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Milí spolupracovníci,  
vážení čtenáři Infolistů,
konec roku 2010 se rychle blíží. Krajská 
zdravotní funguje již více než tři roky 
a myslím, že si na tomto místě mohu 
dovolit říci, že funguje velmi úspěšně. 
V roce, který je všeobecně považován za 
krizový na celém světě, dokážeme hospo-
dařit ziskově. A to vše bez snižování pla-
tů našich zaměstnanců tak, jak se běžně 
dělo téměř ve všech oblastech. Naše ne-
mocnice jsou po všech stránkách moder-
nizovány za pomoci evropských fondů 
a prostředků Ústeckého kraje v mnohem 
větším rozsahu než kdykoli předtím.
Tento úspěšný přechod Krajské zdravotní 
do pásma stability a zdravého hospoda-
ření za velmi obtížných vnějších podmí-
nek je něco, na co můžeme být všichni 
napříč celou a.s. právem hrdi. Ale nebyl 
by to reálný život, kdyby se nevyskytova-
ly také problémy. Výše zmíněná moder-
nizace za pomoci evropských peněz je 
neustále atakována vykonstruovanými 
báchorkami o předražených přístrojích. 

Za těmito snahami poškodit Krajskou 
zdravotní za každou cenu stojí jednotliv-
ci (jména jsou všeobecně známá) s neu-
kojenými ambicemi a velkým zklamáním 
z toho, že to funguje i bez nich.
Velkou výzvou pro celou KZ je a bude 
úspěšné zvládnutí následků celkové 
světové finanční krize, která konkrétně 

dopadá zásadním způsobem na naše 
příjmy. Ministerstvo zdravotnictví již 
představilo úhradovou vyhlášku pro příš-
tí rok, a to s úhradami ve výši pouze 98 % 
roku 2009. Tato dvě procenta pro nás 
znamenají ztrátu příjmů cca. 100 mil. Kč! 
Protože představenstvo a vedení KZ tuto 
situaci předpokládalo, byl zahájen už 
v polovině roku proces reorganizace říze-
ní celé společnosti, který musí ve svém 
konečném důsledku potřebné prostřed-
ky uspořit.
Závěrem chci ještě jednou Vám všem, kdo 
se na úspěšném fungování celé naší vel-
ké společnosti podíleli velmi poděkovat 
a všechny naše klienty ujistit, že i v příš-
tím roce budou mít v Krajské zdravotní 
spolehlivého a moderního poskytovatele 
zdravotní péče na velmi vysoké úrovni. 
Přeji Vám jménem představenstva a celé-
ho vedení Krajské zdravotní co nejhezčí 
Vánoce, Nový rok a těším se na spoluprá-
ci v roce 2011.

Ing. Eduard Reichelt 
ředitel Krajské zdravotní, a.s. 

Vážení spolupracovníci, milí čtenáři, 
další rok máme skoro za sebou a já bych 
chtěl poděkovat všem lékařům, sestřič-
kám a ostatním zaměstnancům Krajské 
zdravotní, a.s. za jejich práci. 
Snahou nás všech je neustále zlepšovat 
rozsah a kvalitu zdravotní péče, ale také 
vybavení a prostředí ve všech našich ne-
mocnicích. Pacienti tak mají zajištěn větší 
komfort a zdravotní personál příjemnější 
zázemí pro svoji náročnou práci. 
V teplické nemocnici jsme letos zrekon-
struovali chirurgické ambulance, které 
jsou první etapou výstavby operačních 
sálů chirurgického oddělení. Také jsme 
zde otevřeli nové lůžkové oddělení spl-
ňující parametry medicíny 21. století. 
Došlo k rekonstrukci hlavní části komu-
nikace. 
V Masarykově nemocnici v Ústí jsme ote-
vřeli nové pracoviště pro centrální ředění 
cytostatik. Pro děti našich zaměstnanců 
jsme vybudovali školku. V chomutovské 
nemocnici nepřestáváme bojovat za zá-
chranu onkologického centra, tak aby pa-
cienti nemuseli dojíždět do nemocnice 

v Ústí nad Labem. V děčínské nemocnici 
došlo k úpravě areálu – nové povrchy ko-
munikací, části nového oplocení areálu, 
nové parkoviště a řadu akcí připravujeme 
na příští rok. Snažíme se plnit, co jsme si 
předsevzali a to ve všech zdravotnických 
zařízeních, které KZ spravuje. 
Hospodaření ještě není uzavřeno, ale 
předběžné výsledky napovídají, že do-
sáhneme cílů, které jsme si stanovili. 

Průběžný hospodářský výsledek ke konci 
listopadu je přibližně 60 mil. Kč. 
Co nám působí problémy je současné ve-
dení resortu ministerstva zdravotnictví, 
respektive celá vláda, která svým necitli-
vým šetřením na nepravém místě způso-
buje odchody lékařů a tím vlastně chaos 
ve zdravotnictví. Chceme, aby lékaři byli 
dobře zaplaceni a proto nesouhlasím 
s kroky ministra Hegera, který snižuje 
platby za jednotlivé lékařské výkony. Od-
chodem lékařů by Česká republika přišla 
jak o kvalitní a vzdělané lidi, tak o jejich 
odbornost. Pokud bychom toto dopustili, 
došlo by k nevratnému rozvratu zdravot-
nictví. 
Protože se blíží čas Vánoc, chtěl bych 
všem popřát krásné svátky. At je prožije-
te ve zdraví a pohodě a do nového roku 
vše nejlepší. Také v příštím roce nás čeká 
spousta práce a byl bych rád, abychom 
se na ní podíleli i nadále společně. Ani 
dobrý manažer neudělá nic bez kvalitní-
ho týmu svých spolupracovníků.

Ing. Petr Benda 
předseda představenstva KZ, a.s.

Vážení čtenáři našeho časopisu Infolisty,
po celý rok jsme se vám snažili podávat veš-
keré informace o dění v našich nemocnicích 
– odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s. 
a doufáme, že se nám podařilo vzbudit Váš zá-
jem o tento časopis.
Zpravodajství z pořádaných akcí, lékařská 
i sesterská tématika a v neposlední řadě i po-
pulární články na téma nejčastějších onemoc-
nění naší populace, a mnohé další se stalo 
Vaším informačním zdrojem.
Snažili jsme se i o pobavení čtenářů různými 
společenskými nebo sportovními zážitky na-
šich zaměstnanců, nebo zveřejněním jejich 
zážitků z neobvyklých cest.

Celý redakční tým se v této souvislosti těší i v roce 2011 na vaše další příspěvky a ná-
měty, rádi je otiskneme.
V novém roce budeme vás, naše milé čtenáře, opět informovat o aktuálním dění ve 
společnosti a budeme se snažit o přiblížení zdravotnického prostředí také co nej-
většímu počtu čtenářů z laické veřejnosti, která je největším „konzumentem“ těchto 
informací v čekárnách ordinací. 
Přejeme všem čtenářům, aby „počtení“ v našich Infolistech přispělo k rozšíření jejich 
znalostí, k poučení, ale i k pobavení, a to nejen při pobytu v našich nemocnicích, ale 
třeba i mimo ně, doma, ve chvilkách oddechu.
Za redakci Infolistů 

Jiří Vondra 
vedoucí odboru řízení vztahů se zákazníky
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mínky pro zlepšení samotné vzdělávací 
akce, nebo ostatních doprovodných akcí, 
které byly tentokráte zaměřeny na výsta-
vu fotografií pořízených zaměstnanci Ge 
ve volném čase.
Informativně uvádíme termín XI. sympo-
zia, který je stanoven na 19. dubna 2011, 
zároveň přejeme Všem účastníkům po-
hodové dny a těšíme se na další setkání.

Za účasti neurologů ze všech neurolo-
gických pracovišť Krajské zdravotní, a.s. 
(Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad La-
bem, Děčín) a neurochirurgů z Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem se  
26. října 2010 konal v Krajské zdra-
votní, a.s. – Nemocnici Chomutov, o.z.  
neurologicko-neurochirurgický seminář.
Seminář byl důležitým setkáním spolu-
pracujících odborníků v našem kraji, ne-
boť osobní kontakty a konkrétní diskuze 
značně zlepšují spolupráci a tím i péči 
o pacienty. Neurochirurgové předvedli 
nejnovější dostupné techniky v současné 
moderní operativě nádorů mozku, jejíž fi-
lozofií je co nejvíce poznat mozek a oko-
lí nádoru, s cílem nepoškodit pacienta. 
Druhým kritériem a cílem je samozřejmě 
radikální resekce tumoru. 

Ústecká neurochirurgie poskytuje pacien-
tům spádové oblasti nejmodernější péči 
na úrovni současných mezinárodních 
znalostí. Dokladem toho je mj. působe-
ní našich neurochirurgů v mezinárodních 
týmech, pořádání mezinárodních kurzů, 
naposled například organizace světové-
ho kongresu s cévní a nádorovou proble-
matikou v Praze v červnu tohoto roku. 
Velkým oceněním byla certifikace WFNS 
(Světovou federací neurochirurgických 
společností) na výukové centrum nejvyš-
ší třídy A.
Další společné semináře neurologů 
a neurochirurgů pracovišť Krajské zdra-
votní, a. s. budou pořádány pravidelně 
každý půlrok a místa setkání budou po-
stupně rotovat po všech neurologických 
pracovištích Ústeckého kraje.

Jiří Vondra  
tiskové oddělení KZ, a.s.

Neurologicko-neurochirurgický seminář se konal v Chomutově Krajská zdravotní, a.s.

Podrobnější informace k semináři
Hlavním tématem semináře byly nové metody a techniky u operací mozku. 
MUDr. Robert Bartoš, Ph.D. prezentoval problematiku pojednávající o nové moderní chirurgii gliomů mozku. Zdůraznil anatomickou 
přípravu v laboratoři a dále nejnovější technologie zobrazení eloquentní kůry mozku pomocí fMrI a monitorace funkce mozku 
elektrickou stimulací. Shrnul výsledky neurochirurgické kliniky před a po zavedení těchto nejnovějších metod.
MUDr. Amír Zolal předvedl metodu zobrazení mozkových drah pomocí traktografie (DTI) magnetickou rezonancí a její využití 
při operaci v navigační technice. Tuto metodu dr. Zolal v Čr zavedl a ústecká neurochirurgie jako první v naší zemi tuto metodu 
publikovala a nadále rutinně využívá v praxi, čímž se stala vzorem a stimulátorem pro vývoj v naší republice.
MUDr. Alberto Malucelli pojednal o slibné technice, která zobrazuje metabolismus mozku – Mr spektroskopie. Lze ji využít 
v odlišení zhoubného a nezhoubného nádoru, v odlišení nekrózy mozku po ozáření a průkazu zdravé mozkové tkáně.
Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc. poté předvedl novinky v cévním programu Neurochirurgické kliniky KZ MNUL (operace aneuryzmat, 
karotid a mozkových bypassů) a v programu chirurgie baze lební (adenomy hypofýzy, neurinomy akustiku a meningiomy).
MUDr.  Jiří Neumann, nový primář neurologie chomutovské nemocnice, pořadatel a garant akce, shrnul nejnovější doporučení 
v léčbě mozkové mrtvice systémovou trombolýzou. Velmi cenná byla prezentace vlastních, úctyhodných výsledků chomutovského 
pracoviště. 
Ministerstvem zdravotnictví připravovaný neurovaskulární program pro péči o mozkové mrtvice bude v Ústeckém kraji zajišťovat 
Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC) v Ústí nad Labem a tři iktová centra (IC) v nemocnicích v Chomutově, Teplicích 
a Děčíně.

Oftalmologický kongres
Ve dnech 23.–25. 9. hostilo město Tepli-
ce vrcholnou odbornou oftalmologickou 
akci – 18. výroční sjezd České oftalmolo-
gické společnosti. Tento významný kon-
gres pořádalo oční oddělení Masarykovy 
nemocnice, o.z. Krajské zdravotní, a.s. 
Možná si někteří z Vás položí otázku, 
proč oční oddělení Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem pořádá kongres 
v Teplicích.
Důvodů bylo několik. Ti, kteří se před 
5 lety zúčastnili kongresu v Ústí nad La-
bem byli svědky začátku mohutné pře-
stavby centra města, která se až nyní 
chýlí ke konci. Před dokončením je i nové 
Kongresové centrum. Až opět přijde řada 
na ústecký region, pozveme rádi účastní-
ky budoucího sjezdu do naší modernější 
metropole na Labi.
Pořádání kongresu v Teplicích je též odra-
zem skutečnosti, že ústecká nemocnice 
spolu s teplickou, mosteckou, chomutov-
skou a děčínskou jsou součástí jednoho 
z největších zdravotnických zařízení v Čr 
– akciové společnosti Krajská zdravotní.
Historické centrum Teplic je jako stvoře-
né pro pořádání významných kongresů 
– krásné lázeňské prostředí nejstarších 
lázní v Čechách, rozmanitá možnost uby-

tování a prostory divadla. Kulturní dům, 
v těsné blízkosti těchto zajímavých míst, 
nám umožnil realizovat odborný a do-
provodný program dle našich představ, 
podobně jako tomu bylo při velmi úspěš-
ném kongresu České glaukomové spo-
lečnosti v roce 2002.
Na tomto 18. výročním kongresu ČOS bylo 
zaregistrováno úctyhodných 850 účast-
níků.
V programu této velké akce byla po-
sluchačům nabídnuta 4 symposia, na 
148 odborných přednášek a 10 kurzů. 
V průběhu celé akce se také prezentova-
lo 33 vystavovatelů.
Novinkou na očních sjezdech bylo live 
vyšetření pacientů, které probíhalo na 
podiu divadla s přímým promítáním 
z přístrojů na velké plátno. Setkalo se 
s velmi positivním ohlasem přítomných 
posluchačů. Akci doprovázelo i vydání 
kongresových novin, s profilovým roz-
hovorem s doyenem severočeské oftal-
mologie doc. MUDr. ratmírem Zoubkem 
a e-postery.
Prezidentkou kongresu byla primářka 
očního oddělení Masarykovy nemocnice 
v UL, o.z. MUDr. Ivana Liehneová, kte-
rá předsedala glaukomové sekci. Velmi 

dobře byly hodnoceny i „kulaté stoly“ 
v problematice vitreoretinální a uveální, 
které zorganizovali a uvedli lékaři ús-
teckého oddělení. To se prezentovalo 
8 přednáškami.
Úspěšný byl i doprovodný program akce, 
zejména přenos z Metropolitní opery 
v New Yorku, výlet do Drážďan nebo spo-
lečenský večer v teplickém divadle.
Akce byla vyhodnocena jako důstojná re-
prezentace očního oddělení Masarykovy 
nemocnice, o.z. a tím i celé Krajské zdra-
votní, a.s.

Mgr. Josef Rajchert  
redakce Infolistů

Srdečně děkujeme všem stálým, ale i no-
vým účastníkům, kteří za námi do Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem při-
jeli z blízka i daleka.
Potěšil nás jejich aktivní zájem o proble-
matiku a také vytvoření příjemné poslu-
chačské atmosféry. Děkujeme také všem 
přednášejícím lékařům a týmu neúnav-
ných techniků, pracujících i nad rámec 
svých každodenních povinností. Zvláštní 
poděkování pak patří spolupracujícím 

sponzorům a firmám, které materiálně 
a finančně pomohli zabezpečit chod ce-
léakce, včetně výborného občerstvení.
Cílem sympozia byl nejen odborný pro-
gram, prezentace postupů a léčby v gast-
roenterologii, ale i setkání významných 
osobností a výměna zkušeností z činnos-
ti našeho endoskopického centra.
Toto X. sympozium je již minulostí a my 
již dnes připravujeme jeho další pokra-
čování. Budeme rádi za jakékoliv připo-

X. ústecké regionální sympozium GaSTrOeNTerOLOGIe

Prezentace

MUDr. Ivana Liehneová

Semináře, Sympózia, Kongresy

Přenos operace do sálu

Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Monika Jelínková 
sekretariát gastroenterologie  
Masarykova nemocnice, o.z.
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Koncem června tohoto roku byla zaháje-
na akce, jejíž podstatou je preventivní vy-
hledávání vad zraku u předškolních dětí.
Vydali jsme se z očního oddělení do ma-
teřské školy s přístrojem Plusoptix děti 
vyšetřit po předchozím souhlasu jejich 
rodičů.  
Přístroj zakoupil a očnímu oddělení za-
půjčil Magistrát města Mostu.
Jedná se o refraktometr, který fotobles-
kem osvítí zadní část oka. Tam se papr-
sek odrazí a podle jeho zpětného tvaru 
vyhodnotí přístroj dioptrickou vadu oka, 
případné šilhání i nesouměrnost zorni-
ček. Dokáže odhalit i šedý zákal.
Výhody PLUSOPTIXU:
1. měření je bezkontaktní (probíhá ze 

vzdálenosti 1m)
2. nevyžaduje aplikaci kapek
3. vyžaduje jen minimální spolupráci dí-

těte – tím je vhodný pro velmi malé 
děti (již kolem 6 měsíců) a handica-
pované lidi

4. měří obě oči najednou, ale v přípa-
dě potřeby dokáže změřit každé oko 
zvlášť

A proč je preventivní vyšetření zraku tak 
důležité?
Vidění se vyvíjí během prvních měsíců 
a let života dítěte. Z větší části je vývoj 
dokončen ve třech letech. Dále se zhruba 
do šesti let upevňuje. Čím později se pří-
padná zraková vada odhalí, tím menší je 
šance na úspěšnou léčbu. Proto je včas-
ný záchyt nezbytný.
Nejčastějším důsledkem poruchy vidění 
je tupozrakost. Je to snížená zraková os-
trost při normálním anatomickém nálezu 
oka, která přetrvává i po korekci brýlemi. 
Může být na jednom nebo obou očích 
při nekorigované vysoké refrakční vadě, 
zvláště při dalekozrakosti a astigmatis-
mu. Může vzniknout při šilhání, kdy se 
v uchýleném oku obraz pozorovaného 
předmětu nezobrazí v místě nejostřejšího 
vidění v tzv. žluté skvrně – je tedy méně 
kvalitní. Mozek není schopen zpracovat 
dva nestejné obrazy, a proto zabrání 
vstupu informací z uchýleného oka jeho 
utlumením. Utlumené oko brzy ztrácí zra-
kovou ostrost a stává se tupozrakým.
Též při zkalení optických médií oka (čoč-
ka a rohovka) u malých dětí snížená 
zraková stimulace brzdí vývoj zrakových 
funkcí a vzniká tupozrakost.
K odhalení případné tupozrakosti jsme 
měření Plusoptixem doplnili o vyšetření 
zrakové ostrosti na přenosných a obráz-
kových optotypech. K odhalení případ-
ného šilhání provádíme i zakrývací test 

do dálky a blízka a vyšetřujeme souhyb 
očí do blízka – tzv. konvergenci. Nemá-li 
dítě schopnost konvergovat předmět při 
pohledu do blízka – může mít později ve 
škole při čtení a psaní téměř až dyslektic-
ké obtíže. Při tom jen nedokáže vidět text 
oběma očima najednou.
Probíhající preventivní vyšetření zraku se 
setkalo s velkým ohlasem ze strany rodi-
čů. Také děti přijaly Plusoptix bez větších 
problémů. Nejprve nejistě přihlížely, jak 
připravujeme potřebné pomůcky. Když 
viděly, že se na ně z přístroje usmívá ob-
ličej šaška (poutač na kameře), začaly se 
dohadovat, kdo půjde první. 

Podařilo se nám do půlky října vyšetřit 
266 dětí. Z toho bylo 81 dětí zachyceno 
a odesláno do dětské oční ambulance. 
Děti, které během měření nejsou v ma-
teřské škole přítomny, mohou rodiče ob-
jednat k tomuto vyšetření do naší ambu-
lance telefonicky. Protože se zrak vyvíjí, 
je potřeba za čas měření zopakovat. Plá-
nujeme tedy toto vyšetření v příštím roce 
ve všech mateřských školách zopakovat. 
Tento screening je orientační a nenahra-
zuje kompletní vyšetření oftalmologem. 
Věřím, že preventivní vyšetření zraku dál 
bude probíhat k plné spokojenosti všech 
zúčastněných. Vždyť mít zdravé dítě je 
přáním každého rodiče.

 Ilona Jarošová 
oční oddělení 

Nemocnice Most, o.z.

Preventivní vyšetření zraku aneb PLUSOPTIX a09
Nemocnice Most

Vyšetřeno 266 dětí/zachyceno 81 dětí

refrakční vada 7leté 6leté 5leté 4leté 3leté 2leté

Sf do + 2,0 a cyl –2,0 4 děti 13 dětí 13 dětí 12 dětí 1 dítě

Sf do + 3,0 a cyl –2,0 1 dítě 3 děti 2 děti

Sf do + 4,5 a cyl –2,0 3 děti 1 dítě

horší vidění bez  
ref. vady  2 děti 5 dětí

šilhání 3 děti 6 dětí 6 dětí 2 děti 4 děti

Plusoptix A09

Vyhodnocování screeningu

Již  po  jedenácté  se  sešly  všeobecné 
sestry  i  další  nelékařští  pracovníci  na 
odborné  konferenci  pořádané  Krajskou 
zdravotní, a.s. – Nemocnicí Děčín, o.z.
Městské divadlo v Děčíně bylo důstoj-
ným prostředím pro shlédnutí deseti 
odborných přednášek, které prezento-
vali nejen zdravotníci, ale i další aktivní 
účastníci konference. Medicínská té-
mata, jako např. nové operační postupy 
nebo péče o novorozence, byla doplněna 
přednáškou o podpůrné péči v nemoc-
nici a novinkách ve vzdělávání nelékař-
ských zdravotnických pracovníků. Akce 
se zúčastnilo téměř 200 zdravotnických 
pracovníků z celého regionu. Příjemná 
atmosféra celého dne byla, u vybraných 
přednášek, podpořena i živou diskusí.
Tato odborná setkání jsou nedílnou sou-
částí celoživotního vzdělávání, proto vě-
říme, že se i v příštím roce společně se-
jdeme na další vzdělávací akci.

Barbora Mudrová 
hlavní sestra 

Nemocnice Děčín, o.z.

XI. konference sester Nemocnice Děčín, o.z. – Městské divadlo Děčín

Přednášející Mgr. Hana Plachá

Barbora Mudrová  
organizátorka konference

Moderátorka Marie Lulková

MUDr. Anna Briestenská  
NZDP KZ, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Semináře, Sympózia, Kongresy

Pohled do sálu
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Polovina  toho  co  sníme,  udržuje  nás, 
druhá polovina lékaře.

 Staroegyptský text

Význam výživy na lidské zdraví a její vliv 
na léčbu je v současné době zcela akcep-
tován. V posledních padesáti letech je 
možno pozorovat v celosvětovém měřít-
ku nárůst řady chorob, které jsou označo-
vány jako civilizační ICHS, diabetes melli-
tus 2. typu, hypertenze. Tato onemocnění 
jdou ruku v ruce s nadváhou a obezitou. 
Všeobecně se tyto chorobné jednotky 
dávají do souvislosti s dlouhodobým pří-
jmem vysokoenergetické stravy.
Základem živin jsou rostliny, jako roz-
hodující komponenty potravinového ře-
tězce, buď přímo nebo přes živočišnou 
produkci.
Kvalitní strava je vyjádřena poměrovým 
zastoupením bílkovin, cukrů a tuků. Dále 
do této skupiny náleží 15 minerálních 
prvků, 13 vitamínů, kyselina linolová, al-
fa-linolenová a 9 aminokyselin. O takové 
stravě můžeme hovořit jako o energetic-
ky vyvážené a plnohodnotné.
Při dlouhodobé poruše v zastoupení jed-
notlivých komponent dochází k narušení 
rovnováhy a tento stav se může proje-
vit chorobným stavem např. nadváhou 
a obezitou.
rozvojem zemědělské výroby zavedením 
nových technologií dochází ke zvýšené 
produkci potravin, mění se i sortiment 
škrobů, různé druhy zeleniny, ovoce 
a v neposlední řadě se mění i tuky, které 
postupně mění i svou strukturu zavádě-
ním např. různých margarínů. Současně 
dochází také k rozvoji a zavádění nových 
průmyslových technologií. Tento rozvoj 
má vedle positivní stránky i negativní, 
která v některých směrech je větší, než si 
přejeme.
Srovnáme-li potraviny našich předků se 
součastnými, tak jejich strava obsahova-
la 10 až 15 násobně více vlákniny, 5 až 
10 násobně více nenasycených mast-
ných kyselin v rybích pokrmech, 3 násob-
ně více bílkovin a draslíku. Naproti tomu 
v naší stravě vzrůstá spotřeba kuchyňské 
soli 15krát a každý jedinec spotřebuje 

přibližně 50 kg cukru za rok ve srovnání 
s nulovou spotřebou v 18. století.
Výsledkem je především změna životní-
ho stylu, která není sledována genetic-
kou změnou.
Stoupá trend pracovní angažovanosti, 
který navozuje psychické napětí s nedo-
statkem času na aktivní relaxaci a navíc 
je sledován preferencí technologicky 
upravené stravy, co možná nejrychlejší-
ho způsobu stravování. Důsledkem je 
nárůst ICHS, diabetes mellitus 2. typu, 
viscerální obezita, abnormální glukózo-
vá homeostáza, hypertenze a aterogenní 
dyslipidemie. Dochází ke snižování odol-
nosti vůči infekčním chorobám, k nárůs-
tu autoimunních chorob a také vzrůstá 
počet psychických a neurologických po-
ruch.
Podle údajů statistického úřadu České 
republiky 2/3 mužů a 50 % žen trpí nad-
váhou nebo obezitou. Hodnocení je pro-
vedeno podle doporučení Světové zdra-
votnické organizace (WHO) a je založeno 
na stanovení váhy, výšky a obvodu pasu 
s výpočtem body mass indexu (BMI).
Klasifikace obezity podle BMI (kg/m2)

Podváha < 18,5

Normální hmotnost 18,5–24,9

Nadváha 25,0–29,9

Obezita I. stupně 30,0–34,9

Obezita II. stupně 35,0–39,9

Obezita III. stupně > 40

Všeobecně se má za to, že nejvýznam-
nějšími faktory, které vedou k nadváze 
a obezitě je zvýšená spotřeba energe-
ticky bohaté stravy se sníženou fyzickou 
aktivitou.
Je také přijímán názor, že obezita je ovliv-
něna ze 40–50 % na genetickém podkla-
dě. Někteří vědečtí pracovníci se domní-
vají, že určitou roli ve vzniku obezity hrají 
viry, které v důsledku trvalé zánětlivé re-
akce vyvolávají stav, umožňující ukládá-
ní tuku. Tato hypotéza byla založena na 
zvýšené hladině protilátek jako známky 
probíhající chronické infekce proti jed-
notlivým virům u obézních jedinců.

O výživě aneb ať jsme tlustý na dva prsty Nemocnice Most

U žen se tuk hromadí v podkoží břicha, 
hýždí, boků a stehen v podobě ohraniče-
ných tukových polštářů. U některých mla-
dých žen je toto ukládání patrno již těsně 
po pubertě a jejich odstranění vyžaduje 
značné úsilí.
Muži mají při nízké fyzické aktivitě a bo-
haté energetické stravě schopnost uklá-
dat tuk na boky, ale hlavně pod břišní 
svalovinu v podobě viscerálního tuku.
Dějinná zkušenost ukázala, že navrhova-
ná dietní opatření, vycházející z jednot-
livých náboženských rituálů, mají větší 
účinnost než diety doporučované odbor-
níky na výživu. Při bližším vyhodnocení 
můžeme, vedle časové posloupnosti za-
sahující celý rok, nacházet i významný 
psychický podtext doporučeného rituálu. 
Jedinci, kteří přistupují k určitým dietním 
opatřením, jsou současně přesvědčeni 
o správnosti, tudíž bez vedlejších proje-
vů a půstová opatření jsou naopak po-
zitivem daného náboženského rituálu. 
Dietní opatření, která jsou doporučována 

mikrofágy, fibroblasty, endotelové buňky 
a prekurzorové buňky. Tato tkáň produ-
kuje řadu komponent s významným re-
gulačním vlivem. Některé se podílejí na 
regulaci metabolismu sacharidů, lipidů, 
jiné mají vliv na citlivost svalových a jater-
ních buněk na působení inzulínu. Dalším 
neméně důležitým způsobem je ovlivně-
ní imunitní odpovědi, srážení krve. Mor-
fologickou technikou je možno adipocyty 
rozdělit do dvou základních skupin podle 
velikosti a metabolické aktivity. 
Malé adipocyty mají dostatečnou velkou 
funkční aktivitu pro ukládání triglyceridů, 
uložených ektopticky ve svalové a jaterní 
tkáni, zpět do tukové tkáně. Jejich endo-
krinní produkce je charakterizována zvý-
šeným uvolňováním hormonů s inzulín 
senzitivujícím účinkem – adiponektiny 
a sníženým uvolňováním hormonů, které 
snižují inzulínovou senzitivitu (TNF-alfa 
rezistin, PAI-1). Samotné malé adipocy-
ty jsou citlivější na účinky inzulínu, a to 
vede k tlumení postprandiální lipolýzy 

jsou méně ohroženi, než jedinci se stej-
ným počtem velkých adipocytů.

Adipocyty produkují hormon adiponek-
tin, který je hlavním hormonem adipo-
cytů. Jeho benefiční účinky zlepšují cit-
livost na inzulín v jaterních a svalových 
buňkách a působí proti aterosklerose. 
Jeho produkce značně klesá u diabetu 
mellitus 2. typu a u některých obézních 
jedinců. Dalším hormonem produkova-
ným v tukových buňkách je leptin, který 
ovlivňuje centrum sytosti v hypothalamu 
a tím reguluje zásoby tuku v organismu. 
Působí na regulaci krevního tlaku, má vliv 
na reprodukční funkce FSH a LH a zhor-
šuje produkci inzulínu i inzulínovou citli-
vost tkání. V nižší koncentrační hladině je 
retinol – vázající protein 4, který snižuje 
citlivost svalových a jaterních buněk k in-
zulínu a jeho hladina vzrůstá u diabetu. 
V neposlední řadě je to sérový amyloid 
typu A, který vzrůstá u obézních jedinců 
a vytváří komplex s HDL – lipoproteidem, 

vytváří proaterogenní komplex a tím sni-
žuje ochranný vliv před aterosklerózou. 
regulační systém adipocytů je pod vli-
vem transkripčních faktorů. Jedná se 
o jaderné receptory, které jsou schopny 
přenášet signály do geonomu. V buňce je 
jich celá řada, u adipocytu je zájem sou-
středěn na takové transkripční faktory, 
které jsou schopny signály od lipofilních 
hormonů, vitamínů, mastných kyselin 
a eikosanoidů přenést do geonomu. Tyto 
faktory jsou označovány jako peroxisom 
proliferator activeted receptor (PPAr). 
V současné době jsou známy ve třech 
formách a to alfa, delta a gama. Zvýšená 
pozornost je věnována formě gama, pro-
tože byl prokázán vliv na tukové, svalové 
a jaterní tkáně ve vztahu k citlivosti na 
inzulín. 
Vlivem transkripčních faktorů je v tukové 
tkáni demodulace a diferenciace nových 
adipocytů s převahou malých nad velký-
mi adipocyty. Vzrůstá hladina adipocy-
tárních hormonů s následnou modulací 
inzulínové senzitivity v jaterní a svalové 
tkáni. Ve svalové tkáni dochází ke zvý-
šení inzulínové senzitivity následkem 
redistribuce svalových lipidů do tukové 
tkáně.
V předchozí části bylo poukázáno na 
vztah mezi zhoršenou glukózovou tole-
rancí, sníženou inzulínovou senzitivitou, 
zvýšenou hladinou tukových látek v krev-
ní plasmě a zvýšeným množstvím visce-
rálního tuku. Společným znakem je zvý-
šený příjem potravin s vysokým obsahem 
tuků a sacharidů, který se manifestuje 
zvýšenou hladinou glukózy v krevní plas-
mě. U zdravých jedinců se hladina glukó-
zy pohybuje v rozmezí 3,7–5,3 mmol/l 
po nočním hladovění. Jedinci s hladinou 
v rozmezí 6–7 mmol/l vykazují poruše-
nou glukózovou toleranci a nad touto 
hodnotou hovoříme o diabetes mellitus. 
Dalším informačním bodem je sledová-
ní hladiny glukózy 2 hod. po jídle, která 
nemá přesáhnou 8 mmol/l hodnotu. 
Pokračování v dalším čísle.

RNDr. Erich Scheithauer, CSc. 
oddělení klinické biochemie  

Nemocnice Most, o.z.

odborníky, mají vždy v podtextu určitý 
menší či větší psychický stres, se všemi 
negativními stránkami.
V posledních letech byla zjištěna důleži-
tost tukové tkáně na regulační pochody 
v organizmu. Do té doby byl odborný svět 
přesvědčen, že tato tkáň je pouze místem 
ukládání tuku bez zvláštního vlivu na 
metabolické pochody. Při bližším morfo-
logickém hodnocení tukové tkáně vedle 
tukových buněk – adipocytů obsahuje 
tato tkáň řadu dalších buněk, makrofágy, 

a uvolňování volných mastných kyselin 
do oběhu.

Naproti tomu po dosažení určité kritické 
velikosti u velkých adipocytů, dochází 
k jejich destrukci a uvolňování mastných 
kyselin do oběhu. Průběh tohoto děje se 
manifestuje zánětlivou reakcí, která vede 
ke zvyšování počtu makrofágů a sníže-
ním inzulínové citlivosti.

experimentálně bylo zjištěno, že jedin-
ci se stejným počtem malých adipocytů 

Při dlouhodobém příjmu potravin, kte-
ré jsou energeticky bohaté, dochází 
ke zmnožení tukových buněk. Uvede-
ný děj probíhá pouze v dětském nebo 
pubertálním věku. V dospělosti za fyzi-
ologických podmínek, již prakticky ne-
probíhá. V dospělém věku následkem 
vzrůstající hormonální aktivity dochází 
i k rozličnému ukládání tukových zásob 
jednak podle sexuální orientace, ale také 
podle genetického předpokladu s ohle-
dem na rodiče daného jedince. 
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Organismus  představuje  polootevřený 
systém a jeho vnitřní prostředí komuni-
kuje se zevním prostředím. Tato komuni-
kace spočívá v příjmu a transportu vody, 
kyslíku, živin, minerálů a dalších nezbyt-
ných látek, ve výdeji energie, CO2, vody 
a  dalších  odpadních  produktů.  Vnitřní 
prostředí  je  od  zevního  odděleno  kůží, 
sliznicemi a alveolární výstelkou. Vnitřní 
prostředí se účastní na zajištění stabili-
ty  objemu  a  průtoku  tělesných  tekutin, 
stability osmolality a iontového složení, 
stability aktivity H+ a stability teploty. 
Z biochemického hlediska jsou podsta-
tou života metabolické děje. Jejich cílem 
je zisk energie a substrátů potřebných 
pro enzymatické reakce. Jde převážně 
o aerobní procesy, při nichž se rozpadají 
složité sloučeniny uhlíku a vodíku a vzni-
kají jednodušší látky, většinou kyselé 
povahy. Nekontrolovatelné hromadění 
těchto látek by znamenalo pokles pH 
a v konečném důsledku by mohlo dojít až 
k znemožnění základních životních dějů.

Odběr krve na vyšetření abr, 
skladOvání a transpOrt vzOrku 
K měření pH, pCO2 a pO2 je nejlepší po-
užít arteriální krev. Pro obtížnost odběru 
se arteriální krev nahrazuje krví kapilár-
ní. 
Arteriální krev se odebírá do heparinizo-
vaných stříkaček, nebo do běžných stří-

acidobazická rovnováha (aBr) Nemocnice Teplice
4,9–5,8 kPa. Hodnoty pCO2 nižší než 4,9 
kPa znamenají hypokapnii – snížené 
množství CO2 v krvi, vyšší než 5,8 kPa hy-
perkapnii – zvýšené množství CO2 v krvi.
pO2 – Parciální tlak kyslíku. Měření se 
provádí také elektrodou. referenční in-
terval je 9,9–14,4 kPa. Hodnoty nižší než 
9,9 kPa se považují za hraniční a hodno-
ty nižší než 9,3 kPa znamenají nedosta-
tek kyslíku v krvi – tzv. hypoxémii. Nedo-
statek kyslíku v tkáních označujeme jako 
hypoxii.

odvozené Parametry abr 
K výpočtu parametrů ABr je nutné kromě 
naměřených hodnot pH , pCO2 , pO2 a Hb 
znát ještě atmosférický tlak (zaznamená-
vá přístroj) a teplotu pacienta (dodává 
oddělení).
Aktuální hydrogenuhličitany – Vyjadřují 
koncentraci HCO3

 – v 1 litru krve nasycené 
kyslíkem za aktuálních podmínek. refe-
renční meze jsou 22–26 mmol/l.
Standardní hydrogenuhličitany – Vyjad-
řují koncentraci HCO3 

– v 1 litru krve na-
sycené kyslíkem při tlaku pCO2 5,3 kPa 

a tělesné teplotě 37 °C. referenční meze 
jsou také 22–26 mmol/l.
Be – base excess. Je to hodnota, která 
udává množství bází, které je potřeba 
přidat nebo ubrat 1 litru krve, aby pH 
mělo hodnotu 7,4. referenční meze jsou 
-2,5 až +2,5 mmol/l.
O2 sat – saturovaný kyslík. Saturace he-
moglobinu kyslíkem vyjadřuje podíl cel-
kového kyslíku v krvi a hodnoty kyslíkové 
kapacity krve, tj. její schopnosti vázat 
kyslík. referenční meze jsou 94–99 %.
BB – buffer base. Je to součet všech ná-
razníkových bází v 1 litru krve při aktuál-
ním pH, pCO2 a koncentraci hemoglobinu. 
referenční meze jsou 46–52 mmol/l.

Poruchy acidobazické rovnováhy
Dělíme je na metabolické – odraz poruchy 
se projeví na HCO3 

–, respirační – odraz se 
projeví na pCO2 a na smíšené, které jsou 
nejčastější. rozeznáváme metabolickou 
acidózu a alkalózu a respirační acidózu 
a alkalózu.
Příčiny MAC – Všechny stavy, u kterých 
dochází k nadměrné tvorbě kyselých ion-

tů (například hladovění, diabetická keto-
acidóza, průjem, selhávání ledvin).

Příčiny MAL – Ztráta kyselin při zvracení, 
zvýšený příjem hydrogenuhličitanů in-
fuzemi nebo určitými složkami potravy 
(sodné a draselné soli z ovoce a zeleni-
ny).

Příčiny  RAC – Ztížená možnost dýchání 
a tím vylučování CO2 (zánět plic, bronchi-
tidy, zranění hrudníku).

Příčiny RAL – Hluboké dýchání u citové-
ho rozrušení a toxické dráždění dýchací-
ho centra.

Cílem kompenzace poruch acidobazic-
ké rovnováhy je vrátit pH krve co nejblí-
že k fyziologické hodnotě. Metabolické 
poruchy jsou kompenzovány činností 
plic, které se zvýšenou intenzitou vylu-
čují nebo naopak zadržují oxid uhličitý. 
respirační poruchy jsou kompenzovány 
činností ledvin, které tvoří podle potřeby 
kyselou nebo alkalickou moč.

Kamila Maximová  
oddělení biochemie  

Nemocnice Teplice, o.z.

www.ozdravovny-krkonose.cz
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

PEC POD SNĚŽKOU
tel.: 499 736 159
 731 441 276
www.ozdravovnapec.cz

KRÁLOVSTVÍ
tel.: 499 397 542
 499 397 543
www.ozdravovna.wz.cz

Ozdravné pobyty dětí z celé ČR, plně hrazené zdravotními pojišťovnami.

ŠPINDLERŮV MLÝN
Bedřichov
tel.: 499 433 137
 603 294 469
www.ozdravovna.cz

ŠPINDLERŮV MLÝN
Svatý Petr
tel.: 499 433 352
 731 441 272
www.ozdravovnasp.cz

Vyhodnocování vzorků

Přístrojové vybavení

kaček předem vypláchnutých roztokem 
heparinu.
Kapilární krev se odebírá z dobře prokr-
veného místa na periferii. Toho dosáh-
neme prohřátím kůže. Odběr se provádí 
z prstu nebo ušního lalůčku. Vzorek musí 
být odebírán bez kontaktu se vzduchem, 

Ve stříkačce ani kapiláře nesmí být vzdu-
chové bubliny.
Krev má být vyšetřena prakticky okamži-
tě po odběru, aby nedocházelo k poklesu 
pH a pO2 a vzestupu pCO2. Kapiláru i stří-
kačku přepravujeme do laboratoře ve vo-
dorovné poloze, zabráníme tím sedimen-
taci krvinek. Pokud je krev do laboratoře 
dopravena v ledem chlazeném boxu, je 
nejzazším termínem pro vyšetření 1 ho-
dina. Pokud tomu tak není, dochází ke 
zkreslení výsledků.

základní měřené Parametry  
abr rovnováhy
Jsou to pH, pCO2 a pO2.
pH – Je záporný dekadický logaritmus 
volných vodíkových iontů. Měří se elek-
trochemickým článkem obsahujícím 
skleněnou elektrodu. referenční interval 
pH krve se pohybuje v rozmezí 7,36 – 
7,44. Jako acidémii označujeme pokles 
pH pod dolní hranici, alkémie znamená 
vzestup pH nad horní hranici uvedeného 
intervalu.

aby metabolické změny byly co nejmen-
ší. Krev má volně vytékat do heparinizo-
vané kapiláry. Kapilára se z jedné strany 
uzavře krytkou, vloží se míchadlo (ko-
vový drátek) a uzavře se i druhá strana 
kapiláry. Následuje promíchání pomocí 
magnetu, aby se heparin v krvi dobře roz-
pustil. Důležité je nabrat kapiláru celou. 

pCO2 – Parciální tlak oxidu uhličitého, 
parciální tlak plynu vyjadřuje, jaký podíl 
na celkovém tlaku má příslušný plyn roz-
puštěný v krvi. Udává se v kPa. K měření 
se používá skleněná elektroda, která je 
od měřeného prostředí oddělena teflo-
novou membránou propouštějící CO2. re-
ferenční interval se pohybuje v rozmezí  
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Srovnáme-li běžné HD videokonference (ni-
koliv Full HD), ty pracující s kompresí signálu 
a s daleko výraznějším časovým zpožděním, 
také však s nižšími toky kolem 5 Mbps, ještě 
menší datové toky se dostávají k uživatelům 
při sledování digitální televize (DVB-T), kdy 
tok dat dosahuje pouhé 2 Mbps. Je zajíma-
vostí, že TV stanice v reakci na dopravní zpož-
dění (časová latence/zpoždění) TV signálu, ve 
skutečnosti vysílají TV noviny o cca 2 vteřiny 
dříve a to proto, aby u diváků začaly přesně 
v 19:00:00 či 19:30:00 hod. Jelikož se v me-
dicíně jedná o přenos ve skutečně reálném 
čase v plném rozlišení, jakákoli komprese 
by zvyšovala časovou latenci, a proto užívá 
odlišná řešení.“ V tuto chvíli můžeme konsta-
tovat, že z technického hlediska proběhl pře-
nos naprosto bez problémů a na brněnském 
výstavišti se těšil ohromnému zájmu odborní-
ků. Krajská zdravotní, a.s. se prostřednictvím 
svého Centra informačních systémů již dnes 
cílevědomě a s vysokou mírou odpovědnosti 
v oblasti informačních technologií a teleme-
dicíny připravuje na vstup nových a moder-
ních medicínských technologií, využívajících 
světovou komunikační internetovou síť. Jan 
Pejchal k tomu dodává: „KZ, a.s. je v součas-
né době připojena k národní vědecké sítí 8 
kanály DWDM a její připojení je dnes realizo-
váno pouze jedním tímto kanálem o rychlosti 
10 Gbps pro standardní provoz. Další inter-
face (kanál) se shodnou rychlostí byl použit/
vyhrazen i pro tento přenos a pracoval nezá-
visle v odděleném provozu. Z toho plyne, že 
na nové technologie využívající internetové 
konektivity v KZ, a.s. jsme dobře připraveni.“
K tomu, aby se tato ojedinělá akce mohla 
uskutečnit, je potřeba vytvořit tým odborní-
ků, kteří jsou schopni a ochotni se na tako-
vém projektu podílet. Pro tento konkrétní 
přenos se vytvořil tým složený z lékařů Centra 
robotické chirurgie KZ, a.s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem v čele s primářem 
MUDr. Janem Schramlem, z odborníků Centra 
informačních systémů KZ, a.s. (Pavel Peči-
va, Jan Pejchal, Daniel Brejcha, Lukáš Vajc) 
a z pracovníků společnosti CeSNeT (Jiří Navrá-
til, Václav Novák, Sven Ubik, Jiří Halák a Petr 
Žejdl).
Výše zmíněný tým, na základě úspěšného 
zvládnutí prvního přenosu, nových zkuše-
ností a nadšených ohlasů z celého světa 
z řad odborníků i lékařů, realizoval další pří-
mý přenos, tentokráte již mezikontinentální. 
Uskutečnil se 18. listopadu 2010 a proběhl 
více než úspěšně. Jednalo se o přímý přenos 
operace karcinomu prostaty a byla použita 
stejná technologie jako při přenosu 19. října 

Unikátní internetové přenosy operací 3D Full HD v reálném čase Krajská zdravotní, a.s.

Projekční salonek v Brně

Zleva: Jiří Navrátil – vedoucí týmu, Sven Ubik – vedoucí vývojového týmu 
přenosového boxu, Yukio Karita – head comunication Department,  
klíčová osoba podílející se na přípravě tohoto experimentu v Japonsku.

Přenosový box v Ústí nad Labem

umožnil otestovat. Konkrétní informace nám 
poskytl manažer informačních a telekomu-
nikačních technologií Krajské zdravotní, a.s. 
pan Jan Pejchal: „Pro přenos bylo využito za-
řízení speciálně vyvinuté společností Cesnet 
(podrobnější informace naleznete na 

http:/www.cesnet.cz/doc/tisk/2010• 
tz101013.html • 
http://www.ces.net/project/qosip/hw/• 
mvtp-4k.pdf),

které umí zpracovávat až čtyři 3D Full HD 
signály v reálném čase. Naše zapojení pou-
žité k přenosu na brněnské výstaviště využí-
valo pouze 2 tyto synchronizované signály, 
datový tok se pohyboval od 2 Gbps do 2,5 
Gbps a zpoždění zpracování signálu včet-
ně celé trasy dosahovalo méně než 1 ms.  

podrobnosti vysvětlit. Aby vzniklo 3D – tedy 
třírozměrné video, je potřeba jistým způso-
bem do sebe propojit a zobrazit 2 zdroje vi-
deosignálu (obraz je snímán dvojicí kamer od 
sebe několik cm vzdálených) na jedno zobra-
zovací zařízení. V našem konkrétním případě 
se jednalo o propojení dvou Full HD video-
signálů s rozlišením 1920x1080 bodů, které 
nám poskytl výstup ze dvou integrovaných 
Full HD kamer robota da Vinci S HD. V přípa-
dě, že by se jednalo o přenos tohoto 3D obra-
zu např. na zobrazovací plochu v jedné míst-
nosti nedaleko robota, bylo by k tomu trochu 
zjednodušeně potřeba propojit pomocí dvou 
videokabelů z robota da Vinci zařízení, které 
digitálně spojí oba videosignály do jednoho 
3D obrazu a synchronizuje je se zobrazova-
cím zařízením, respektive s 3D brýlemi, přes 

Rozvojem  nových  zařízení  a  zobrazovacích 
technologií v medicíně se rozvíjí i nové mož-
nosti  spolupráce mezi  lékařskými  pracoviš-
ti. K  tomuto cíli měl přispět  i první oficiální 
pokusný  přímý  přenos  na  větší  vzdálenost 
ve  střední  a  východní  Evropě,  konkrétněji 
z operačních sálů KZ, a.s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o.z. na brněnské 
výstaviště – na 5. Mezinárodní kongres mi-
niinvazivní  a  robotické  chirurgie  ve  3D  Full 
HD. 
První jednání o možnosti přenášet 3D HD ob-
raz z KZ, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem na větší vzdálenost začala v květ-
nu 2010 a 10. června tohoto roku se uskuteč-
nil první testovací přenos do Prahy do sídla 
Cesnetu. Ostrý přímý přenos proběhl 19. října 
2010 a jednalo se konkrétně o přenos dvou 
operací prostaty – tzv. radikální roboticky 
asistované prostatektomie z důvodu karcino-
mu (rakoviny) prostaty. Pomocí této operace 
se odstraní celá prostata včetně semenných 
váčků. Operace je velice šetrná pro pacienta, 
protože robotické nástroje se do těla paci-
enta zavádí pouze malými vpichy (5–8 mm). 
Pacienti poté mohou být propuštěni domů za 
3 až 5 dní, což při otevřených výkonech, které 
se prováděly dříve, nebylo myslitelné. Opera-
térem byl primář urologie KZ, a.s. – Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a pri-
mář Centra robotické chirurgie (CrCH) KZ, a.s. 
MUDr. Jan Schraml se svým týmem. Zdrojem 
3D signálu na operačních sálech v Ústí nad 
Labem byl chirurgický robot da Vinci S HD. 
K tomu, aby i přímo nezasvěcení porozuměli 
tomu, co vlastně proběhlo, je třeba si některé 

které se člověk na zobrazovací plochu dívá. 
Pokud již někdo navštívil 3D kino, je možné 
si vše lépe představit – systém zobrazování 
3D obrazu je zde podobný. V našem přípa-
dě se ale nejednalo o předem natočené 3D 
video, ale o přímý přenos – chcete-li přenos 
v reálném čase. Pomocí optických interneto-
vých sítí byly současně přenášeny na vzdá-
lenost více jak 300 km dva Full HD videoka-
nály. 3D obraz ve vysokém rozlišení právě 
probíhané operace a zvuk z operačního sálu 
byl na brněnském výstavišti špičkovou digi-
tální technologií zpracováván v reálném čase 
a promítán na zobrazovací zařízení, kde ho 
v připravené ukázkové místnosti mohli s 3D 
brýlemi sledovat dvě desítky diváků. Navíc 
bylo možno pomocí videokonferenčního zaří-
zení s operatérem živě komunikovat.
Abychom nezůstali jen u laického pohledu 
na celou akci, je třeba představit nové tech-
nologie a možnosti, které nám tento projekt 

do Brna. Test mezikontinentálního přenosu 
se uskutečnil do Japonské Tsukuby (prefektu-
ra Ibaraki, severně od Tokia), do výpočetního 
centra KeK – High energy Accelerator research 
Organization v japonské Tsukubě, která je 
považována za japonské Sillicon Valley. Vý-

početní centrum KeK nebylo vybráno náho-
dou. Sdružení CeSNeT s touto renomovanou 
institucí dlouhodobě spolupracuje, a to díky 
tomu, že národní výzkumná síť CeSNeT2 je 
prostřednictvím panevropské sítě GÉANT při-
pojena na nejmodernější japonskou síťovou 
infrastrukturu SINeT3. 
Testem se ověřila možnost přenosu 3D HD ob-
razu v rozlišení jak sníženém na 2x 720p, tak 
i v plném 2x 1080i. Vlastní přenos zhlédli jak 
specialisté z KeK, tak lékaři z Institutu klinické 
medicíny při Univerzitě Tsukuba. Ze zástupců 
lékařů přislíbil odborné vyjádření M. D. Ta-
kahiro Svetomi z Department of Urology Tsu-
kuba University, ale toto do uzávěrky těchto 
Infolistů nebylo doručeno, budete s ním se-
známeni pravděpodobně v příštím vydání. 

V neformální diskusi po skončení přenosu 
japonští účastníci akce ocenili neobyčejnou 
zkušenost primáře Jana Schramla a také fakt, 
že Česká republika je v oblasti robotických 
operací tak daleko.
Tento test měl za úkol prověřit možnosti mezi-
kontinentálního přenosu pro vrcholný cíl, kte-
rým bude 3D-HD DeMO přenos 22. 2. 2011 na 
31. zasedání APAN v Hong Kongu. APAN je ce-
loasijská konference o moderní informatice, 
kde jednu z nejsilnějších sekcí tvoří právě te-
lemedicína. Účastní se jí lékaři, kteří se věnují 
modernímu vzdělávání a výměně zkušeností 
při on line operacích v rámci celého světa. 
Není bez zajímavosti, že 18. listopadu záro-
veň probíhala v prostorách Centra výchovy 
a dalšího vzdělávání v Masarykově nemocnici 
Onkologická konference, která byla věnována 
právě tématu rakoviny prostaty. I z tohoto dů-
vodu byl obraz roboticky asistované operace 
přenášen ve 2D Full HD i do přednáškového 
sálu CVDV na zmíněnou onkologickou konfe-
renci.
Otázkou zůstává, co nám (lidstvu) – ale pře-
devším lékařům – přinesou tyto nově tes-
tované technologie a kam vlastně směřuje 
výzkum a vývoj v této telemedicínské oblas-
ti? Možností se nabízí více, ale pro lékaře je 
v tomto odpověď asi jednoduchá, jak nám po-
tvrdil i lékař CrCH KZ, a.s. MUDr. Marek Broul: 
„Třírozměrný obraz, který získá operatér při 
roboticky asistované chirurgii, je obrovskou 
pomocí při jeho práci v těle pacienta. Jelikož 
se tento obor – roboticky asistovaná chirur-
gie – v současné době rychlým tempem rozši-
řuje, je třeba myslet i na odborné vzdělávání 
lékařů. Přenos 3D obrazu reálné operace na 
větší vzdálenost je pro tyto účely jedinečný, 
protože se takto mohou školit např. další lé-
kaři nebo medici „na dálku“, vidí naprosto 
stejný obraz jako operatér v praxi a nemusí se 
operací účastnit přímo. Operací takto mohou 
shlédnout i více, z více pracovišť a poté po-
rovnávat. Jednou přijde i doba, kdy se pomocí 
HD 3D přenosu bude moci i operovat tzv. „na 
dálku“, kdy operatér bude na naprosto jiném 
místě (kontinentě) a u pacienta bude pouze 
robot a lékař-asistent.“
Pevně věříme, že se nové zobrazovací a pře-
nosové technologie v medicíně v blízké bu-
doucnosti plně uplatní, a to nejen ve vědec-
ké a edukační oblasti, ale hlavně v odborné 
praxi.

Michal Vodák 
Pavel Pečiva 

tým Centra informačních technologií  
Krajská zdravotní, a.s.

Technika HD videokonference  
v Ústí nad Labem
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1. září letošního roku oslavila naše škola 
40. výročí založení Střední zdravotnické 
školy v Chomutově.
Tato střední škola vznikla z iniciativy lé-
kařů a sester chomutovské nemocnice, 
přesně Okresního ústavu národního zdra-
ví v Chomutově. První myšlenky vzdělá-
vat a vychovávat v Chomutově zdravotní 
sestřičky vznikly již v roce 1960. Přípravy 
trvaly celých deset let.
1. září 1970 byla škola slavnostně ote-
vřena v bývalé 7. základní devítileté ško-
le na ulici VŘSr, dnes Palackého.
Výuka byla zahájena ve dvou čtyřletých 
maturitních oborech a to Zdravotní sest-
ra a Dětská sestra a ve dvouletém obo-
ru Ošetřovatelka, který byl zakončen 
závěrečnou zkouškou. Od roku 1990  
se čtyřletý maturitní obor přejmenoval  
na Všeobecnou sestru. Změny nastaly 
i se vstupem Čr do eU a od roku 2004  
je na naší škole vyučován obor Zdravot-
nický asistent. Název oboru v mužském 
rodě otevřel do naší školy cestu i chlap-
cům, kterých v současné době u nás stu-
duje 45.

Na vedení školy se již vystřídali čtyři 
ředitelé. Mgr. Milan Jindra a Mgr. Nina 
Stejskalová vedli školy každý deset let. 
Mgr. Jiří Jíra působil ve vedení osmnáct 
let do roku 2008.

O vzdělávání na naší škole je i po změ-
nách v názvech oboru stálý zájem. V le-
tošním roce, i když ubývá v populaci 
i v regionu žáků 9. tříd, zasedlo do lavic 
v 1. ročnících 68 žáků a další již musíme 
odmítat.

Po celých čtyřicet let je naším sociálním 
partnerem chomutovská nemocnice. 
Při vzniku SZŠ Okresní ústav národního 
zdraví v Chomutově. Následně Krajský 
ústav národního zdraví v Ústí nad Labem. 
V současné době Krajská zdravotní, a.s. 
– Nemocnice Chomutov, o.z.

Velký dík patří lékařům a zdravotním se-
strám. Uvědomujeme si, že bez zdravot-
nického zařízení a personálu by vzdělá-
vání a výchova budoucích zdravotníků 
nemohla probíhat. Je nám známo, že po 
příchodu žáků do nemocnice na praktic-
ké vyučování celý chod oddělení a ošet-
řování nemocných dostává zcela jinou 
podobu. Žákům se věnují jak lékaři, 
vrchní sestry i staniční sestry, ale i každá 
sestřička přítomna na oddělení. Mimo 
to, že žáky vedou vyučující ze školy, musí 
komunikovat s ostatními pracujícími na 
oddělení. Probíhá vzájemná spolupráce 
celého týmu. Zdravotníci se stávají vzo-
rem, žáci je napodobují, přebírají jejich 
návyky.

Nemocnice poskytuje po celá léta naší 
škole i zázemí – šatny pro žáky a vyuču-
jící.

Máme radost, že se u nás vzdělávají mla-
dí lidé, kteří si již před vstupem na střed-
ní školu ujasnili, co je smyslem jejich ži-
vota, jsou ochotni pomáhat nemocným, 
strádajícím a postiženým. Pedagogický 
sbor si váží toho, že se může podílet na 
výchově těch, co v hodnotové orientaci 
mají na prvním místě život a zdraví.

PaedDr. Soňa Valušková 
současná ředitelka školy

40. výročí založení Střední zdravotnické školy v Chomutově

PaedDr. Soňa Valušková

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
je největší zaměstnaneckou pojišťovnou v ČR s více 
než 1 130 000 pojištěnců. Je zkušená, stabilní, má 
dlouhodobé projekty zaměřené na prevenci a zdravý 
životní styl, poskytuje zdarma svým klientům 
unikátní produkt Karta života.

ZP MV ČR se zásadně vymezuje vůči pouličním 
náborářům jiných pojišťoven, kteří vás oslovují
a nabádají ke změně zdravotní pojišťovny ve 
spěchu a bez dostatku potřebných informací, které 
je nutné znát.

Pak se stává, že po ztrátě iluzí řešíme některé velmi 
naléhavé žádosti o návrat k naší pojišťovně po 
uzavření smlouvy s externím náborářem jiné pojišťovny. 
Komplikace s tím spojené nám připadají velmi zbytečné
a mrzuté. Nezapomeňte, že zdravotní pojišťovnu 
můžete změnit jen jednou ročně.

ZP MV ČR do ulic nikdy neposílala, neposílá a posílat 
nebude žádné externí náboráře. Pokud se k nám chcete 
přihlásit, navštivte  naše pracoviště, kde vás srdečně 
uvítáme a sdělíme vám v příjemném prostředí všechny 
informace, které je třeba pro Vaše rozhodnutí znát. 

Vážení klienti, naše klientská centra se těší na vaši návštěvu. 
Seznam všech pracovišť najdete na stránkách www.zpmvcr.cz

Pavel Kříž
radí

Předejděte problémům
a neuzavírejte změnu
zdravotní pojišťovny na ulici.

Příprava pro práci ve zdravotnictví

Budova školy
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INVESTICE 
DO ROZVOJE 
VZDĚLÁVÁNÍ

Krajská zdravotní, a.s.
- Nemocnice Chomutov, o.z.

NEUROLOGIE
C H O M U T O V
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placená inzerce

Od  ledna  2011  posílejte  své  nastřádané 
fotografie  do  čtenářské  rubriky,  včetně 
vašich zážitků z cest. Rubrika bude rozšířena 
tématicky o vaše zkušenosti 
z cestování.

redakce Infolistů

vaše redakční rada Infolistů

Spoustu šťastných chvil  
o svátcích vánočních  
a v novém roce 

přeje 

OD NOVéhO rOKu pOKrAčujeMe
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„Jedna dvě, klíště jde, klíště si jde pro tebe“ – III.

Klíště obecné • Predikce aktivity klíšťat • Prevence proti přisátí klíštěte • Jak odstranit přisáté klíště • Vyšetření klíštěte • Očkování 
• Nemoci přenášené klíšťaty (klíšťový zánět mozku, lymská borrelióza, ehrlichióza, bartonellóza)

nemoci Přenášené klíšťaty

1. klíšťový zánět mozku 
a mozkových blan  
(encefalitida, 
meninGoencefalitida)
Onemocnění mozku a mozkových blan.
Výskyt: prakticky v celé evropě
Inkubační doba: 7–14 dní po přisátí
Průběh onemocnění: probíhá ve 2 fázích
1. fáze 

dochází k pomnožení virů –
Příznaky: 

netypické chřipkové příznaky• 
malátnost • 
bolesti svalů a kloubů• 
bolesti hlavy• 
lehce zvýšená teplota• 
zimnice• 
potíže trvají několik dní, pak ustupují  –
– velice často se další příznaky už 
neobjevují a vytvoří se imunita
také může probíhat skrytá forma  –
onemocnění, kdy po nákaze nedojde 
ke chřipkovým projevům

2. fáze
po několika dnech klidu další  –
klinické příznaky
napadení centrálního nervového   –
systému virem
intenzita příznaků závisí na odolnosti  –
organismu, fyzické námaze  
nemocného

Příznaky: 
značné bolesti hlavy• 
zvracení• 
vysoká horečka• 
závratě• 
světloplachost• 
třesy• 
netečnost• 

Diagnóza: lumbální punkce
Léčení: 

pouze symptomatické, léčíme pouze • 
příznaky
doposud neexistují účinné látky  • 
(virostatika)
klid na lůžku• 

Úmrtnost: 1%
V rekonvalescentní fázi mohou vzniknout 
další komplikace.

a)  postižení pletence pažního,  
spojené s obrnou horní končetiny

b)  porucha sluchu
c)  postencefalický syndrom
  Výskyt: u 10–20% nemocných
Příznaky:

poruchy koncentrace• 
poruchy paměti• 
nespavost• 
snížení pracovního výkonu• 
úzkost• 

2. lymská borrelióza
Infekční  onemocnění(bakterie  Borrelia 
Burgdorferi).
Přenos: 

klíšťata (ve většině případů) • 
další krev sající hmyz (v menší míře)• 

komáři –
blechy –
muchničky –
ovádi –
bzikovky –

z člověka na člověka je přenos možný • 
pouze z matky na plod 
přenos ze psa nakaženého borreliózou • 
na člověka 

omyl je, že blechy psí na člověka  –
nejdou – JDOU!
psy je možné vakcinovat –

Stadia nemoci:
a)  časná nákaza
b)  rozšířená nákaza
c)  chronická infekce
a) časná nákaza
Kdy: několik dní až týdnů po přisátí
Projevy: 

červená skvrna, která od středu • 
bledne erYTHeMA MIGrANS
skvrna může dosahovat velikosti  • 
až několika desítek centimetrů
skvrna za čas sama zmizí,  • 
na 2–3 týdny
borrelie se mezitím rozšíří do těla• 

POZOR!  Přibližně  u  50 %  nemocných  se 
skvrna vůbec neobjeví a nemoc přechází 
do další fáze.
b) rozšířená nákaza
Kdy: 2–12 týdnů po přisátí
Diagnóza: laboratorní vyšetření
Příznaky – jsou podobné viróze:

únava• 
malátnost• 
bolest svalů a kloubů• 
zvýšená teplota• 
bolest v krku• 
zvětšení uzlin• 
ale nemáte rýmu ani kašel• 

Také tato forma může odeznít, nějaký čas 
se budete cítit zdrávi.
U části nakažených se v této fázi nemoc 
rozvine:

teplota až horečka• 
únava• 
záněty kloubů a šlach• 
neurologické potíže, napadení nervo-• 
vého systému (mravenčení, píchání, 
trnutí, pocit necitlivosti, stěhovavé bo-
lesti po těle, obrna lícního nervu, bu-
šení srdce, nepravidelný srdeční ryt-
mus, pocení v horní části těla, střevní 
potíže, urologické potíže, zánět moz-
ku, mozkových blan)
borreliový lymfocytom – drobný, fialo-• 
vý uzlíček na pokožce (bradavka, ušní 
boltec, lalůček, varlata)

c) chronická infekce
imunitní systém už nepracuje správně• 
rozvíjí se chronické potíže• 
neuropatie • 

nefunkční krátkodobá paměť –
poruchy soustředění –
poruchy orientace v prostoru –

postižení kloubů a šlach• 
krk ztuhlý a bolestivý –
bolesti páteře –
bolesti kloubů –

oční onemocnění• 
revmatoidní artritida• 

ranní ztuhlost –
bolestivé otoky –
výrůstky na kloubech –

mohou se objevit autoimunitní  • 
choroby

roztroušená skleróza –
únavový syndrom –

Kdy: několik měsíců až let po infekci
Diagnóza: 

v případě typického průběhu od klíště-• 
te po erytém není o dg. pochyb. Tako-
vé příznaky ale nebývají pravidlem dg. 
Je vždy individuální:

anamnéza –
současné potíže –
kombinace testů –

vyšetření materiálu na přítomnost  • 
borrelií
vyšetření protilátek proti borreliím• 
protilátky se začínají tvořit  • 
za 3–6 týdnů po štípnutí
pokud jsou nasazena antibiotika dří-• 
ve, protilátky se ani vytvářet nezačnou

Léčení: 
a)  po odstranění klíštěte 

nyní nezjistíte, jestli jste se  –
nakazili
můžete užívat antibiotika  –
preventivně (4–8 týdnů)

zvážit dobu přisátí klíštěte,  –
způsob odstranění, riziko
oblasti, snížení imunity,  –
těhotenství apod.

b)  časná nákaza 
v případě pozitivních testů klíštěte –
v případě objevu erythema  –
mikgrans
 při chřipkových příznacích –
 podávání antibiotik 4–8 týdnů –

c) rozšířená infekce několik měsíců  
od nakažení 

léčba musí trvat do vymizení  –
příznaků + 6 týdnů
 kombinace léků –

d)  chronická borrelióza, dlouhodobá  
infekce 

absolvovat důkladné lékařské  –
vyšetření a dle jeho výsledků 
zvolit dlouhodobou léčbu

3. ehrlichióza
Infekční onemocnění způsobené bakterií.
Přenos: klíšťata
Výskyt: častěji onemocní muži  
(poměr 4:1)
Projevy: napadá bílé krvinky 
Příznaky: 

horečka 3–7 dní (i déle)  • 
po kousnutí klíštětem
bolesti hlavy• 
bolesti svalů• 
ve 20 % případů vyrážka• 
zvětšení uzlin• 
někdy zvětšení jater• 
někdy zvětšení sleziny• 
malátnost• 
zvracení• 
často různá ochrnutí• 

Léčení: 
v časných stadiích dobře léčitelná• 
antibiotika (Doxycyklin), ne PNC  • 
a makrolidy (Klacid, Fromilid)  
= neúčinné

4. bartonellóza
Přenos: klíšťata a blechy z domácích  
zvířat na člověka (především pes a kočka)
Výskyt:

chovatelé koček, psů• 
osoby s oslabenou imunitou• 
osoby žijící ve špatných hygienických • 
podmínkách

Inkubační doba: 5–10 dní po přisátí
Projevy: 

tmavý útvar na kůži podobný strupu• 
 zvětšení jater• 
 zduření okolních uzlin• 

Příznaky: 
horečka• 
bolesti svalů a kloubů• 
bolesti hlavy• 
závratě• 
bolesti zad• 
bolesti očí• 

Léčení: antibiotika
Prognóza: V časném stadiu dobře léčitel-
ná antibiotiky.
Bez včasné léčby u imunodeficitních paci-
entů může končit smrtí.

Lenka Popovská  
zdravotní sestra 

Teplice 
Recenze MUDr. J. Středová

personální změny v KZ, a.s.
od

 1
. 1

1.
 2

01
0

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Šárka Baláčková 
se stala vedoucí laborantkou oddělení klinické mikrobiologie

Bc. Lenka Benešová, vedoucí personálně-právního odboru KZ, a.s.
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Informace o knižních novinkách, odebí-
raných titulech časopisů, o přístupech 
do el. verzí i o všech službách lékařské 
knihovny, to vše najdete na stránkách Lé-
kařské knihovny KZ, a.s. 
http://intranetkz/Stranky/Default.aspx  
(rychlý odkaz je v pravém sloupci)

kataloG knihovny je na adrese:
http://www.medvik.cz/mnul/

elektronické zdroje v síti kz, a.s.

springerlink
http://www.springerlink.com/
Konsorciální licence umožňuje přístup 
k plným textům článků z oblasti medicí-
ny, techniky a přírodních věd.

Medline with Fulltext
http://web.ebscohost.com
Zdroj představuje MeDLINe v kombina-
ci s plnými texty více než 770 periodik, 
mezi kterými jsou i prestižní tituly Ameri-
can Medical Association. Plné texty mají 
retrospektivu od roku 1992 a zahrnují 
tituly jako např. Archives of Neurology, 
Audiology, British Medical Journal; BMJ, 

Diabetes, JAMA; The Journal of the Ame-
rican Medical Association, Journal of Car-
diovascular Surgery, Journal of Medical 
ethics, Lancet, Stroke, atd. 

bibliographia medica Čechoslovaca 
(bMČ)
http://www.medvik.cz/bmc/
Báze dat BMČ registruje v odvětví lékař-
ství a zdravotnictví veškerou odbornou 
literaturu vydávanou na území Čr a Sr 
(Sr do roku 2001), jakož i odborné práce 
českých a slovenských autorů v zahrani-
čí (bohemika a slovacika). Tematicky se 
báze zaměřuje na lékařství a zdravotnic-
tví a související problematiku ostatních 
oborů.
Zpracovávají se monografie, články, re-
cenze, referáty a abstrakta publikované 
v časopisech a sbornících.

VYZKOUŠEJTE  testovací  přístup  do  pro-
duktu 

Md COnsult
http://www.mdconsult.com/
php/218395278-9/homepage

MD First Průběžně aktualizovaný klinický 
zdroj informací, který Vám pomůže lépe 
rozhodovat o klinické léčbě.
Komplexní databáze klinicky shromaž-
ďovaných, pravidelně aktualizovaných 
informací o pacientech, hodnocení, dia-
gnostice, léčbě, testech, prevenci a ješ-
tě mnohem více. Diferenciální diagnóza 
poskytuje rychlé zhodnocení pacienta 
seřazené podle věku a prevalence, inter-
aktivní přístup k potenciální diagnóze. 
Poskytuje jasné systematické vedení, 
včetně videa a lékařské animace, postu-
pů, které jsou nedílnou součástí lékařské 
praxe mnoha specializací.
MD  Consult  Core  Book  Titles obsahuje 
největší sbírku elektronických knih pro 
nejrůznější lékařské obory. Úplné texty 
základních lékařských učebnic v ang-
ličtině, včetně Mandellovy, Douglasovy 
a Bennettovy Principles and Practice of 
Infectious Diseases
MD Consult Journals 
MD Consult Images

přehled zahraničních časopisů 
s elektronickým plnotextovým 
přístupem 
Kompletní seznam odebíraných tištěných 
českých a zahraničních periodik najdete 
na intranetových stránkách knihovny.
Heslo pro el. přístup (tam, kde je potře-
ba) získáte na vyžádání v knihovně.

Acta Paediatrica. An International  –
Journal of Pediatrics 
American Journal of Psychiatry  –
American Journal of roentgenology  –
Anesthesiology  –
Antimicrobial Agents and  –
Chemotherapy 
Archives of Internal Medicine  –
Archives of Pathology and Laboratory  –
Medicine
Arthroskopie  –
Bratislavské lekárske listy  –
British Journal of Dermatology  –
Canadian Medical Association  –
Journal
Clinical and experimental Allergy  –
Diabetes Care  –
e-chocardiography Journal  –
emergency Infectious Diseases –

Lékařská knihovna a elektronicky přístupné informační zdroje v síti Krajské zdravotní, a.s.

european Journal of Nuclear  –
Medicine 
Der Gynäkologe  –
Der Chirurg  –
Infection  –
Intensive Care Medicine  –
International journal of laboratory  –
hematology 
Internist  –
Journal of Bone and Joint Surgery – A  –
Journal of Clinical Investigation  –
Journal of Neurosurgery  –
Kardiológia. Oficiálny časopis  –
Slovenskej kardiologickej 
spoločnosti. 
Manuelle Medizin  –
New england Journal of Medicine  –
Pediatric Cardiology  –
Pediatric Nephrology  –
Pediatric radiology  –
Postgraduate medicine –
Der radiologe  –
radiology –
Spine –
Thrombosis Journal –
Transfusion  –

kontakty na služby:
Mgr. Zuzana VOJÁČKOVÁ 
vedoucí knihovny 
rešeršní a internetové služby 
telefon: +420 477 112 050 
email:  zuzana.vojackova@kzcr.eu

Vlastimila VLACHÁ  
Knihy – katalogizace, akvizice, výpůjční 
protokol 
telefon:  +420 477 112 053 
email:  mila.vlacha@kzcr.eu

Veronika DrÁPALOVÁ 
Časopisy – výpůjční protokol, 
katalogizace, cirkulace, fotokopie 
telefon:  +420 477 112 051 
email:  veronika.drapalova@kzcr.eu

Martina VLČKOVÁ 
rešerše z BD BiblioMedica, meziknihovní 
služby, školení uživatelů 
telefon:  +420 477 112 052 
email:  martina.vlckova@kzcr.eu

Ludmila PLeTICHOVÁ  
fotografické, grafické služby, prezentace  
telefon:  +420 477 112 054 
email:  ludmila.pletichova@kzcr.eu

Ludmila HYKLOVÁ  
dílčí knihovna o.z. – Děčín  
telefon:  +420 412 705 111 
email:  knihovna@nemdc.cz

Jaroslava JIrÁKOVÁ 
dílčí knihovna o.z. – Chomutov 
telefon:  +420 474 447 240 
email:  jaroslava.jirakova@kzcr.eu

Jarmila KOMeNDOVÁ 
dílčí knihovna o.z. – Most 
telefon:  +420 478 032320 
email :  knihovna@nspm.cz

Nemocnice TePLICe 
Požadavky na knihovnické služby 
směrujte na ICT centrum 
roman Novotný 
telefon:  +420 417 519 666 
nebo přímo do centrální knihovny 
KZ, a.s. v Ústí nad Labem.

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

krajská zdravOtní, a.s. – neMOCniCe MOst, o.z.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

priMář ii. interníhO Oddělení
s předpokládaným nástupem od 1. 3. 2011

Požadavky:  
VŠ vzdělání – lékařská fakulta, specializovaná způsobilost, praxe min. 10 let v oboru, manažerské předpoklady, zdravot-
ní způsobilost a trestní bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem s dosavadní praxí, kopie dokladů o vzdělání (včetně licence ČLK), výpis z rejstříku 
trestů (ne starší 90 dnů), do obálky přiložte také Váš návrh koncepce oddělení a vše zašlete nejpozději do 20. 1. 2011 
na adresu:  
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o. z., personální a mzdové odd., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most  
– obálku označte VŘ.



22 www.kzcr.eu 23

10. narozeniny panenky KIWaNIS

Setkání spojené s oslavou 10. naro-
zenin Kiwanis panenky pořádal Klub 
KIWANIS Ústí nad Labem ve spoluprá-
ci s Masarykovou nemocnicí dne 23. 
listopadu 2010. Toto datum má svoji 
symboliku v dodání první panenky 
do naší nemocnice. Akce se zúčast-
nilo na šedesát pozvaných hostů, 
zejména z řad výrobců této populár-
ní postavičky. S pomocí Kiwanis pa-
nenky děti absolvují různé lékařské 
zákroky a je jejich kamarádem při 
hospitalizaci na nemocničním lůž-
ku. Současně pomáhá lékařům i se-
strám. Na výrobě těchto panenek se 
podílí zejména senioři z domovů dů-
chodců a mnoho dalších ochotných 
lidí včetně sponzorů. V kulturním 
programu, který byl součástí oslavy 
10. narozenin panenky a hlavně po-
děkováním všem zúčastněným, vy-
stoupily děti z Dětského domova na 
Střekově, taneční soubory a pěvecký 
sbor seniorek z Litoměřic. Tento sbor 
má velký úspěch a celou atmosféru 
naladil svými písněmi do vánoční 
pohody. Pěkné bylo i dynamické vy-
stoupení malých karatistů z ústecké 
školy karate Shotokan Klub rajchert 
Sport Union, které senioři velice oce-
nili.
 Poděkování patří hlavně vedení Ma-
sarykovy nemocnice za umožnění 
realizace celé akce a stravovacímu 
provozu nemocnice za pěkné občer-
stvení.

Jiřina Suchá  
redakce Infolistů

české vánoce
hlavní jídlo

sTARočeskÝ  
PečenÝ kAPR
SUrOVINY:
800–1000 g kapra, sůl, mletý zá-
zvor, snítka šalvěje, 120  g slaniny, 
100 g cibule, 70 g rozinek, 150  ml 
bílého vína, 60 g másla, 2 lžíce 
medu 
PŘíPrAVA:
Podle tohoto receptu lze připravo-
vat kapra v celku i jednotlivé porce. 
Kapra osolíme a okořeníme zázvo-
rem, podložíme plátky slaniny, líst-
ky šalvěje a plátky cibule, potřeme 
máslem. Pečeme v pekáči či na ple-
chu 5–7 minut v troubě předehřáté 
na 200 °C. Potom zmírníme teplotu 
na 100 °C a přelijeme porce bílým 
vínem s předem macerovanými ro-
zinkami a medem. 10 minut pak 
kapra dopékáme a podáváme se 
šťouchanými bramborami s kysa-
ným zelím a osmaženou cibulí.

moučník 

vAnILkové RoHLÍčkY 
patří k nejoblíbenějším druhům vánočního 
cukroví. Mezi našimi vánočními recepty proto 
rozhodně nesmí chybět. Připravte si lahodné 
a křehké vanilkové rohlíčky podle našeho re-
ceptu.
SUrOVINY: 
260 g hladké mouky, 220 g másla, 50 g vanil-
kového cukru, 70 g mletých ořechů, 1 vejce 
a na obalení směs moučkového a vanilkového 
cukru.
PŘíPrAVA: 
Prosejeme mouku na vál, přidáme cukr, mleté 
ořechy, máslo a do důlku vejce. Na vále vypra-
cujeme těsto a necháme je odpočinout. 
Z těsta utvoříme váleček a krájíme malé kous-
ky, ze kterých tvarujeme rohlíčky – ručně, nebo 
za pomocí formičky. 
rohlíčky položíme na plech a pečeme ve 
středně vyhřáté troubě cca 15–25 minut, pod-
le velikosti. 
V misce smícháme vanilkový a moučkový cukr 
a ještě teplé rohlíčky v něm obalíme. 

Polévka

JIHočeská RYBÍ
SUrOVINY: 
100 g celeru, 50 g petržele, 50 g 
mrkve, 100 g másla, hrst hrachu, 
kousek celého zázvoru, 20 ce-
lých pepřů, cibule, 5 kapřích hlav, 
500  g kapřích vnitřností, sůl, 50 g 
másla a 50  g hladké mouky na jíš-
ku
PŘíPrAVA:
Očištěnou zeleninu nastrouháme 
a opečeme na másle. 
K zelenině přilijeme vodu, přidá-
me hrách (den předem namoče-
ný), zázvor, pepř, cibuli, rybí hlavy 
a vaříme 30 minut. 
Uvařenou polévku přecedíme 
a zahustíme jíškou, kterou jsme si 
předem udělali z másla a mouky. 
Nakrájíme vnitřnosti a maso obra-
né z hlav a zahuštěnou polévku 
ještě asi 15 patnáct minut pova-
říme. 

a co zvyky? 

čekánÍ nA zLATé PRAsáTko. 
Milá a úsměvná tradice vycházející ze štědrovečerního přísného půstu a určená především dětem. Zlaté prasátko se ukáže 
každému, kdo půst dodržel a jeho úkaz je za to odměnou.
Aby dětem čekání na Ježíška co nejvíce uteklo, je čekání na zlaté prasátko skvělou a milou vánoční tradicí. Slibuje se dětem, 
že pokud se až do večera vydrží postit a nebudou-li ujídat cukrátka ze stromečku, či z tácku s cukrovím, uvidí večer za odměnu 
zlaté prasátko. Potom stačí jen trocha štěstí a určitě najdete na stěnách od svítícího stromečku tvar, který bude alespoň trochu 
prasátko připomínat. 



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

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

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

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.s. místo konání
20. 10.–16. 2. 2011 Akreditovaný kvalifikační kurz  

„Řidič dopravy nemocných a raněných“
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.

6.12.2010 Seminář „Význam a zásady hygienické péče“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
7.12.2010 Konference „Léčba klimakterického syndromu.  

Mužský přechod. erektilní dysfunkce.“
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III. 
kontakt: Bc. M. rybínová – +420 477 114 104

15.12.2010 Pracovní den hrudní chirurgie KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
14.1. –18.3.2011 Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“ KZ, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – učebna

17.1.2011 Seminář „Stalking“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
24.1.2011 Seminář „Deprese“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.

25.1.–19.4.2011 Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
26.1.2011 Konference „Paliativní medicína – léčba bolesti“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
27.1.2011 Supervize jako prostředek k osobnímu  

a profesnímu růstu
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.

27.1.–21.4.2011 Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
31.1.2011 Seminář „Komplikace pracovní zátěže“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.


