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Vážení čtenáři Infolistů,

události minulých dnů kolem dezinformací o pro-
nájmu laboratoří jsou smutnou předzvěstí toho, 
co nás do voleb ještě čeká. Doufal jsem, že ales-
poň do konce prázdnin budeme mít čas na klidnou 
práci. Materiály o laboratořích Krajské zdravotní 
byly v úplném, zdůrazňuji v úplném začátku svého 
projednávání a připomínkování naprosto bezprece-
dentně zneužity k politickým cílům a útokům proti 
celému vedení KZ.

Naši oponenti (nechci mluvit tak jako média o opozici, protože nejsem politik) jsou už 
asi úplně zoufalí z toho, že KZ se daří a jejich černé prognózy a „zaručené“ negativní 
zprávy se nepotvrzují. Za nejlepší důkaz dobré práce vedení KZ považuji dosažený 
kladný (+ 3,78 mil. Kč) hospodářský výsledek celé společnosti k 30. 6. 2008!!   
Dosažených úspěchů by bylo možno jmenovat mnoho, ale na tomto místě chci znovu 
Vás všechny klienty i zaměstnance Krajské zdravotní, a.s. ujistit, že cokoli jako ředitel 
společnosti dělám, projednávám či rozhoduji, pak je vždy prioritou výhodnost pro 
KZ. Nenechte se proto ovlivnit podobnými vykonstruovanými kampaněmi – do voleb 
určitě neustanou.  

Ing. Eduard Reichelt
ředitel Krajské zdravotní, a.s. 
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Celý život se věnujete svému oboru,  
proč jste si jej vybral?

Nevím, jestli jsem si vybral obor já nebo 
zdali si obor vybral mě. Nicméně jsem se 
během dětství dostal do kontaktu s me-
dicínou zejména prostřednictvím mé ma-
minky, které léta pracovala v tehdejší Kraj-
ské nemocnici. Během svých studií jsem 
postupně zjišťoval, že technický směr 
vysokoškolských studií nebude to pravé 
a kontakty, které jsem měl se zdravotnic-
tvím, mě postupně dovedly ke studiu na 
Fakultě všeobecného lékařství a postup-
ně k chirurgii jako takové. Dostal jsem se 
k ní v době, kdy se začala radikálně měnit 
pod tlakem technického vývoje. Z oboru, 
který vyžadoval, vyjma mozku, jen kvalit-
ní schopné ruce, na obor používající ši-
rokou škálu technických prostředků, což 
je velmi zajímavá kombinace nabízející 
velké možnosti osobního uplatnění. 

Co je pro náš region a nemocnice  
v rámci Vašeho oboru typické?

Chirurgie v regionu se nijak výrazně neliší 
od chirurgie v celém Česku. Snad jen ab-
sence kardiochirurgie a chirurgie v rámci 
univerzitní výuky je nedostatkem. A co je 
typické pro náš obor? Doufám, že typická 
je snaha tvořit fungující síť spolupracují-

cích sebevědomých chirurgických center 
poskytujících kvalitní péči pro obyvatele 
Ústeckého kraje.

Jak hodnotíte vybavení a úroveň ve  
Vašem oboru v rámci krajských ne-
mocnic? 

Co se týče kvality poskytované péče, je 
jednoznačně na úrovni a v některých 
specializacích na špičce oboru. Složité je 
hodnotit jednotlivá oddělení, neboť kaž-
dé z nich pracuje v jiných podmínkách, 
je jinak velké, má jinou historii, dělá ji-
nou část původní všeobjímající chirurgie 
a snad jediné společné je to, že se mu-
selo postupně budovat po válce zcela 
nově z nových chirurgů. Domnívám se, že 
technické zajištění jednotlivých oborů je 
na velmi slušné úrovni. V souvislosti se 
založením robotnického centra KZ, a.s. 
i vyloženě na vrcholu. Nicméně stavební 
uspořádání kolísá od zcela moderních 
operačních sálů po historické prostory, 
které bude nutné postupně uvést do sou-
ladu s požadavky moderní medicíny.

Jak vnímáte funkci Krajského odborní- 
ka v kontextu zdravotnictví v Ústeckém 
kraji?

Domnívám se, že funkce Krajského od-
borníka KZ, a.s. pro obor chirurgie by 
měla znít hlasem spolupráce a koopera-
ce všech nemocnic KZ, a.s. směrem do-
vnitř a navenek hlasem vstřícnosti vůči 
ostatním zdravotnickým zařízením v Ús-
teckém kraji tak, abychom dokázali zajis-
tit většinu péče pro občany regionu zde 
v zařízeních našeho kraje.

Co vidíte v rámci krajského zdravot- 
nictví jako Krajský odborník ve Vašem 
oboru jako prioritu? 

Priorita vyplývá z výše uvedené odpově-
di - spolupráce a kooperace jednotlivých 
oborů v rámci KZ, a.s. tak, aby se plně vy-
užil její potenciál a ostatním zdravotnic-
kým zařízením a jejich pacientům mimo 
KZ, a.s. nabídnout maximum kvalitních 
chirurgických služeb tak, aby je nemuseli 
hledat v jiných zařízeních mimo Ústecký 
kraj.

Jak si představujete kooperaci jednot- 
livých oborů napříč KZ ? 

Vzhledem k absenci některých oborů 
v Nemocnici Děčín nemám žádný pro-
blém s kooperací s jinými obory v KZ, a.s. 
nebo i mimo ně. Je to denní součást naší 
práce – komunikace s nukleární magne-
tickou rezonancí, onkologií, neurochirur-
gií, cévní chirurgií, traumacentrem. Ne-
mám pocit, že ze strany jiných nemocnic 
by ta situace byla zásadně jiná. 

Je něco (přístroj, technologie, odbor- 
ník) co závidíte kolegům v jiných regi-
onech, resp. co byste pro Váš obor rád 
získal?

Co se pamatuji, tak se táhne historií ne-
jen chirurgie v severních Čechách jako 
červená nit, někdy silnější někdy slabší, 
snaha o univerzitní nemocnici a kardio-
chirurgii. Je to vize, nicméně bez vizí se 
špatně žije. A něco bližšího? Zcela jistě 
etablování nových směrů v miniivazívní 
chirurgii do denní praxe KZ, a.s. V jed-
něch z prvních Infolistů jsem se zmiňoval 
o robotice. Robot Da Vinci je již na místě, 
další techniky volají…

Redakce Infolistů

Představujeme zástupce Krajských odborníků Krajské zdravotní, a.s.
MUDr. Jan Rejholec – zástupce Krajského odborníka  KZ, a.s. pro chirurgické obory

MUDr. Jan Rejholec
Primář chirurgického oddělení 
Nemocnice Děčín, o.z.
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Chtěla bych Vám napsat příběh a zmí-
nit se v něm o mnohém – o snech, 
o nadějích i o zklamání, ale hlavně 
o povolání, pro mě stále prestižním, 
sestřičky. 
Jen málokdo si dokáže představit, čím 
se stane, až bude dospělý. Každý má 
své představy, sny či ambice. Život 
nás ale častokrát přivede na úplně ji-
nou cestu, než jsme si představovali.
Možná, že mnohé z Vás jste svým 
rozhodnutím stát se sestrou šokova-
ly své rodiny, tak jako v polovině 19. 

století žena, která svým úsilím pozvedla úroveň britského zdra-
votnictví a dosáhla toho, že její snaha byla postupně napodo-
bována po celém světě. Nejslavnější ošetřovatelka Spojeného 
království a nositelka Britského řádu za zásluhy Florence Nigh-
tingaleová měla nesmírný vliv na budoucnost nemocniční péče 
tím, že povolání ošetřovatelky proměnila ve vznešenou profesi. 
A možná právě Vy, kdož čtete tuto úvahu, sestřičkou jste.

I já patřím mezi tu nejpočetnější masu zdravotnických nelékař-
ských pracovníků, jejichž náplň práce je velmi široká a rozmani-
tá, zahrnující nekonečnou škálu různých činností.
Tak jako většina z Vás jsem registrovaná všeobecná sestra spe-
cialistka. A tak jako většina z Vás vím, že ne všechny činnosti, 
které jsou od sester očekávány, spadají do jejich kompetencí. 
Proto bych i já velice ráda uvítala trend zužování pracovní nápl-
ně sester s vytvořením prostoru pro intenzivnější kontakt s pa-
cienty. Krásně se to čte – ALE - nebezpečným fenoménem, který 
se v českém ošetřovatelství rozvíjí a který ještě zdaleka nenabyl 
rozměrů běžných v EU, je nárůst dokumentace. 
Význam efektivně vedené dokumentace je nepopíratelný. Je 
však třeba hledat rovnováhu mezi tím, co je skutečně nezbytné 
dokumentovat, a tím, co je zbytečné, co nepřináší žádný užitek 
ani pacientovi, ani zdravotnickému zařízení. Na sestry jsou pod 
heslem „Co není psáno, nebylo uděláno“ kladeny stále vyšší 
nároky na vedení administrativy. Sestry tráví za psacím stolem 
stále více pracovního času a jejich znalosti a dovednosti v ošet-
řování pacientů přicházejí vniveč. 
Tento trend zasahuje i ostatní profesionály a ve svém důsledku 

Letos byl již poosmé v České republice 
organizován Evropský den melanomu. 
Autorem ambiciózního projektu byl Tho-
mas Maselis z Belgie, kde byl před 9 roky 
poprvé Den melanomu pořádán.
Letos připadl Evropský den melanomu 
na 5. května. V tento den otevřelo mno-
ho kožních ambulancí v celé Evropě dve-
ře k bezplatnému vyšetření zájemcům, 
kteří měli podezření, že by na své kůži 
mohli mít nádorové onemocnění.
Kožních nádorů neustále každým rokem 
přibývá. Za posledních 30 let stoupl 
počet melanomů v České republice 4x. 
Přibývají i ostatní kožní nádory. Proto 
cílem této akce je preventivně podchytit 
co nejvíce podezřelých nálezů, vyšetřit 
je, určit přesnou diagnózu a zavčas léčit. 
Myšlenkou této akce je též ukázat, že 
právě dermatovenerolog má být ten, kdo 
jediný (!) umí správně rozpoznat kožní 
nádor a kdo jej má i logicky léčit.
V roce 2001, kdy v ČR proběhla akce po-

prvé, bylo vyšetřeno kolem 1 000 lidí 
a zachyceno 26 pacientů se zhoubným 
melanomem a 60 pacientů s jiným kož-
ním nádorem. V roce 2007 bylo vyšetře-
no již přes 6 000 lidí a bylo zachyceno 
263 pozitivních nálezů. V letošním roční-
ku se přihlásilo do akce již 200 dermato-
venerologů ze 124 pracovišť v ČR. Naše 
pracoviště se zapojuje každoročně od 
roku 2001.
Letos naši lékaři – MUDr. Jana Kreisslo-
vá, MUDr. Radka Neumannová, MUDr. Lí-
via Svačinová a MUDr. František Keznikl 
vyšetřili 292 zájemců. Je to nejvyšší po-
čet za všechny roky. 
Bylo vysloveno 11 podezření na zhoubný 
melanom kůže, zatím byl jeden histolo-
gicky ověřen, dále vysloveno podezření 
na 8 basocelulárních  či spinocelulár-
ních karcinomů a histologicky již ově-
řeno 5 pozitivních nálezů. Zatím byly 
shromážděny výsledky k 30. 6. 08. Další 
ověřování ještě probíhá. Dále bylo vyslo-
veno ještě 41 podezření na přednádoro-

vé stavy, jako jsou aktinické keratózy, 
aktinické cheilitidy, cornu cutaneum, m. 
Bowen. Tito pacienti jsou nadále sledo-
váni a léčeni.
Výsledky tedy hovoří zcela jasně, že akce 
měla obrovský význam.
Součástí akce bylo i určování kožního 
fototypu a poradenství v užívání ochran-
ných krémů s UV filtry, byly předávány 
i vzorky těchto krémů. Poděkování patří 
firmám La Roche Posay, Bioderma, Alter-
med a dalším.
Závěrem lze říci, že Evropský den mela-
nomu byl pro naše lékaře dosti vyčer-
pávající pro obrovský a rekordní počet 
zájemců, ale zároveň přinesl uspokojení 
v tom, kolika lidem jsme mohli přinést 
pozitivní informaci, že nádor nemají a že 
těm s pozitivním nálezem jsme hned za-
řídili potřebná vyšetření a léčbu a tím 
i možná přispěli k jejich zdraví.

                                MUDr. František Keznikl
Kožní odd. Nemocnice Chomutov, o.z.

Evropský den melanomu v ČR a ve specializovaném kožním pracovišti

Nemocnice Nemocnice ChomutovChomutov

Dámy s lampou

Soňa Brabcová 
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způsobuje to, že kvalifikovaný personál píše zprávy a účastní 
se porad a pacienti tráví nejvíce času s nižším a pomocným 
ošetřovatelským personálem, jehož odborná příprava není 
vždy ideální. 
Téměř by se dalo konstatovat, že čím vyššího vzdělání zdravot-
ník dosáhne, tím méně času nakonec stráví s pacientem. 

Zdravotní sestra musí být profesi-
onál, musí umět pracovat v blíz-
kosti smrti, lidské bolesti a utr-
pení a odvádět dokonalou práci 
vždy s úsměvem a laskavostí této 
profesi vlastní. 
Každodenní realita však klade na 
sestru vysoké nároky a pod vlivem 
všech stresorů se u ní ve zvýšené 
míře objevuje napětí, úzkost a jiné 
nepříznivé projevy, které mohou 
vést ke vztahovým problémům, 
psychickým poruchám a psycho-
somatickým onemocněním. 

Kdysi byla profese zdravotní sestry posláním, po celá stale-
tí se sestry držely na vrcholu v žebříčku prestižních povolání. 
A dnes? Díky lidské agresivitě, mnohdy nesmyslným nařízením 
a demokracii bez hranic má pomalu, ale jistě povolání sestry 
velmi malou společenskou hodnotu. Je mi z toho smutno. O to 
víc si vážím děvčat, které tu práci vykonávají i přesto, že vědí, že 
ta dávná staletími nesená prestiž tohoto povolání je ta tam. 
A uspokojení z práce? Největším uspokojením pro většinu z nich 
je úsměv spokojeného pacienta, protože každá z nás, která kdy 
u lůžka pacienta stála, dobře ví, že nemocný člověk vždy pozná, 
kdo svou práci dělá s láskou a odmění Vás, i když má velké 
bolesti a není mu nejlépe, spásným úsměvem. Poznáte to i na 
očích, ty oči jsou vděčné. Už jen za to ta práce stojí. Nosíme si ty 
úsměvy domů a to nás naplňuje a dává pocit uspokojení. 
Dáma s lampou – tak se říkalo Florence Nightingaleové podle 
jejího hesla, že ošetřovatelská péče trvá bez přestání, dnem 
i nocí. Ty dámy jste dnes VY. Vy, které svou práci děláte s láskou 
a nasazením.

Soňa Brabcová 
Hlavní sestra, Nemocnice Teplice, o.z.

Masarykova nemocnice obhájila certifikát ISO 9001:2000
Masarykova nemocniceMasarykova nemocnice

Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z. 
(MNUL) má zaveden sys-
tém managementu kvali-
ty podle mezinárodního 
standardu ISO 9001:2000 
a to již od roku 2002, kdy 
se stala první nemocnicí  
u nás a jednou z prvních 
v Evropě certifikovanou 
dle výše uvedené normy. 

Masarykovu nemocnici a její zavedený systém každoročně pro-
věřuje významný britský certifikační orgán United Registrar of 
Systems (URS). Prověření tímto certifikačním orgánem s celo-
světovou působností poskytuje velmi přísné měřítko kvality jak 
systému řízení, tak i kvality komplexní péče o zákazníky. I letoš-
ní rok ve dnech od 7. do 11. července URS prověřoval jednotlivé 
procesy, jejich přenastavení v souvislosti s transformací (kte-
rá nepochybně představovala z hlediska řízení určité riziko), 
efektivnost těchto procesů, prosazování zákaznického přístupu 
a kontinuální zlepšování. 
I tento rok se zaměstnan-
cům Masarykovy nemoc-
nice podařilo certifikaci 
úspěšně obhájit. Vedoucí 
auditor Steve J. Walsh sa-
mozřejmě uvedl některá 
zjištění, na něž je nutno 
se zaměřit. Celkem bylo 
uvedeno šest možností 

pro zlepšení, tři potenciální neshody, jedna odchylka a, což nás 
nejvíce těší, žádná závažná neshoda. 
Auditor v závěrečné zprávě uvedl následující hodnocení: „Cel-
ková systémová jistota reprezentovaná velmi schopnými od-
borníky, zajištěnými zdroji a zlepšujícím se systémem proka-
zujících materiálů vede auditora k rozhodnutí doporučit URS 
pokračující certifikaci systému QMS Masarykovy nemocnice.“
Zároveň byl prověřen soulad systému řízení kvality s požadavky 
normy ISO 9001:2000i v Cen-
tru informačních systémů 
KZ, a.s. s tím, že zde nebyly 
shledány žádné nedostatky 
a CIS KZ, a.s. bylo doporuče-
no k udělení certifikátu (nebo-
li CIS KZ, a.s. získává certifikát 
QMS podle ISO 9001:2000). 
Na závěr návštěvy auditorů 
v KZ, a.s. proběhl předcertifi-
kační audit připravenosti sys-
tému řízení bezpečnosti informací a dat společnosti. Centrum 
informačních systémů KZ, a.s. se jako garant těchto procesů při-
pravuje na certifikaci podle požadavků normy ISO 27001:2005 
(informační bezpečnost), plánované na rok 2009.
Rád bych proto ještě jednou jménem vedení Masarykovy ne-
mocnice a jménem vedení Krajské zdravotní, a.s. chtěl Všem 
zaměstnancům poblahopřát a především poděkovat za skvěle 
odváděnou práci.  

Bc. Martin Hostaš
Vedoucí Odboru kvality a interního auditu KZ, a.s.

Florence Nightingaleová
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Od 15. do 19. července 2008 se v kultur-
ním a kongresovém centru „Cankarjev Dom“ 
v hlavním městě Slovinska v Lublani konal 
17. kongres WCET – Světové rady stomatera-
peutů. Celkem se ho zúčastnilo 1369 delegá-
tů z celého světa. 
Uvítací recepce se konala 15. července od 20 
hodin. Druhý den začal otvíracím ceremoniá-
lem. Účastníky kongresu přivítali, mimo jiné, 
předsedkyně WCET Elizabeth English z Aus-
trálie, prezident Slovinska Danilo Turk i před-
seda Světové organizace stomiků Vladimír 
Kleinwachter. Poté se ve třech sálech kongre-
sového centra tři a půl dne konaly přednášky, 
které byly rozděleny do třech hlavních témat 
– péče o pacienty se stomií, inkontinence, 
hojení ran. 
Diskutovalo se nejen v přednáškových sálech, 
ale i o přestávkách mezi jednotlivými bloky. 
Součástí kongresu byly i postery. Každý den 
o hlavní přestávce se konaly mítinky národ-
ních či kontinentálních organizací  stomases-
ter.  Proběhlo i setkání zástupců evropských 
zemí. Součástí byly volby předsednictva 
WCET pro další období, které byly bouřlivé 
a protáhly se dlouho přes přepokládaný ko-
nec. Zajímavých přednášek a workshopů bylo 
mnoho. Každý si mohl vybrat. A které z nich 
nás nejvíce zaujaly?
V neděli 15. 6. ve 14 hodin se konalo Satelitní 
symposium firmy Coloplast, týkající se péče 
o kůži kolem stomie. Interaktivní workshop 
měl přes 300 účastníků. Cílem bylo představit 
Diagnostickou pomůcku k určení závažnosti 
poškození celistvosti kůže. Její využití může 
být široké např. jako standardní pomůcka 
k sledování správného ošetřování peristomál-
ní kůže nejen v nemocnicích, ale i agenturách 
domácí péče. V budoucnu by mohla zlepšit 
vzájemnou spolupráci mezi různými zdravot-
nickými zařízeními. 
Život s urostomií – kasuistika. Marija Zrim 
měla silně citově připravenou prezentaci 
o svojí vlastní sestře, která se narodila s vro-

zenou malformací páteře, nazývanou spina 
bifida. Ve dvanácti letech ji byla provedena 
urostomie. Byly jsme seznámeny s mnoha 
zdravotními i byrokratickými problémy, s kte-
rými se tato žena musela potýkat.
Inkontinentní pomůcky jako odpad – zají-
mavě pojatá přednáška, která chtěla ukázat 
moderní pomůcky používané ve zdravotnictví 
z druhé strany – třídění a likvidace odpadu 
a jeho dopad na životní prostředí. Dozvěděly 
jsme se výsledky různých studií: například – 
jestliže 100 lidí používá pravidelně pleny na 
jedno použití, vytvoří 48 tun odpadu ročně. 
Na druhé straně přenášející z univerzitní ne-
mocnice v Lublani vyzdvihla výhody inkonti-
nentních pomůcek pro pacienty i zdravotnický 
personál a potřebu recyklace. Seznámila nás 
s evropskými normami, které je nutno dodržo-
vat při jejich výrobě i při likvidaci odpadu.
Barbara Borwell, zkušená stomasestra z Velké 
Británie měla připravený workshop na téma: 
řešení sexuálních problémů u tělesně i men-
tálně postižených jako výzva pro zdravotníky 
v klinické praxi.
Ukázala na několika příkladech, že i když je 
tento problém znám, často se k němu přistu-
puje nesprávně, s ostychem a plíživě.
Fyzioterapeutka Darja Ščepanovič vedla work-
shop na téma: „ Cílená rehabilitace na posíle-
ní pánevního dna u žen jako nástroj prevence 
i zlepšení již nastalých problémů s inkonti-
nencí“. Součástí byla i praktická ukázka jed-
notlivých cviků. 
Součástí posledního večera byla návštěva Po-
stojenské jeskyně, která je největším a světo-
vě nejproslulejším jeskynním komplexem Slo-
vinska. V jeskyni, která má nejen nádhernou 
krápníkovou výzdobu, ale i výbornou akusti-
ku se často konají koncerty. Před jeskyní bylo 
připraveno závěrečné mezinárodní setkání 
účastníků na oslavu 30 let trvání WCET. Mělo 
vynikající atmosféru.
Na kongres jsme přihlásily poster na téma: 
„Účastník dopravní nehody s kolostomií 
a píštělemi“. 
Muž 59 let, podnikatel, prodává střešní kry-
tinu.
21. 4. 2007 účastník dopravní nehody jako 
řidič motocyklu, při smyku narazil do osob-
ního automobilu.
Polytrauma: fraktura pelvis, fraktura antebra-
chii l. dx., fraktura costae VII l. sin., ruptura 
uretrae.
První hospitalizace a ošetření bylo provedeno 
v nemocnici v Mostě:
Mimo jiné byla provedena zevní fixace pánve, 
vyvedena sigmoideostomie, dostal sádrovou 
dlahu na pravou ruku.
Výsledek kontrolního CT – potvrdil komuni-

kaci mezi močovým měchýřem a ránou nad 
pravým tříslem.
Byla provedena revize malé pánve a katetri-
zace obou ledvin, oba katetry byly vyvedeny 
vlevo pod stomií.
Pacient byl přeložen po domluvě do naší ne-
mocnice na traumatologické oddělení.
V průběhu hospitalizace v naší nemocnici 
prošel postupně několika odděleními:
traumatologií, urologií, jednotkou intenzivní 
péče, infekcí.
Navštěvovaly jsme ho pravidelně a zároveň 
vysvětlovaly ošetřovatelskému personálu 
správné ošetřování stomie, peristomální kůže 
i píštělí. 
První kontakt se stomasestrou:
Pacient byl optimistický, společenský, spolu-
pracující.
Stomie byla pořádku, kůže v okolí stomie 
klidná.
Naproti tomu ošetřování píštělí a vývodů mo-
čových katetrů bylo velice náročné. Komplex-
ní převaz všech vývodů trval jednu hodinu.
Zevní fixátory malé pánve tvořily nepříjemnou 
překážku při ošetřování a výměně jímacích 
sáčků,
V průběhu celého našeho ošetřování stomií 
a píštělí jsme použily mnoho různých druhů 
stomických sáčků a byly jsme rády, že tyto po-
můcky existují.
V důsledku nemožnosti polohování pacienta 
se vytvořil sakrální dekubit.
Podpora rodiny byla obrovská. Manželka 
a syn pacienta navštěvovali velice často.
Po dvou měsících hospitalizace měl přání. 
Požádal manželku, aby mu přinesla motor-
kářské rukavice. Chtěl si je obléknout nebo je 
mít alespoň nablízku, aby se na ně mohl celý 
den dívat.
MRSA (meticilín rezistentní stafylokokus) byl 
vykultivován z rány.
Okamžitě byl přeložen na infekční JIP.
Stomie se zkomplikovala stenosou.
Zevní fixátory pánve byly odstraněny.
Operační rána se postupně hojila a granulo-
vala. Močová píštěl přetrvávala v dolním pólu 
rány.
Celkový stav pacienta se zlepšoval. Neměl 
septické teploty, sakrální dekubit se zmenšo-
val.
Přibíral na váze.
Konečné operační řešení bylo odloženo 
o rok.

Marcela Kenezová, Centrální JIP
Bc. Svatava Nováková, Chirurgická klinika IPVZ

Masarykova nemocnice, o.z.

Semináře, Sympózia, Kongresy

Kongres WCET 2008

Marcela Kenezová

Bc. Svatava Nováková
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Robot da Vinci
V tomto čísle Infolistů Vám přinášíme 
další fotografie z tréninkového procesu 
lékařů v praktickém opakování získaných 
dovedností, které získali během vyškole-
ní k samostatné obsluze da Vinci systé-
mu. 
Infolisty číslo 17 budou speciálně téma-
ticky zaměřeny na robotické pracoviště 
KZ, a.s. 

Prim. MUDr. Jan Schraml

MUDr. Karel Sláma
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Záchranáři z Filipín

Něco málo z historie
Ortopedické oddělení v Mostě vzniklo kon-
cem 50 let. V roce 1975 došlo k přestěhování 
oddělení do budovy nové nemocnice.
Počátky endoprotetického programu sahají 
do roku 1973, kdy byla v mostecké nemocnici 
jako na druhém pracovišti v tehdejší Česko-
slovenské republice provedena první implan-
tace endoprotézy kyčelního kloubu české 
výroby. V roce 1994 byla započata endopro-
tetika kolenního kloubu.
Provádí se zde ošetření traumat v oblasti ky-
čelního kloubu a části traumat měkkých tká-
ní v oblasti kolenního a ramenního kloubu, 
následné léčení poúrazových stavů, operace 
některých vrozených a získaných vad horních 
i dolních končetin.

Souhrn zmiňovaných operativ za rok 2007
EP kyčle plánovaná   85• 
TEP kyčle traumatická   7• 
TEP kolene  73• 
Extrakce TEP  3• 
Artroskopie kolenního kloubu 236• 
Artroskopie GH kloubu 37• 

Totální náhrada kyčelního kloubu
Při těžkém postižení kyčelního kloubu nezbý-
vá jiné řešení, než postižený kyčelní kloub na-
hradit totální endoprotézou nahrazující obě 
části kloubu tj. jamku i hlavici.
V dnešní době jsou hlavičky z kovu (slitina 
chrom-kobaltnikl) nebo z keramiky v různých 
velikostech.

Výhody
Po implantaci totální náhrady kyčelního klou-
bu se pacientovi uleví od bolesti a zlepší se 
rozsah pohybu poškozeného kloubu. Může 
se opět pohybovat. Pacientovi se do značné 
míry vrátí kvalita předcházejícího života.
Každá operace ale s sebou nese určitá rizika. 
Moderní metody je však minimalizují. Mezi ně 
patří:

možnost svodné anestezie• 
autotransfuze• 
ATB podávaná před operací• 
preventivní podávání léků na ředění krve • 
(prevence tromboembolické nemoci)

bandáž dolních končetin• 
pooperační polohování operovaných kon-• 
četin, zahájení rehabilitace, brzké mobili-
zování pacienta 

Rehabilitace
Začíná od přijetí pacienta na oddělení. Ná-
cvik chůze o berlích, dechová a kondiční cvi-
čení. Poučení rehabilitační sestrou o cvicích 
a vlastní zacvičení.
Zahájení pooperační rehabilitace 1. den po 
operaci, a to dechovým, izometrickým a kon-
dičním cvičením na lůžku.
Druhý den, po vyndání Redonova drénu 
a podle stavu pacienta, se začíná s postup-
nou vertikalizací.
Polohování na bok, sed na lůžku, stoj u lůžka, 
chůze o podpažních, později franzouzských 
berlích a nácvik chůze po schodech.
Rehabilitace probíhá individuálně, podle psy-
chického a fyzického stavu pacienta. Pacient 
je zpravidla propuštěn 14. den po operaci do 
domácího ošetření nebo je přeložen k další 
rehabilitaci do NNP a rehabilitačních center.

Ošetřovatelské intervence
Pacient je edukován s předoperační přípra-
vou, během operace a samozřejmě po ope-
račním výkonu. V den operace a v 1. poope-
rační den je pacient monitorován na JIP, poté 
se vrací zpět na standartní odd.
Provádí se kontrolní rentgen, po příjezdu na 
oddělení je provedena kontrola FF a dále se 
provádí:

edukace pacienta o vzniku bolesti, tišení • 
a sledování účinku
sledování po stránce biopsychosociální• 
spolupráce s ošetřovatelským personá-• 
lem
zajištění vhodné polohy operované kon-• 
četiny, antirotační bota (DK je v mírné ab-
dukci a lehké vnitřní rotaci)
prevence dekubitů (mazání, molitan)• 
sl. diurézu, eventuální péče o permanent-• 
ní katetr
vytváření vzájemného vztahu důvěry, uče-• 
ní naslouchat
vedení pacienta k soběstačnosti• 

Při ošetření v domácí péči
Pacient je při propuštění vybaven těmito in-
formacemi:

užívání vhodné obuvi• 
nesedání do hlubokého sedu• 
nepokládání nohy přes nohu• 
jízdu v automobilu po dobu tří měsíců ab-• 
solvovat pouze jako spolujezdec 

a odnáší si i brožury s poučením

Revizní operace
Všechny typy umělých kloubních náhrad se 

dříve nebo později uvolní. Doba, kdy k uvolně-
ní dojde je závislá na řadě faktorů např. váha 
pacienta, stupeň zátěže i kvalita kosti. Poté 
se musí pacient dostavit k reoperaci kyčle, to 
znamená k revizní výměně kloubu. 

Kazuistika
Pacient M. J. dg. TEP kyčle pro aseptickou 
nekrosu hlavice kosti stehenní.
Potíže od roku 8/05, ifuzní th. bez efektu
OA: bezvýznamná
FA: bez medikace
Sociální zajištění: bydlí sám, ale má blízké 
známé
Chůze kolébavá, PDK zkrácena o cca15 mm.
Před nástupem na ortopedické oddělení si 
pacient zajišťuje u svého obvodního lékaře:

interní předoperační vyšetření, měření • 
EKG
kompletní odběry krve• 
RTG srdce a plic• 

Na ortopedickém oddělení se dále zajišťuje:
příjem pacienta sestrou a lékařem • 
RTG obou kyčlí• 
blokování krve• 
vyprázdnění klienta podáním glyc.supp.• 
RHB instruktáž• 
Clexane s.c. (prevence TEN-tromboembo-• 
lické nemoci)
Konzilium lékaře ARO• 
od půlnoci nepřijímat potravu a tekutiny• 

V den operace klient s premedikací dostává 
ATB i.v. a je převezen na lůžku na operační 
sál.
Po operaci je monitorován na JIP.

den po operaci - překlad z CHIR – JIP na 1. 
standardní oddělení ortopedie

změřeny FF, povytaženy redony, kont-• 
rolní rtg operované končetiny, která je 
nadále v antirotační botě
analgetika p.o. pravidelně• 
ATB i.v. nadále po 8 hod.• 
ošetřovatelská péče• 
RHB kondiční cvičení• 

Ortopedie v Mostě
Nemocnice Nemocnice MostMost

Záchranáři z Filipín
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den po operaci2. 
redony zrušeny• 
ATB i.v. poslední den• 
isometrie, dorsiflexe, posazení s po-• 
mocí rehabilitační sestry

den po operaci3. 
kontrolní krevní vyšetření krevního • 
obrazu
analgetika p.o. si klient vybírá pravi-• 
delně
postavení bez nášlapu, nácvik chůze • 
o podpažních berlích

den po operaci - chůze bez nášlapu po-5. 
mocí francouzských berlí
den po operaci - poslední injekční Clexa-7. 
ne a nášlap na 1/3 váhy
den po operaci - léky na ředění krve podá-8. 
vány p.o. a analgetika pouze p.p.
den po operaci – vzhledem k dobrému 10. 
pooperačnímu průběhu klient opouští 
nemocnici

DOPORUČENÍ:
léky na ředění krve do normální chůze po-• 
nechat
kontrola za dva měsíce od operace u své-• 
ho ortopeda a kontrolní RTG 
vypsán poukaz na nástavec na WC• 
individuálně klient může berle odložit rok • 
po operaci

Mezi časté ope-
rativní zákroky patří artroskopie ramenního 
a kolenního kloubu.
ASK – „podívat se do kloubu“, je moderní 
diagnosticko-operační metoda, umožňující 
přesnou diagnostiku a ošetření poranění či 
jiných poruch kloubů s minimální zátěží pro 
pacienta.
Před samotným výkonem je pacient přijat na 
ortopedické oddělení. Zde je poučen lékařem 
o výkonu, podepisuje souhlas s operací a je 
dále připraven běžným způsobem k operaci. 
Je psychicky stabilizován a podpořen. Od půl-
noci nejí, nepije. Ráno je připraveno operační 
pole (oholením), odstranění zubní protézy, 

aplikace premedikace a odvoz sálovým sani-
tářem na lůžku na operační sály.
Po operaci je pacient krátkodobě hospitali-
zován a je zahájena řízená rehabilitaci pod 
vedením rehabilitační sestry. Individuálně je 
zahájena i případná infuzní terapie. Samo-
zřejmá a důležitá je vlastní ošetřovatelská 
péče. U pacienta hned po zákroku, při pře-
vozu na standardní ortopedické oddělení, se 
změří FF. Po spinální anestezii leží klient až 
dvanáct hodin na zádech, je sledována ope-
rační rána, stav bolestí s jejich tišením i.m. 
medikací a sledování stavu močení. Pacient 
by se měl vymočit po operaci do 24 hod, jinak 
je nutné cévkování. Vše o pacientovi je zazna-
menáno do příslušné dokumentace.
Ortopedie je velmi náročný chirurgický obor, 
zabývající se zjišťováním, léčením prevencí 
a dispenzarizací vad, onemocněním a úrazy 
pohybového ústrojí. Nejnáročnější jsou ope-
rační výkony v oblastech velkých kostí a klou-
bů. 
Tento článek byl realizován sestrou Simonou 
Svobodovou z oddělení orthopedie za pomo-
ci vrchní sestry Andrtové, které patří naše po-
děkování .

Simona Svobodová
Ortopedie, Nemocnice Most, o.z.

V  závěru měsíce července jste měli 
možnost v areálu Masarykovy nemocni-
ce vidět při práci filmaře. Probíhalo zde 

natáčení romantické komedie s názvem 
„Veni, vidi, vici“.  Scénář podle námětu 
Marka Šmída napsal Radan Dolejš v dra-
maturgii Radka Johna, o režie se podělí 
Pavel Göbl a Jiří Chlumský.
Hlavní hrdina filmu je devatenáctiletý 
Honza z Ústí nad Labem, který prožívá 
své velké lásky a proslaví se díky golfu. 
Filmové záběry jsou právě v dějové sou-
vislosti s jeho zraněním a následnou 
hospitalizací v nemocnici. 
Hlavními představiteli jsou Filip Tomsa 
a Sandra Nováková. Ve filmu ještě uvi-
díte Jitku Kocurovou, Boba Klepla, Annu 
Šiškovou.
Další záběry této golfové romance se bu-
dou v Masarykově nemocnici opět točit 
ve dnech 19. – 20. 8. 2008.
Děkujeme všem za profesionální spolu-
práci se štábem filmařů.

Redakce Infolistů

Filmaři v Masarykově nemocnici
Masarykova nemocniceMasarykova nemocnice

Sandra Nováková
(Pusinky, Ordinace v Růžové zahradě )

Filip Tomsa
(Kvaska, Ordinace v růžové zahradě)
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Kulturní info

Zoo D ín je otev ena denn  po 
celý rok!
Návšt vnický servis

Ob erstvení U Kamzíka• 
prodej suvenýr• 
možnost parkování p ímo p ed • 
zahradou
komentované ukázky krmení - • 
v hlavní sezón
pr vodcovská služba - na ob-• 
jednávku v hlavní sezón
permanentní vstupenky pro: • 
jednotlivce, dvojice, rodiny 
a firmy  

I p esto, že se d ínská zoo adí k nejmenším 
zoologickým zahradám v eské republice, má 
návšt vník m co nabídnout. Chová kolem 
150 druh  zví at o celkovém po tu p ibližn  
400 jedinc . Erbovními a zárove  návšt v-
níky nejoblíben jšími zví aty jsou mohutní 
medv di grizzly v doko-
nalém p írodním výb hu. 
Jinde v R je nespat íte! 
Na první pohled si vás ale 
jist  získají i další zví ata 
nap íklad zvláštní prasátka 
z prales  babirusy celebes-
ké, nejmenší kravi ky na 
sv t  anoa horští, skota iví 

makakové chocholatí, vzácní jelínci samba i 
skvrnití, nejv tší hlodavci sv ta kapybary 
vodní nebo také vzácní papouškové z Pta í-
ho domu.  
Nedílnou sou ástí d ínské zoo je od roku 
2006 expozice obojživelník  a plaz  zvaná 

Rajské ostrovy. Tato expozi-
ce je bonusem pro každého 
návšt vníka zoo, nebo  se 
vstupenkou ze zoo mohou 
do této unikátní expozice 
již zcela zdarma. Rajské os-
trovy sídlí v centru m sta, 
cca 700 m od zoo, na Tep-
lické ulici . 19. Více najdete na www.zoodecin.cz



Byl pověřen vedením lékárny Nemocnice 
Děčín, o.z Mgr. Aleš Borský.

O
d 

1.
 8

. 2
00

8 Vedoucí lékárny Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z. je Mgr. Milada Pe-
tříková.

Lenka Benešová
Vedoucí personálního a mzdového odboru KZ,a.s.

Personální změny v KZ, a.s.

11

Letní foto soutěžLetní foto soutěž

Letní foto soutěž o hodnotné věcné ceny. Zasílejte své zajímavé 
fotografie s letní tématikou, pět autorů nejnápaditějších foto-
grafií získá zajímavou odměnu. 

Pravidla soutěže:
Soutěže se mohou zúčastnit zaměstnanci KZ, a.s. i široká • 
veřejnost. Soutěž trvá od 1. 8. 2008 do 30. 9. 2008.
Fotografie ve vytištěné podobě (na zadní straně jméno, pří-• 
jmení a adresa autora) odesílejte na adresu Krajská zdravot-
ní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, 
obálku označte heslem „Infolisty - Letní soutěž“. Fotografie 
v elektronické podobě zasílejte na e-mail: josef.rajchert@
kzcr.eu.
Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním zaslaných foto-• 
grafií v časopise Infolisty a na webu KZ, a.s.



Odborné, vzdělávací a společenské akce 
Krajské zdravotní, a.s.

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

datum místo konání

4. 9. 2008 Seminář SVL ČSL JEP CVDV MNUL - učebna III.

11. 9. 2008 Kardiologická konference sester CVDV MNUL - učebna III.

16. 9. 2008 Regionální odborná konference NELZP: Diabetologie - eduka-
ce pacientů a jejich rodiny, časté chyby při aplikaci inzulínu 
a dietním režimu, DM I. a II. typu

KZ, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. 
- sál „O“

17. 9. 2008 Konference Novinky v dětské gynekologii CVDV MNUL - učebna III.

23. 9. 2008 Regionální Bezpečné podání intravenózního léčiva CVDV MNUL - učebna IV.

24. 9. 2008 XI. Regionální konference nelékařů: Nové trendy k kardiologii, 
DM

Kino OKO Chomutov

24. 9. 2008 Seminář Ošetřování ran CVDV MNUL - učebna V.

25. 9. 2008 - 11. 12. 2008 Akreditovaný kvalifikační kurz Všeobecný sanitář CVDV MNUL - učebna IV.

30. 9. 2008 Konference chirurgických sester CVDV MNUL - učebna III.

30. 9. 2008 Regionální odborná konference NELZP: Chirurgické obory KZ, a.s. - Nemocnice Most, o.z. 
- kinosál

1. 10. 2008 - 31. 10. 2008 Specializační kurz - Základy vnitřního lékařství CVDV MNUL - učebna I.

2. 10. 2008 Seminář SVL ČSL JEP CVDV MNUL - učebna III.

2. 10. 2008 Regionální konference Intervenční endoskopie v gastroentero-
logii II.

CVDV MNUL - učebna III.

6. 10. 2008 II. Konference „Hygiena zdravotnických zařízení“ CVDV MNUL - učebna III.

9. 10. 2008 Syndrom vyhoření CVDV MNUL - učebna III.

14. 10. 2008 Regionální Periferní žilní vstupy CVDV MNUL - učebna V.

14. 10. 2008 Seminář Hygiena ústní dutiny CVDV MNUL - učebna V.

10. 10. 2008 Den stomiků CVDV MNUL - učebna III.

16. 10. 2008 Seminář Nejčastější kožní choroby a jejich ošetřování CVDV MNUL - učebna III.

20. 10. 2008 Seminář  Parenterální výživa CVDV MNUL - učebna III.

21. 10. 2008 Regionální Centrální žilní vstupy CVDV MNUL - učebna V.

21. 10. 2008 Regionální konference „Ošetřování operačních ran“ CVDV MNUL - učebna III.

21. 10. 2008 Konference Péče o těhotnou ženu CVDV MNUL - učebna III.

22. 10. 2008 - 11. 2. 2008 Akreditovaný kvalifikační kurz Řidič dopravy nemocných 
a raněných

CVDV MNUL - učebna I.

22. 10. 2008 Seminář Ošetřování ran CVDV MNUL - učebna V.

23. 10. 2008 Regionální odborná konference sester: Děčínská nemocnice 
se představuje

Magistrát Města Děčín 

27. 10. 2008 Regionální odborná konference NELZP a lékařů: Ošetřovatel-
ská péče v urologii - specifika ošetřovatelské péče

KZ, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. 
- sál „O“
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