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Vážení čtenáři Infolistů,
základním cílem našeho časopisu je informovat 
o hlavních činnostech Krajské zdravotní, a.s., což je 
samozřejmě poskytování léčebně preventivní péče. 
Pro její úspěšné naplňování jsou ale mimo kvalitních 
zdravotnických pracovníků nezbytné mnohé další 
podmínky, které mají vesměs jednoho společného 
jmenovatele – peníze. Nejedná se zdaleka jen o pří-
strojové vybavení, i když to je samozřejmě tou nej-
větší položkou.

Ústecký kraj, jako 100% akcionář naší společnosti si toto nejen velmi dobře uvě-
domuje, ale na rozdíl od některých jiných i koná. Stamilionové částky, které bude 
mít naše společnost díky rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k dispozici, jsou 
určeny zejména na zlepšení celkového komfortu pro pacienty i zaměstnance. Roz-
pracování příslušných projektů je jednou z hlavních současných priorit vedení spo-
lečnosti. Zprávy o rekonstrukci čekárny nebo rozšíření parkoviště určitě nejsou tak 
atraktivní jako zakoupení špičkového přístroje nebo zavedení nové léčebné metody, 
ale o spokojenosti pacientů i zaměstnanců rozhodují velkou měrou. V dalších číslech 
si Vás dovolím seznámit s některými z nich podrobněji a doplnit tak informace o Kraj-
ské zdravotní, a.s. a o jinak trochu zanedbávaném segmentu.

Ing. Eduard Reichelt
ředitel KZ, a.s. 

Slovo řediteleINFOLISTY
číslo 8 / 2008

Vydala: 
Krajská zdravotní, a.s. 
v nákladu 10 000 ks. 
Neprodejné. 
Evidenční číslo MK ČR E 17355
ISSN 1802-4297

Adresa redakce:
Sociální péče 3316/12 A
401 13 Ústí nad Labem

Kontakty:
tel.: 477 111 111
fax: 472 774 286
e-mail:  infolistykz@kzcr.eu

Redakce:
Předseda: 
Bc. Karel Krois
Výkonný redaktor:
Bc. Josef Rajchert

Členové:
Bc. Zuzana Bublíková
Jiří Vondra
Mgr. Hana Plachá
Bc. Anna-Marie Malá
Ing. Antonín Vejtasa
Marcela Šárová
Barbora Mudrová

Odborný supervizor:
MUDr. Jan Lami

Koordinátorky: 
Eva Urbanová, Jiřina Suchá

Sazba a grafická úprava: 
Michal Vodák

Design a tisk:
Jasnet, spol. s r.o. (www.jasnet.cz)

Fotografie: 
Není-li uvedeno jinak, jsou fotogra-
fie použity z archivů jednotlivých 
nemocnic KZ, a.s. 

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



3

Celý život se věnujete svému oboru, proč  6
jste si jej vybral?
Pocházím z Děčína, kde můj otec pracoval 
jako primář interního oddělení a později, 
až do vysokého věku, jako rentgenolog. To 
můj výběr určitě ovlivnilo. Na medicínu do 
Prahy jsem odcházel plný ideálů, jak budu 
léčit nemoci a pomáhat lidem. Po studiích 
jsem nastoupil do Krajské nemocnice v Ústí 
nad Labem a od svých začátků jsem spojo-
val svého koníčka - elektroniku s internou 
a zvláště s kardiologií. Jako začínající in-
ternista jsem se aktivně podílel na budo-
vání koronární jednotky v Ústí nad Labem 
a na zavedení léčby trvalou kardiostimulací  
v Severočeském kraji. V roce 1975 zde vznik-
lo jedno z prvních středisek v Českosloven-
sku. V posledních letech jsem se jako primář 
Oddělení všeobecné interny Masarykovy 
nemocnice vrátil od milované kardiologie 
k celé šíři interní medicíny. Moje práce mě 
plně uspokojuje. Je to možná právě proto, že 
po celou svoji profesní dráhu uplatňuji své 
výše vzpomenuté představy a ideály. 

Co je pro náš region a nemocnice v rámci  6
vašeho oboru typické?
Ústecký kraj, zvláště jeho severozápadní 
část s krajskými nemocnicemi KZ, a.s., je 
region s velkou koncentrací průmyslu a oby-
vatel na relativně malém území. Mnoho let 
to byl kraj s narušeným životním prostředím 
těžbou hnědého uhlí, těžkým průmyslem  
a vysokými koncentracemi exhalací v ovzdu-

ší. Byla zde větší migrace obyvatel než v ji-
ných krajích. Zdravotnické ukazatele včetně 
nemocnosti interními chorobami jsou zde 
vyšší v porovnání s většinou území ČR. Vý-
hodou je dobře dostupná zdravotní péče, 
hustá síť zdravotnických zařízení a také úro-
veň medicíny je zde vysoká. 

Jak hodnotíte vybavení a úroveň ve va- 6
šem oboru v rámci krajských nemocnic?
Je možno směle prohlásit, že interní obory  
v Krajské zdravotní, a.s. mají vysokou od-
bornou úroveň, a to jak na špičkových spe-
cializovaných pracovištích, tak také na stan-
dardních lůžkových interních odděleních. 
Všechny krajské nemocnice věnují maximál-
ní pozornost kvalitě a jakosti poskytované 
péče a jsou nositeli certifikátů kvality ISO 
9001, což znamená, že mají zavedený a cer-
tifikovaný systém řízení jakosti. 
Technická vybavenost nemocnic napříč kra-
jem se zcela jistě liší např. stářím budov, ale 
je trvalá snaha poskytovat nejlepší péči dle 
posledních poznatků vědy v nejvyšší kvalitě 
pro zákazníka - pacienta. 

Jak vnímáte funkci Krajského odborníka  6
v kontextu zdravotnictví v Ústeckém kraji?
Krajští odborníci tvoří odborný a porad-
ní tým Krajské zdravotní, a.s. Po nezbytné 
analýze současného stavu budeme usilovat  
o restrukturalizaci v jednotlivých oborech, 
pokud ještě bude potřebná, snažit se vyčle-
nit akutní a neakutní péči a racionalizovat 
poskytování péče. Stručně řečeno vytvoříme 
koncepci oboru v rámci KZ, a.s. Mezi jiným 
se budeme zasazovat o to, aby diagnostické  
a léčebné činnosti, které „ umíme“ na vyso-
ké úrovni u nás, se neekonomicky a s men-
ším komfortem neprováděly např. v praž-
ských nemocnicích. Co nejdříve bude také 
nutné zapojit nemocnice KZ, a.s. do koncep-
ce zdravotnictví celého Ústeckého kraje. 

Co vidíte v rámci krajského zdravotnictví  6
jako Krajský odborník ve vašem oboru jako 
prioritu?
Je třeba pokračovat v nastoupeném smě-
ru vytváření odborných pracovišť a center, 
jejichž význam přesahuje jednu nemocni-
ci. Zářným vzorem je Kardiologická klinika  
v Masarykově nemocnici, která zajišťuje 
komplexní kardiologickou péči v rámci celé-
ho Ústeckého kraje. V dlouhodobém výhle-
du je plánováno vytvoření angiologického 
centra v rámci kliniky. 

Urychleně je třeba vybudovat program péče 
o akutní cévní mozkové příhody s vybudo-
váním příslušných pracovišť v kraji. Budeme 
podporovat program péče o diabetiky se 
soustředěním závažných stavů do Diabeto-
logického centra v Masarykově nemocnici. 
To bylo jen několik příkladů priorit, jistě bych 
mohl jmenovat další. Základem je vytvoření 
ducha koordinace a spolupráce jednotlivých 
součástí KZ. 

Jak si představujete kooperaci jednotli- 6
vých oborů napříč KZ?
Krajská zdravotní, a.s. v pěti nemocnicích 
soustřeďuje kolem 5000 zdravotnických 
pracovníků, kteří zabezpečují nemocniční 
péči pro podstatnou část Ústeckého kraje. 
Úkolem bude vytvořit co nejlepší podmín-
ky pro koordinaci činnosti těchto zařízení 
dle potřeb regionu. V průběhu času logicky 
dojde k potlačení některých činností a pře-
rozdělení prostředků dle skutečných potřeb. 
Současná medicína klade zvýšené nároky 
na emergentní a akutní péči, narůstá potře-
ba lůžek intenzivní péče. Na druhou stranu 
bude nutné vytvořit dostatečnou síť lůžek 
neodkladné péče. Řízená mezioborová spo-
lupráce bude nezbytná. 

Je něco (přístroj, technologie, odborník),  6
co závidíte kolegům v jiných regionech, 
resp. co byste pro váš obor rád získal?
Závidět je bezpochyby silné slovo, které  
u nás nemá místo. Ale když už budeme 
porovnávat jednotlivé kraje ČR je třeba 
konstatovat, že náklady na zdravotnictví 
v Ústeckém kraji jsou jedny z nejnižších  
v České republice. To je příklad, co by se mělo 
napravit. Oproti velkým fakultním nemocni-
cím máme v některých odbornostech, a také  
v interních oborech, nedostatek nových lé-
kařů-absolventů. Bude potřeba napnout 
veškeré síly včetně krajských orgánů k jejich 
získání, aby do budoucna nedošlo k absenci 
některých odborností. 

A co bych si přál? 6
Více peněz a prostředků do zdravotnictví 
Ústeckého kraje, stabilizaci lůžkové a perso-
nální situace v zařízeních Krajské zdravotní, 
a.s. A to vše pro spokojenost našich zákaz-
níků  – pacientů, ale také pro vytvoření těch 
nejlepších podmínek pro práci zdravotníků. 

Redakce Infolistů

Představujeme Krajské odborníky Krajské zdravotní, a.s. 

Primář MUDr. Jan Nebáznivý
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Pracovní setkání skupiny pro vzdělávání

V rámci KZ, a.s. - Centrály vznikl, pod úsekem personálním, od-
bor vzdělávání. Tento odbor nyní od 1. 4. 08 přímo řídí i oddě-
lení CVDV /Centrum výchovy a dalšího vzdělávání/, které dříve 
spadalo pod MN Ústí nad Labem. Dále odbor vzdělávání meto-
dicky vede pracovníky pro vzdělávání v jednotlivých nemocni-
cích v rámci KZ, a.s.

Pracovní setkání této skupiny se uskutečnilo na základě pozvá-
ní Mgr. Hany Plaché, vedoucí odboru vzdělávání KZ, a.s. a pro-
běhlo dne 28. 4. 2008 v prostorách budovy ředitelství KZ, a.s. 
Tato skupina se věnuje problematice vzdělávání a vzhledem 
k tomu, že jsme společnost poskytující především zdravotní 
péči, je to vzdělávání nejen zdravotnických pracovníků, ale 
i všech ostatních zaměstnanců KZ, a.s.. 
Předmětem jednání bylo především stanovení spolupráce jed-
notlivých nemocnic s odborem vzdělávání. Hana Plachá sezná-
mila přítomné se stavem připravenosti v oblasti specializační-
ho vzdělávání pro lékařské a nelékařské pracovníky, jaké jsou 

další plány a potře-
ba akreditací vzdě-
lávání, návrhy pro 
vypracování certifi-
kovaných a akredito-
vaných kvalifikač-
ních kurzů. Zmíněny 
byly i všechny připra-
vované legislativní 
změny v této oblasti, 
vč. klíčových zákonů 
95 a 96/2004 Sb. 

i dosud platná legislativa týkající se vzdělávání zdravotnických 
pracovníků. Zazněla i zmínka o velmi dobré spolupráci všech 
vedoucích pracovníků klinických oddělení, kteří byli osloveni 
v souvislosti s přípravou specializačního vzdělávání. Mgr. L. 
Šubrtová - vedoucí oddělení CVDV, seznámila s výsledky akre-
ditačních řízení v oblasti vzdělávání lékařů a slíbila pravidelnou 
aktualizaci na webových stránkách. 

Odbor vzdělávání, jak zmínila H. Plachá, se bude věnovat také 
koordinační, organizační a poradenské činnosti v oblasti vzdě-
lávání a zaměstnanci se tak mohou kdykoliv obrátit telefonicky, 
e-mailem ev. osobně a využít informací, znalostí a zkušeností 
pracovníků odboru, ale i CVDV. 

Další informace se týkaly započatých prací v právní oblasti, 
např. sjednocení smluv v oblasti odborné praxe žáků a studen-
tů zdravotnických studií, smluv o umožnění školicího pobytu 
v KZ, a.s., smluv 
o spolupráci NCO 
NZO a KZ, a.s. 
Zde jde o úzkou 
spolupráci mezi 
odborem vzdělá-
vání a odborem 
právních služeb, 
především s JUDr. 
Janou Sokolovou, 
která probíhá na 
velmi dobré úrov-
ni. S tím souvisí 
i úzké navázání spolupráce s UJEP Ústí n. L. – Ústavem zdravot-
nických studií a VOŠ A SŠZ v Ústí n. L. a ostatními zdravotnický-
mi školami v Ústeckém kraji. 

V rámci těchto pracovních setkání, které jsou plánovány nej-
méně 1x měsíčně nebo operativně dle potřeby, bude Hana Pla-
chá informovat členy skupiny pro vzdělávání o novinkách ve 
vzdělávání, o stavu a výsledcích akreditačních řízení podaných 
prostřednictvím odboru vzdělávání KZ, a.s. na MZ ČR v oblasti 
specializačního studia, certifikovaných a akreditovaných kva-
lifikačních kurzů, tematických kurzů, ev. projektů podaných 
v oblasti vzdělávání a další informace, které s problematikou 
vzdělávání souvisí. Novinky a informace o vzdělávacích akcích, 
o nové řízené dokumentaci a formulářích pravidelně zveřejňu-
jeme na intranetu a webu KZ. 

Mgr. Hana Plachá
Vedoucí Odboru vzdělávání KZ, a.s. 

Mgr. Hana Plachá



Co je to port?
Implatabilní in-
travenozní port 
je uzavřený sys-
tém, který je 
určený k získá-
ní bezpečného 
a dlouhodobého 
venozního pří-
stupu. Skládá se 
z katetru, který je 
zaveden do cent-

rální žíly a portu (komůrky), ke kterému je 
katetr připojen. Port je podkožně uložen. 
Obecně hlavním účelem zavádění portu 
je opakované podávání léků a injekčních 
roztoků do centrálních žil (cytostatika, 
antibiotika a roztoky, které nejdou po-
dávat do periferních žil). Velmi důležitá 
je skutečnost, že aplikace do portu je 
pro pacienta minimálně bolestivá, další 
výhodou je odstranění opakovaných ka-
nylací centrálních žil. Port lze užívat opa-
kovaně a při správné péči dokonce i po 
dobu několika let. 
Naše zkušenosti
Do poradny pro léčbu bolesti, která je 
součástí oddělení ARO Nemocnice Tepli-
ce, dochází několik desítek pacientů na 
běžné proplachy a kontroly zavedených 
venozních portů, které byly implantová-
ny na zmíněném oddělení. Od roku 1998 
bylo zavedeno celkem 108 venozních 
portů, 2 epidurální porty, 7 arteriálních 
portů. 
Venozní porty jsou implantovány v míst-
ním znecitlivění, nejčastěji punkční ces-

tou do vena subclavia vpravo (menší 
riziko trombotických komplikací), katetr 
je tunelizován do místa kapsy, která je 
umístěna nad pevným podkladem hrud-
ní stěny v podkoží spíše blíže k hrudní 
kosti. Zde je ke katetru napojena komůr-
ka portu, která by měla být přes kůži dob-
ře hmatná, jizva je pak situována mimo 
aplikační oblast. Fixace portu se provádí 
stehem k fascii a uzavření vytvořené kap-
sy s komůrkou několika stehy. 
Úkoly sestry při zákroku
Příprava pomůcek se neliší od přípravy ke 
kanylaci centrální žíly. Dbáme o zachová-
ní všech zásad asepse, jde o invazivní vý-
kon ve více případech u pacientů s osla-
benou imunitou (onkologičtí pacienti). 
Pacient musí být před výkonem vyšetřen 
na krevní obraz (normální počet trombo-
cytů), normální výsledek Quickova testu 
a APTT. Nesmí mít známky sepse nebo 
bakteriémie. Psychologická příprava pa-
cienta je nesmírně důležitou součástí 
celého výkonu. Výkon a jeho význam je 
pacientovi vysvětlen lékařem, který ho 
provádí. 
Ošetření a využití portu
V péči o implantované porty má zcela zá-
sadní roli střední zdravotnický personál, 
který je vyškolený pro aplikaci jehel do 
portu a péči o port. Dokonalé zvládnutí 
ošetřovatelské péče totiž přímo ovlivňuje 
četnost komplikací. 
Správná technika vpichu
Jehlu je nutno zavádět vždy kolmo ke 
kůži, po překonání membrány musí ses-

tra cítit, že jehlou narazila 
na dno komůrky. Používáme 
speciální Huberovy jehly, je-
jichž hrot je upraven tak, aby 
nevykrajoval do membrány 
kruhové otvory, ale vytvořil 
pouze punkční bod, který se 
po vytažení jehly opět uzavře. 
Na konci každé manipulace 
s portem je třeba aplikovat 
heparinovou zátku (alespoň 
0, 5 ml Heparinu do 10 ml FR) 
a jehlu vytahovat pod stálým 
tlakem na píst stříkačky, aby 
se zamezilo vstupu krve do 
špičky katetru. U portů, které 

nejsou používané, provádíme proplach 
1x za 4 týdny. 
Komplikace a jejich řešení
Nejčastějšími důvody komplikací jsou in-
fekce, tromboza a ucpání portu. Nejčas-
těji se vyskytují místní infekty nad portem 
v místě vpichu. Bývají důsledkem špatné 
ošetřovatelské péče. Rozpoznáme je 
jako zvětšující se zarudnutí nad portem, 
bolestivé na dotek, provázené zvýšenou 
teplotou. Při včas zahájené léčbě je prog-
noza dobrá, důležitá je cílená antibiotic-
ká terapie na základě stěru s kůže. Méně 
často se uvádí výskyt dalších komplika-
cí: dislokace katetru, okluze ve vlastním 
portu, rozpojení katetru od portu. I my 
máme zkušenost s místním infektem, ale 
včasné podání antibiotik zamezilo pro-
hloubení komplikací. Dále jsme se setka-
li s nesnášenlivostí materiálu u pacienta, 
kterému byl zaveden epidurální port, kte-
rý musel být posléze explantován. 
Závěrem
Po několikaleté praxi a péči o venozní 
porty můžeme konstatovat, že přes po-
psaná rizika a komplikace je jasný trend 
– aplikace léků do portů. Nesporně vyšší 
komfort pro pacienty, dobrá snášenlivost 
a minimální zátěž při běžných pracov-
ních činnostech. To vše mluví pro stále 
širší a častější indikace k implantaci ve-
nozních portů u pacientů vyžadující dlou-
hodobý nebo v krátké době se opakující 
přístup do centrálního žilního řečiště. 
Dobrá zkušenost je i u epidurálního por-
tu k tišení chronické bolesti. 

Marcela Lachnerová
Poradna pro léčbu bolesti oddělení ARO

Nemocnice Teplice

5

Venozní port z pohledu sestry
nemocnice Teplice

Sestra specialistka
Marcela Lachnerová
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Podkrušnohorské elektrofyziologické dny

nemocnice Chomutov

Poslední březnový víkend tohoto roku 
proběhl již 14. ročník Podkrušnohorských 
elektrofyziologických dnů. Mezi lékaři již 
populární seminární akce přilákala letos 
více jak 150 účastníků z celé republiky. 
A právě narůstající zájem o tuto událost 
byl příčinou rozhodnutí změnit místo 
konání. Po několika letech výborné spo-
lupráce se Střediskem kulturních a kni-
hovnických služeb v Chomutově jsme 
se museli porozhlédnout po prostoru 

s větším přednáškovým sálem. Využili 
jsme dobré zkušenosti kolegů a nechali 
se inspirovat obdobnou akcí pořádanou 
interním oddělením naší nemocnice na 
Červeném Hrádku. Rozhodnutí uskuteč-
nit tento seminář na Červeném Hrádku 
v Jirkově bylo nakonec tím správným. Za 
pomoci ředitelky zámku i jejího organi-
začního týmu se podařilo vytvořit pod-
mínky i pro tradiční praktickou (sobotní) 
část setkání. Tématicky byl letošní semi-
nář zaměřen na tzv. kompresivní neuro-
patie (úžinové syndromy). 
Problematika byla prezentována přede-
vším „z pohledu“ elektrofyziologů, kteří 
tato postižení nejčastěji verifikují, ale 
také dalších účastníků diagnosticko lé-
čebného procesu tj. především chirurga 
a také fyzioterapeuta. V samostatné sek-
ci jsme se zaměřili i na častou souvislost 

mezi tímto postižením s profesionálním 
přetížením příslušné části těla. 
Jednou z nejčastějších nemocí z povolá-
ní je právě syndrom karpálního tunelu. 
V rámci setkání nechyběla i neformální 
část, tedy společenský večer. Na základě 
reakcí účastníku je proběhlý 14. ročník 
semináře hodnocen jako jeden z nej-
úspěšnějších, z čehož máme samozřejmě 
velkou radost. Za vydařenou akcí ovšem 
nestojí jen organizační výbor neurologic-
kého oddělení naší nemocnice, ale také 
pomoc sponzorů. Jmenovitě Severočes-
ké doly a.s., Silnice Žatec, a.s. a REMIS 
– NBC spol. s r.o. . 
Téma pro jubilejní 15. ročník ještě není 
vybrané, ale o místě konání nemáme po-
chyb. Bude to opět Červený Hrádek v Jir-
kově se svým skvělým zázemím. 
Neurologické odd. nemocnice Chomutov 

MUDr. Petr Klepiš

Akce je urèena (dle Zákona è. 96/2004 Sb.): radiologickým asistentùm

Konference je hodnocena 3 kreditními body.

KONFERENCE 

PRO RADIOLOGICKÉ

ASISTENTY

KONFERENCE 

PRO RADIOLOGICKÉ

ASISTENTY

pod záštitou

námìstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy 

partner konference:

Krajská zdravotní, a.s.

Souèasná
radiodiagnostika
- od všeho trochu

17. èervna 2008
v Konferenèním sále

Krajského úøadu Ústeckého kraje

ORGANIZAÈNÍ GARANT

ORGANIZAÈNÍ GARANT A SEKRETARIÁT KONFERENCE:

DTO CZ, s.r.o. 
(døíve Dùm techniky Ostrava, spol. s r. o.)

Jana Vávrová, Anna Karásková
Mariánské nám. 480/5
709 28 Ostrava - Mariánské Hory

ODBORNÝ GARANT KONFERENCE:

Gabriela Tichá
vedoucí RDG asistent
Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Dìèín, o. z.

IÈ: 47666439      DIÈ: CZ47666439 
Telefon: 595 620 152, 153, 111 
Fax: 595 620 160
E-mail: dtocz@dtocz.cz
www.dtocz.cz

Akce je Spoleèností radiologických asistentù ÈR 
zaøazena do kreditního systému 
(dle vyhl. MZ ÈR è. 423/2004 Sb.).

Vyplnìnou pøihlášku zašlete prosím nejpozdìji 

do 5. 6. 2008 na adresu organizaèního garanta 
a sekretariátu konference
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Jmenování Krajských odborníků KZ, a.s. 

Dne 6. 5. 2008 byly předány jmenovací listiny Krajským odborníků KZ, 
a.s. Předávajícími byli hejtman Ing. Jiří Šulc, náměstek hejtmana Ing. Petr 
Fiala, předseda představenstva KZ, a.s. Ing. René Budjač a ředitel KZ, a.s. 
Ing. Eduard Reichelt. Přítomni byli také další zástupci vedení společnosti. 
Jmenování těchto odborníků je zárukou odborné garance zdravotní péče 
v daných lékařských oborech. 
V našem časopise Vám průběžně jednotlivé odborníky představujeme. 

Redakce IL

Foto: L. Pletichová
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Předporodní přípravou se rozumí proško-
lování budoucích maminek během těho-
tenství a cvičení po dobu trvání těhoten-
ství, kdy obojí vede k lepšímu zvládnutí 
a hladšímu průběhu porodu. A to jak po 
stránce tělesné, tak i psychické. Nezřídka 
se pak setkáváme s označením psycho-
profylaxe. A jako vše nové, tak i samotná 
psychoprofylaxe prochází vývo-
jem, aby byla vždy aktuální. Díky 
novému trendu, rozmáchnuvší-
mu se ke konci devadesátých 
let, musíme nutně k předporodní 
přípravě počítat nové tzv. proško-
lování doprovodů k porodu. Ještě 
v oněch devadesátých letech byl 
za doprovod považován většinou 
manžel či jednoduše otec dítěte. 
Avšak i tento trend doznal za po-
sledních pár let změn. 
Jednou ze součástí přípravy k po-
rodu je tedy výše zmiňovaná 
příprava tělesná. Ta má za úkol 
nejen samotné udržování těles-
né kondice během celého těho-
tenství, kdy na jeho konci každá 
maminka projde její závěrečnou 
zkouškou – samotným porodem. 
Během cvičení se budoucí rodičky 
také naučí speciální sestavy a série cviků, 
při nichž si maminky vštěpují uvolňování 
určitých svalových partií, následné pou-
žívání těchto svalů tzv. „na povel“. Další 
součástí tělesné přípravy je velice důležité 
zvládnutí několika základních technik dý-
chání. Tělesná příprava maminek se stala 
komerční záležitostí. U nás v Děčíně si kaž-
dá budoucí rodička, pokud má zájem, na-
jde sobě vyhovující styl i frekvenci cvičení. 
Tzv. „cvičení pro těhotné“ se věnuje hned 
několik rehabilitačních center, fit-center, 
mateřských center, kde se střídá cvičení 
na zemi se cvičením na balónech. Najde-
me i speciální jógu pro těhotné a cvičení 
maminek ve vodě. 
Samotnou psychoprofylaxí v Děčíně se za-
bývá místní zdravotnická škola a nemoc-
nice – respektive porodní sál. Kurzy před-
porodní přípravy pořádané zdravotnickou 
školou jsou zaměřeny všeobecně a dávají 
průřez celým těhotenstvím, nechybí cviče-
ní a během kurzu mají zajištěnu i návštěvu 
porodního sálu. Vzhledem k rozsahu před-
nášených témat jsou časově náročnější, je 
potřeba podstoupit několik po sobě jdou-
cích a tematicky navazujících lekcí. Vzhle-
dem k faktu, že takový všeobecný kurz ve 
městě existuje a vzhledem k dnešním in-
formačním možnostem, pořádá porodní 

sál kurzy speciálně stavěné na místní pod-
mínky a zvyklosti zdejší porodnice. Kurzy 
vedou porodní asistentky přímo z porodní-
ho sálu, tudíž podmínek a zvyklostí dobře 
znalé. První kurzy začaly právě s návaz-
ností na novinku – přítomnost otce u poro-
du. Z praxe bylo patrno, že osoba absolut-
ně neznalá jak prostředí, tak problematiky 

a průběhu samotného porodu, je mnohdy 
tímto zaskočena a neplní pak dostatečně 
svou „funkci“ během porodu. Není správ-
nou a účinnou podporou rodících žen. Sa-
motný obsah a vhodná náplň kurzů byla 
navržena porodními asistentkami. Cílem 
je vštěpit budoucím rodičům základní věci 
a informace, aby pak při samotném poro-
du měli více času a prostoru věnovat se 
sami sobě. Pokud se budou totiž pohybo-
vat v relativně známém prostředí, je větší 
pravděpodobnost, že jejich chování bude 
přirozené, bez stresu a obav z neznáma. 
Psychoprofylaktický kurz je rozdělen do 
tří dvouhodinových lekcí, kdy každá má 
pro lepší přehlednost konkrétní téma. Za-
měřeny jsou výhradně na porod a období 
těsně před ním. Není možné a ani v silách 
porodních asistentek zabývat se průbě-
hem celého těhotenství. To přenechávají 
knihám, časopisům a dnes již kvalitním 
internetovým adresám a odkazům. Náplň 
kurzů je tedy postavena na základních 
informacích o děčínském porodním sále, 
o jeho prostorech a vybavení, o zdejším 
způsobu přijetí rodiček, vedení porodů, 
o podmínkách, za kterých může maminka 
mít s sebou doprovod, o personálu. Nedíl-
nou součástí je také zodpovídání všemož-
ných dotazů, které jsou mnohdy i dalším 
námětem k doplnění obsahu kurzů. 

Tématem první lekce je období těsně před 
porodem, kde maminkám přibližují nut-
nost a význam daných screeningových vy-
šetření. Maminkám je vysvětlován smysl 
a nutnost vyšetření kardiotokogramu, dů-
ležitost tzv. „sepsání porodopisu“, co by 
nemělo chybět v tašce sbalené do porod-
nice jak pro ně samotné, tak pro tatínky. 

Nejdůležitější částí první lekce je od-
pověď na nejčastěji kladenou otáz-
ku, a to „Kdy do porodnice?“. Druhá 
lekce je kromě povídání o samotném 
porodu atraktivní prohlídkou porod-
ního sálu. U této lekce doporučuje-
me maminkám, pokud se rozhodnou 
jít k porodu s doprovodem, aby tuto 
lekci absolvovaly spolu. Pokud není 
v daný den volno na porodním sále, 
je připravena náhradní alternati-
va, kterou je natočená videokazeta 
z prostor porodního sálu, šestine-
dělí a novorozeneckého oddělení. 
Poslední lekce je věnována době po 
porodu, šestinedělí a péči o mimin-
ko, tedy praktickým radám a tomu, 
co je potřeba mít doma připraveno. 
Za celých šest let, kdy profylaxi pro-
vádíme, jsme proškolily kolem 400 

párů rodičů. Protože však trend přítom-
nosti další podporující osoby u porodu 
měl a má stoupající tendenci, byly jsme 
nuceny před čtyřmi lety k stávajícím třílek-
covým kurzům přidat tzv. „Proškolení do-
provodu k porodu“. Doprovodem v dnešní 
době nejsou pouze tatínkové, ale lze vi-
dět i kamarádky, sestry či matky rodiček, 
raritou byl i otec budoucí maminky, tedy 
dědeček, který byl u samotného porodu 
vnoučátka. Proškolení probíhají v jeden 
den, kdy za přednáškou následuje opět 
prohlídka sálu, ukázka nejdůležitějších 
věcí a vše kolem porodu. Takto proškole-
ných párů máme již přes 1000. 
Odměnou za tuto ryze dobrovolnou před-
náškovou činnost nám jsou kladné ohlasy 
maminek a tatínků. Stávají se tak motivem 
k našim dalším aktivitám pro další bu-
doucí rodiče. Naším cílem je pak neustá-
le zdokonalovat a přizpůsobovat novým 
trendům náplň a obsah kurzů a věnovat se 
nadále tomu, aby budoucí maminky mohly 
bez obav a strachu vstupovat na porodní 
sál, kde začnou svou další důležitou a do-
volujeme si říct nejkrásnější životní etapu. 

Bc. Petra Ludviková
Monika Rendlová

Gynekologicko porodnické oddělení

Kurzy předporodní přípravy
nemocnice Děčín
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Neurologické oddělení
nemocnice MOST

Primářem neurologického oddělení je 
MUDr. Jan Rejda, který pracuje jako člen 
výboru sekce bolesti hlavy České neu-
rologické společnosti. Vrchní sestrou je 
Pavlína Šebová. 
Neurologické oddělení zajišťuje v souná-
ležitosti s koncepcí neurologického obo-
ru komplexní péči o neurologicky nemoc-
né po stránce preventivní, diagnostické 
a léčebné. 
Zajišťuje nemocniční péči o pacienty 
s chorobami mozku, míchy, periferního 
nervového systému, cév nervové sousta-
vy, svalového, vertebrogenního aparátu 
a s dalšími neurologickými onemocnění-
mi. 

Hlavní okruhy při poskytování zdravotní 
péče: 

komplexní klinické vyšetření,• 
elektroencefalografická vyšetření • 
– EEG, 
elektromyelografická vyšetření – EMG, • 
ve spolupráci s RDG oddělením ši-• 
rokou škálu neuroradiologických vy-
šetření, 
další potřebná diagnostická vyšetře-• 
ní,
specializované léčení, zejména ve • 
spolupráci s neurochirurgií, onkolo-
gií, 
rehabilitací a cévní chirurgií, • 
péče o nemocné, kteří vyžadují in-• 
tensivní péči je zajištěna na JIP inter-
ních oborů

Lůžková část
Lůžková část oddělení s příslušným kom-
plementem vyšetřoven a pracoven lékařů 
je umístěna v levém křídle monobloku. 
V sedmém patře - stanice B-muži, v os-
mém patře stanice A-ženy + komplement 
vyšetřoven. 
Počet lůžek je na každé stanici 28. Na 
obou stanicích je nadstandardně vybave-
ný pokoj s vlastním sociálním zařízením. 

V současné době je zdravotní péče zajiš-
ťována dostatečným počtem lékařů spe-
cialistů a ošetřovatelského personálu. 

Ambulantní část
Neurologická ambulance s vyšetřovnou 
se nachází ve třetím patře na poliklinice. 

Ambulance zajišťuje:
obecnou neurologii• 
poradnu pro extrapyramidová one-• 
mocnění
poradnu pro diagnostiku a léčbu bo-• 
lestí hlavy

Primář MUDr. Jan Rejda
Pavlína Šebová RN.

neurologické oddělení






















EMG vyšetřovna

Ambulantní vyšetřovna - poliklinika
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S účinností od 1. 5. 2008 dochází k těmto personálním změnám:
Pozici primáře oddělení Ústní, čelistní a obličejové chirurgie MNUL
vykonává MUDr. Štefan Nátek, Ph. D. 

Pozici vedoucího nemocniční lékárny MNUL vykonává 
Mgr. Martin Mátl. 

S účinností od 12.5.2008 vykonává pozici personální 
náměstkyně KZ, a.s. Mgr. Lýdie Šťastná.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém jednání 29. 04. 2008  
rozhodlo o novém řediteli Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z., 

kterým se od 16. 05. 2008 stane Ing. Karel Prokop.

Lenka Benešová
vedoucí personálního odboru KZ, a.s. 

Personální změny v KZ, a.s. 

Radiodiagnostické oddělení

 Nemocnice Chomutov
Radiodiagnostické oddělení v Chomutově 
provádí standardní celotělovou diagnosti-
ku pomocí rentgenových a ultrazvukových 
zobrazovacích metod. Sortiment nabíze-
ných metod odpovídá poptávce a možnos-
tem technického vybavení. Vyšetření prová-
díme hlavně pro hospitalizované pacienty 
a v ambulantní složce pro chomutovský re-
gion, některá vyšetření např. screeningo-
vou mamografii i pro další okresy (hl. Most 
a Louny). Protože v nemocnici funguje nad-
regionální onkologické centrum, je i práce 
RDG oddělení zaměřena z velké části na 
onkologickou diagnostiku. Na oddělení 
nyní pracuje 7 lékařů na plný úvazek, 20 ra-
diologických asistentů, 3 zdravotní sestry 2 
THP, 1 sanitářka a 3 pomocnice. 
Základní činností RDG oddělení vždy byla 
a stále zůstává skiagrafie. Naše odděle-
ní je vybaveno 5 skiagrafickými komplety, 
z nichž dvě jsou ještě stará zařízení Chira-
lux, tři snímkovny jsou vybaveny novějšími 
přístroji Siemens. Vyšetřujeme ambulantní 
i nemocniční pacienty a prostorové uspořá-
dání oddělení nám dovoluje tyto pacienty 
snímkovat odděleně, aby se nemuseli po-
kud možno v čekárnách setkávat. V přízemí 
polikliniky (značeném jako 1. podlaží) je 
ambulantní složka, kam přicházejí ambu-
lantní pacienti. Jsou snímkováni bez ob-
jednání ve dvou nebo třech snímkovnách 
(podle aktuálního počtu radiologických 
asistentů). Lékař je zde přítomen po celou 
pracovní dobu a pacienti dostávají nálezy 
hned po vyšetření. 

Hospitalizovaní pacienti jsou snímkováni 
na snímkovně ve 2. podlaží, rovněž bez ob-
jednání. 
Další snímkovna je na detašovaném trau-
matologickém pracovišti vedle příjmové 
chirurgické ambulance, která je v jiné bu-
dově než RDG odd. Zde je zajištěn i nepřetr-
žitý provoz službu konajícím radiologickým 
asistentem. 
Na dětské JIP, na ARO a chirurgické JIP jsou 
pacienti snímkováni na lůžku mobilními 
RTG přístroji. 
Popisy snímků hospitalizovaných pacien-
tů provádíme pokud možno ve stejný den 
jako snímky, a protože v nemocnici funguje 
kompletní NIS, jsou nálezy zapisovány do 
elektronických žádanek a odesílány na od-
dělení po síti. 
Naše oddělení v současnosti zajišťuje i pro-
voz detašovaného pracoviště ve Vejprtech, 
kam dojíždí 2x týdně jeden radiologický 
asistent. 
Ultrazvuková vyšetření provádíme po před-
chozím objednání, ambulantní i nemoc-
niční pacienti jsou vyšetřováni v 1. podlaží 
v ambulantní části oddělení. 
Skiaskopická vyšetření GIT, RSG, urologická 
vyšetření vč. vylučovacích urografií a ERCP 
provádíme na nové digitální skiaskopicko 
skiagrafické stěně, která byla instalována 
před rokem. V rámci klinických studií zde 
provádíme i flebografie dolních končetin. 

Angiolinka je na našem oddělení již poměr-
ně stará, ale stále spolehlivě fungující, pro-
vádíme zde angiografická vyšetření a PTA 
dolních končetin. 
Ve 4. podlaží máme jednospirální CT, které 
je 10 let staré a doufáme, že bude ještě le-
tos nahrazeno moderním přístrojem. Vyšet-
ření jsou tedy bohužel vzhledem k možnos-
tem přístroje někdy limitována a některá 
ani nemůžeme provádět. 
Naše oddělení má poměrně dlouholetou 
tradici mamodiagnostiky, která vyvrcholila 
v r. 2004 vybudováním nového mamodia-
gnostického centra a získáním akreditace 
k provádění mamografického screeningu. 
Centrum funguje jako samostatné praco-
viště, je vybaveno mamografem a ultrazvu-
kem a denně jím projde kolem 50 žen. Ženy 
ve screeningu jsou v případě potřeby ješ-
tě ve stejný den vyšetřeny i na ultrazvuku 
a všechny odcházejí s nálezem. 
Oddělení je v současné době vybaveno di-
gitálním archivem a digitální modality do 
něj ukládají data, filmy se používají pouze 
ve skiagrafii a mamografii. Naše i všechna 
ostatní klinická oddělení jsou již připra-
vena na zavedení bezfilmového provozu, 
který Krajská zdravotní, a.s. avizovala jako 
jeden ze svých cílů. 

MUDr. Eva Džulová
primářka Radiodiagnostického oddělení 

nemocnice Chomutov



Obraz centra sítnice v řezu z přístroje OCT. Vkleslina uprostřed je místo nejostřejšího vidění žlutá skvrna - makula. 
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27. 3. 08 se konal další ročník badmintonového turnaje zdravotníků. 
Ve sportovní hale T-Clubu se sešlo 25 hráček a hráčů, kteří sehráli 
řadu kvalitních zápasů. Mezi muži zvítězil a hlavní cenu (stáž na kar-
diologii) získal P. Moule (firma Glaxo) před L. Zikmundem (oční odd.). 
Mezi ženami zvítězila Z. Javůrková před B. Makovskou. 

Badmintonový turnaj
VOLEJBALOVÝ TURNAJ 

 

 
 
D tská klinika a ARIM MNUL 
a Léka ský odborový klub 
 

  
VVááss  zzvvoouu  nnaa  
 

VVoolleejjbbaalloovvýý  ttuurrnnaajj  
 
 

který se uskute ní 

v pátek 30.5.2008 od 15,00 hod.   
ve sportovní hale UJEP na Klíši v Ústí nad Labem  
 
 
Základní podmínky ú asti: 

 šesti lenná družstva s min. dv ma ženami 
 všichni hrá i jsou zam stnanci zdravotnických za ízení z ÚL 
 STARTOVNÉ: 300,- K  za družstvo 

 

P ihlášky: do 25. 5. 2008 na email adam.cipra@mnul.cz 
(v p ípad  pozd  podané p ihlášky nem žeme zaru it Vaši ú ast) 
 

T šíme se 
Adam Cipra, D tská klinika 
David Bejšovec, ARIM 
 

Dokument evidován pod   7EXD013 



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 napiště nám! Infolisty jsou Vaším časopisem! 
Kontakt: Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, tel. číslo: 477112030, e-mail: jirina. sucha@mnul.cz

Akce KZ, a. s.
květen - červen 2008

datum odborné a vzdělávací kurzy a semináře KZ, a.s.  místo konání

20. 5. 2008 Nejčastější nedostatky v dodržování hygienicko-epidemiologických
 požadavků na provoz zdravotnických zařízení CVDV MNUL - učebna III. 

20. 5. 2008 Seminář VIN CVDV MNUL - učebna IV. 

20. 5. 2008 Regionální Periferní žilní vstupy CVDV MNUL - učebna V. 

20. 5. 2008 Regionální odborná konference sester a zdravotních laborantů:
 Vyšetřovací metody, časté chyby při odběrech a transportu materiálu, 
 zacházení s biologickým materiálem Sál „O“ polikliniky Teplice

21. 5. 2008 Novinky v oftalmologii pro lékaře - ZRUŠENO ! CVDV MNUL - učebna V. 

21. 5. 2008 Seminář VIN CVDV MNUL - učebna IV. 

22. 5. 2008 Syndrom vyhoření CVDV MNUL - učebna III. 

26. 5. 2008 První pomoc pro nezdravotníky CVDV MNUL - učebna I. 

27. 5. 2008 Regionální Centrální žilní vstupy CVDV MNUL - učebna V. 

28. 5. 2008 Network CVDV MNUL - učebna III. 

28. 5. 2008 Konference „Celiakie“ CVDV MNUL - učebna IV. 

28. 5. 2008 Seminář kardio - ZRUŠEN ! CVDV MNUL - učebna IV. 

29. 5. 2008 Nejčastější kožní choroby a jejich ošetřování CVDV MNUL - učebna IV. 

30. 5. 2008 Svč. dermatologická konference CVDV MNUL - učebna III. 

3. 6. 2008 Regionální víceoborová odborná konference:

 Laboratorní metody ve zdravotnictví V.  CVDV MNUL - učebna III. 

4. 6. 2008 Náhlé příhody v pediatrii CVDV MNUL - učebna III. 

5. 6. 2008 Seminář SVL ČSL JEP CVDV MNUL - učebna III. 

6. 6. 2008 TK pro stomatologické sestry CVDV MNUL - učebna IV. 

6. 6. 2008 II. Internistický den na Červeném Hrádku (Interní oddělení Chomutov) Červený Hrádek

10. 6. 2008 Seminář VIN CVDV MNUL - učebna IV. 

10. 6. 2008 Management patologie děložního čípku CVDV MNUL - učebna V. 

11. 6. 2008 Seminář kardio CVDV MNUL - učebna IV. 

12. 6. 2008 Celostátní konference genetických laborantů a sester CVDV MNUL - učebna III. 

16. 6. 2008 Ošetřovatelství jako komplexní péče o pacienta CVDV MNUL - učebna III. 

17. 6. 2008 Konference pro radiologické asistenty:
 Současná radiodiagnostika - od všeho trochu 
  Krajský úřad Ústeckého kraje v Ústí nad Labem - konferenční sál

19. 6. 2008 Regionální odborná konference sester: Děčínská nemocnice se představuje Magistrát Města Děčín 

19. - 20. 6. 2008 IV. KORN - Konference registrovaných sester (celonárodní konference) Kamencové jezero - Chomutov

25. 6. 2008 Regionální odborná konference NELZP: Interní obory KZ, a.s. - Nemocnice Most, o. z. - kinosál

25. 6. 2008 Regionální odborná konference: Interlab 2008 CVDV MNUL - učebna III. 

Kontakty:
Děčín - Ivana Folprechová, tel. 412 705 211; Chomutov - Bc. Anna Malá, tel. 474 447 395; Most - Marcela Šárová, tel. 478 032 542;
Teplice - Soňa Brabcová, tel. 417 519 204; Ústí nad Labem - Mgr. Ludmila Šubrtová, tel. 477 112 048
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