (délka závisí na výšce 
člověka) a sahá až k druhému lumbál-
nímu obratli. Má tvar válce o průměru 
12 až 15 mm. Skládá se z míšních seg-
mentů, které zajišťují automatickou míš-
ní reflexní činnost, každý pro svou část 
těla, kromě toho zprostředkují spojení 
mezi vyššími centry a periferií. Segmenty 
jsou naskládány na sebe, není však mezi 
nimi patrná žádná hranice. Do každého 
segmentu přivádějí zadní míšní kořeny 
vzruchy z periferie, které jsou prostřed-
nictvím předních kořenů vedeny ke sva-
lům či jiným výkonným orgánům. Míšních 
segmentů je právě tolik jako obratlů, 
výjimkou jsou krční segmenty, kterých 
je osm. Segment C1 je uložen ještě nad 
úrovní atlasu. Sloupce bílé hmoty míšní, 
obklopující šedou hmotu míšní, se na-
zývají míšní provazce. V nich probíhají 
vzestupné i sestupné dráhy. Vzestupné 
dráhy vedou z míchy do mozkového kme-
ne, mozku a mozečku všechny druhy čití, 
sestupné dráhy jsou zapojeny převážně 
do funkcí motorických. Hlavní je dráha 
pyramidová, začínající v pyramidových 
buňkách čelního laloku a sestupující 
po zkřížení v prodloužené míše v po-
stranních míšních provazcích do velkých 
motorických buněk předních rohů míš-
ních. Pyramidová dráha vede prakticky 
veškerý volní pohyb.

Následky poraNěNí míchy
Nejvíce postižené bývají pohyblivé úse-
ky C4–C7, Th12–L2. Tvoří 80 % všech 
poranění. Podle výšky postižení míchy 
vznikají charakteristické obrazy. Při po-
škození míchy nad obratlem C4 dochází 

k výpadku bráničního dýchání, proto je 
toto poškození neslučitelné se životem. 
Jsou postiženy centrální hybné dráhy pro 
horní i dolní končetiny a senzitivní do-
středivé dráhy pod místem léze. Vzniká 
centrální kvadruparéza (částečné ochr-
nutí všech čtyř končetin) až kvadruplegie 
(úplné ochrnutí všech čtyř končetin) s po-
ruchami čití všech končetin a trupu až 
ke krku. Při poškození míšních segmen-
tů C5–C8 vznikne centrální paraparéza 
až paraplegie dolních končetin a chabá 
paraparéza až paraplegie horních kon-
četin. Porucha čití je na trupu a na všech 
končetinách. Poškození hrudní míchy se 
projevuje centrální paraparézou až para-
plegií dolních končetin. Hranice pro po-
ruchy čití se posunuje podle výšky pora-
nění hrudní míchy. Při poškození bederní 
a křížové míchy vzniká chabá paraparéza 
až paraplegie dolních končetin, protože 
v této výši jsou postiženy především pe-
riferní motorické neurony pro dolní kon-
četiny. Současně vzniká porucha čití dol-
ních končetin. Při částečném přerušení 
míchy (např. při střelném nebo bodném 
poranění) vzniká na straně léze a pod 
ní centrální paréza až plegie z přerušení 
kortikospinální dráhy v postranním pro-
vazci a porucha hlubokého čití z přeru-
šení zadních provazců, kdežto taktilní 
čití je jen částečně porušeno (Brown-Se-
quardův syndrom – předozadní porušení 
poloviny míchy). Při lézi konusu míchy 
a kaudy (S3, S4, S5) vznikají poruchy 
vyprazdňování moči a stolice, anestezie 
typu „jezdeckých kalhot“ a vyhasíná re-
flex Achillovy šlachy.
Dalším druhem poranění je otřes míchy, 
potíže se upraví do několika hodin či dní, 
dále zhmoždění míchy, kde již dochází 
ke strukturálním změnám a rozvoji obra-
zu částečné či úplné transverzální léze. 
Míšní šok vzniká u klasického traumatic-
kého přerušení míchy a je provázen úpl-
ným útlumem míšní činnosti. Trvá tři až 
pět týdnů.
Rehabilitace začíná ihned po úraze 
a liší se intenzitou dle fáze, ve které se 
pacient nachází. Společným cílem celé-
ho léčebného procesu ve všech fázích 
míšního poranění je snaha o maximální 
obnovu postižených funkcí a dosažení 

soběstačnosti za využití zbylého svalo-
vého potenciálu.

rehabilitace v akutNí fázi
V akutní fázi je pacient hospitalizován 
na ARO, JIP nebo speciální spinální jed-
notce. Hlavní je ošetřovatelská péče: 
sledování fyziologických funkcí, preven-
ce dekubitů, masáž kůže kafrovými pre-
paráty. Fyzioterapeut provádí nejméně 
2x denně pasivní pohyby ve všech klou-
bech pro prevenci svalových kontraktur 
a udržení rozsahu pohybu v kloubech. 
Pohybem udržujeme funkční délku sva-
lů, šlach a vazů. Tyto pohyby jsou pomalé 
a plynulé, nepřesahují dvě třetiny fyzio-
logického rozsahu, aby se snížilo riziko 
poranění měkkých tkání a vzniku paraar-
ticulárních osifikací. Na ruce a předloktí 
používáme nafukovací dlahy, které jsou 
jednou z metod regulace otoku, zacho-
vání funkčnosti ruky a extenze v lokti. Při 
lézi v krční horní hrudní páteři nastává 
selhání mechanické ventilace v důsled-
ku ochrnutí pomocných dýchacích svalů. 
Tím je omezen pohyb hrudního koše. 
Provádíme dechová cvičení pomocí 
horních končetin, lokalizované dýchání 
(zaměřujeme na bránici). Pro nácvik vy-
kašlávání používáme masáže, polohové 
drenáže. Při výdechu pomáháme přimě-
řeným tlakem na hrudník a horní oblast 
břicha. Můžeme také použít Bobath pla-
cing, nebo Vojtovu metodu pro navození 
správného stereotypu dýchání.

rehabilitace v subakutNí fázi  
(od druhého do dvaNáctého týdNe)
Léčba v subakutní fázi je obdobím 
na lůžku spinální jednotky. Dochází k ná-
vratu reflexních míšních automatizmů. 
Ve fázi odeznívání míšního šoku (zpravi-
dla kolem 6. týdne) lze pozorovat nástup 
spasticity. Léčba spasticity je indikována 
tehdy, omezuje-li pohyb, funkci, nebo 
způsobuje-li bolest. Spasticitu ovliv-
ňujeme např. pomalým protahováním 
spastických svalů, polohováním, aplikací 
dlah a ortéz, chladovými stimuly, nebo 
naopak dlouhodobým působením tepla, 
masáží, velkoplošnými dotyky, elektrosti-
mulací… Provádíme pasivní a aktivní cvi-
čení podle míry postižení a zdravotního 

stavu pacienta. Podle stavu postupujeme od cviků v od-
lehčení po cviky proti gravitaci a odporu. Léčebný plán 
sestavený lékařem a fyzioterapeutem se neustále přizpů-
sobuje aktuální situaci. Rehabilitaci zaměřujeme na do-
sažení nejvyšší možné úrovně soběstačnosti vzhledem 
k výši postižení. Pracujeme se svaly, s částečně nebo plně 
zachovanou funkcí, které zapojujeme do správně vede-
ných a kontrolovaných segmentárních a později i kom-
plexních svalových vzorců. Posilujeme svaly, které budou 
pro pacienta důležité k udržení správné postury, k pohy-
bu na vozíku či přesunům. Používáme metody založené 
na neurofyziologickém podkladě, jako je Vojtova metoda, 
PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace), Bobath 
koncept, S. E. T. (Sling Exercise Therapi) koncept. Pokra-
čujeme v respirační terapii. Využíváme kontaktní dýchání, 
vibrace, masáž mezižeberních svalů, polohové drenáže, 
aktivní a pasivní dechovou gymnastiku, dechové pomůc-
ky (flutter, acapella), pro uvolnění oblasti hrudníku a šíje 
mobilizace a měkké techniky. Mobilizace a měkké techni-
ky jsou používány i na akrálních částech horních a dolních 
končetin pro zlepšení jejich funkce, na ovlivňování jizev 
a následně všech oblastí, kde je třeba. Nedílnou součástí 
v subakutní i chronické fázi je fyzikální terapie. Využíváme 
všech jejích složek především k ovlivnění muskuloskele-
tárních bolestí, tendosynovitid, artropatií, zlepšení hojení 
jizev, redukci otoků, stimulaci paretických svalů. Součástí 
léčby je i ergoterapie, která je zaměřena na minimalizaci 
nedostatků, které vznikly onemocněním (výběr vhodných 
kompenzačních pomůcek, nácvik denních a pracovních 
činností, lokomoce, osobní hygieny). Řadíme ji v důleži-
tosti na stejnou úroveň jako fyzioterapii.

rehabilitace v chroNické fázi
Protože s následky onemocnění se pacient potýká celý 
život, probíhá následná rehabilitační péče ve speciálních 
rehabilitačních ústavech, kde je poskytována komplexní 
rehabilitační a lázeňská léčba (Kladruby, Chuchelná, Hra-
byně, Hostinné, Slapy, Chotěboř…), v lázních ale i v domá-
cím prostředí. Současný stav není nikdy definitivní a může 
se měnit, proto se snažíme maximálně mobilizovat adap-
tační systémy centrální nervové soustavy. Využíváme 
všech složek fyzioterapie a ergoterapie. Cílem je návrat 
pacienta do domácího a pracovního prostředí.
Léčba pacientů po úraze míchy je dlouhodobá, nákladná 
a většinou nepřináší pacientovi to, co od ní očekává, to je 
úplné uzdravení. Rozhodující význam má jakékoliv zlep-
šení funkce postižených svalových skupin, proto rehabi-
litace zůstává zásadní metodou léčby pacientů po celý 
život.

Petra Karlíková a Zuzana Liscová 
fyzioterapeutky 

oddělení rehabilitace  
Nemocnice Děčín, o. z.

Rehabilitace při úrazových poraněních míchy Nemocnice Děčín

Pacient s lézí C5 dýchá do respirační pomůcky Acapella

Přístroj pro funkční elektrickou stimulaci svalů dolních končetin 

Vojtova reflexní terapie
Vertikalizace pomocí 
stavěcího stolu
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Významné dny

7. DUbEN
světový deN zdraví

rezideNtNí a patogeNNí flóra
Lidský plod se vyvíjí v matčině děloze 
za zcela sterilních podmínek. Při poro-
du dochází k osídlení lidské kůže a sliz-
nic fyziologickou flórou. U novorozence 
dochází rovněž ke kolonizaci dýchacích 
cest a zažívacího traktu. Již během prv-
ních 24 hodin po porodu je kůže osíd-
lena koaguláza negativním stafyloko-
kem. Dle závislosti na hygieně, životních 
podmínkách, stravě a hormonálních 
faktorech dochází postupně k osídlení 
několika tisíc až desítek tisíc mikrobů, 
jedná se o stafylokoky, korynebakterie, 
propionibakterie, kvasinky, kolem anál-
ního otvoru i enterobakterie. Tato tzv. 
fyziologická rezidentní flóra brání svými 
antagonistickými účinky pomnožení pa-
togenních mikroorganismů, zároveň na-
pomáhá stimulaci imunitního aparátu. 
Při kontaktu kůže s okolním prostředím 
dochází k přichycení dalších mikroorga-
nismů na rohovou vrstvu pokožky, ale 
právě díky účinné obraně rezidentní flóry 
nejsou tyto patogenní mikroorganismy 
schopny vyvolat infekci. Tomu napomáhá 
i kyselý film skládající se z potu, kožního 
mazu. Existuje celá řada faktorů, která 
umožňuje vniknutí infekce do kůže. Jed-
ná se zejména o porušení celistvosti ro-
hové vrstvy – např. poraněním, zvýšenou 
vlhkostí (zapářka) nebo nedostatečnou 
či naopak přílišnou hygienou, kdy může 
dojít, zejména při intenzivním používá-
ní mýdel a různých čisticích prostředků, 
k odstranění kyselého pláště pokožky, 
čímž se zlepší podmínky pro uchycení 
patogenní flóry.

aNtisepse x deziNfekce
Antiseptika jsou místní léky, které se 
aplikují na kůži a sliznice nebo do vře-
dů, ran či tělesných dutin k prevenci 
sekundární infekce nebo k dezinfekci. 
Látky, které slouží k dekontaminaci prá-
dla, předmětů, nábytku, stěn, vody nebo 

široké spektrum účinku (bakterie, viry, 
plísně), výrazně redukovat počet patoge-
nů, zároveň mít krátkou expoziční dobu  
(30–120 sekund), ale také dlouhodobý 
účinek. Nezbytná je i tolerance ošetřo-
vané kůže a sliznic, zejména dobrá sub-
jektivní snášenlivost. Ošetření musí být 
bezbolestné, nesmí poškozovat kůži ani 
brzdit proces hojení. Při jejich používá-
ní upřednostňujeme rovněž přípravky 
stabilní s dlouhou dobou použitelnosti 
i po jejich otevření. 

Fenoly: Fenol je baktericidní v silných 
roztocích, bakteriostatický ve slabších. 
Používá se jako hrubá dezinfekce při 
předoperačním mytí rukou, dále také 

ve formě prášku jako antiseptický dět-
ský zásyp pro ošetření pupíku. Setkat se 
s ním můžeme i v různých ústních vodách 
nebo zdravotních bonbónech, jelikož 
kromě antiseptického účinku má i účinek 
analgetický.
Kvartérní  amoniové  sloučeniny: Ben-
zalkoniumchlorid se používá v někte-
rých směsích pro předoperační přípravu 
(koncentrace 0,05-0,5 %) a v antiseptic-
kých utěrkách. Mezi příbuzné látky patří 
chlorhexidin a oktenidin. Oktenidin se 
dnes často používá ve formě vodných či 
alkoholových roztoků pro použití na kůži, 
sliznice a rány.

rezisteNce
V poslední době se v odborném tisku 
objevují zprávy, že nadužívání antisep-
tických a antibakteriálních lá-
tek může vést ke vzniku nebez-
pečných rezistentních kmenů 
bakterií. Tato skutečnost závisí 
zejména na dávkování prostřed-
ků, rezistence se často vyvíjí při 
použití nízkých dávek prostřed-
ků a často rezistence proti jedné 
sloučenině může zvýšit rezis-
tenci i proti jiným sloučeninám. 
Proto je doporučeno používat 
přípravky vždy dle doporučené-
ho návodu výrobce.

kde Číhá NebezpeČí aNeb 
správNé a ÚČiNNé mytí 
rukou
Víte, že existuje Světový den hy-
gieny rukou? Od roku 2009 připadá na 5. 
květen a vyhlásila jej Světová zdravotnic-
ká organizace (WHO), která také spustila 

kampaň „Zachraňujte  životy:  myjte  si 
ruce“. Správné mytí rukou je zásadní 
v prevenci veškerých infekčních chorob, 
nyní aktuálně například kvůli hrozícím 
epidemiím chřipky. Nejen hromadná do-
prava, ale i klávesnice počítače, telefon-
ní sluchátko, nápojové automaty, madla 
(např. u mikrovlnné trouby) a kliky jsou 
ideálním prostředím pro bakterie. Se 
všemi těmito potenciálními přenašeči 
přicházíme i několikrát denně do styku 
– v zařízeních sociální péče navíc hrozí 
také přenos na uživatele a druhým smě-
rem zase do našich vlastních rodin. Mini-
sterstvo zdravotnictví vydalo metodické 
pokyny pro správné a především účinné 
mytí rukou. 

MUDr. Jaromíra Sojovská 
kožní oddělení  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Dezinfekce kůže Masarykova nemocnice
Dezinfekční přípravky zabraňují vzniku mikrobiální, tedy bakteriální, virové či para-
zitární infekce. Při poranění nebo onemocnění kůže je zapotřebí udržovat ji čistou 
a zabránit mikrobiální kontaminaci s nežádoucími následky. Dezinfikovat kůži musí-
me také v případě styku s infekčním povrchem, kontaminovanou kůží jiné osoby či 
preventivně. 

ÚčINNé a SpráVNé MyTí rUKoU:

1.  RUCE ZVLHčIT VODOU

2.  NANéST MyCí PříPRAVEK A DOBřE 
ROZETříT NA RUKOU

3.  S MALýM MNOžSTVíM VODy NAPěNIT

4.  VLASTNí MyTí 30 VTEřIN

5.  DOBřE OPLáCHNOUT TEKOUCí PITNOU 
VODOU

6.  DO SUCHA UTříT RUčNíKEM PRO JEDNO 
POUžITí

Zajištění hygieny rukou v areálu 
Masarykovy nemocnice

dekontaminaci lékařských nástrojů a pří-
strojů se nazývají dezinficiencia. Oba 
pojmy jsou často zaměňovány, protože 
řada antiseptik slouží rovněž k dezinfek-
ci neživých předmětů. 

Příklady neznámějších antisePtik
Alkoholy: nejčastěji se používá 60-90% 
ethanol, dále izopropylalkohol nebo pro-
panol. Používají se zejména pro dezin-
fekci kůže, např. před injekcí. Často se 
setkáme také s jejich kombinací s jodem 
(jodová tinktura).

Aldehydy: (formaldehyd, glutaraldehyd, 
glyoxal) jsou látky, které se používají ze-
jména při dezinfekci. Při použití na kůži 
vedou často k podráždění a k navození 
senzibilizace.
Jod: se používá v alkoholovém roztoku 
nazývaném jodová tinktura nebo Lugo-
lův roztok. Používá se zejména v chirur-
gii v předoperační přípravě operačního 
pole. Novější jodová antiseptika obsahu-
jí povidonjod, jehož účinek je delší. Vel-
kou výhodou jodových preparátů je jejich 

široká škála účinku, při delším působe-
ní jsou schopné zneškodnit i spory, se 
kterými si většina jiných antiseptik není 
schopna poradit.

Oxidační  substance: mezi nejznámější 
patří zejména peroxid vodíku. Používá 
se zejména k čištění ran a vředů, dnes se 
od jejich používání mírně ustupuje, pro-
tože prodlužují čas hojení, často dráždí 
a při vyšších koncentracích dokonce lep-
tají.

Chlorhexidinglukonát: jedná se o derivát 
biguanidinu, který se používá jako kožní 
antiseptikum a dále zejména ve stoma-
tologii k léčbě zánětů dásní. Mikrobicid-
ní účinek je sice pomalejší, ale naproti 
tomu přetrvává poměrně dlouhou dobu.

formy a vlastNosti aNtiseptik 
Antiseptika: mohou mít různé formy: 
např. roztoky, krémy, masti, zásyp. Ošet-
ření kůže můžeme provádět různými 
technikami, např. postřikem, otíráním, 
omytím či ponořením do antiseptického 
prostředku. Antiseptika se používají jak 
preventivně, tak léčebně. Jednou z nej-
důležitějších podmínek pro jejich užití 
je jejich co nejmenší toxicita pro tkáně. 
Moderní antiseptika by měla splňo-
vat celou řadu podmínek. Zejména mít 
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Pofiadatel: Lenka Kocmanová Taussigová
Moderátor: Vlasta Korec

Úãinkující: Andrea Klobouãková, Lucie Králová, 
Lucie KfiíÏková, Tereza Chlebovská, Linda Barto‰ová, 

Jitka Nováãková, Veronika Chmelífiová, Lucie Smatanová, 
Tereza Budková, Veronika Kopfiivová, TaÈána Makarenko, 

KoÈata, hokejisté HC Slovan Ústeãtí lvi

26. 4. 2013 od 20.00 hodin
Severoãeské divadlo opery a baletu 

v Ústí nad Labem

V˘tûÏek z akce bude urãen pro Masarykovu 
nemocnici v Ústí nad Labem. Vstupné od 149 Kã

Tereza Budková, Veronika Kopfiivová, TaÈána Makarenko, Tereza Budková, Veronika Kopfiivová, TaÈána Makarenko, Tereza Budková, Veronika Kopfiivová, TaÈána Makarenko, Tereza Budková, Veronika Kopfiivová, TaÈána Makarenko, Tereza Budková, Veronika Kopfiivová, TaÈána Makarenko, Tereza Budková, Veronika Kopfiivová, TaÈána Makarenko, Tereza Budková, Veronika Kopfiivová, TaÈána Makarenko, Tereza Budková, Veronika Kopfiivová, TaÈána Makarenko, Tereza Budková, Veronika Kopfiivová, TaÈána Makarenko, Tereza Budková, Veronika Kopfiivová, TaÈána Makarenko, 
KoÈata, hokejisté HC Slovan Ústeãtí lviKoÈata, hokejisté HC Slovan Ústeãtí lviKoÈata, hokejisté HC Slovan Ústeãtí lvi

Vlasta KorecMartin Procházka a Tereza BufkováLenka Kocmanová Taussigová

báze dat dyNamed
http://search.ebscohost.com/

DynaMed je klinickým elektronickým 
informačním zdrojem, který byl vytvo-
řen lékaři pro lékaře a dalšími profesi-
onály v oboru lékařské péče a je určen 
především pro použití přímo při výkonu 
lékařské praxe (point of care). Se svými 
klinicky organizovanými souhrny pro více 

než 3 200 témat je DynaMed jediným in-
formačním zdrojem, založeným na důka-
zech, který umožňuje zodpovědět nejvíce 
klinických otázek, jež se objeví během 
klinické praxe. 
DynaMed je jako jediný EBM zdroj den-
ně aktualizován a monitoruje obsah více 
než 500 medicínských časopisů a data-
bází (včetně Cochrane) přímo či nepřímo 
prostřednictvím mnoha časopiseckých 
recenzních služeb. 
Každý článek je evaluován na základě 
7 úrovňových kritérií a ohodnocen z hle-
diska své relevance pro použití v klinické 
praxi a z hlediska své vědecké platnosti. 
Nová evidence je poté integrována do již 
existujícího obsahu v databázi a cel-
kové závěry jsou změněny tak, aby od-
povídajícím způsobem v danou chvíli 

představovaly syntézu toho nejlepšího 
dostupného důkazu. 
Vyhledávání je intuitivní, nevyžaduje 
žádné expertní postupy. Po vyhledání 
informace následuje prohlížení doku-
mentů jednoduchou navigací, otevření 
plnotextových dokumentů, resp. přesun 
do databáze PubMed pro další informač-
ní využití. 

Lékařská knihovna připravuje seminář 
k práci s touto databází.
Studie časopisu BMJ o informačních ná-
strojích pro lékařskou praxi vyhodnotila 
DynaMed jako nejlepší a nejaktuálnější 
zdroj EBM (BMJ 2011 Sep 23).

bd medliNe with fulltext 
http://search.ebscohost.com/

 – Obsahuje přes 1400 akademických 
časopisů a 33 magazínů,

 – 1218 recenzovaných periodik v ak-
tivním fulltextu (kontinuálně přidá-
vaným fulltextem),

 – 342 recenzovaných periodik ve full-
textu bez jakékoliv prodlevy.

Řada fulltextů je dostupných až do roku 
1965. Ve více než 1000 časopisech je 

možné přímo pracovat s obrazovým ma-
teriálem (ilustracemi, tabulkami, grafy, 
fotografiemi, aj.). 

bd spriNger liNk – koNzorciálNí 
přístup
http://www.springerlink.com/?MUD=MP

Přístup k plnotextovým verzím téměř 
500 časopisů nakladatelství Springer 
a Kluwer z oblasti přírodních věd, klinické 
medicíny a biomedicíny, fyziky, techniky, 
matematiky, počítačů, společenských 
věd a ekonomie od roku 1994 až po sou-
časnost.

bd prolékaře.cz 
www.prolekare.cz

Největší informační zdroj pro lékaře 
na českém internetu. Digitalizovaný ob-
sah archivu časopisů ČLS JEP. Sdílení vi-
deí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů 
aj. Plné texty většiny titulů, které lékařská 
knihovna odebírá v tištěné podobě, jsou 
pro vás dostupné ze sítě KZ nebo na hes-
lo, které získáte v lékařské knihovně.

 – Anesteziologie a intenzivní medicína
 – Časopis lékařů českých
 – Česká a slovenská farmacie
 – Česká a slovenská oftalmologie
 – Česká gynekologie
 – Česká revmatologie
 – Česká stomatologie a praktické zub-

ní lékařství
 – Česko-slovenská patologie a soudní 

lékařství
 – Česko-slovenská pediatrie
 – Epidemiologie mikrobiologie imuno-

logie
 – Farmakoterapie
 – Pracovní lékařství
 – Praktický lékař
 – Rozhledy v chirurgii
Odkazy na další volné elektronické zdro-
je  najdete  na  intranetových  stránkách 
knihovny.

Mgr. Zuzana Vojáčková 
Lékařská knihovna KZ, a. s.

Elektronické zdroje dostupné ze sítě KZ, a. s. v roce 2013

Pro rok 2013 zakoupila Lékařská knihovna KZ, a. s. přístup do následujících elektro-
nických zdrojů:
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placená inzerce

Lázně pro diabetiky
Nová vyhláška o Indikačním seznamu, která vstoupila v platnost v říjnu 2012, teplickým lázním 
rozšířila možnosti léčení. Díky tomu se nyní mohou také diabetici léčit v Teplicích za podpory 
zdravotní pojišťovny.
Konkrétně se jedná o indikaci IV/1 Diabetes mellitus. Diabetici, jímž se objevují komplikace typu 
mikroangiopatie, makroangiopatie nebo neuropatie, tak mohou na lékařské doporučení získat plně 
hrazenou Komplexní lázeňskou péči, nebo částečně hrazenou Příspěvkovou lázeňskou péči. Jelikož 
cukrovku často provází poruchy oběhového a nervového charakteru (zpravidla tzv. diabetická 
noha), má v terapii nezastupitelnou úlohu termální voda. Vodoléčebné procedury z teplického 
pramene mají velmi příznivé účinky na onemocnění cév, které se díky koupelím rozšiřují, 
vstřebávají minerály, stopové prvky a také lépe absorbují důležitý inzulín. Diabetes bohužel nelze 
vyléčit, ale můžeme ji kompenzovat natolik, že život diabetika se pak kvalitativně neliší od plně 
zdravého člověka.

Možnosti Lázeňské Léčby cukrovky konzuLtujte s LékařeM. 

čísLo indikace iv/1

indikace diabetes MeLLitus

doporučené Lázně tepLice

více inforMací na www.LaznetepLice.cz

Lázeňská péče  
pro diabetiky v Lázních tepLice

novĚ s podporoU 
zdravotní poJiŠŤovny

Jak postUpovat? 
rádi byste se informovali,  
zda máte na lázně nárok?

poradíme vám na tel.: 

+420 417 977 446  
+420 417 977 444

Mgr. Josef Rajchert, vedoucí redaktor Infolistů

LENKa KřEčKoVá 
VrChNí SESTra oDDěLENí aro V NEMoCNICI DěčíN, o. z.

Jaké byly vaše začátky ve zdravotnictví?
Střední zdravotnickou školu jsem do-
končila v roce 1982 jako dětská sestra 

a nastoupila jsem na tehdejší ústecké gy-
nekologicko-porodnické oddělení. Tam 
jsem se na dlouho nezabydlela a přešla 
na chirurgickou ambulanci, která byla pro 
mne velkou zkušeností. Po mateřské do-
volené jsem nastoupila na oddělení ARO 
– anestezie, kde jsem setrvala celých pat-
náct let (do roku 2009). Anestezie je pro 
mne velmi zajímavým oborem. 
Jaká je vaše současná profese a na jakém 
pracovišti se nyní nacházíte?
Mým novým pracovištěm se před třemi 
léty stalo děčínské ARO, kde jsem na po-
zici vrchní sestry. Velmi dobře mne přijal 
mezi sebe i zdejší kolektiv spolupracov-
níků. Mám na starosti (se sanitáři) cel-
kem do 30 osob, jsou to všichni profesi-
onálové, kteří řeší vše v naprosté pohodě 
a klidu. Práce mne zde velice baví. Velmi 
si cením spolupráce nejen s primářem 

oddělení ARO, kolektivem lékařů a sester, 
ale i s hlavní sestrou Bc. Barborou Mudro-
vou, která umí řešit naše požadavky a cítí 
s námi jako sestra (zdravotní). Stále je pro 
nás pacient naším klientem.
Jaké máte pracovní podmínky na ARO?
Kdybych měla hodnotit vybavení mezi bý-
valým a současným pracovištěm, byla by tu 
určitá mírná nerovnováha. Doba jde stále 
dopředu a my bychom chtěli jít s ní. Rádi 
bychom si naše oddělení zmodernizovali 
novým ultrazvukem a modernějším moni-
toringem pro naše klienty.
Když opouští vrchní sestra Křečková bránu 
nemocnice, jaké jsou její aktivity?
Velmi ráda lyžuji, cestuji autem, ráda po-
znávám cizí země. Moje rodina mne velmi 
podporuje a radost mi stále dělá moje fen-
ka rhodéského ridgebacka Enča.

profily

bc. aLENa bENDoVá
VEDoUCí rEhabILITaCE  
V MaSaryKoVě NEMoCNICI V ÚSTí NaD LabEM, o. z.

pozVánka

Ústecký radiologický den

POZVÁNKA

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

ve spolupráci s Českou lékařskou komorou 
a  Společností radiologických asistentů ČR 

pořádá odbornou konferenci

17. dubna 2013
9.45 hod. – 15.30 hod.

(od 9.00 hod. – registrace)

Místo konání: 
Hotel a restaurant Větruše, Ústí nad Labem

Organizační zajištění:
Tiskové a organizační oddělení
Krajské zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A 
401 13 Ústí n. L.
email: Jirina.Sucha@KZCR.EU

Radiologické oddělení Krajské zdravotní, a. s.  
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
ve spolupráci  
s českou lékařskou komorou a Společností radiologických asistentů čR 
pořádá odbornou konferenci

Ústecký radiologický den
17. dubna 2013
9.45 hod. – 15.30 hod. (od 9.00 hod. – registrace)

místo koNáNí:
Hotel a restaurant Větruše, Ústí nad Labem 

orgaNizaČNí zajištěNí:
Tiskové a organizační oddělení Krajské zdravotní, a. s. 
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 
email: jirina.sucha@kzcr.eu

Jaké byly vaše začátky ve zdravotnictví?
V roce 1976 jsem po absolvování poma-
turitního studia, obor rehabilitační pra-
covnice, nastoupila do Krajského ústavu 
národního zdraví – současné Masarykovy 
nemocnice – na oddělení rehabilitace. Teh-
dy ještě nemělo lůžkovou část a pracovaly 
jsme na příslušných odděleních. Já začína-
la na interně a po mateřské dovolené pak 
pracovala nejdéle na neurologii. 
V roce 1989 jsem dokončila specializaci 
v ergoterapii a na tehdy již lůžkové rehabi-
litaci jsem zakládala tento obor. Díky pod-
poře tehdejšího pana primáře MUDr. Petro-
vického i jeho následovníků se to zdařilo. 
Začala jsem pracovat jako vedoucí rehabi-
litace a zvýšila si ještě vzdělání v oboru fy-
zioterapie. V současnosti pracuji převážně 
s ambulantními pacienty. 
Co je nového na vašem oddělení?
Právě tak jako ergoterapie se úspěšně 
rozvíjí i obor fyzioterapie. Vedení naše-
ho oddělení prozíravě vždy podporovalo 

vzdělávání terapeutů a děje se tak i nyní 
pod vedením pana primáře MUDr. Pavla 
Maršálka. Mohu říci, že není významná me-
todika, kterou by některá z nás neovládala. 
Naše pracoviště je i zázemím pro studenty 
fyzio a ergoterapie. Máme též akreditaci 
pro specializační studium pro oba obory. 
Stále více z nás také přednáší a spolupra-
cuje s UJEP – Fakultou zdravotnických stu-
dií. 
Mým zájmem jsou komplexní terapeutické 
přístupy k řešení pohybových problémů. 
Každý takový problém je pro mne výzvou 
k řešení a dalšímu sebevzdělávání. Bez pa-
cientů si svou práci nedovedu představit. 
V naší nemocnici, na oddělení rehabilita-
ce, pracuji od začátku mé profesní kariéry 
a za tu dobu se hodně změnilo k lepšímu. 
Zvláště po přestěhování do stávajícího 
areálu v roce 2000. Bohužel za tu dobu se 
mnohé zařízení stává morálně i fyzicky za-
staralým. V současné ekonomické situaci 
je pro nás problém obnovování přístrojové-
ho vybavení. 

Jaké jsou vaše aktivity a jak trávíte volný 
čas?
Jak už jsem řekla, práce mě baví a napl-
ňuje, i když je někdy náročná. Odpočinek 
a odreagování nacházím v rodině. Mám 
manžela, dvě báječné dcery a vnoučata, 
která si užívám hlavně o dovolené. Mám 
také zálibu v ručních pracích a hlavu si vy-
čistím i na běžkách nebo na kole.
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Pravděpodobně každý z našich zaměstnanců, pacientů nebo jiných osob se v životě setkal s problematikou změny trvalého pobytu. 
Činnost a opatření, která se změnou souvisí, se na první pohled zdá poměrně jednoduchou záležitostí. Ovšem to je pouze zdání – 
ve skutečnosti se jedná o proces poměrně složitý, který skrývá i řadu „nástrah“. K tomu, aby v případě, že řešíme změnu trvalého 
pobytu nedošlo k situaci, která stojí „čas“ i „peníze“, má posloužit tento soubor informací. Doporučuji dále, abyste změny u institucí 
řešili „osobně“, případně „písemně“ (rozhodně nedoporučuji telefon, nebo ohlášení změn prostřednictvím mailu). 

Mgr. Josef Kočí, sociální poradce 
Masarykova nemocnice v UL, o. z. 

Josef.Koci@MNUL.cz

1.  Obecní úřad. Změnu zahájíte návštěvou na evidenci obyva-
telstva (ohlašovně) příslušného obecního, obvodního nebo 
městského úřadu (ÚMO), do jehož správní působnosti se 
stěhujete. Oznámíte změnu a vypíšete formulář „Přihlašo-
vací lístek k trvalému pobytu“. V tomto formuláři (viz přílo-
ha) jsou obsaženy identifikační údaje (Pozor! Děti do 15 let 
se uvádějí také). K této změně je nutné předložit:

 – průkaz totožnosti (dále jen OP),
 – doklad o vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemo-

vitostí), nebo doklad o oprávnění užívat byt (nájemní 
smlouva), v případě podnájmu písemný souhlas majitele 
bytu,

  – správní poplatek při registraci změny činí 50 Kč. 
 Úředník ohlašovny odstřihne z OP dolní růžek a zároveň 

vydá žadateli „potvrzení o změně místa trvalého pobytu“. 
OP je tímto aktem dále neplatný a k prokazování totožnosti 
používáte vydané potvrzení o změně + znehodnocený OP. 

2.  Nový průkaz totožnosti (OP). Po přihlášení k trvalému poby-
tu jste povinnen neprodleně požádat o vydání nového OP. 
Žádost o vydání obvykle zajišťuje magistrátní úřad, případně 
obec s rozšířenou působností. 

 Při podání žádosti je nutné předložit znehodnocený OP + vy-
stavené potvrzení o změně trvalého pobytu. Výměna OP 
obvykle trvá asi 30 dnů a je bezplatná. Pozor! K vystavení 
nového OP je nutné doložit 1 ks fotografie.

3.  Zdravotní pojišťovna. Dostavte se na pobočku vaší ZP a na-
hlaste změnu (potvrzení o změně trvalého pobytu). Průkaz 
pojištěnce není nutné měnit, je však potřebné oznámit no-
vou doručovací adresu.

4.  Praktický lékař, případně ambulantní odborní lékaři. Pokud 
se stěhujete do jiné obce (města), není nutné se přihlásit 
k jinému lékaři. K praktickému lékaři i ambulantním speci-
alistům můžete dojíždět bez požadavku místní příslušnosti, 
je však nutné u lékařů zaregistrovat novou doručovací ad-
resu.

5.  česká pošta. Občan se dostaví na místně příslušnou poštu, 
předá písemnou žádost o změnu doručovací adresy (adre-
su nového trvalého pobytu). Zároveň naléhavě doporučuji 
na místě zařídit „dosílku“ pošty alespoň na 1. měsíc. Tato 
dosílka je zpoplatněná (přibližně 100 Kč). Máte však jistotu, 
že pokud dojde na starou adresu dopis či úřední oznámení, 
pošta neprodleně odešle „dosílku“ na vaši novou adresu. 

6.  Zaměstnavatel. Na personální úsek zaměstnavatele jste po-
vinni taktéž oznámit změnu trvalé adresy pobytu. 

7.  Finanční úřad, živnostenský úřad. Pokud jste OSVČ, je nutné 
písemně taktéž změnu oznámit. U OSVČ nebo podnikatele 
je nutné oznámit změnu také u místně příslušné OSSZ. 

8.  Kontaktní pracoviště Úřadu práce. Pokud požíváte některou 
z dávek SSP nebo hmotné nouze, popřípadě pokud se na-
cházíte v evidenci ÚP a písemně oznamte změnu bydliště. 

9.  Katastr nemovitostí. Pokud vlastníte nemovitost, jste povin-
ni písemně ohlásit změnu bydliště za účelem zanesení změn 
do katastru nemovitostí. 

10.  Energie – plyn, teplo, voda a elektřina. Samozřejmě je nut-
né ukončit odběry na staré adrese, převést nebo nově zřídit 
odběry na adrese nové. Postačí písemné oznámení o změ-
ně a současně žádost, co chcete uskutečnit (zrušit, převést, 
upravit atd.).

11.  Bankovní, finanční produkty a produkty pojištění. Podívejte 
se doma, kde všude máte zřízené bankovní, finanční a pojiš-
ťovací produkty a účty. Každé instituci je nutné taktéž písem-
ně ohlásit změnu. 

12.  Telekomunikace, mobilní  operátoři  a  jiné  služby. Nezapo-
meňte u všech těchto produktů písemně ohlásit změnu – 
především ohledně zasílání vyúčtování služeb a korespon-
dence na novou adresu. 

13.  Dopravní  inspektorát  a  registr  silničních  vozidel. Nezapo-
meňte, že pokud vlastníte motorové vozidlo, je nutné ohlásit 
změnu za účelem změny trvalého pobytu a také je nutné ne-
chat vystavit nový technický průkaz na vozidlo. 

14.  Zákonné pojištění vozidel a havarijní pojištění. Písemně je 
potřebné oznámit příslušné pojišťovně změny. 

doporuČeNý postup při změNě trvalého bydliště

oDborNé SoCIáLNí poraDENSTVí – „paragrafíK“
ZMěNa TrVaLého pobyTU (aby SE NESTaLa „NočNí MůroU“)

§

* zlevníme váš úvěr či hypotéku (přednostní vyřízení a garance 
úspěšnosti, odhad zdarma a řada dalších výhod),

* vyřešíme vše potřebné k fi nancování (domu, chaty, bytu, 
rekonstrukce, dědictví, vypořádání SJM, výstavby, auta…),

* zařadíme vás do bonusového programu Hypocentra,

* koupi, prodej, pronájem zařídíte pohodlně u nás 
(bezplatná rezervace při výběru z cca 7 tisíc starších 
nemovitostí a právní servis),

* vše za bezkonkurenční ceny sazeb a poplatků,

* zvýhodněné fi nanční produkty ve skupině Komerční banky. 

HYPOCENTRUM nabízí zaměstnancům a pacientům 
Krajské zdravotní, a. s. nejen nadstandardní služby, ale navíc:

SPECIÁLNÍ NABÍDKA 
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PRO ZAMĚSTNANCE A PACIENTY

NEBO SE OBRAŤTE NA HYPOCENTRUM MODRÉ PYRAMIDY V ÚSTÍ NAD LABEM, VELKÁ HRADEBNÍ 9. 

JSME NEJVĚTŠÍM HYPOTEČNÍM CENTREM V ČESKÉ REPUBLICE

CHOMUTOV: 
Alena Bezaniuková
alena.bezaniukova@nspcv.cz
tel.: 474 447 566
 733 756 627 

MOST, TEPLICE: 
Lucie Pešková
lucie.peskova@kzcr.eu 
tel.: 478 032 414
 724 160 850

ÚSTÍ NAD LABEM, DĚČÍN: 
Martina Placatová
martina.placatova@mnul.cz
tel:  477 117 951
 731 618 208

Pokud máte zájem o naši 
zvýhodněnou nabídku služeb, 

kontaktujte nás prostřednictvím 
personálního a mzdového 

oddělení Krajské zdravotní, a. s.: 

UŽ VÁS NEBAVÍ PLATIT 
NÁJEM A CHCETE UŽ 

KONEČNĚ BYDLET 
VE VLASTNÍM?

MÁTE MALÝ BYT 
A CHCETE HO PRODAT 

A KOUPIT SI VĚTŠÍ?

SNÍTE O BYDLENÍ 
V RODINNÉM DOMKU?

HYPOCENTRUM 
– klíč k vašemu novému bydlení

placená inzerce



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

Nové akreditace pro nelékaře dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb. 
v Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. získala akreditaci MZ čR k realizaci specializačního 
vzdělávání pro nelékaře v oboru:

OšetřOvatelská Péče v Pediatrii 
Praktická část, určeno pro všeobecné sestry, garant vzdělávacího programu paní Bc. Marie Lulková – vrchní sestra, Dětská klinika.
Akreditace byla udělena od 1. 2. 2013 – 31. 1. 2018. Akreditovaným smluvním zařízením pro teoretickou část je NCO NZO Brno 
a VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem.

výživa dOsPělých 
Praktická část, určeno pro nutriční terapeuty, garant vzdělávacího programu pan MUDr. Michal Tichý, MPH – vedoucí lékař gastro-
enterologického oddělení, vedoucí nutričního týmu.
Akreditace byla udělena od 1. 2. 2013 – 31. 1. 2018. Akreditovaným smluvním zařízením pro teoretickou část je NCO NZO Brno.

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

Odborné a vzdělávací akce 
 Krajská zdravotní, a. s.

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

4. 4. 2013 Veverkovy dny KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III
8. 4. 2013 Seminář „Hojení ran“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. IV
9. 4. 2013 První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
10. 4. 2013 Vzdělávací seminář pro maminky KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III

11.–12. 4. 2013 Postgraduální kurz UZ v regionální anestézii KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. IV
16. 4. 2013 Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou 

ve zdravotnictví
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I

18. 4. 2013 Bio–psycho–sociální a spirituální potřeby umírajících KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I
26. 4. 2013 Dermatovenerologická konference KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III
30. 4. 2013 Gastro sympozium KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III
7. 5. 2013 První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
14. 5. 2013 Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou 

ve zdravotnictví
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I

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


