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Úvodní slovo
Vážení zaměstnanci a klienti Krajské zdravotní,

zdravím Vás v novém roce a doufám, že náš měsíčník Infolisty 
zůstane i nadále důležitým zdrojem informací o dění v naší 
společnosti. Po vánočním odpočinku nás čeká mnoho práce, 
abychom zajistili další úspěšné fungování Krajské zdravot-
ní, a.s. Letošní rok (prakticky třetí rok fungování KZ) bude ve 
znamení prohlubujících se následků celosvětové finanční kri-
ze, kdy zejména naše příjmová stránka rozpočtu bude krajně 

napjatá. Rozhodující plátci – zdravotní pojišťovny totiž avizují prudce se zhoršující bilanci 
svých příjmů. Za této situace bude jenom dosažení úrovně našich loňských výnosů velmi 
komplikované, jakékoli navyšování v kontextu minulých let prakticky nepřipadá v úvahu. 
Další důsledky celkového státního šetření jako odpadnutí úlev při platbách sociálního 
pojištění nebo nárůst sazeb DPH se v podmínkách naší společnosti negativně projeví 
v desítkách milionů korun. 
Tento negativní vývoj jsme jako vedení Krajské zdravotní správně předpokládali a snažili 
jsme se maximálně připravit. Velmi dobré hospodaření celého loňského roku podstatně 
přispělo k ekonomickému ozdravení společnosti. Tím se také velmi zlepšily naše vyhlídky 
na úspěšné zvládnutí nastávající obtížné situace.
Je mi líto, že jsem svou první letošní informaci nemohl ladit pozitivněji, ale jsem přesvěd-
čen, že pouze otevřená komunikace o všech aktuálních problémech může vést k úspěšné-
mu zvládnutí všech problémů, které v následujících měsících až dvou letech nepochybně 
přijdou. Že pro to udělá představenstvo a celé vedení Krajské zdravotní maximum, pova-
žuji za samozřejmé.

 Ing. Eduard Reichelt 
ředitel Krajské zdravotní, a.s.
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Vážení spoluobčané, chtěl bych vám touto 
cestou popřát vše nejlepší do nového roku, 
především to nejdůležitější – hodně zdraví! 
Rok 2009 je za námi a to je vždy čas pro 
bilancování – co se podařilo a nepodařilo 
– a nastavování si nových vyšších cílů.
Podle předběžných ekonomických výsled-
ků můžeme říci, že Krajská zdravotní, a.s. 
má provozní zisk ve výši cca 88 mil. Kč. 
Z toho vyplývá, že se v provozním zisku 
nachází nejen celá společnost, ale i všech 
pět nemocnic (v Chomutově, Mostě, Tep-
licích, Děčíně a v Ústí nad Labem), které 
sdružuje. Tohoto pozitivního výsledku se 
podařilo dosáhnout poprvé. Nemocnice se 
v předchozích letech potýkaly s mnohami-
lionovými ztrátami. Musím říci, že to není 
zásluha pouze vedení Krajské zdravotní, 
a.s., ale především jednotlivých ředitelů 
nemocnic, kteří nastoupili do svých funkcí 
v červnu 2009. 
Pozitivní hospodářský výsledek nám umož-
nil vyplatit mimořádnou odměnu zaměst-
nancům Krajské zdravotní, a.s. (a to jak 
zdravotnímu, tak nezdravotnímu personá-
lu) ve výši 11,6 mil. Kč. Tato odměna byla 
vyplacena ještě před Vánoci. Další část od-
měn plánujeme vyplatit na jaře 2010. Část 
peněz půjde rovněž na opravy a urovnání 
účetních a daňových ztrát z minulých let.
Zisku se podařilo dosáhnout také díky vět-
šímu tlaku jednotlivých nemocnic na pojiš-
ťovny, aby proplácely lékařům jejich výkony. 
K velkým úsporám došlo i díky centrálnímu 
nákupu zdravotního materiálu a služeb.
Snažíme se i maximálně využívat všechny 
evropské dotace. Pomocí Integrovaného 
operačního programu (IOP) se Krajské zdra-
votní, a.s. podařilo získat cca  159 mil. Kč na 
nákup zdravotnických přístrojů. Jde např. 
o 128řadové CT, které slouží na Radiodia-
gnostickém oddělení MNUL a rentgeny pro 
traumatologii. Na onkologické oddělení byl 
za tyto peníze také pořízen nový lineární 
urychlovač a zařízení na centrální ředění 
cytostatik.

Díky Regionálnímu operačnímu programu, 
ze kterého KZ, a.s. dostala cca 426 mil. Kč, 
máme robotické centrum, které je neje-
fektivnějším centrem v České republice. 
Provádí se zde průměrně 11 robotických 
operací týdně. Současně se v Masarykově 
nemocnici provádí nejmodernější metoda 
ve vyšetřování srdečních tepen. Z ústec-
ké Masarykovy nemocnice bychom chtěli 
vybudovat nosné zařízení Krajské zdravot-

ní, a.s., které bude vybaveno těmi nejmo-
dernějšími přístroji a technikou na úrovni  
21. století. 

Bohužel byl nákup těchto moderních zdra-
votnických přístrojů některými médii něko-
likrát napadán. Musím říci, že se neproká-
zalo žádné pochybení. Zakázky na nákup 
přístrojů šetřil jak Úřad regionální rady regi-
onu soudržnosti Severozápad, který peníze 
proplácí, tak Úřad na ochranu hospodářské 
soutěže. Ani jedna z těchto kontrol nepro-
kázala žádné nejasnosti při výběrových 
řízeních. Zároveň jsme si nechali provést 

audit, který potvrdil, že nákupy jsou v po-
řádku. Již několikrát jsem deklaroval, že 
jsme připraveni na jakoukoliv další kontro-
lu ohledně nákupu přístrojů a poskytneme 
kontrolorům veškerou součinnost.

Co se nám ještě úplně nedaří, je najít do-
statek kvalifikovaných lékařů. Do systema-
tizovaného stavu jich chybí 97. Je to obecný 
problém, protože lékařů je v České republi-
ce nedostatek. Snažíme se proto navázat 
spolupráci s lékařskými fakultami. V sou-
časné době přibližně 50 studentů vyšších 
ročníků medicíny pobírá stipendium se 
závazkem, že po skončení studia nastoupí 
do jedné z pěti nemocnic Krajské zdravot-
ní, a.s. Samozřejmě se snažíme nalákat 
i starší vysoce kvalifikované lékaře, kteří 
zde budou mít možnost pracovat s nejmo-
dernější technikou na světě a rozvíjet si tak 
svoji kvalifikaci. 

Během minulého roku jsme také otevřeli 
dvě zrekonstruovaná oddělení v teplické 
nemocnici a to gastroenterologie a jednot-
ky intenzivní péče. Na podzim byla v této 
nemocnici zahájena rekonstrukce orto-
pedického pavilonu a oprava komunikací 
v areálu nemocnice.
A na co se chystáme v tomto roce? 
Budeme pokračovat v jednání s minister-
stvem zdravotnictví o návratu statutu onko-
logického centra pro nemocnici v Chomuto-
vě. Doufám, že se nám tento statut podaří 
navrátit po parlamentních volbách, které 
budou na jaře tohoto roku. 
V teplické nemocnici bychom chtěli zahájit 
výstavbu nových operačních sálů, včetně 
centrálního příjmu a sterilizace.
Děčínskou nemocnici chceme vybavit zdra-
votními přístroji, které budou pořízeny z Re-
gionálních operačních programů. Pracuje 
se zde na rozšíření kapacity oddělení dia-
lýzy, které bude dokončeno v dubnu tohoto 
roku. Dojde také k opravě komunikací, vy-
budování nového parkoviště pro 99 vozidel 
a k novému oplocení areálu nemocnice. 
Evropské dotace budeme i nadále využívat 
na nákup dalších potřebných přístrojů pro 
naše nemocnice. Jde zejména o dovybave-
ní v ICT technologiích, optimalizace logis-
tických a obslužných procesů v nemocnici 
v Mostě a Teplicích. 
V rámci akce Zkrášlování nemocnic budou 
probíhat drobné opravy ve všech nemoc-
nicích Krajské zdravotní, a.s., které mají 
přispět ke zvýšení praktičnosti, užitkovosti 
a pohodlí pro pacienty. Jedná se zejména 
o ambulance, čekárny, vstupy a parkoviště. 
Abychom snížili i nemalé energetické ná-
klady, budeme pokračovat v projektu Zele-
ná úsporám, kdy dojde k zateplení Dětské 
kliniky MNUL a v mostecké nemocnici bu-
dou vyměněny střechy, okna, dveře a pláš-
tě budov.
Nakonec  bych  rád  poděkoval  všem  6250 
zaměstnancům  Krajské  zdravotní,  a.s.  za 
jejich velmi dobrou práci v uplynulém roce. 
Doufám,  že  se  nám  bude  společně  dařit 
i  v  roce  2010  Krajskou  zdravotní  rozvíjet 
tak, aby poskytovala tu nejlepší péči obča-
nům Ústeckého kraje. 

Ing. Petr Benda 
předseda představenstva  

Krajské zdravotní, a.s.

Máte slovo...
Ing. Petr Benda – předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

Ing. Petr Benda
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Poradna Infolistů

Mentální anorexie a bulimie patří v po-
slední době mezi nejčastější a současně 
i nejnebezpečnější onemocnění dospíva-
jících dívek a mladých žen. V posledních 
několika letech se výskyt zmiňovaných 
nemocí rapidně zvyšuje. Obě poruchy 
spojuje strach z tloušťky a nadměrná 
pozornost, věnovaná tělesnému vzhle-
du a hmotnosti. Anorexií či bulimií trpí 
přes šest procent populace, z čehož tře-
tinu tvoří chronické stavy. Jen asi třeti-
na se dokáže zcela vyléčit. Šest procent 
případů končí smrtí. Riziko sebevraždy 
je až 200x vyšší než u ostatní popula-
ce. Počet případů se neustále zvyšuje 
a ještě závažnější je skutečnost, že klesá 
věk dívek (anorexií trpí někdy i devítileté 
holčičky). Až 20 % dívek a mladých žen 
trpí alespoň dočasně nějakým problé-
mem s jídlem! Poruchy příjmu potravy 
bývají přirovnávány k návyku, jakým je 
například alkoholismus či toxikomanie. 
Zatímco však alkoholu či drogám se lze 
vyhnout, u jídla tomu tak není. Osobnost 
anorektiček i bulimiček bývá nápadná 
už před vypuknutím samotné nemoci. 
Anorektičky bývají výrazně přizpůsobivé, 
úspěšné ve škole i v mimoškolní činnos-
ti, perfekcionistické a zodpovědné. Bý-
vají sportovně zaměřené, zároveň jsou 
však nejisté a chybí jim smysl pro humor. 
Nestojí o nové podněty a vzrušení. Mívají 
málo kamarádek a ve vztahu k lidem jsou 
často nedůvěřivé a uzavřené. Jakoukoli 
běžnou kritiku ostatních považují za pro-
jev nepřátelství. Ve velké většině přípa-
dů nemají zájem o druhé pohlaví. Dívky 
trpící bulimií často uvádějí, že se o ně 
v dětském věku nikdo příliš nestaral. Ně-
které vyrůstaly v rodinách, které zdánlivě 
dobře plnily svou přirozenou funkci, ale 
ve skutečnosti byli rodiče zaujati svými 
problémy, starostí nebo prací a o dítě se 
dostatečně nezajímali. V takových rodi-
nách dívky pochopí, že se musí spoléhat 
samy na sebe (ale možná za cenu popí-
rání vlastních potřeb), protože s řešením 
problémů jim rodina nepomůže. Na dru-
hou stranu ale rodiče očekávají od dívek, 
že jim budou pomáhat vytvářet předsta-
vu šťastné a milující rodiny. Budoucí bu-
limičky tedy často ukrývají a potlačují své 
potřeby a svůj hněv i samy před sebou. 
Mají sklon k nadměrnému přizpůsobo-
vání se sociálním tlakům a tyto pocity 

se mohou vynořit v podobě záchvatovi-
tého přejídání a následného očišťová-
ní. Rozdíl mezi anorexií a bulimií je ten, 
že mentální anorexie je charakterizována 
omezováním příjmu potravy až po úplné 
odmítání jídla. Anorektičky jsou posedlé 
touhou po zhubnutí a vyhýbají se jídlům, 
po kterých se tloustne a neustále snižují 

množství jídla. K dosažení vyššího účinku 
svých „diet“ zatěžují tělo enormním cvi-
čením, užívají léky pro snížení chuti k jíd-
lu a projímadla. V některých případech 
můžeme pozorovat občasná zvracení. 
Nemocné anorexií jsou nápadně vychrtlé 
a neodlučitelně k nim patří přísná sebe-

kontrola. Neléčená anorexie může přejít 
do chronického stadia, kdy nemocní kon-
zumují jen minimum potravy udržující 
základní životní funkce. Smrtelně končí 
úplné hladovění po 50 až 70 dnech. Prů-
běh anorexie je mnohem vážnější také 
proto, že anorektičky se chovají podobně 
jako narkomani. 
Popírají své potíže a rozhodně nechtějí 
být léčeny, protože k tomu, podle jejich 
názoru, není žádný důvod. Anorexie se 
zpočátku nejeví jako porucha. Anorektič-
ky jsou velmi výkonné, všechny své úkoly 
plní na jedničku a mají spousty aktivit. 
Drží přísnou dietu a i několikrát denně 
cvičí. V době dospívání to ale nikomu 
podezřelé nepřipadá. Okolí si leckdy 
ani nevšimne, že dívka zhubne za měsíc 
třeba o deset kilogramů. První zeštíhlení 
bývá okolím dívky pozitivně hodnoceno, 
což anorektičky vnímají jako potvrzení 
správnosti svého jednání, což vede k ješ-
tě většímu omezení potravy. Nutně za 
nějakou dobu nastane chvíle, kdy okolí 
začne považovat dívku za příliš hube-
nou a anorektičky se pak uchylují ke lžím 
a podvádění. Vychrtlou postavu maskují 
volným oblečením, obličej líčí tak, aby 
ujistily ostatní, že je s nimi vše v napro-
stém pořádku. Jako argumenty používají 
svou aktivitu a často se jim podaří rodiče 
a známé přelstít. Sbírají recepty a vaří pro 
celou rodinu, aby navodily dojem člově-
ka, který si jídla může užívat bez toho, 
aby tloustl. Mají ale jídla rozdělená na 
přijatelná a nepřijatelná, dobrá a špatná. 
Akceptovatelných jídel postupně ubývá, 
tolerovány jsou pouze pokrmy nekaloric-
ké a jejich množství se neustále snižuje. 
Tyto faktory logicky vedou k rapidnímu 
snížení váhy. Ačkoli pacientky nejí, po-
stupně začnou být jídlem zcela psychic-
ky zatížené. Mají ale pochopitelně hlad 
a neustále na jídlo myslí. Myslí na to, kdy, 
co a jaké množství budou jíst. Nic jiného 
celý den nedělají, než že přemýšlí o tom, 
jakým způsobem a co odmítnout, neod-
mítnout, co si mohou dovolit a co nikoli. 
Pocity viny za konzumaci jakéhokoli jídla 
jsou velmi silné. Dívky ztrácejí kontakt 
se svými kamarády a izolují se od nich, 
neboť nejsou schopné konverzovat o ji-
ném tématu než o jídle a hubnutí, proto-
že v jejich životě nemá nic jiného smysl. 
Uzavírají se do sebe a jediným cílem se 

stává jídlo a cvičení. I po snědení polo-
viny jogurtu mají pocit, že je to strašně 
moc a jsou schopny i několik hodin cvi-
čit, aby ze sebe vydaly jídlem nabytou 
energii. Jak hubnutí pokračuje, dochází 
k celkovému vyčerpání organismu a k ex-
trémní únavě. Podvyživená dívka začne 
být podrážděná a úzkostná. Stěžuje si 
na bolesti břicha a hlavy, trpí poruchami 
spánku. Když váha klesne pod váhu, kdy 
dívka poprvé dostala menses, hormonál-
ní systém přestane fungovat a dochází 
k absenci menstruace. 

Mentální bulimie často začíná po ob-
dobí diet a hladovění. Obecně platí, že 
jakmile bulimička objeví zvracení jako 
možnost zbavení se energie, kterou po-
travou přijala, považuje ji za ideální řeše-
ní. Trpí opakovanými záchvaty přejídání, 
doprovázenými pocitem ztráty sebekon-
troly a následnými výčitkami. Přejídání 
vzápětí kompenzuje zvracením nebo uži-
tím projímadla, aby se okamžitě zbavila 
všeho, co pozřela. Bulimičky zůstávají 
atraktivně štíhlé a jejich podváha se má-
lokdy dostane na hranici ohrožení života. 
Oproti anorektičkám svou nemoc vnímají 

a dobře vědí, že jejich chování není nor-
mální. Snaží se spolupracovat s lékaři 
a jsou výrazně motivované k tomu, aby 
se uzdravily. Trpí nesnesitelnými pocity 
viny. Po každém přejedení a následném 
zvracení se v nich prohlubuje pocit vlast-
ní neschopnosti a osamělosti. Podstatná 
část těchto žen mívá záchvaty přejídání 
přinejmenším jednou denně (většinou 
večer). Některé bulimičky dávají při zá-
chvatech přednost oblíbeným pokrmům 
z dětství, jiné potravinám, kterým se při 
své dietě vyhýbají, další jedí i jídla, ke 

kterým cítí vyložený odpor. Většinou ale 
jde o sladká jídla s vysokým obsahem 
škrobu. Průměrná kalorická hodnota jídla 
snědeného v jednom takovém záchvatu 
se pohybuje okolo 4800 kalorií. Pocit se-
lhání bývá spojen s depresí a s úzkostí. 
Bulimičky mají rovněž silnou tendenci ke 
zneužívání drog, alkoholu a krádežím. 

Bulimie nejčastěji postihuje dívky a ženy 
mezi 18 a 35 lety (anorexie se zase týká 
dívek podstatně mladších: 12–18 let). 
Dívky trpící bulimií nejsou tak přizpůso-
bivé jako dívky s anorexií, ale jsou také 

perfekcionistické a závislé na hodnoce-
ní druhých. Velmi si cení sebeovládání, 
sebekontroly a její porušování v buli-
mických epizodách snášejí s pokořením, 
studem a s pocity viny. Paradoxně bývají 
často velmi úspěšné v práci i společnosti 
a ostatní jejich problémy zřídkakdy sami 
poznají. Sexuální vztahy těchto žen často 
přetrvávají i v době nemoci, ale dochází 
ke ztrátě jakéhokoli sexuálního prožitku.
Typickými příznaky poruch příjmu potra-
vy u mentální anorexie jsou – tělesná 
hmotnost cíleně udržována pod hladinou 
normálu, bývá intenzivní strach z tloust-
nutí a dochází i k vynechání menstrua-
ce v období plodnosti (amenorrhoea). 
Typickými příznaky u bulimie jsou – ne-
zvladatelné přejídání minimálně 2x týd-
ně, nevhodné kompenzační chování 
(zvracení, projímadla) a v neposlední 
řadě sebehodnocení, které je abnormál-
ně vázané na tělesný vzhled. Výrazná je 
i  úzkost z „přejídání“. Nejnebezpečnější 
jsou zdravotní důsledky diet, hladovění, 
zvracení a vyhublosti, mezi které patří 
citlivost na chlad, celková únavnost, sva-
lová slabost a spavost, poruchy spánku, 
zažloutlá praskající pleť, ekzémy, zvýšený 
růst ochlupení na celém těle, řídké, su-
ché a lámající se vlasy, eroze zubní sklo-
viny – kazivost zubů, odvápnění kostí, 
avitaminóza, nepravidelná menstruace, 
hrozba neplodnosti, ztráta menstruace, 
srdeční obtíže – arytmie, oslabený krev-
ní oběh, chudokrevnost, zvýšená hladi-
na cholesterolu v krvi, oslabení imunity, 
u mladých dívek zpomalení růstu, opož-
dění puberty. Žaludeční šťávy způsobují 
záněty žaludku, vředy jícnu, v důsledku 
zvracení dochází k otokům slinných žláz, 
zvracení narušuje rovnováhu tělesných 
tekutin v krvi – nadměrná zátěž pro srdce 
a ledviny. 
Bulimičky ohrožuje také nízká hladina 
draslíku, způsobující nepravidelnosti sr-
dečního tepu a neurologické komplikace 
(závratě a křeče), únava, oslabená schop-
nost koncentrace, snížená výkonnost. 
Prevencí  a  léčbou  se  budeme  zabývat 
v dalším čísle Infolistů.

Kateřina Smolíková a Monika Backová 
sestry neurologické JIP  
Nemocnice Děčín, o.z.

Mentální anorexie a bulimie, poruchy příjmu potravy Nemocnice Děčín

JAK Poruchy PříJmu PotrAvy NAPADAJí celé mé tělo

Krev
anemie (chudokrevnost), 
snížené množství draslíku vede 
k srdečním poruchám

Srdce
nízký krevní tlak, 
zpomalený tep, 
selhání srdeční 
činnosti

tělesné tekutiny
dehydratace, nedostatek 
draslíku, hořčíku a sodíku – 
vede k metabolickému rozvratu

Střeva
zácpa, průjem, nadýmání, 
křeče v břiše

hormony
nepravidelná 
menstruace nebo její 
ztráta

mozek a nervová soustava
deprese, potíže se soustředěním, 
strach z růstu hmotnosti, úzkosti, 
závratě, náladovost, nízké 
sebevědomí, stud

obličej
oteklé tváře, problémy s pletí

Ústa
zvýšená kazivost zubů, vyšší 
citlivost na studené a horké, 
krvácení dásní

hrdlo a jícen
bolestivé, dráždivé, nebezpečí 
protržení, zvracení krve

Svaly a klouby
ochablé svaly, oteklé klouby

Žaludek
záněty, vředy, zpomalené 
trávení, nebezpečí 
prasknutí při přejedení

Kůže
suchá kůže
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semináře, sympózia, Kongresy

Snídaně s novináři

Dne  3.  12.  2009  proběhl  v  prostorách 
vzdělávacího centra masarykovy nemoc-
nice  v  Ústí  nad  labem,  o.z.  12.  ročník 
tradičního  předvánočního  traumatolo-
gického semináře.
Historie těchto seminářů v naší nemoc-
nici sahá až do druhé poloviny minulého 
století, kdy se pravidelně dvakrát ročně 
konaly chirurgické semináře, organizo-
vané krajským odborníkem pro chirurgii 
a vedené přednosty I. chirurgické kliniky 
a II. chirurgického oddělení. Tato setká-
ní přinášela jak novinky v celém chirur-
gickém spektru, tak řešení konkrétních 
problémů a komplikací, které se staly na 
chirurgických odděleních našeho kraje. 
Byla tedy akcí vítanou i obávanou, nikdo 
netoužil stát na pranýři a vysvětlovat svo-
ji chybu. Snad i proto byly po sametové 

revoluci semináře zrušeny a v nastalé eu-
forii pozapomenuty.
Po několika letech určité samostatnos-
ti chirurgických oddělení v kraji jsme si 
uvědomili nutnost spolupráce i obnovení 
osobních kontaktů. Vzhledem k rostoucí 
specializaci v rámci oboru již ale nebylo 
možno se vrátit k akcím, věnujícím se 
celé chirurgii. Proto II. chirurgické odděle-
ní, které se stále více stávalo oddělením 
čistě traumatologickým, začalo pořádat 
semináře s úrazovou tématikou. První vý-
roční kongres připravili po domluvě s ve-
doucími lékaři ostatních chirurgických 
oddělení v kraji primář MUDr. Jan Houser 
a MUDr. Vladimír Poláček na jaře roku 
1998. Setkání mělo pozitivní odezvu 
a byla naplánována další jednou ročně 
na různých odděleních, zabývajících se 
chirurgií a traumatologií v našem regio-
nu. Bohužel po odeznění původního nad-
šení se ukázalo, že k pořádání podobné 
akce jen nadšení a zájem o obor nestačí. 
Aby slibně vznikající tradice nevyhasla, 
v následujícím roce se jí ujal již osvědče-
ný tým a další ročník proběhl opět v naší 
nemocnici, poprvé v předvánočním ter-
mínu. Protože tento stav vyhovoval na-
konec všem zúčastněným, pořadatelství 
našemu oddělení zůstalo.
Odbornou náplní krajských traumatolo-
gických seminářů byly od začátku zkuše-
nosti lékařů našeho oddělení i příspěvky 
z ostatních chirurgií v kraji. Poslední roky 
s rozvojem traumacentra jsou přednáše-
jícími hosty i reprezentanti dalších chi-
rurgických oborů naší nemocnice, vzácně 

i z nejbližších traumacenter (Praha, Dráž-
ďany). Traumatologické semináře jsou 
i místem k navázání či obnovení osob-
ních kontaktů – ať už při přednáškách či 
na doprovodném společenském večeru, 
který je současně příležitostí k setkání 
i s bývalými členy našeho pracovního ko-
lektivu.
Letošní ročník krajského traumatologic-
kého semináře byl věnován rozvoji trau-
macentra v Ústí nad Labem. Ukázali jsme 
naše současné možnosti operačního 
řešení vybraných poranění horní i dolní 
končetiny a pánve, kolegové z neurochi-
rurgické kliniky představili současnou 
koncepci péče o poranění mozku a peri-
ferních nervů, primář MUDr. Štefan Nátek 
referoval o nových trendech v léčbě po-
ranění dolní čelisti. Vítaným hostem byl 
zástupce přednosty Ortopedicko-trauma-
tologické kliniky 3. LFUK a FNKV Praha 
docent MUDr. Valér Džupa, CSc. se svým 
příspěvkem o mezioborové léčbě infiko-
vaných zlomenin a osteomyelitidy v ob-
lasti bérce. Semináře se účastnilo přes 
šedesát lékařů a sester z celého kraje, 
potěšila nás zvláště přítomnost našeho 
emeritního přednosty MUDr. Trefného 
i dalších bývalých spolupracovníků.
Krajský traumatologický seminář 2009 
byl úspěšným vyvrcholením naší činnosti 
v roce 2009 a příjemným setkáním kole-
gů, věnujících se traumatologii v našem 
regionu.

MUDr. Petr Obruba 
II. chirurgické oddělení – úrazové centrum 

Masarykova nemocnice v UL, o.z.

Krajský traumatologický seminář 2009

Dnes již tradiční Snídaně s novináři hostila zástupce médií, v reprezentačních prosto-
rách Best Western Hotelu Vladimir, spolu s představiteli Krajské zdravotní, a.s. 
Na neformálním setkání s přítomnými novináři debatovali čelní představitelé nej-
větší krajské zdravotní organizace o problémech ve zdravotnictví, péči o pacienty, 
novinkách ve vybavení nemocnic a o bilanci hospodaření. Předseda představenstva  
KZ, a.s. Ing. Petr Benda, náměstek zdravotní péče MUDr. Jan Lami, místopředseda 
představenstva Ing. René Budjač i další významní členové managementu společnosti 
poskytli řadu nových informací o společnosti. 

redakce Infolistů
Ing. René Budjač, Ing. Petr Benda  
a MUDr. Jan Lami

Krajská  zdravotní,  a.s.  uspořádala  
14.  prosince  2009  tiskovou  konferenci, 
na  které  prezentovala  projekty  spolufi-
nancované  evropskou unií  z  prostředků 
evropského fondu pro regionální rozvoj, 
prostřednictvím  Integrovaného  operač-
ního programu.

Společnost Krajská zdravotní, a.s. podala 
v červenci roku 2008 dva projekty se žá-
dostí o finanční prostředky z Integrované-
ho operačního programu, podané v rám-
ci oblasti podpory 6.3.2 Služby v oblasti 
veřejného zdraví. Z celkem 34 podaných 
žádostí bylo doporučeno k poskytnutí 
dotace 24 z nich. Krajská zdravotní, a.s. 
uspěla jak s projektem „Modernizace 
a obnova přístrojového vybavení centra 
komplexní onkologické péče KZ – MN 
v Ústí nad Labem“, tak s projektem „Mo-
dernizace a obnova přístrojového vyba-

vení traumatologického centra KZ – MN 
v Ústí nad Labem, o.z.“
Schválené projekty představují hodnotu 
více než 158 milionů korun. Z prostředků 
Evropské unie je hrazeno 85 % z celkové 
hodnoty projektů, zbývajících 15 % je 
hrazeno ze státního rozpočtu.
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o.z. získala 
v lednu tohoto roku Osvědčení o splně-
ní podmínek pro poskytování traumato-
logické péče nejvyššího stupně a byl jí 
tak Ministerstvem zdravotnictví udělen 
statut Traumacentra pro dospělé a statut 
Traumacentra pro děti a dorost. Získání 
tohoto osvědčení významně podpořilo 
úspěšnost projektu, který je zaměřen prá-
vě na obnovu a modernizaci jeho vyba-
vení a zároveň na zlepšení podmínek pro 
poskytování akutní péče, pro zajišťování 
standardních výkonů i pro specializova-

nou péči u dětských i dospělých pacientů 
se závažnými poraněními. Nové přístroje 
byly prezentovány primářem Traumacent-
ra MUDr. Janem Houserem. V rámci toho-
to projektu již proběhly všechny dodávky 
a přejímky přístrojů i zařízení a byl pro-
školen personál. Realizace byla ukonče-
na k 31. 12. 2009.
Finančně nejnáročnější přístroj tohoto 
projektu, kterým je 128řadové CT, pří-
tomným představil a prezentoval primář 
Radiodiagnostického oddělení MUDr. Mi-
louš Derner v rámci dne otevřených dveří, 
který navázal na tiskovou konferenci.
Projekt pro Komplexní onkologické cen-
trum resp. přístrojové vybavení předsta-
vil primář MUDr. Milan Lysý. Přístroje, na 
kterých zatím probíhají nutná měření, 
zkoušky a školení personálu, byly též 
prezentovány v rámci dne otevřených 
dveří. Cílem projektu je rozšíření kapacit 
radiační péče, pořízení nových zobrazo-
vacích a laboratorních technologií, mo-
dernizace a rozšíření vybavení pro inva-
zivní zákroky a zvýšení úrovně standardu 
vybavenosti centra. Ukončení projektu je 
plánováno na 31. 3. 2010. 
Tiskové konference se zúčastnili zástupci 
vedení Krajské zdravotní, a.s. a zástupci 
Ústeckého kraje, odbornou složku pre-
zentovali primáři, jejichž oddělení se 
o dotaci podělila. „Jak již bylo v minulos-
ti deklarováno vedením Krajské zdravot-
ní, pokračuje snaha využívat v maximální 
míře všechny dotační programy a jejich 
prostřednictvím doplňovat a obnovovat 
technické a přístrojové vybavení…“ uve-
dl mimo jiné Ing. Petr Benda, předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a.s.

Jiří Vondra 
tiskový mluvčí KZ, a.s.

KZ, a.s. uspořádala tiskovou konferenci k dalším projektům
spolufinancovaným Evropskou unií

Šance pro Váš rozvoj

Vedení Krajské zdravotní, a.s. a představitelé Ústeckého kraje

Doc. MUDr. Valér Džupa, CSc. 
a MUDr. Petr Obruba 
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Dietní stravování Nemocnice Děčín
SPEcIáLNí DIETY: 
Dieta bezlepková – musí být dodržována 
při nesnášenlivosti lepku (celiakie), který 
je obsažen v pšeničné mouce a výrobcích 
z ní  zhotovených (pečivo, těstoviny, uze-
niny, konzervy…) Dietní opatření většinou 
není nutné, ale výběr potravin je přísný.
Dieta pankreatická – je velice přísná die-
ta s vyloučením tuku a masa. Je rozdělena 
v nemocničním ošetření do V. stupňů:

I. stupeň: NPO – nic per os –
II. stupeň: čaj hořký nebo slazený + su- –
chary
III. stupeň: snídaně – čaj + veka nebo  –
suchary, oběd: polévka nemastná, bram-
borová kaše nemastná + ovocné pyré
IV. stupeň: jako dieta č. 4-S –
V. stupeň: dieta č. 4  –

Dieta Warfarinová – tato dieta se podává 
pacientům, kteří užívají lék Warfarin na ře-
dění krve jako prevenci žilní embolie. Léčba 
po první žilní trombóze trvá zpravidla 3–6 
měsíců, v ostatních případech déle, někdy 
je celoživotní. Srážlivost krve se sleduje  
Quickovým testem. Průběh trombózy die-
tou ovlivnit nelze, je však nutno se vyvaro-
vat jídel s obsahem většího množství vita-
mínu K.
Dieta s omezením kyseliny vanilmandlové 
– je to dieta vyšetřovací na 3 dny, kdy se 
sbírá moč po dobu 24 hodin.
Zakázané potraviny: 

ovocné šťávy, mošty, sirupy• 
džem, kompoty• 
pudinky, pacholíky, termixy, ovocné jo-• 
gurty, ovocné zmrzliny

moučníky s ovocem• 
cibule, koření, kořenící směsi• 

Dieta OK (okultní krvácení) – také dieta vy-
šetřovací, kdy vyšetřujeme skryté krvácení 
do zažívacího traktu. Dieta se podává po 
dobu 3 dnů, ze stravy jsou vyloučeny potra-
viny s obsahem železa a chlorofylu (ovlivni-
ly by výsledky vyšetření).

výběr  potravin: mléko, smetana, tvaroh, 
vejce, bílý jogurt, sýry smetanové bez pří-
chutě, rýže, těstoviny, brambory, banány, 
jablečné pyré, mrkvová šťáva.

Zakázané je maso a zelenina s obsahem 
železa a chlorofylu!

Eva Smejkalová 
nutriční terapeutka

Dietní strava je nedílnou součástí léčebně-preventivní péče. Vhodnou dietu pacientovi předepíše lékař po stanovení diagnózy. Zákla-
dem pro určení a předpis diet slouží dietní systém, sestavený kolektivem odborníků v oblasti výživy. Léčebnou výživu – základní diety, 
značíme čísly od nuly do třináctky, dále používáme diety speciální a také dietní opatření před odborným vyšetřením. Stravu připravují 
dietně proškolení kuchaři ve speciálně zařízené dietní kuchyni podle pokynů nutriční terapeutky. Nutriční terapeutky jsou součástí ošet-
řovatelského týmu, podílejí se např. na stanovení dietních plánů a edukaci pacientů v oblasti výživy.

ZáKLADNí ROZDěLENí DIET:

0 – tekutá strava – předepisuje se na krátký čas v prvních dnech po 
operacích, operacích dutiny ústní, trávicího traktu, přechodně při 
těžkých horečnatých stavech a některých otravách. Podáváme po-
lévky dietní bez ostrého koření a glutamanu, také je vhodný hovězí 
bujón, připravený z libového hovězího masa.

1-S – tekutá výživná – podáváme nemocným v případech, kdy mo-
hou přijímat potravu v tekuté formě, kde je však třeba docílit zvý-
šený energetický příjem stravy – po operacích v dutině ústní, po 
tonsilektomii (odstranění krčních mandlí), poleptání dutiny ústní, 
jícnu…

1 – dieta kašovitá – je indikována po operacích trávicího systému 
hlavně žaludku, tenkého a tlustého střeva, po všech operačních 
zákrocích, kdy byla použita narkóza, při poleptání a rakovině jíc-
nu, po mozkových příhodách spojených se špatným polykáním.  
Dieta je obsahem živin plnohodnotná. Výběr potravin a technolo-
gická příprava je dietní.

2 – dieta šetřící – je indikována u nemocných s vředovou chorobou, 
se zánětem žaludku, po léčbě onkologické nemoci, po horečnatých 
stavech, po infarktu myokardu. Technologická úprava stravy je che-
micky a mechanicky šetřící.

3 – základní racionální strava – podáváme dospělým pacientům, 
kteří nevyžadují dietní omezení.

4-S – dieta s vyloučením volného tuku – má indikaci u nemocných 
s akutním zánětem žlučníku a slinivky břišní. Dieta je nefyziologic-
ká, nelze ji podávat dlouhodobě, má velmi nízký obsah bílkovin 
a omezený výběr potravin.

4 – dieta s omezením tuku – má indikaci u nemocných v pokroči-
lém stadiu rekonvalescence zánětu slinivky břišní, žloutenky, záně-
tu žlučníku a žlučových cest. Tato dieta slouží jako přechod z přísné 
diety 4-S. Technologická úprava je chemicky a mechanicky šetřící, 
výběr potravin dietní.

5 – dieta bezezbytková – je indikována u nemocných s akutními 
průjmy, např. při ulcerózní kolitidě, cronově nemoci, při průjmech 
po antibiotikách. Dieta je obsahem živin plnohodnotná. Výběr po-
travin je orientovaný tak, aby se omezil zdroj nestravitelné vlákniny 
(slupky, zrníčka, jadérka…).

6 – dieta nízkobílkovinná – je ordinována u nemocných s chronic-
kým selháním ledvin, kdy je třeba omezit příjem bílkovin asi na po-
lovinu běžné dávky. Tato dieta se připravuje neslaná a šetřící, výběr 
potravin je omezen.

7 – dieta nízkocholesterolová, antisklerotická – se podává paci-
entům s hyperlipoproteinemií a pacientům s komplikacemi arteri-
osklerózy (stavy po srdečním infarktu, mozkové a cévní příhodě). 
Dieta má výrazně snížený příjem cholesterolu v potravě.
Tuky jsou doporučovány rostlinné, které jsou zdrojem nenasyce-
ných mastných kyselin. Technologický postup diety je téměř dietní, 
je zakázáno smažení, sladkosti a cukr! Koření se používá v normál-
ním množství.

8 – dieta redukční – je vhodná pro otylé pacienty, u kterých po-
třebujeme dosáhnout výrazného snížení tělesné hmotnosti. Dieta 
je energeticky limitovaná s nutností odvažování pečiva a příkrmů, 
vyloučen je cukr a potraviny cukr obsahující. Tuk k mazání pečiva je 
zakázán, dovoleno je jen pár kapek rostlinného oleje do hotového 
pokrmu nebo zeleninových salátů. Jídlo je rozděleno do 6 dávek, 
některé tvoří jen ovoce. 

9 – dieta diabetická – má indikaci u nemocných s cukrovkou (di-
abetes mellitus). Dieta je základním léčebným prostředkem a je 
určená k trvalému užívání. Hlavním pravidlem je rozdělení jídla do 
šesti dávek denně k zabezpečení rovnoměrného příjmu sacharidů. 
Nutné odvažování pečiva, příkrmů i některých druhů ovoce a zele-
niny. Platí zákaz cukru, medu, cukrovinek. Dieta není nutná v šetřící 
úpravě.

9-S – dieta diabetická šetřící – má indikaci u nemocných s cukrov-
kou a s poruchami zažívacího traktu (nemoci žlučníku, slinivky…). 
Platí všechna pravidla d. č. 9, technologická úprava a výběr potra-
vin je dietní.

9-SN – dieta diabetická neslaná – je stejná jako č. 10, ale s diabe-
tickou komplikací.

9-SK – dieta diabetická šetřící kašovitá – tato dieta je určena pro 
pacienty s diabetem, úprava a výběr surovin je dietní v kašovité for-
mě (např. maso mleté, bramborová kaše, místo syrového ovoce pyré 
atd.). Tuto dietu je možné ordinovat pacientům s komplikacemi po-
lykání, po mozkových příhodách, po operacích v dutině ústní, atd. 

10 – dieta neslaná šetřící – podáváme pacientům s chorobami srd-
ce a cév, u nichž dochází k zadržování tekutin a tvorbě otoků a pa-
cientům s vysokým krevním tlakem. Dieta se připravuje bez soli 
a jsou vyloučeny potraviny, k jejichž průmyslovému zpracování byla 
sůl použita (uzeniny, šunka, solené ryby, slané konzervy, hořčice, 
polévkové koření…), zakázány jsou minerálky!

11 – výživná – je předepisována u nemocných, kteří mají co nej-
rychleji znovu nabýt tělesných sil a zvýšit hmotnost. Nejčastěji to je 
rekonvalescence po infekčních chorobách, po některých operacích, 
v období ozařování zhoubného nádoru, po porodu a v době kojení. 
Výběr potravin je bohatý. Dáváme přednost potravinám kaloricky 
vydatným a přitom biologicky cenným.

12 – batolecí – je podávána dětem od 1,5 do 3 let věku, nevyžadu-
jících zvláštní dietní omezení. Jídelníček je sestaven z pokrmů lehce 
stravitelných, s vyloučením ostrých a tučných jídel. Pokrmy jsou vět-
šinou v kašovité formě, masa mletá. Jídla nenáročná na kousání.

13 – strava větších dětí – je určena pro děti od 3 do 15 let, pokud 
nevyžadují zvláštní dietní omezení. Strava racionální bez ostrých 
jídel.

Počet vypuštěných balónků:  98
Doba foukání balónků:  50 min.
Doba rozdávání balónků:  35 min.
Počet nafukujících:  3
Počet rozdávajících osob:  5
http://www.ceskyjezisek.cz/pokus-o-re-
kord
Dne 10. 12. 2009 jsme se zúčastnili celore-
publiková akce pořádané Agency Je5 s.r.o. 
a podporované rádiem Frekvence 1, kdy 
jsme hromadně vypouštěli z oken Dětské 
chirurgie, Dětské kliniky a my dospěláci 

před budovou D2 balónky s přáním Ježíš-
kovi. V organizaci nám pomáhali i studenti 
III. ročníku Záchranář ze SZŠ a VZŠ v Ústí 
nad Labem. Akce sklidila velký úspěch a za 
ty rozzářené dětské oči to stálo. Závěrem 
jsme odeslali čestné prohlášení, sepsané 
za účelem registrace rekordu do České da-
tabanky rekordů Agentury Dobrý den a ná-
sledně do České knihy rekordů.

Bc. Michaela Rothová 
vrchní sestra dětské chirurgie 

Masarykova nemocnice v UL, o.z.

Hromadné vypuštění balónků s přáním Ježíškovi
Masarykova Nemocnice

Jsem připraven...

Příprava personálu na akciBalónky...
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Než  si  na  tuto  otázku  odpovíme,  je 
třeba  představit  7.  rámcový  program 
(7. rP).  Je  to unikátní  finanční  podpora 
evropské  komise  (eK)  pro  vědu  a  vý-
zkum  ve  vybraných  vědních  oblastech, 
které  si  eK  stanovila  jako  prioritní. 
7. rP  je v pořadí  již  sedmý a  je poprvé 
plánován na dlouhé období 7 let a také 
s  nejvyšší  finanční  dotací.  evropská 
komise  plánuje  celkový  rozpočet  přes  
54 miliard €.
7. rámcový program EU je možnost finan-
cování vědy a výzkumu i ve zdravotnictví 
ve specifickém prioritním programu He-
alth, celkový rozpočet do této oblasti je 
6 050 mil. €.

PrOBLEMaTIKa výZKuMu v OBLaSTI 
ZDraví JE STruKTurOvaNá DO Tří 
PILířů 
1. Biotechnologie, generické nástroje 

a technologie pro lidské zdraví; 
2.  Translační výzkum pro lidské zdraví; 
3. Optimalizace poskytování zdravotní 

péče občanům;
4. A zastřešující blok s tématy, která se 

jednoznačně nedají do pilířů zařadit 
nebo je v různých aspektech přesahu-
jí a zastřešují.

heAlth

Biotech, 
tools, 
techno-
logy

transla-
tional 
research

Public 
health 
research

Témata projektů v jednotlivých pilířích 
jsou publikována jednou do roka jako 
tzv. výzvy – calls v dokumentu EK – pra-
covní program (Work Programme), který 
je vždy k dispozici v dostatečném před-
stihu národním kontaktním pracovníkům 
pro oblast Zdraví (v ČR Judita Kinkorová). 
Témata jsou koncipována tak, že je po-
psán předmět výzkumu, metody, výstupy 
a evropský dopad, pokud se očekává. 
Projekty jsou předkládány tzv. konsorcii 
účastníků, jejichž počet a skladba (tj. vý-
zkumné organizace, vysoké školy, ne-
mocnice, „policy makers“, malé a střed-
ní podniky v oblasti Zdraví) jsou dány 
charakterem projektu. Vždy se očekává 
špičkový evropský výzkum, založený na 
spolupráci mezi špičkovými pracovišti. 
Do programu priority Zdraví se mohou za-
pojit jakékoliv subjekty působící v oblasti 
zdraví, které splňují podmínky národních 
legislativ.
Podmínkou účasti EK je, aby v každém 
projektu byly zastoupeny minimálně  
3 subjekty ze tří různých členských států 
EU a délka trvání projektu je opět podle 
charakteru 3–5 let. 
Projekty jsou finančně podporovány pod-
le několika finančních schémat. Nejvíce 
návrhů projektů je charakteru kolabora-
tivních projektů (collaborative project, 
CP) a podle výše příspěvku EK jsou velké 
CP do 12 mil. €, malé a střední CP s fi-
nančními stropy 3 mil. € a 6 mil. €. 
Znovu si položme otázku. může se Kraj-
ská zdravotní, a.s. zapojit do 7. rámcové-
ho programu?

Ano, něco pro to ale musí udělat. Podívat 
se kriticky na jednotlivá pracoviště a vy-
brat ta špičková. Najít v pracovním pro-
gramu v dostatečném předstihu vhodné 
téma a „porozumět“ tématu, zadání. 
Dalším krokem je sestavení konsorcia 
z vhodných partnerů z Evropy, kteří jsou 
z předchozích spoluprací známi nebo po-
mocí jiných nástrojů EK vhodné najít. Jako 
příklad mohu uvést projekt z 6. RP, kte-
rý operuje databází mnoha evropských 
pracovišť a kde je možno si podle nej-
různějších nástrojů (klíčová slova, určitý 
stát, charakter výzkumu, vybavení praco-
viště, téma výzvy apod.) najít vhodného 
partnera, nebo naopak využít tuto data-
bázi pro představení svého pracoviště.  
Webová adresa je: http://www.smesg-
ohealth.org/common/home.asp a čes-
kým koordinátorem je Judita Kinkorová. 
Pak stačí si rozvrhnout úkoly jednotlivých 
partnerů, zvolit koordinátora, který nese 
plnou zodpovědnost za projekt a projekt 
napsat. Návrh projektu se vkládá elektro-
nicky pomocí systému EPSS (Electronic 
Propsal Submition System) a do určené-
ho data se odešle do Bruselu. 
Jaké má Krajská zdravotní, a.s. možnosti? 
Velké…, disponuje špičkovými pracoviš-
ti, skvělým pracovištěm pro administraci 
a přípravu projektů a ze strany Technolo-
gického centra Akademie věd ČR, která 
je národním centrem pro 7. RP pomoc 
v otázkách organizačních, finančních, PR 
a kontaktů na příslušné „scientific offi-
cers“ Bruselu a dalších.
Krajská zdravotní, a.s. může svou geo-
grafickou polohou využít přirozené výho-
dy přeshraniční spolupráce.
Účast v 7. RP je dlouhodobá, náročná, ale 
reálná a cesta do evropského výzkumné-
ho prostoru vede právě tudy. 
Informace jsou k dispozici na:
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
www.fp7.cz

doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc. 
National Contact Point, Health 
Technologické centrum AV ČR 

Může se KZ, a.s. zapojit do 7. rámcového programu 
pro vědu a výzkum na roky 2007–2013?

Doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.

Všichni stárneme stejně, v tom je život 
spravedlivý. Stárnutí je však výzvou, ni-
koliv hrozbou. Výzvou pro celou společ-
nost i jednotlivce. Dokážeme si ho vážit?

Stárnutí je přirozené. Přesto jsme dnes 
svědky toho, že stáří je vnímáno jako cosi 
patologického. Vytrácí se totiž přirozený 
vztah ke starším lidem a schopnost vní-
mat je jako autoritu. Je nesprávné tvrdit, 
že seniorům stačí, když jsou hmotně za-
bezpečeni. S přibývajícími léty se přece 
neztrácí osobnost, zkušenost či zájmy. 
Neuvědomujeme si, že stáří přináší řadu 
pozitivních hodnot – trpělivost, toleranci, 
porozumění a vyrovnanost. 

Často dochází k jevu, který je u nás dosud 
tabuizován: k diskriminaci seniorů nebo 
dokonce k jejich týrání. Ubližování senio-
rům může mít mnoho podob – od prosté-
ho nezájmu a lhostejnosti, až po trestné 
činy. Jde o zneužívání či týrání ve fyzické, 
psychické nebo materiální podobě, které 
starším lidem způsobuje újmu. 

Špatného zacházení se může dopouštět 
jak rodinný příslušník, tak i pečovatel. 
S tímto problémem se tedy můžeme se-
tkat ve zdravotnictví i sociálních zaříze-
ních, ale i v rodinách. 

Rozlišujeme několik typů: 
fyzické zneužívání • – působení boles-
ti
psychické zneužívání•  – zastrašování, 
hrozby
materiální  zneužívání•  – nelegální 
převody či využívání majetku
aktivní zanedbávání•  – odmítnutí pe-
čovatelských závazků, odepření stra-
vy či péče
pasivní  zanedbávání•  – porušení pe-
čovatelských povinností bez vědomé-
ho záměru

Špatné zacházení se seniory může být 
klasifikováno jako přestupek nebo do-
konce jako trestný čin. Obětí se mohou 
stát nejen lidé nemocní, ale i staří lidé, 
kteří jsou zdraví a soběstační. Rovnová-
ha mezi zdravím a nemocí, mezi dobrými 
a špatnými vztahy, je ve vyšším věku vel-
mi křehká. 
Zvláštní kapitolou je tzv. domácí  násilí. 
Tvoří neutěšené vztahy mezi těmi nejbliž-
šími – příslušníky rodiny. Nemusí však 
jít jen o mezigenerační nesoulad, velmi 
časté jsou i případy nedorozumění mezi 
stárnoucími životními partnery. 
Někdy se opravdu stává, že žena a muž, 
kteří spolu žijí celý život, jsou na sebe ve 
stáří téměř alergičtí a velmi si ubližují. 
Imunní proti tomu není nikdo a pokud se 

takový přestupek nebo trestný čin opa-
kuje téměř denně, stane se rodinný život 
peklem. Domov by přece měl být místem, 
kde se cítíme bezpečně. 
Nebuďme lhostejní byť k sebemenšímu 
náznaku či projevu „patologického“ cho-
vání. Mějme úctu a respekt k lidem dří-
ve narozeným, važme si jejich životního 
moudra, nadhledu, trpělivosti a toleran-
ce k nám „mladým, zdravým a silným“. 
Každý z nás jednou zestárne a nikdo 
z nás neví, jak s námi život naloží. 

Věra Staňková 
domácí ošetřovatelská péče 

Nemocnice Chomutov, o.z.

Týrání seniorů
Nemocnice Chomutov

KraJSKá ZDravOTNí, a.s. – MaKLEr SErvIcE BOHEMIa Int. s.r.o.
PrO ZaMěSTNaNcE KZ, a.s. JE OD rOKu 2010 MOžNOST ZíSKaT  
až 1 000 Kč MěSíčNě Na KaPITáLOvé žIvOTNí POJIšTěNí

MSBI umožní zaměstnancům na základě 
rámcové smlouvy další výhody v podobě 
slev v rozmezí 20–50 % na vedlejší pro-
dukty (např. povinné ručení, havarijní 
pojištění vozidel, úrazové pojištění, po-
jištění domácností a další).

Sjednávání schůzek a osobní péče o za-
městnance bude probíhat v infokanceláři 
MSBI v atriu Masarykovy nemocnice nebo 
přes bezplatnou linku 800 188 818.

KZ, a.s. a MSBI se dohodly na poradenství všech zaměstnanců v oblasti sociálního 
zajištění a kapitálového životního pojištění.
Díky daňovým výhodám získává každý zaměstnanec až 1 000 Kč měs./12 000 Kč roč-
ně na životní pojištění.
Daňové úlevy ve výši až 500 Kč měsíčně na straně KZ, a.s. budou v plné výši poskytnu-
ty zaměstnanci. Na základě individuálního poradenství bude prostřednictvím MSBI  
zaručeno, aby všichni zaměstnanci získali maximální finanční výhody.
Poradenství trvá cca. 1 až 1,5 hodiny a proběhne v bytě zaměstnance.
v dalším čísle Infolistů se dozvíte bližší informace o těchto zaměstnaneckých  
výhodách.
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v  areálu  polikliniky  nemocnice  chomutov 
už  jedenáct  let  má  „domov“  organizace 
Kapka  97,  neziskové  nestátní  občanské 
sdružení založené pro potřeby onkologic-
kých pacientů, jejich rodinných příslušníků 
a přátel. 
Myšlenka na založení této pacientské or-
ganizace začala zrát v roce 1997, proto se 
v názvu sdružení tato číslice ponechala po 
zaregistrování na MV ČR o rok později.
Za jedenáct let trvání sdružení bylo odve-
deno opravdu hodně práce na poli charity 
a humanity. Mnoho lidí na vlastní „pacient-
skou“ kůži poznalo a v danou chvíli využilo 
pochopení, empatii, solidaritu, přátelskou 
pomoc, radu, doporučení, či jen tak bylo 
vyslechnuto bez předsudků a odsudků 
v době, kdy pomoc chtěli a potřebovali. 
Kapka 97 nesupluje klasickou ani alter-
nativní medicínu, ani nedává zaručené 
„babské“ rady. Cílem Kapky 97 je zlepše-
ní kvality života onkologicky nemocných 
a zlepšení informovanosti veřejnosti o vý-
skytu, prevenci a možnostech léčby nádo-
rových onemocnění.
Sdružení má své zaměstnance i dobrovol-
níky, většinou jsou to lidé s vlastní pro-
žitou zkušeností s onkologickou nemocí 
a léčbou. Celoživotně se vzdělávají a svou 
laickou pomoc „taví“ v mnoha kursech 
a seminářích. Na základě absolvování 
těchto seminářů je naše služba zaregistro-
vaná podle zákona o sociálních službách 
na krajském úřadě jako bezplatné sociální 
poradenství.
Svými možnostmi nabídlo sdružení Kap-
ka 97 pomoc i Nemocnici Chomutov v po-
době finanční podpory sbírky na lineární 
urychlovač – celým výtěžkem z prodeje 

květinek Českého květinového dne, mate-
riálními dary chomutovskému onkologic-
kému oddělení, propagací chomutovského 
onkologického centra informačním letáč-
kem, přístrojovými lymfodrenážemi onkolo-
gickým pacientkám po operaci prsu a také 
besedami o prevenci rakoviny prsu a důle-
žitosti samovyšetřování sestřičkám na odd. 
rehabilitace a onkologie. Psychologickou 
podporu Kapka 97 nabízí pacientům hos-
pitalizovaným na oddělení chomutovského 
Onkologického centra, pacienti si mohou 
popovídat s ženami, které mají léčbu za se-
bou už více let.
Smyslem je pomoci každému, kdo o pomoc 
v souvislosti s nádorovým onemocněním 
požádá, bez ohledu na to, zda se v budouc-
nu ke sdružení aktivně připojí či nikoli. 
Často se nám stává, že si nás lidé pletou 
s Nadací Kapka naděje, proto pár slov 
k rozdílu mezi právním postavením nadace 
a občanského sdružení.

cO JE TO OBčaNSKé SDružENí?
Podle  zákona  o  sdružování  občanů 
č. 83/1990 Sb. mají občané právo svobod-
ně  se  sdružovat  a  k  výkonu  tohoto  práva 
není třeba povolení státního orgánu (je tře-
ba  pouze  registrace).  občané  tak  mohou 
zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, 
kluby a jiná občanská sdružení, jakož i od-
borové  organizace  a  sdružovat  se  v  nich. 
Výsledkem takového účelového či zájmo-
vého spojení může být vznik občanského 
sdružení. Občanské sdružení je nejčastější 
právní formou neziskové organizace v ČR. 

občanské  sdružení  vzniká  registrací.  Ná-
vrh  registrace  se  podává  písemně minis-
terstvu vnitra Čr (odbor všeobecné správy, 
oddělení volební a sdružování, úsek sdru-
žování). Je výhodné být spojen s lidmi, kte-
ří sledují stejný cíl.

cO JE TO NaDacE?
Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a na-
dačních fondech zakotvil do českého práv-
ního řádu dva typy nadačních subjektů – 
nadace a nadační fondy.
Základním limitujícím faktorem při založe-
ní nadace je požadavek zákona na minimál-
ní výši nadačního jmění v hodnotě 500 000 
korun. Při založení nadace zřizovatel vytvá-
ří  nadační  jmění  svým vkladem.  co může 
tvořit  tento  vklad,  toto  nadační  jmění? 
v dikci § 3 odst. 5 nadační jmění může být 
tvořeno pouze peněžními prostředky, cen-
nými papíry,  nemovitými  a movitými  věc-
mi, jakož i jinými majetkovými právy a jiný-
mi majetkovými  hodnotami,  které  splňují 
předpoklad trvalého výnosu a neváznou na 
nich zástavní práva. 
Kapka 97 – občanské sdružení onkologic-
kých  pacientů  – je tedy právně občanské 
sdružení a působí regionálně v okrese 
Chomutov. Spolupracuje však s ostatními 
organizacemi podobného zaměření. Další 
úzkou spolupráci má se Střední zdravot-
nickou školou v Chomutově a spolu se stu-
dentkami SZŠ provádí preventivní program 
rakoviny prsu na středních školách. 
Ve vztahu ke Krajské zdravotní, a.s. je cílem 
Kapky 97 přispět ke kvalitní komunikaci 
mezi zdravotníkem a pacientem.

Mgr. Anna-Marie Malá 
hlavní sestra 

Nemocnice Chomutov, o.z.

Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel
Nemocnice Chomutov

Biochemické vyšetření moče patří k základ-
ním a nezbytným vyšetřením, která jsou po-
třebná ke správnému stanovení diagnózy, 
sledování průběhu nemoci a také pro hod-
nocení účinku terapie. 
Pro vyšetření moče platí pravidla a zásady, 
které je nutno dodržet, aby požadovaný vý-
sledek byl správný a nezkreslený.
1.  Správný odběr moče – vzorek pro bio- 

chemické vyšetření se odebírá po omy-
tí genitálu do čisté, vymyté a vysušené 
nádobky (nemusí být sterilní), ale ne-
smí obsahovat zbytky mycích nebo dez-
infekčních prostředků, nejlépe do jed-
norázových zkumavek k tomu určených. 
Odebírá se střední proud moče.

2.  Doba  a  zpracování  odběru – odebírá 
se nejlépe ranní moč, která musí být 
zpracována nejdéle do 1 hodiny po 
odběru. Je-li moč zpracována po delší 
době, dochází ke změnám, které koneč-
ný výsledek vyšetření zkreslují. Některé 
elementy (erytrocyty, leukocyty, válce) 
se mohou rozpadnout, naopak bakterie 
se mohou pomnožit. Není-li možné vy-
šetřit ranní moč, pak dáváme přednost 
zpracování čerstvé moče.

 U žen v období menstruačního cyklu vy-
šetřujeme moč cévkovanou.

3.  Samotné  zpracování moče – vyšetření 
má dvě části: chemickou a vyšetření 
močového sedimentu. 

 Chemickou analýzou se zjišťuje hodno-
ta pH, hustota, přítomnost bílkovin, glu-
kózy, ketolátek a barviv (Hemoglobinu, 
Bilirubinu a Urobilinogenu).

 Vyšetření močového sedimentu – slou-
ží ke kvantitativnímu stanovení erytro-
cytů, leukocytů, epitelií, válců, bakterií, 
kvasinek, krystalů atd.

U nás na oddělení laboratoří a transfuzní 
služby v Nemocnici Děčín, o.z. vyšetřujeme 
moč na dvou močových analyzátorech. Ar-
kray Aution MAX máme na chemickou ana-
lýzu a IRIS IQ 200 na vyšetření močového 
sedimentu. Tyto přístroje patří ke špičce 
mezi analyzátory na vyšetření moče, hlav-
ně IRIS IQ 200 nepatří mezi běžné vybavení 
biochemických laboratoří. Moč je vyšetře-
na na základě řádně vyplněné žádanky. Je 
jí přiděleno protokolové číslo a příslušný 
čárový kód. Vyšetření zadáme do počíta-
čového systému. Označený vzorek moče 

vložíme do analyzátoru Arkray Aution MAX, 
který přečte čárový kód a po promíchání 
odebere aspirační jehlou 1 ml moče. Přes-
né množství pak aplikuje na jednotlivé 
zóny stripu, provede chemickou analýzu. 
Ve stanovených časových limitech jednot-
livé výsledky odečítá a pak je vytiskne. Po-
tom vzorek putuje pomocí můstku do plně 
automatizovaného mikroskopického ana-
lyzátoru IRIS IQ 200. Analyzátor klasifikuje 
a kvantifikuje 12 typů částic. Načte opět 
čárový kód, promíchá a aspiruje jehlou 
0,95 ml vzorku moče do planární průtoko-
vé kyvety, přidá speciální roztok (Lamina) 
a provede digitální snímání částic, obsa-
žených ve vzorku. Sofistikovaný software 

poté částice porovná na základě mnoha 
kritérií s databází částic, uloženou v paměti 
počítače. Výstupem jsou jednotlivé snímky 
přítomných elementů, zařazených do pří-
slušných kategorií a jejich kvantifikace ve 
vzorku. Vše je vyhodnocováno na obrazov-
ce počítače. Laborant tyto snímky posoudí 
a vyhodnotí. Závěr vyšetření provádí vyso-
koškolsky vzdělaný specialista, který ho 
propouští do Nemocničního informačního 
systému ošetřujícím lékařům. Praktickým 
a odborným lékařům mimo areál nemoc-
nice výsledky vyšetření moče zasíláme ná-
sledující pracovní den ráno naší svozovou 
službou nebo poštou.
Toto vyšetření je plně automatizované, 
a proto je výsledek přesnější a je proveden 
v kratším časovém úseku, než tomu bylo 
při klasickém zpracování pomocí testač-
ních proužků, centrifugace a následném 
odečítání pod mikroskopem. 

Iveta Gürtlerová  
Jakub Koukal  

laboratoře a transfuzní služba 
Nemocnice Děčín, o.z.

Proč vyšetřujeme moč?
Nemocnice Děčín

Názorná ukázka samovyšetření prsu

Aktivity občanského sdružení

Zdravotní laborantka Iveta Gürtlerová

Sumární obrazovka nálezu
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neprávem opomíjený obor a přesvědčit vás 
o jeho důležitosti a nenahraditelnosti.
Vždyť mnoho nemocí by bez histologického 
vyšetření nemohlo být vůbec verifikováno 
ani včas odhaleno. Nehledě na to, že i přes 
postupnou modernizaci, zvláště laborator-

ního provozu, je základem každého histo-
logického laboranta dokonalá a precizní 
ruční práce, kterou není schopen v určitých 
oblastech nahradit žádný automat.
A proto mi na závěr dovolte malou citaci: 
„Bez závěru patologa by mnohdy nebyla 

stanovena přesná diagnóza, ale bez his-
tologických laborantů by neměl patolog co 
stanovovat.“

Ivana Zeidlová  
oddělení patologie  

Nemocnice Most, o.z.

Mezi laickou, ale bohužel někdy i mezi od-
bornou veřejností převládá názor, že pato-
logie se zabývá pouze prováděním pitev 
a tím pádem je nedůležitým a podřadným 
oborem medicíny.
Z mnoha filmů známe patologii jako tajem-
né místo, kde vám dveře otevře podivná 
osoba se svačinou v ruce a za zády má pl-
nou místnost nebožtíků. Tady většinou vše 
končí a pravou tvář patologa a histologic-
kých laborantů zná podrobně jen málokdo.
Přitom právě laboranti jsou nedílnou sou-
částí všech oddělení patologie a bez jejich 
práce by obor jako takový nemohl spolehli-
vě fungovat.

NEJPrvE všEOBEcNě cO JE vLaSTNě 
PaTOLOgIE?
Patologie je nauka o nemoci, která se zabý-
vá odchylkami struktury a změnami funkcí 
organizmu.
Tyto změny se zjišťují pomocí histologic-
kých vyšetření, jejichž základem je pozoro-
vání mikroskopické skladby organizmu.
Aby mohl být jakýkoliv druh tkáně pozoro-
ván pod mikroskopem, musí dojít k jeho 
úpravě.
Celý proces je v porovnání s vyšetřením 
v jiných laboratořích náročný a poměrně 
zdlouhavý. Výsledky ovšem ve většině pří-
padů vedou ke konkrétnímu cíli, tedy ke 
konkrétní tkáni, nebo orgánu, kterého se 
poškození týká. Velký důraz je kladen na 
kvalitu a přesnost, neboť specifikem tohoto 
oboru je neopakovatelnost. Pokud je tkáň 
během odběru, nebo během laboratorního 
procesu poškozena, či dokonce úplně zni-
čena, nelze ji ničím nahradit.
Na histologické vyšetření je vhodná jakáko-
liv tkáň, odebraná při operačních výkonech. 
Nejčastěji vyšetřujeme žlučníky, apendixy, 
dělohy, ledviny, střeva a další velké rese-
káty. Dále se k nám dostávají drobné kož-
ní excize, gynekologické kyretáže, tonzily, 
punkční biopsie z prsu, prostaty, drobný 
endoskopický materiál a materiál cytolo-
gický, jako moč a výpotky.
A právě převzetím tohoto materiálu začíná 
práce histologických laborantů.
Každý vzorek je po kontrole všech údajů na 
žádance očíslován roční vzestupnou řadou 
čísel a roztříděn. Musíme rozlišit materiál, 
který je dokonale zfixován a může být ihned 
zpracováván a materiál, který musí být ješ-
tě určitou dobu ve fixaci, aby předčasnou 

manipulací nedošlo k jeho znehodnocení 
autolýzou.
Z takto roztříděného materiálu připraví 
sama laborantka, nebo lékař ve spolupráci 
s laborantkou vhodné tkáňové bloky, které 
zhruba po dobu 20 hodin prochází odvod-
ňovacím procesem v počítačově řízeném 
přístroji – autotechnikonu. Sem musí být 
uloženy všechny vzorky lidské tkáně, kte-
rá, jak všichni víme, je z velké části tvořena 
vodou. Vzhledem k tomu, že většina metod 
v histologii je založena na bázi prosycení 
tkáně tekutým parafínem, musíme přeby-
tečnou vodu odstranit. 
Odstraňujeme ji pomocí alkoholu, acetonu 
a toluenu. Poslední lázní je tekutý parafín, 
kde se tkáň při stálé teplotě 56–58 oC pro-
sycuje po dobu několika hodin.
Nyní je již materiál připraven k dalšímu 
zpracování.
Aby mohlo být provedeno mikroskopic-
ké vyšetření, musí laborantka z každého 
vzorku ukrojit co nejtenčí plátek tkáně. 
Toho docílíme tak, že každý vzorek je sa-
mostatně vložen do bločku parafínu, kde 
se nechá dokonale zatuhnout. Bločky se 
nechají zmrazit v mrazničce a pomocí velmi 
ostrého nože nebo žiletky, upnuté do mik-
rotomu, se ukrojí plátek tkáně o síle zhruba 
46 mikrometrů. Laborantka tento plátek 
zachytí na předem popsané podložní sklo 
a preparát je připraven k barvení.
Barvení je nejdůležitější částí celého pro-
cesu. Základem histologického vyšetření 
je pozorování buňky. Zkoumá se její tvar, 
velikost, tvar jádra, sledují a vyhodnocují 
se všechny buněčné odchylky. Neobar-
venou tkáň ale není možno sledovat pod 
mikroskopem, proto používáme mnoho 
standardních i specifických barvících histo-
logických metod.
Velkou pomocí je automat, který je scho-
pen provádět dvacet barvících metod a za-
pamatovat si až 40 chemikálií a reagencií.
Automat používáme pro rutinní každoden-
ní činnost, ručně jsou prováděny jen velmi 
speciální metody, které jsou náročné na 
čas, chemikálie a barvičky. V některých me-
todách se zase používá minimální množ-
ství drahých reagencií, časové postupy 
jsou několikavteřinové a jednotlivé výsled-
ky barvení je potřeba stále kontrolovat pod 
mikroskopem. K těmto metodám je potřeba 
zkušená laborantka, kterou nezastoupí ani 
sebelepší automat.

Po nabarvení se preparát zafixuje, aby ne-
došlo k jeho mechanickému poškození, aby 
nevyschl a hlavně aby byl dobře pozorova-
telný pod mikroskopem. Spolu s přísluš-
nou žádankou je odevzdán lékaři a zpátky 
do laboratoře se vrací až po napsání koneč-
ného výsledku.
Celý tento proces trvá od přijetí materiálu 
až do odevzdání preparátu lékaři asi 2–3 
dny.
V některých případech ovšem klinik potře-
buje znát výsledek okamžitě, potom je ma-
teriál zpracován zmrazovací metodou.
Pomocí hluboko mrazícího zařízení – kry-
ostatu jsme schopni zhotovit preparát do 
10 minut od přijetí materiálu a klinikovi 
oznámit výsledek vyšetření do 20 minut.
Tato metoda se používá během operací, při 
kterých se vyskytne nejasný nález a lékař 
potřebuje během několika minut rozhod-
nout o rozsahu operačního zákroku.
K dalším činnostem histologického labo-
ranta patří administrativa, různé přípravné 
práce a hlavně archivace.
Každá žádanka je evidována v zápisní kni-
ze a ve jmenném indexu pacientů. Indexy 
jsou trvale uchovávány.
Specifikem našeho oddělení je trvalá archi-
vace všech výsledků. S některými se pracu-
je ještě po mnoha letech. Využívají se i pro 
jiná pracoviště, která nás osloví se žádostí 
o určitý nález z minulých let. Velice často se 
na nás obrací různá oddělení, která potře-
bují staré nálezy. Naši lékaři je používají 
jako srovnávací při recidivách onemocnění 
a v neposlední řadě je do nich například 
nahlíženo při rodových zátěžích určitými 
nemocemi.
S tím souvisí i dlouhodobá archivace pa-
rafínových bločků a barvených preparátů. 
V moderní době jsou stále vynalézány nové 
léčebné postupy a vyšetřovací metody. Pro-
to i po letech se může na materiálu, ucho-
vaném v parafínu, provést některá z nových 
metod a posunout tak léčbu k úspěšnému 
cíli. 
Parafínové bloky jsou archivovány 15 let, 
preparáty 10 let.
Archivace musí být vedena jasně a pře-
hledně, aby v takovém množství výsledků 
a ostatních produktů byl okamžitě nalezen 
ten, který potřebujeme.
Toto je tedy v kostce náplň práce histologic-
kých laborantů. Doufám, že se mi alespoň 
částečně podařilo přiblížit vám tento někdy 
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Etika umírání a smrti
Nemocnice Teplice

ÚvaHa: 
Člověk má přirozený strach o život. Smrt je 
také určitým úsekem života, i když úsekem 
posledním. Člověk má právo na klidné umí-
rání a pokojnou smrt. Zkušenosti potvrdily, 
že téměř každý si přeje umřít ve vysokém 
věku, v plné aktivitě, rychle a bez utrpení, 
nejlépe ve spánku. Když se však toto nesta-
ne, člověk nezemře podle této jeho před-
stavy a konec života má jiný obraz, nastává 
nejkritičtější situace v jeho životě. Musíme 
si uvědomit, že umírání a smrt se vyznaču-
je nejvyšším stupněm individualizace. I při 
umírání člověk reaguje podle toho, jaký je. 
„Bojovníci“ o život bojují, a „defésisté“ se 
vzdávají do rukou osudu. Někteří žádají 
o lékařskou pomoc. Očekávají, že lékař je 
zbaví fyzické bolesti, nebo ji výrazně ome-
zí.
Člověk je smrtelný – jeho život určitě jed-
nou skončí smrtí a ta už není „branou“ 
k žádnému dalšímu životu. Skutečností 
však zůstává, že sám fakt smrtelnosti člo-
věka může vést buď k životnímu přesvěd-
čení, že „člověk je tvorem smrti“, že smrt je 
vlastně ukončením průběhu celého života 
(takto uvažují ti, kteří spojují otázku smrti 
s vírou v boha); anebo může být vědomí 
jednou končícího života naopak neustálým 
momentem a hybnou silou, vedoucí k co 
nejbohatšímu využití života, který je mu 
dán jen jednou – jako neopakovatelný.
Člověk umírá (mnohdy předčasně) na ne-
přebernou řadu faktorů. Řadu z nich již znal 
dříve, mnohé však přinesla současnost.
Ve vysokém věku člověk sice chápe, že 
se smrt blíží, ale těžko se s tímto smi-
řuje. Mnoho starých lidí je trvale umís-
těno v tzv. „ústavech pro umírání“ (do-
movy důchodců apod.) a sám tento fakt 
může být často zdrojem nepříznivé psy-

chické atmosféry. Zkušenosti však na 
druhé straně ukazují, že ani vážně ne-
mocní staří lidé nepozbývají naději na 
zlepšení svého stavu. I před blížící smrtí se  
snaží mít radost z malých zdravotních – 
fyzických i psychických zlepšení, těší se 
z maličkostí (dárky, návštěvy příbuzných 
apod.).
u většiny umírajících probíhá vývoj zejmé-
na těmito charakteristickými etapami:
1.  uvědomění  si  existence  stáří,  resp. 
choroby: 

 výzkumy ukazují, že při prvém psychiat-
ricky orientovaném pohovoru asi polo-
vina hovoří otevřeně o možnosti smrti; 
při opakovaných pohovorech připouš-
tějí možnost smrti převážně všichni. 
Na vážnost svého stavu usuzují podle 
změněného chování nejbližších rodin-
ných příslušníků, přátel, zejména však 
ošetřujícího personálu. Obvyklou psy-
chickou reagenci na toto zjištění je šok. 
Pacienti říkají v tomto stadiu, že nechtě-
jí znát pravdu, že se musí z toho dostat, 
že nemohou přece zemřít.

2.  Stadium zatrpklosti:
 v dalším průběhu procházejí nemoc-

ní – resp. staří lidé stadiem zatrpklosti 
a hněvu. Kladou si často otázku, proč 
právě oni mají zemřít a proč privilegium 
dalšího života mají mít ti druzí? Dalším 
příznakem může být vážná deprese, 
která se může projevovat i sebevražed-
nými úmysly.

3.  Stadium odevzdání a přijetí smrti:
 toto stadium není pouhou rezignací, 

ale lze říci aktivním smířením s ukonče-
ním života. Takovíto lidé jsou navenek 
klidní, vyrovnaní a cítí se lépe. Ani však 
v tomto stadiu se nevzdávají naděje na 
prodloužení života.

4.  mizí-li  však  naděje,  umírající  člověk 
vstupuje do poslední fáze – odpoutává-
ní se od života. Většinou v tomto stadiu 
touží po přítomnosti svých nejbližších. 
V tomto stadiu se dostává do agonální-
ho stavu. Jen asi deset procent umírá za 
plného vědomí.

Zajímavé jsou závěry výzkumů paní Kübler-
Rossové, která diferencuje jednotlivé po-
stoje a stadia lidí vůči umírání a smrti. Uvá-
dí celkem 5 stadií:

stadium ponoření – jakési zapomenutí • 
na skutečný stav umírajícího,
ve druhém stadiu se objevuje strach,• 
ve třetím stadiu dochází k jakémusi • 
opětovnému probuzení – Je zde jakási 
naděje a smlouvání s lékařem, smrtí 
anebo bohem. Umírající je jakoby smí-
řen se smrtí, ale žádá, aby se ještě mohl 
dočkat toho, či onoho, aby smrt byla od-
dálena, než se setká s tou, či onou oso-
bou, dozví se tu či onu zprávu apod.,
čtvrtým stadiem je hluboká deprese,• 
pátým stadiem je přijetí smrti.• 

ZávěrEM:
V současnosti se stal problém smrti před-
mětem zkoumání konkrétních vědních dis-
ciplín. Především se jím zabývá medicína, 
ale i etika, biologie, psychologie, sociolo-
gie a právní věda. 
Vedle medicíny, snažící se odvrátit biolo-
gické procesy vedoucí k smrti, se uvedené 
vědní disciplíny vyjadřují k dalším závaž-
ným problémům a aspektům, které se smrtí 
souvisejí. Jedná se o otázku smyslu života, 
spjatou s otázkou smyslu a problematiky 
životních hodnot, psychické problémy ply-
noucí ze smrti blízkého jedince, právní as-
pekty smrti apod. 

Andrea Bratschaedlová  
sestra pro hygienu 

Nemocnice Teplice, o.z.

Člověk je smrtelný. Ví to, ale zpravidla se chová tak, jako by tomu nevěřil. Najednou pro-
marní neopakovatelnou šanci využít života, který mu byl dán jen jednou...
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Některé operační výkony v oboru ortopedie 
lze provádět v lokální anestezii. Pacient je 
operován  u  většiny  případů  ambulantně, 
bez  nutnosti  hospitalizace,  popřípadě 
s jedno až dvoudenní hospitalizací. Jednou 
z výhod je, že se klient může v den výkonu 
lehce nasnídat. tyto výkony obvykle trvají 
20 až 30 minut.
K lokální anestezii používáme léky, které 
přerušují přenos vzruchu z periferie do cen-
tra nervové soustavy. Pro určitý druh místní 
anestezie používáme specifické látky. Na 
našem ortopedickém oddělení se nejčastě-
ji v lokální anestezii provádějí tyto operační 
výkony:
Syndrom karpálního tunelu (Syndrom cana-
lis carpi):
Jedná se o mechanický útlak středového 
nervu dlaně ruky. Mezi nejčastější příčiny, 
které vedou k tomuto onemocnění, patří 
zánět šlach, chronická mechanická iritace 
dlaně při těžké manuální práci, zmnože-
ní vaziva ve dlani ruky, stav po zlomenině 
zápěstí, práce na PC s myší a v neposlední 
řadě např. hormonální dysbalance. Typic-
kým projevem je mravenčení v prstech ruky, 
necitlivost prvního až třetího prstu, často 
se přidruží noční bolestivost a obtížná jem-
ná manipulace prsty. Ve většině případů 
lze potvrdit diagnózu neurologickým EMG 
vyšetřením. Při přetrvávajících potížích se 
doporučuje operační řešení problému. Při 
operačním výkonu dojde k přetětí zápěst-
ních vazů a tím k odstranění útlaku nervu. 
Uvolnění nervu přináší ve většině případů 
rychlou a trvalou úlevu. Po operaci má paci-
ent ruku po několik dní fixovanou v zápěst-
ní ortéze.
Lupavý, skákavý prst (Digitus saltans, Trig-
ger finger):
Jedná se o zúženou šlachovou pochvu, zne-
možňující plynulý pohyb palce či dalších 
prstů ruky. Příčinou vzniku může být zánět 

šlach, vrozená dispozice či mechanická iri-
tace prací. Mezi projevy patří bolestivost 
a zejména zaskakování nebo obtížný po-
hyb, především při ohnutí některého z prs-
tů ruky do dlaně. Následuje operační řešení, 
které spočívá v podélném protětí šlachové 
pochvy a poutek s odstraněním malé části 
šlachové pochvy v oblasti zduření, čímž se 
obnoví volný pohyb šlachy a zduření šlachy 
se postupně vstřebává.
Dupuytrenova kontraktura:
Hovoříme o bolestivých, někdy i nebolesti-
vých tuhých vazivových pruzích a uzlech ve 
dlani ruky, často spojených s postižením 
prstů, které nejdou narovnat. Příčina je 
nejasná, ve většině případů lze vysledovat 
souvislost s dědičností, kouřením, epilep-
sií, cukrovkou či cévním onemocněním. 
Hlavním projevem je omezení hybnosti 
prstů. Operační řešení spočívá v odstra-
nění uzlů a vazivových pruhů z dlaně ruky. 
V tomto případě je operace časově nároč-
nější (mnohdy trvá déle než jednu hodi-
nu). Po výkonu můžeme očekávat částečné 
zlepšení, nelze však vyloučit recidivu, tedy 
návrat postižení.
Ganglion: 
Je drobný kulovitý útvar velikosti 1 až 3 cm. 
Nejčastěji je útvar vyplněn rosolem. Gangli-
on se vyskytuje na spodní nebo horní části 
zápěstí, tato místa bývají velmi bolestivá 
a obtěžující. Příčinou je zbujelá šlachová 
nebo nitrokloubní výstelka. Obsah gangli-
onu lze vysát pomocí injekční stříkačky, lé-
kař se snaží občas místo rozmasírovat. Po-
kud není jiné cesty, rozhodne se pro finální 
řešení, tzn. operaci. V tomto případě dojde 
k odstranění nádorku v celém jeho rozsa-
hu. Rizikem však zůstává recidiva.
Burza na lokti (Bursitis olecrani):
Většinou se jedná o nehnisavý zánět váč-
ku v oblasti lokte, jehož příčinou může být 
místně ohraničená infekce, nebo obtíže, 

vznikají po pádu na loket či po dlouhodo-
bém přetížení s mechanickou iritací váčku.
Mezi nejčastější projevy řadíme bolesti-
vost. Váček na lokti je vyplněn viskózní hle-
novou tekutinou. Projevy onemocnění jsou 
u většiny klientů velmi bouřlivé. Dochází 
k zarudnutí na lokti a k následnému otoku 
celé horní končetiny. Prvotním řešením pro-
blému je zpočátku klidový režim, sledová-
ní postiženého místa, podávání analgetik 
a antibiotik, eventuálně punkce, spojená 
s obstřikem. Pokud nedojde ke zlepšení 
stavu, je vhodné v období klidového stadia, 
tedy v období bez infektu, váček operačně 
odstranit a předejít tak budoucím obtížím.
Drobné deformity prstů nohou:
Ráda bych se zde zmínila o onemocnění, 
kterému říkáme kladívkový  prst (Digitus 
hammatus). Příčinou vzniku je vrozeně ne-
vhodný tvar nohy, špatná obuv klienta, stav 
po úrazu. Projevuje se bolestivými otlaky 
a nevzhledným zakřivením prstů nohy. 
Operačním řešením je osteotomie, což je 
chirurgické protětí kosti. Jedná se o jedno-
duchou operaci, kdy se zkrátí první článek 
prstu, kost se poté nastaví do přímé osy.
Závěr
Klient u všech těchto operací většinou vy-
stačí s běžně dostupnými analgetiky, jako 
jsou Ibalgin nebo Paralen. Druhý den po 
výkonu následuje dezinfekce a převaz ope-
rační rány, další kontrola klienta je s vyta-
žením stehů za 7 až 10 dní. Délka pracovní 
neschopnosti se pohybuje různě podle di-
agnózy, rozsahu operace a zejména podle 
typu pracovního zařazení.
Použitá literatura: 
Koudela K.: Ortopedie 
Praha, Karolinum 2004

Monika Broskovicsová 
ortopedické oddělení 
Nemocnice Most, o.z.

Ortopedické operace vykonávané v lokální anestezii
Nemocnice Most

OPrava KE čLáNKu „ÚSTav ZDravOTNIcKýcH STuDIí uJEP ÚSTí NaD LaBEM“ 
(Infolisty č. 12/2009)

V článku o Ústavu zdravotnických studií UJEP Ústí nad Labem bylo chybně uvedeno jméno vedoucí katedry ošetřovatelství, 
kterou je PhDr. lenka müllerová, PhD. Tímto se za vzniklou chybu omlouváme.

PENZION „STARÉ ČASY“
STŘÍBRNÁ (KRASLICE)

Tel.: +420 773 555 141
www.penzionstarecasy.cz

Snídaně, večeře a svačinové polévky  
zajišťujeme denně.

Nabízíme dvoulůžkové až sedmilůžkové
pokoje s vlastním sociálním zařízením.






Dovolujeme si Vás pozvat  
do kouzelného koutu Krušných hor.
Stříbrná leží v nadmořské výšce 700 m.
Smíšené lesy nabízejí klidné procházky, houby 
a další lesní plody. V zimě překrásné běžecké tratě 
a pár kroků od penzionu lyžařskou sjezdovku 
dlouhou 300 metrů, večerní lyžování a dětský 
vlek. V létě nádherné projížďky na kolech  
po vyznačených cyklostezkách.
Zatoužíte-li po ruchu a kulturním dění, 
Karlovy Vary Vám ho v plné míře poskytnou.  
Po procházce městem jistě přijde vhod příjemná 
koupel v termálním bazénu v lázeňském 
sanatoriu Thermal, která uspokojí každého z Vás. 
Zajímavý výlet můžete podniknout také  
do Mariánských Lázní. I tam je co k vidění.  
Zpívající fontána, příjemná lázeňská promenáda.
Věříme, že po takto naplněném dni, se rádi 
uchýlíte do klidného prostředí penzionu

„Staré časy“
kde Vás budeme hýčkat a maximálně se Vám 
věnovat. 

Personál penzionu „Staré časy“ si Vám  
dovoluje nabídnout:

  • ubytování
  • rodinné rekreace
  • sportovní a turistické pobyty
  • školení a semináře
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Předvánoční setkání, spojené s oslavou 
9. narozenin ústecké Kiwanis panenky, 
pořádal Klub KIWANIS Ústí nad Labem 
ve spolupráci s Masarykovou nemocnicí 
dne 15. prosince 2009. Akce se zúčastni-
lo na šedesát pozvaných hostů, zejména 
z řad výrobců této populární postavičky. 
Kiwanis panenka, ve své podobě, pomá-
há malým dětem projít méně bolestně 
nemocničním procesem a usnadňuje 
i jejich vyjadřování se o bolestech smě-
rem k lékaři. Tyto panenky vyrábí zcela 
nezištně a zdarma zejména senioři do-
movů důchodců a další ochotní lidé. 

V kulturním programu, který byl součástí 
oslavy a hlavně poděkováním všem zú-
častněným, vystoupily děti z Dětského 
domova na Střekově, malé tanečnice 
a pěvecký sbor seniorek z Litoměřic. No-
vinkou bylo dynamické vystoupení chlap-
ců z ústecké školy karate Shotokan Klub 
Rajchert Sport Union, které senioři velice 
prožívali.
Poděkování patří také stravovacímu pro-
vozu nemocnice za pěkné občerstvení 
a hlavně vedení Masarykovy nemocnice 
za umožnění realizace celé akce. 

redakce Infolistů

vánoční setkání s Kiwanis

Slunce v horách
Iva Michalisková

Zrcadlení
Karin Peková

Cestování a cestovatelé

Návštěva Indie je bezesporu velký cesto-
vatelský zážitek, pro mnohé však i velký 
šok. Indie je totiž zemí velkých kontras-
tů. Bohatství a luxus versus bída, lpění 
na tradicích versus výdobytky moderní 
doby. Indii musíte prožít všemi smysly, 
abyste měli zážitek dokonalý. Nestačí 
pouze vidět, ale i cítit.
Pokud chcete zažít opravdu pořádný šok, 
navštivte město Váranásí. Po třech týd-
nech strávených v Indii jsem si myslel, že 
mne nemůže již nic překvapit. Když jsem 
ale vystoupil ve Váranásí z vlaku a vyšel 

ven před nádraží, poznal jsem svůj omyl. 
Ganga byla po monzunech rozvodně-
ná a přišla nám naproti. Tušil jsem, že 
u posvátné řeky, matky Gangy, bude na 
co koukat. Skutečnost však předčila mé 
očekávání.
Řeka se rozlila do šíře přes jeden kilome-
tr, zaplavila část levého břehu s přileh-
lými gháty (schodišti) a nasytila se snad 
všemi odpadky z celého města. Ganga je 
nejšpinavější indickou řekou. Slouží jako 
kanalizace pro velkou oblast. Do řeky 
putují splašky nejen z domácností, ale 
i z továren a dílen, odvádí se do ní měst-
ské fekálie, hází se do ní uhynulá zvířa-
ta. V neposlední řadě v ní končí spálení 
i nespálení nebožtíci. Když si zaplatíte 
převozníka na druhý břeh řeky, máte do-
slova vše jako na dlani. Kolem vás plují 
odpadky, na břehu se válí nespálené lid-
ské ostatky a hned vedle rybáři chytají 
ryby.
Při záplavě s sebou Ganga bere vše ne-
potřebné. Indové se každý den v řece 
modlí a mydlí, perou v ní svá sárí, berou 
z ní vodu na vaření a pijí pár doušků při 
modlitbě. Běžně do ní vykonávají svou 
potřebu o pár metrů výše.
Pro ně je Ganga matkou, svatou řekou, 
která jim dala život a která je chrání.

Původně jsem si myslel, že taky projdu 
očistnou koupelí, ale byla to pošetilá 
představa, nenašel jsem odvahu. Naši-
nec by pravděpodobně dostal nejméně 
ekzémy, nemluvě o vážnějších zdravot-
ních komplikacích. Množství bakterií je 
v Ganze překročeno víc než milionkrát, 
než připouští jakákoliv evropská nor-
ma. Ganga je však zázračná, čistí se prý 
sama.

Špína a obrovské množství odpadků je 
samozřejmě i na ghátech, v ostatních 
ulicích, dvorech, no prostě všude. Indové 
považují odpadky za „nečisté“ a proto se 
jimi nezabývají. Všechno kolem vás tleje 
a páchne. Město hnije zaživa. Je víc jak 
40 stupňů ve stínu, 90% vlhkost a do 
toho všeho je tu snad milion posvátných 
krav – se vším všudy. Posvátný spalova-
cí ghát Manikarnika hoří ve dne v noci. 
Z ohňů stoupá dým, kterému se nevy-
hnete. Šlápnout do lejna je stoprocentní 
jistota, tomu se nevyhnete také. Nemáte 
si to však kde umýt. Za jeden jediný den 
jste totálně propocení, špinaví, umaště-
ní. Začínáte se Indům trochu podobat.
Stáváte se opravdovými cestovateli.

Text a foto Mgr. Vladimír Polesný 
www.3eye.eu

čistota půl zdraví, špína celé...?

Fotosoutěž

V novém roce pokračujeme ve fotosoutě-
ži čtenářů a doufáme, že se nám tematicky 
rozšíří o snímky z cest. Ale abychom příliš 
neomezovali autory vyhlášeným tématem, 
uveřejňujeme příspěvky, vztahující se k aktu-
álnímu ročnímu období nebo akcím pro dané 
období typické. Nejlepší fotografie zveřejňu-
jeme průběžně a autory odměňujeme jednou 
za čtvrt roku. Děkujeme a těšíme se na další 
příspěvky i v letošním roce.
Pravidla soutěže:

soutěže se mohou zúčastnit zaměstnanci • 
KZ, a.s. i široká veřejnost
své fotografie zasílejte pouze v elektro-• 
nické podobě na e-mail:  
infolistykz@kzcr.eu
účastník soutěže souhlasí se zveřej-• 
něním zaslaných fotografií v časopise 
Infolisty a na webu KZ, a.s.

ZacHYTILI JSTE ZvLášTNí PřírODNí ÚKaZ – BLESK, DuHu NEBO JINé PrOJEvY PřírODY?  
PODěLTE SE S NáMI O ZaJíMavý ZážITEK

Litoměřický pěvecký sbor Taneční vystoupení

Ukázka bojových sportů



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

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

14. 1.–16. 1. 2010 Interpersonální kotvení – Focusing II. CVDV MNUL – učebna V.
19. 1. 2010 Seminář „Komunikace s pacienty se specifickými potřebami“ CVDV MNUL – učebna IV.
21. 1. 2010 Seminář „Hygiena dutiny ústní“ CVDV MNUL – učebna III.
26. 1. 2010 Seminář „Syndrom vyhoření“ CVDV MNUL – učebna III.
28. 1. 2010 Odborný kurz „Krizová intervence“ – 1. část CVDV MNUL – učebna V.

28. 1.–15. 4. 2010 Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“  
– kurz již naplněn

CVDV MNUL – učebna IV.

1. 2. 2010 Odborný kurz „Umělá plicní ventilace“ CVDV MNUL – učebna III.
2. 2. 2010 Odborný kurz „Znakový jazyk neslyšících pro zdravotníky“  

– pro pokročilé
CVDV MNUL – učebna I.

3. 2. 2010 Odborný kurz „Základy znakového jazyka neslyšících  
pro zdravotníky“ – pro začátečníky

CVDV MNUL – učebna I.

4. 2. 2010 Konference „Etika zdravotníka“ CVDV MNUL – učebna III.
9. 2. 2010 Odborný kurz „Znakový jazyk neslyšících pro zdravotníky“  

– pro pokročilé
KZ, a.s. – Nemocnice Most, o.z.  
– salonek č. 3

17. 2. 2010 Seminář „Mezilidské vztahy“ CVDV MNUL – učebna IV.
18. 2. 2010 Odborný kurz „Krizová intervence“ – 2. část CVDV MNUL – učebna V.
22. 2. 2010 Pracovní den „Ošetřovatelská péče v psychiatrii“ CVDV MNUL – učebna III.
23. 2. 2010 Seminář „Zdravotnická dokumentace“ CVDV MNUL – učebna III.
24. 2. 2010 Konference „Transplantační program“ CVDV MNUL – učebna III.

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

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

 

Personální změny v KZ, a.s.
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Masarykova nemocnice, o.z.
Jan vágner  
se stal manažerem kvality.

Krajská zdravotní, a.s.
Ing. erik mahnert 
se stal vedoucím CIS (CIO). 

Bc. Lenka Benešová, vedoucí personálně-právního odboru

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

PrO ZačáTEčNíKY
lektoři: Věra Váchová, Eva Žáčková,  

Hana Kohoutová 
KurZ
termín:  3. 2. 2010–14. 4. 2010, 

vždy ve středu
místo konání:   
Krajská zdravotní, a.s. – Centrum vý-
chovy a dalšího vzdělávání (areál ne-
mocnice MNUL, budova B, 5. patro) 
– učebna č. I 
Garantem odborného kurzu je paní 

Věra Váchová, tlumočnice a lektorka 
výuky znakového jazyka neslyšících.
Kurz je určen pro lékaře i nelékaře. 

vložné: 2 500 Kč

PrO POKrOčILé
lektoři:  Věra Váchová, Eva Žáčková, Hana Kohoutová 
1. KurZ
termín: 2. 2. 2010–13. 4. 2010, vždy v úterý
místo konání: 
Krajská zdravotní, a.s. – Centrum výchovy a dalšího vzdělávání 
(areál nemocnice MNUL, budova B, 5. patro) – učebna č. I 
2. KurZ
termín: 9. 2. 2010–20. 4. 2010, vždy v úterý 
místo konání:  
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. (salonek č. 3) 
Garantem odborného kurzu je paní Věra Váchová, tlumočnice 
a lektorka výuky znakového jazyka neslyšících.
Kurz je určen pro lékaře i nelékaře. 
vložné: 2 500 Kč

Znakový jazyk neslyšících pro zdravotníky


