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Milí čtenáři Infolistů,

doba letních prázdnin a dovolených skončila a vět-
šina z nás se vrátila do běžné reality, včetně té pra-
covní, a také chod pěti nemocnic Krajské zdravotní 
přešel z prázdninového do běžného provozu. 
Mnozí z vás jistě zaznamenali, že právě onen běž-
ný provoz nemocnic se v poslední době stává často 
skloňovaným tématem, zejména s ohledem na ab-
senci smluv mezi nemocnicemi a zdravotními po-
jišťovnami – plátci zdravotní péče, na nadcházející 
období roku 2013.

Smluvně je zatím napříč Českou republikou poskytování zdravotní péče zajištěno 
u menšiny nemocnic, v případě Ústeckého kraje nemá smlouvu s pojišťovnami žád-
ná nemocnice. Takový stav logicky vyvolává obavy a napětí.
Věřím, že k jednáním o nasmlouvání zdravotní péče na rok 2013 dojde mezi jejími 
poskytovateli a plátci co nejdříve. To jsme také deklarovali v dopisu, ve kterém jsme 
zdravotní pojišťovny ubezpečili o naší připravenosti k jednání a co nejrychlejšímu 
uzavření smluv. Nejde jen o potřeby a jistoty Krajské zdravotní, na které nicméně 
stojí minimálně poskytování základní zdravotní péče v kraji, ale také se jedná o jis-
toty, které by měli mít naši klienti, pacienti, obyvatelé Ústeckého kraje.
V Ústeckém kraji je Krajská zdravotní největším poskytovatelem zdravotní péče, 
a to poskytovatelem dlouhodobě ekonomicky stabilním, připraveným personálně, 
technicky a na velmi dobré úrovni poskytovat ve svých pěti nemocnicích odpovída-
jící rozsah zdravotní péče. 
Krajská zdravotní je připravena k okamžitému jednání nad novými smlouvami a vě-
řím, že k nim dojde co nejrychleji, pro dosažení jistot všech dotčených, klienty a pa-
cienty našich nemocnic nevyjímaje.

Ing. Eduard Reichelt  
ředitel Krajské zdravotní, a. s.
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Narozeninová „Snídaně s novináři“ – 5 let KZ, a. s.

Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem hostil počátkem 
měsíce září přestavitele Ústeckého kraje a vedení společ-
nosti Krajské zdravotní, a. s. na narozeninové „Snídani 
s novináři“. Tato tradiční akce měla tentokráte slavnostní 
nádech v duchu pětiletého působení organizace slučující 
pět nemocnic Ústeckého kraje. Zástupci médií pokláda-
li hejtmance Janě Vaňhové i předsedovi představenstva 
KZ, a. s., Mgr. Radku Scherferovi otázky, týkající se hospo-
daření a budoucnosti největšího poskytovatele zdravotní 
péče v kraji. Součástí prezentace KZ, a. s. byla také pre-
zentace čtyřletého období trvání Centra robotické chirurgie 
v podání primáře MUDr. Jana Schramla. Na závěr tohoto 
slavnostního posezení byl hejtmankou Ústeckého kraje Ja-
nou Vaňhovou nakrojen narozeninový dort.

Mgr. Josef Rajchert 
redakce Infolistů 

Mgr. Radek Scherfer, hejtmanka Jana Vaňhová,  
Ing. Petr Severa a tiskový mluvčí KZ, a. s. Jiří Vondra  
při setkání s novináři

Zástupci regionálního tisku 

Primář MUDr. Jan Schraml a MUDr. Jiří Madar, náměstek  
pro zdravotní péči KZ, a. s.

Mgr. Radek Scherfer a hejtmanka Jana Vaňhová  
nakrojili narozeninový dort
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Tisící operační výkon Centra robotické chirurgie KZ, a. s.

Centrum zahájilo svou činnost dne 
19. 8. 2008 první roboticky asistovanou 
operací. Jednalo se o roboticky asistovanou 
resekci tumoru ledviny. Roboticky asisto-
vaná chirurgie (RACH) v ČR začala dne 31. 
10. 2005 v Nemocnici Na Homolce. Kromě 
našeho centra a centra Na Homolce v České 
republice funguje ještě dalších 5 robotic-
kých center – Ústřední vojenská nemocni-
ce Praha, Fakultní nemocnice U svaté Anny 
Brno, Nemocnice sv. Zdislavy Mostiště, Ne-
mocnice s poliklinikou Nový Jičín a Fakultní 
nemocnice Olomouc.
Robotická neboli da Vinci chirurgie zname-
ná minimálně invazivní chirurgickou me-
todu, vhodnou pro operace v dutině břišní 
a hrudní a v dalších špatně dostupných 
dutinách lidského těla. Nově v rámci ORL 
i v dutině ústní a hltanu. Zejména všude 
tam, kam je z anatomických příčin obtížný 
přístup při otevřené, případně i laparosko-
pické metodě. Robotické operace jsou pro 
pacienta vždy šetrnější než otevřené, často 
přesnější a rozsáhlejší než laparoskopické 
a pro operatéra vždy ergonomičtější. Ze-
jména z ekonomických důvodů se v různých 
částech světa robotická chirurgie uplatňuje 
v různé šíři možných indikací. Dalším efek-
tem léčby je minimální poškození jiných 

anatomických struktur, a tedy zachová-
ní funkcí jako je udržení moči, zachování 
sexuálních funkcí a podobně. V případě 
da Vinci chirurgie má operatér pomocí vi-
deozobrazení před očima zvětšený, exce-
lentně osvětlený obraz operačního pole 
v HD kvalitě, a to ve trojrozměrném zobra-
zení. To znamená, že lékař vnímá veškeré 
detaily operačního pole, a to v prostorovém 
zobrazení. Operatér při operaci sedí a svá 
předloktí opírá o polstrované opěrky, v prs-
tech drží v prostoru umístěné specifické jo-
istiky, kterými ovládá pohyby skoro 40 cm 
dlouhých a 8 mm tenkých nástrojů, jejichž 
jemné pracovní konce kopírují dokonale 
pohyby simulované operatérem v prosto-
ru. Díky převodníkům, řízených počítačem, 
může operatér měnit poměr mezi velikostí 
pohybu své ruky s joistiky a velikostí po-
hybu nástrojů 1:1 až 1:10, to znamená, že 
u nejjemnější preparace může operatér vel-
mi jemně pracovat s nejmenšími tkáňovými 
strukturami. A to všechno bez přirozeného 
třesu nástrojů, díky počítačové filtraci mi-
movolních pohybů. Operace tak probíhá 
s maximální efektivitou.
V Masarykově nemocnici fungují robotic-
ké systémy da Vinci dva. V roce 2009 byl 
zakoupen robot da Vinci č. 2. Spuštěn byl 

23. 4. 2009. Na obou robotických systé-
mech pracuje tým urologů, chirurgů, gyne-
kologů a lékařů ORL. Ve spektru indikací 
dominuje urologie. Nejčastější operací je 
roboticky asistovaná radikální prostatekto-
mie (dVP). Dalšími indikacemi, při kterých 
se používá robotický systém da Vinci, jsou: 
nádorová onemocnění ledvin, anatomické 
anomálie močových cest a radikální cystek-
tomie – operace močového měchýře pro po-
kročilý nádor. V rámci chirurgie se na robotu 
provádějí operace tlustého střeva pro kar-
cinom (nízká resekce rekta) a žaludku. Tým 
ORL provádí operace kořene jazyka. Tento 
typ operací provádí jako jediní v České re-
publice. Gynekologové robota používají při 
radikálních hysterektomiích, tedy operacích 
dělohy pro nádor. V roce 2012, díky rozhod-
nutí Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravot-
ní pojišťovny přestaly některé typy operací 
proplácet a nadále proplácejí pouze opera-
ce prostat, rekt a dělohy.
V letech 2008 až 2012 se účastnilo operati-
vy celkem 9 proškolených lékařů (2x urolog, 
3x chirurg, 2x gynekolog, 2x lékař ORL) a 10 
instrumentačních sester. Již během prvního 
roku bylo patrné postupné zlepšování se 
v daných operačních metodách. Jasně to 
je vidět na zkrácení jednotlivých časových 
úseků – příprava systému k operaci, doko-
vání robota, založení kapnoperitonea a por-
tů, samotná operace. Kladné ohlasy jsou 
patrné i ze strany pacientů – kosmetické 
a funkční výsledky, zkrácení doby hospita-
lizace. 
Naše CRCH zároveň funguje jako školicí cen-
trum pro další týmy z jiných zemí. Pořádá-
me dvou a třídenní školení pro celou Evro-
pu a Rusko. Tímto školicím centrem prošlo 
již celkem 108 lékařů a sálových sester. 
Vyškolili jsme celé týmy z České republiky, 
Slovenska, Slovinska, Maďarska, Ukrajiny 
a Ruska. Primář CRCH KZ, a. s. Jan Schraml 
zároveň působí jako proctor robotických 
operací a účastní se prvních operací v nově 
vzniklých centrech robotické chirurgie. Tak-
to provedl první radikální prostatektomie 
v Bánské Bystrici na Slovensku, v Maďarsku, 
Slovinsku, ruském Petrohradě a na Sibiři.
CRCH po dobu své existence zvýšilo prestiž 
KZ, a. s. v očích pacientů i odborné veřej-
nosti. Stalo se nedílnou součástí spektra 
chirurgických výkonů a je příkladem účelné 
centralizace vysoce specializovaných výko-
nů v týmu lékařů napříč celou KZ, a. s.

MUDr. Marek Broul 
Centrum robotické chirurgie KZ, a. s.

Dne 19. srpna 2012 oslavilo Centrum robotické chirurgie KZ, a. s. (CRCH) čtyřleté výročí 
své existence. Zároveň dne 6. 9. 2012 oslavilo provedený tisící robotický výkon. Lékaři 
odoperovali 802 pacientů z oboru urologie, 119 z oboru chirurgie, 51 z oboru gynekolo-
gie a 28 z oboru ORL.

ORL operace robotem 
Dne 30. 8. 2012 provedl ORL tým Masary-
kovy nemocnice v pořadí již několikátou 
unikátní operaci v oblasti hlavy a krku ro-
botickým systémem da Vinci S HD. 
66letému pacientovi odstranili lékaři 
MUDr. Karel Sláma a MUDr. Roman Ne-
ubauer zhoubný nádor v oblasti hrtanu 
– supraglotis. Díky technologii roboticky 
asistované chirurgie TORS (Trans Oral Ro-
botic Surgery) mohl být pacientovi odstra-
něn nádor minimálně invazivním způso-
bem, který je bez využití robota možný jen 
klasickým operačním přístupem.
Klasický operační přístup je veden přes 
zevní krk a je pro operatéry více technicky 
a časově náročný a pro pacienta předsta-
vuje větší zátěž.
Díky roboticky asistované chirurgii TORS 
je možné pacientovi odstranit zhoubný 
nádor bez zevních řezů. Nástroje, umís-
těné na robotických ramenech, jsou za-
vedeny skrze otevřenou dutinu ústní 
do cílového operačního pole a pomocí 
telemanipulátoru (konzole) jsou opera-
térem ovládány „na dálku“. Robotické 
nástroje velikosti 5 mm využívají mecha-
nismu EndWrist technologie, která byla 
patentována v USA. Tento mechanismus 
umožňuje operatérovi pohyb a otáčení 
nástrojů o 360 stupňů v operačním poli.
K vytvoření přístupu do jinak málo přístup-
né oblasti hrtanu se používá speciální FK 
rozvěrač a vysokorozlišovací 3HD kamera.
Operaci přihlížel i kanadský chirurg čes-
kého původu M.D. Jiří Horský, který před 
20 lety v Masarykově nemocnici předsta-
vil, jako jeden z prvních chirurgů, metodu 
laparoskopie v dutině břišní. Ocenil efek-
tivitu robotického přístupu a přirovnal jej 
k dalšímu, vyššímu stupni laparoskopic-
kého přístupu.
Roboticky asistované operace na ORL 
oddělení a odd. hlavy a krku jsou prová-
děny v rámci Centra roboticky asistované 
chirurgie Masarykovy nemocnice, KZ, a. s. 
vedené prim. MUDr. Janem Schramlem 
od roku 2008. Roboticky asistované ope-
race představují novou a perspektivní 
technologii 21. století odrážející nezadr-
žitelný technický pokrok také v medicíně.

MUDr. Karel Sláma jr. 
oddělení ORL  

Masarykova nemocnice v UL, o. z. Robotická operace kořene jazyka – obr. 1–3

Hejtman JUDr. Michal Hašek s prim. CRCH MUDr. Janem Schramlem 

1.

2.

3.
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Karla Pabiánová – dobrovolník
Masarykova nemocnice 

Seznamte se... Interna II – gastroenterologie – 2. díl
Nemocnice Teplice

Má dar lideM rozuMět
Se jménem Karly Pabiánové se nesetká-
vají jen chabařovičtí, tedy lidé ve městě 
na severu Čech, kde dlouhá léta žije. Dáv-
no je pojmem především mezi dobrovol-
níky Dobrovolnického centra v Ústí nad 
Labem, a v neposlední řadě již několik let 
má také své místo mezi pacienty a perso-
nálem ústecké Masarykovy nemocnice. 
Karla je ve své roli skutečnou autoritou 
a nebylo člověka, který by se letos na jaře 
podivil prestižní nominaci, které se jí do-
stalo za výjimečné dobrovolnické počiny 
v podobě Křesadla za rok 2011. 
Když Karla vzpomíná na své začátky, při-
znává, že to nebylo tak jednoduché, jak 
se může nezasvěceným zdát. Možná si 
tehdy ke svému prvnímu kroku a rozhod-
nutí měla vybrat jiné místo, než byla lé-
čebna dlouhodobě nemocných v Ryjicích, 
nicméně i tady zanechala otisk svého já. 
Ostatně tak je to u ní zvykem, cokoliv 
dělá, dělá pro druhé. Druhou dobrovol-

Karla Pabiánová

Žena, která má dar lidem rozumět...

nickou štací byl jeden z ústeckých domo-
vů důchodců. Jenže brzy zjistila, že svoji 
pomoc hluboce citově prožívá a že to 
práci neprospívá. Cítila však, že nechce 
zůstat jen doma, nad účetními doklady, 
toužila dělat něco smysluplného a navíc. 
Často se v myšlenkách ptala sama sebe, 

jestli je dobře takto se angažovat. Přišly 
i takové, které ji od práce dobrovolníka 
zrazovaly. Jenže, kdo zná Karlu Pabiáno-
vou, zná i odpověď.

Žádné házení flinty do žita! Už čtyři roky 
(z deseti dobrovolnických) ji můžete 
v pravidelných týdenních intervalech po-
tkávat v Masarykově nemocnici. Tady se 
etabluje na oddělení protetiky. S každou 
svojí návštěvou pacientů po amputaci 
končetin vnáší do těchto nemocničních 
prostor zvláštní atmosféru. Už ji dobře 
znají, každý čtvrtek na ni čekají. Často 
o sobě říká, že toho příliš nenamluví, 
přesto umí pregnantně a osobitě nemoc-
nému vyjádřit podporu, povzbudit ho, ví, 
kde slovo pomůže a kde jich není třeba, 
učí hendikepované žít v nových podmín-
kách. Karla má velké srdce a svým zalo-
žením si získává nejen nemocné. Ze se-
tkání s ní mám dojem, že se pro úlohu, 
kterou plní bezezbytku, narodila. 

Karla Pabiánová, jinak též ambasadorka 
dobrovolnického centra, působí v ústec-
ké krajské nemocnici v současnosti s dal-
šími dvaceti pěti dobrovolníky. Skupina, 
stmelená při Dobrovolnickém centru 
v Ústí nad Labem, které úzce s nemocni-
cí spolupracuje, je mnohem početnější. 

Unisono vám prozradí, že je příjemné mít 
Karlu po boku, protože pro všechny zna-
mená jistotu. Je činorodá a stále aktivní. 
Podařilo se jí například prosadit, že dob-
rovolníci mají vestičky a visačky se jmé-
nem, aby je snadno poznali jak pacien-
ti, tak personál. Vymýšlí spolu s kolegy 
další aktivity jak nemocným zpříjemnit 
pobyt. Nápady nenosí jen v hlavě, ale 
předává je, konzultuje a hlavně se sna-
ží uvést je do života. „Aktivním a inicia-
tivním přístupem, vlídností a trpělivostí 
k potřebám pacientů je vzorem pro ostat-
ní, hlavně nové dobrovolníky. Její přínos 
pro dobrovolnickou činnost je ojedinělý 
a nezastupitelný,“ odůvodnil svůj návrh 
na prestižní Křesadlo Josef Kočí, referent 
pro sociální práci v ústecké nemocnici. 
Na „hlavu“ Karly Pabiánové by se dala 
snést mnohá výjimečná slova a stejný 
počet přívlastků. Existuje však jedna věta 
holá, jež zastoupí sto dalších a vystihuje 
jaká je: „má dar lidem rozumět“.

Naďa Kocábková 
Ústí nad Labem

(Pokračování z Infolistů č. 9)
Dalším oddělením, které bych vám chtěla 
blíž představit je Interna II – gastroentero-
logie. 
Toto oddělení má v naší nemocnici 2 čás-
ti – lůžkovou a ambulantní. Na tom by jistě 
nebylo nic tak zvláštního, kdyby se za am-
bulantní částí neskrývala endoskopie, tedy 
obor, který je v myslích pacientů spojen nej-
častěji se strachem z neznáma a ostychem. 
Proto si o něm povíme víc.
Gastroenterologie je moderní dynamický 
obor vnitřního lékařství, který zasahuje 
do jiných oborů medicíny, jako je například 
chirurgie nebo onkologie. Od doby, kdy po-
prvé spatřil světlo světa endoskop s mož-
ností insuflace vzduchu (což bylo ve Vídni 
již v roce 1881!), až do současnosti urazila 
gastroenterologie a endoskopie dlouhou 
cestu. V posledním desetiletí jsou prová-
děny invazivnější výkony, které mnohdy na-
hrazují chirurgický výkon. Na oddělení pra-
cuje tým zkušených lékařů a sester, v čele 
s primářem MUDr. Vlastimilem Woznicou. 
Obě jeho části prošly v letech 2007–2009 
důkladnou rekonstrukcí, a tak naplňují 
představy pacientů o komfortu v nemocnici.

eNdoSKoPie
Na endoskopickém oddělení se provádí 
velké spektrum endoskopických výkonů 
na horní i dolní části zažívacího traktu. 
Na začátek si vysvětlíme, co je endoskop 
a endoskopie.
Endoskop je, lidově řečeno, „hadice“ 
plná optických vláken, která po zapoje-
ní do endoskopické věže lékaři umožňuje 

prohlédnout hlavně vnitřek jícnu, žaludku 
a tlustého střeva. Endoskopie je tedy vyšet-
řování pomocí endoskopu. 
Pomocí endoskopie jsou prováděny ne-
jen preventivní a diagnostické výkony, 
ale i drobné zákroky, jako je například od-
stranění polypů. 
Nejčastěji prováděnými výkony, které vás 
přivedou na toto oddělení, jsou fibroskopie 
a kolonoskopie. 
Fibroskopie je endoskopické vyšetření ža-
ludku – endoskop je zaveden ústy. Před 
jeho zavedením je pacientům znecitlivěn 
krk, aby nebylo zavedení endoskopu tak 
nepříjemné. Celé vyšetření trvá přibližně 
10 minut. 
Kolonoskopie je vyšetření tlustého střeva 
– endoskop je zaveden konečníkem. Ne-
zbytné je, aby bylo střevo dokonale prázd-
né, proto se musí každý pacient 3 dny před 
vyšetřením pečlivě držet pokynů zdravot-
nického personálu ohledně přijímané stra-
vy a aplikace „očistného“ roztoku. V naší 
nemocnici je standardní, že těsně před vý-
konem je pacientovi aplikován Midazolam 
– lék, který vás utlumí (přispí) a tím vám 
umožní lépe a bezbolestně absolvovat celé 
vyšetření. Chtěla bych zdůraznit, že ačkoliv 
se jedná o vyšetření, kterého se pacien-
ti obávají a ostýchají, přesto je nesmírně 
důležité hlavně v diagnostice a prevenci 
kolorektálního karcinomu. Proto, pokud 
vám ho lékař doporučí, rozhodně se mu 

nevyhýbejte a nesnažte se ho oddalovat – 
mohlo by být pozdě. 
Endoskopické oddělení naleznete na poli-
klinice ve 2. patře. 
Objednávat se můžete každý den 
od 7:30 do 14 hodin osobně v recepci, pří-
mo na oddělení endoskopie.

lŮŽKoVá ČáSt
Lůžkové oddělení se nachází v 1. patře in-
terního pavilonu (pavilon „J“). 
Na oddělení je dvacet šest lůžek. Pokoje 
mají samostatná sociální zařízení, každé 
lůžko má možnost připojení na internet. 

Všichni hospitalizovaní pacienti mají mož-
nost využívat společenskou místnost. Vyu-
žít můžete i nabídku nadstandardních po-
kojů. 
Během rekonstrukce v roce 2009 byl vybu-
dován nový dorozumívací systém sestra – 
pacient – a zároveň byly vytvořeny důstojné 
podmínky nejen pro vás, pacienty, ale i pro 
personál – sestry a lékaře. 
Spektrum pacientů tvoří nejen ti, kteří mají 
problémy a onemocnění zažívacího traktu, 
ale i pacienti, kteří nemohou sami zvlád-
nout přípravu před kolonoskopií nebo pa-
cienti po drobných endoskopických zákro-
cích.
Na celém oddělení se vždy setkáte s profe-
sionálním a vlídným přístupem.

Bc. Kateřina Vágnerová 
hlavní sestra 

Nemocnice Teplice, o. z.

Kolektiv lékařů Interny II s MUDr. Vlastimilem Woznicou

MUDr. Vlastimil Woznica s endoskopem

ObjeDnávaT Se MůžeTe KažDý Den OD 7:30 DO 14 hODin  
OSObně v reCePCi, PříMO na ODDěLení enDOSKOPie.
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Při své práci na příjmové ambulanci infekč-
ního oddělení Masarykovy nemocnice se 
každý den setkávám s řadou pacientů, kteří 
nás vyhledají ať už za účelem ambulantní-
ho vyšetření či přicházejí k hospitalizaci. 
Ve většině případů je pro nás pacient nezná-
mý člověk, kterého vidíme poprvé. V první 
řadě bychom si měli uvědomit, že pacient 
je člověk, který se ocitl v nelehké situaci. Je 
nemocný a má obavy o svůj zdravotní stav, 
má strach z bolesti a nepříjemných vyšet-
ření či zákroků, je nervózní či nazlobený, 
může být depresivně laděný a apatický, jin-
dy naopak agresivní. Každý z nás je originá-
lem, který se jinak projevuje, reaguje a také 
komunikuje. Zdravotnický personál se proto 
během své praxe setkává s širokou paletou 
osobností pacientů, v našem případě nejen 
dospělých, ale i dětí různého věku od novo-
rozenců až po adolescenty. 
Velkou pozornost je potřeba věnovat již prv-
nímu kontaktu s nemocným. Všímáme si 
výrazu tváře, pohledu očí, postoje a nejdů-
ležitější je pro nás slovní projev. Na základě 
těchto ukazatelů bychom měli být schopni 
rozpoznat a zachytit varovné signály toho, 
že právě jednáme s problematickým paci-
entem. Zároveň bychom měli mít na pamě-
ti, že nejenom my hodnotíme pacienta, ale 
i pacient hodnotí nás, naše jednání a komu-
nikaci. Pokud včas nerozpoznáme proble-
matického pacienta a nevěnujeme mu zvý-
šenou pozornost, může dojít ke konfliktu.
Jak co nejjednodušeji definovat takového 
pacienta? Problematický pacient je nemoc-
ný člověk s problémovým chováním. Při-
pomeňme si některé typy problematických 
pacientů. Jsou jimi pacienti s agresivním 
chováním, hypochondričtí a vztahovační 
pacienti, dále nemocní s psychiatrickou 
diagnózou a/nebo drogově závislí.
Nejnebezpečnější je agresivní pacient. 
Spouštěčem agresivního chování může 
být pocit ohrožení a strach, prožitky křivdy 
a nespravedlnosti, nesplněná očekávání 
a větší zátěž, zvláště pokud je vnímána jako 
zbytečná (dlouhé čekání, opakované dota-
zy). Takový pacient se pak projevuje celou 
škálou projevů od verbální agrese, přes 
poškozování věcí až po fyzické napadání 
osob. Ohroženy jsou pak čtyři skupiny lidí. 
Zdravotníci, spolupacienti, návštěvy, ro-
dinní příslušníci. Nejčastější chybou v kon-
taktu s agresivním pacientem je reagovat 
instinktivně, a to protiútokem. Důležité je 

také uvědomit si, že nepotřebujeme domi-
novat. Pokud nechceme jít do střetu, je to 
z našeho chování znát a agresor si tohoto 
signálu všímá. Zklidnění situace napomůže, 
pokud zvolíme pomalé tempo řeči a pokud 
se nám podaří pacienta posadit. Pokud to 
rezolutně odmítá, nenutíme ho. Udržujeme 
bezpečnou vzdálenost, zdržujeme se mimo 
dosah pacienta. Situace je o to rizikovější, 
pokud je pacient ozbrojen.
Jiným případem problematického pacienta, 
se kterým jsem měla možnost se setkat, je 
pacient hypochondrický. Často se obává, 
že trpí tělesnou nemocí, každý sebemenší 
symptom jej vyděsí a vyvolá strach o zdraví, 
či dokonce o život. Žádá opakovaná vyšet-
ření, negativní výsledky jej nedokáží uklid-
nit. Neustále si stěžuje na různé potíže, bar-
vitě líčí detaily. Bylo by chybou myslet si, že 
pacientovi v uvozovkách „nic není“. Pacient 
opravdu potíže má a my bychom je neměli 
bagatelizovat. Naopak dáme pacientovi na-
jevo, že mu věříme. Pacient by měl zároveň 
cítit z našeho jednání, že se mu snažíme 
pomoci najít příčinu jeho potíží.
V každém případě – ať už pacient je či není 
problematický – měli bychom umět komu-
nikovat tak, aby nedocházelo ke konflik-
tům a stresovým situacím. Existují názory, 
že komunikace je schopnost, kterou je 
někdo nadán, jiný nikoliv. To je omyl. Ko-
munikace je dovednost, kterou je možné 
rozvíjet kdykoliv v životě člověka. Pokud 
je splněna základní podmínka – chtít, pak 
se můžeme zdokonalit. Komunikace před-
pokládá ochotu a vůli komunikovat. Pokud 
je patrný náš zájem o nemocného, vlídnost 
a empatie, pokud jsme vůči pacientovi po-
zitivně naladěni, budeme schopni dobře 
komunikovat. Již první setkání zdravotníka 
s pacientem a první minuty vzájemného 
kontaktu jsou rozhodující pro další vývoj 
jejich vztahu a hlavně pro úspěch násled-
ného diagnostického a léčebného procesu. 
Je třeba dodat, že rozvoj komunikačních 
schopností přispívá také ke zlepšení vzá-
jemných vztahů v rámci pracovního kolek-
tivu a k dobrému fungování ošetřovatelské-
ho týmu. Stává se ale, že i my zdravotníci 
se bohužel ocitáme v situacích, které jsou 
pro nás zátěžové a stresující. Obzvláště  
jsme-li sami v nepohodě, něco nás trápí 
nebo bolí. V těchto chvílích je těžké soustře-
dit se na komunikaci. Sebeovládání spolu 
s profesionalitou jsou dovednosti, které by 

nám měly pomoci zvládat tyto stresové si-
tuace.
Důležitá je také soustavná snaha odstra-
ňovat, nebo alespoň omezovat, stresové 
faktory, které na pacienta působí při pobytu 
v nemocnici. Příjmová ambulance infekč-
ního oddělení MNUL zajišťuje péči o ne-
mocné z celého Ústeckého kraje se všemi 
infekčními chorobami včetně AIDS. Často se 
setkáváme s obavami příchozích pacientů, 
aby v prostorách našeho oddělení „nechy-
tili nějakou nemoc“. Velkou výhodou jsou 
proto tři plně vybavené ambulance, při-
čemž každá má vlastní čekárnu a sociální 
zařízení, v jedné je také malý dětský koutek 
a přebalovací pult. Pacienti se tedy netísní 
v jedné čekárně a nemusí mít obavy z náka-
zy. Vzhledem k tomu, že velmi častým pří-
znakem akutních infekčních chorob je ho-
rečka, průjem, zvracení a bolesti hlavy, jsou 
samozřejmostí pohárky s vodou a snadný 
přístup k toaletám. Zároveň je možnost pa-
cienta v případě nutnosti uložit na lůžko, 
kde počká na vyšetření lékařem. Předchá-
zíme tak kolapsům v čekárnách. Nezname-
ná to tedy, že se pacientům věnujeme až 
v ordinaci. Je na nás, sestřičkách, abychom 
vytvářely přátelskou atmosféru, příjemné 
prostředí a abychom vlídně jednaly s paci-
enty, ještě než vstoupí do ordinace k lékaři. 
Navozujeme tím prostředí důvěry, které je 
základem v procesu léčení a které pacienta 
zbavuje strachu a obav z nemoci, z bolesti 
a neznámého prostředí. 
Motivací pro nás pro všechny by měl být 
vždy a za každých okolností spokojený pa-
cient. Jen tak se stane proces léčebně-ošet-
řovatelské péče úspěšný a lidé od nás bu-
dou odcházet s pocitem, že se jim dostalo 
kvalitního ošetření, a to nejen po stránce 
odborné, ale také v rovině lidskosti, etiky 
a porozumění. A jelikož si myslím, že pa-
cientem se během svého života stane dří-
ve nebo později i sám zdravotník, uvádím 
na závěr k zamyšlení citát Karla Čapka z kni-
hy Návod kterak stonati: „Tou chvílí, kdy se 
člověk snaží obnažit před doktorem svou 
těžce zkoušenou tělesnost, přestává být 
stonání jeho soukromou záležitostí a stane 
se vlastnictvím doktorovým.“

Simona Polonyová 
infekční odd. – příjmová ambulance 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Specifický přístup k problematickým pacientům
Masarykova nemocnice

Jaké jste absolvovala vzdělání a kdy jste 
a kam nastoupila do zaměstnání?

Jsem z Ústí nad Labem, kde jsem v roce 
1987 absolvovala SZŠ, obor dětská se-
stra. Následovalo postgraduální studi-
um v Brně a dále Bc. studium na UJEP 
– Ošetřovatelský management a druhé 
Bc. studium na téže škole – Sociálně 
pedagogická asistence. Dále kurz herní 
práce v Praze, se stáží ve Velké Británii. 
Své vzdělání jsem zakončila magister-
ským studiem Filozofické fakulty UK, 
obor sociální pedagogika a manage-
ment. 
Kde pracujete v současnosti a jak vás 
práce naplňuje, jaký je váš kolektiv 
apod. (ev. kdo ho vede…) ?
Od roku 1987 pracuji v Masarykově ne-
mocnici v Ústí nad Labem na oddělení 
Dětské chirurgie.
Práce na zdejším oddělení je pro mě 
naplněním mého poslání pomáhat. Je 
to práce, která má smysl a práce, kte-
rá umožňuje děti po nemoci či úrazu 

navrátit do běžného života. Jsem sou-
částí stabilního pevného kolektivu, který 
je spolu s lékaři na profesionální úrovni.

Co se za dobu vaší práce na zmíněném 
pracovišti změnilo, co by se hodilo…?

Vývoj našeho oddělení sleduji skoro 25 
let. Za tuto dobu jdeme stále dopředu ne-
jen zkušenostmi, ale ruku v ruce i s lepší 
vybaveností zdravotnickým materiálem 
a systémem léčení. Stávající prostředí je 
naprosto odlišné, nesrovnatelné s pod-
mínkami, ve kterých jsme pracovali před 
léty ve staré nemocnici.

Jaké máte plány do budoucna, co vás 
baví a jaké máte koníčky?

Jsem věčný student, a tak nikdy neříkám 
nikdy. Baví mě lektorství a v současné 
době je ve volném čase na pořadu hlav-
ně můj jezevčík Kubíček, návštěva fitka 
pro zdravé protažení a pak zahrada.

Mgr. bc. MiChaeLa rOThOvá
vrChní SeSTra ODDěLení DěTSKé Chirurgie v MnuL, O. Z.

Jaké jste absolvovala vzdělání a kdy jste 
a kam nastoupila do zaměstnání?
Základem mé profese bylo absolvová-
ní SZŠ v Teplicích a dále další vzdělání, 
poslední na VŠZaSP v Příbrami (Bc. Oše-
třovatelství). Od roku 1999 jsem praco-
vala v Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem.

Kde pracujete v současnosti a jak vás 
práce naplňuje, jaký je váš kolektiv 
apod. (ev. kdo ho vede…) ?
V současnosti již dvanáctým rokem půso-
bím na I. interním oddělení v Nemocnici 
Most jako staniční sestra. Jak jistě mnozí 
mí známí potvrdí, je tato práce náročná. 
Jen člověk zapálený pro tento obor v něm 
může setrvat a být přínosem jak pro pa-
cienty (klienty), tak celý pracovní kolek-
tiv. Důležité, dle mého, je být nakloněn 
změnám, které ve zdravotnictví neustále 

probíhají. Důležitá je pochopitelně i pod-
pora kolektivu a vedení.
Co se  za dobu vaší práce na  zmíněném 
pracovišti změnilo, co by se hodilo…?
V koloritu denních povinností čas plyne 
velmi rychle, takže člověk jen stěží vní-
má probíhající změny. Pokud se však 
na okamžik zastavím a ohlédnu se, je 
vidět ten kus práce a vývoje směrem 
kupředu. Změny přicházejí po malých 
krůčcích, ale mnohé jsou rámcově velké. 
Co by stálo za změnu? Za změnu by stálo 
jistojistě zlepšit a inovovat i vybavení od-
dělení, které usnadní ošetřovatelskému 
týmu práci, zkvalitní ji, klientům zpříjem-
ní pobyt a zároveň zvýší úroveň ošetřo-
vatelské péče.
Jaké máte plány do budoucna, co vás 
baví a jaké máte koníčky?
Do budoucna bych ráda nadále zlepšo-
vala dobré jméno oddělení a s tím nutně 

spojenou spokojenost klientů, rodin-
ných příslušníků a celého ošetřovatel-
ského týmu. Mezi mé oblíbené činnosti 
lze například zařadit četbu literatury 
a ruční práce. 

Mgr. Josef Rajchert 
redakce Infolistů 

ZDeňKa hOrnOfOvá
STaniční SeSTra, i. inTerní ODDěLení neMOCniCe MOST, O. Z.

profil
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Obsahem semináře byly přednášky týka-
jící se komplexní péče o pacienta po pro-
dělané CMP. Staniční sestra interního 
JIPu Ivana Skopařová přednesla přednáš-
ku s názvem „Cévní mozková příhoda“, 
která se týkala informací, vztahujících se 
ke vzniku tohoto onemocnění. Poukáza-
la na to, že se nejedná jen o onemocnění 
starší populace. Uvedla statistická data 
o četnosti tohoto onemocnění a jeho ná-
sledcích. Riziko vzniku CMP se zvyšuje 
s množstvím rizikových faktorů u daného 
člověka. Některé rizikové faktory ovlivnit 
nelze. Uvedla deset doporučení, který-
mi si chráníme mozek. K ovlivnitelným 
rizikovým faktorům patří: předcházení 
nadváhy, léčba vysokého krevního tlaku, 
správná životospráva, předcházení stre-
su, dostatek pohybu atd. Jak poznat, že 
se jedná o mrtvici? K tomu pro laiky slou-
ží jednoduchý test zahrnující tři úkony: 
vycenění zubů – varováním je asymetrie 
koutků úst, nebo pokud se jeden vůbec 
nezvedá; předpažení obou rukou se za-
vřenýma očima – varující je asymetrie, 
pokles končetiny; opakování rozvinutých 
vět – nemocný nerozumí, nezopakuje 
nebo má problém s výslovností. Součástí 
její přednášky bylo popsání poskytování 
komplexní péče na I. interním oddělení 
JIP, kam se v akutní fázi pacienti po přijetí 
do nemocnice dostávají.
Na semináři spolupracovalo oddělení 
léčebné výživy a stravování. Diplomo-
vaná nutriční terapeutka Dana Provaz-
níková seznámila přítomné s tím, co by 
měla strava pacientů po CMP obsaho-
vat. Podotkla, že v dnešní době je třeba 
upozornit na nadměrný přísun sodíku 
v kombinaci s nízkým přísunem dras-
líku. Tyto dva minerály se fyziologicky 
doplňují. Jejich správný poměr je přibliž-
ně 3:1 ve prospěch draslíku. Bohužel 
dnešní strava, bohatá na konzervované 
potraviny (se spoustou sodíku) a chudá 
na syrovou zeleninu a ovoce, které obsa-
huje draslík, tuto minerální bilanci mění 
v opačný poměr. Strava by měla mít cha-
rakter šetřící diety, např.: pravidelně jíst, 

využití ošetřovatelských konceptů ba-
zální stimulace, kinestetické mobilizace 
a v neposlední řadě zapojení a podporu 
rodinných příslušníků, přátel, kamarádů. 
Následná rehabilitace v domácím pro-
středí, která je často doživotní, by měla 
podle potřeby pacienta zahrnovat uvede-
né terapie. Přítomní poukazovali na to, 
jak je pro ně v domácím prostředí velmi 
obtížné zajistit potřebnou odbornou 
péči. Obě rehabilitace akutní i násled-
ná mají za cíl dosažení co největší míry 
soběstačnosti pacienta. Míra poskytnutí 
pomoci by se měla řídit pravidlem po-
skytnout jen tolik pomoci, kolik je potře-
ba, ale zároveň co nejméně je to možné. 
Všichni přítomní se shodli na tom, že 
pohyb významně ovlivňuje kvalitu života. 
Autentické sdělení člověka, který prodě-
lal CMP, a má následky nejen v pohybo-
vém aparátu bylo hodně působivé. Sou-
částí semináře byla ukázka pasivního 
cvičení z konceptu kinestetické mobiliza-
ce u právě uvedeného účastníka. 
Během semináře mohli přítomní ochut-
nat produkty enterální výživy určené 
k doplnění energie, bílkovin, vitamínů 
a minerálů, což je například v období re-
konvalescence, při ztrátě svalové hmoty, 
pro seniory atd. velmi důležité, neboť 
dobrý výživový stav napomáhá k rychlej-
šímu uzdravování.

Ošetřující ve zdravotnickém zařízení 
a pečující v domácí péči se dostávají 
na hranice svých fyzických a psychických 
sil. Cítí se vyčerpáni, přetíženi péčí o své-
ho blízkého. Závěrečná a velmi poutavá 
přednáška hlavní sestry NM, o. z. paní 
Marcely Šárové oslovila všechny 
pečující, každý si v ní pro sebe cosi 
našel. Přednáška se zabývala prá-
vě předcházení pocitu vyhoření. 
Proč pečovat? Tak se jmenovalo 
jedno téma z její přednášky. Po-
ukázala na to, že pečující nemají 
zapomínat na sebe, na své potře-
by. Péče o rodinného příslušníka sebou 
často přináší sociální izolaci pro posti-
ženého i pečujícího. Co proto udělat? Jak 
izolaci předcházet? Přítomní se z tohoto 
sdělení dozvěděli, jaké aktivity vedou 
k prevenci sociální izolace. 
Použitá literatura a zdroje informací pro 
zpracování přednášek jsou k dispozici 
u autorů přenášek.
Příjemné bylo vidět známé tváře, dozvě-
dět se, jak se jim daří a co je trápí. Kde 
můžeme pomoci? Pro nás přednášející 
byla důležitá zpětná vazba, kterou jsme 
od přítomných, ať již bývalých pacientů 
interního JIPu nebo neurologického od-
dělení, získali. Domníváme se, že je pro 
obě strany velmi přínosné si touto for-
mou informace předávat. Četné odborné 

dotazy zodpovídal primář MUDr. Sta-
nislav Slavík, který byl také odborným 
garantem semináře. Poukázal i na po-
třebnou aktivitu pečujících a osob 
po prodělané CMP, možnost jejich sdru-
žování a tím získání většího vlivu při na-

plňování potřeb pacientů ve zdravotnic-
kých zařízeních a v institucích, které jsou 
do léčby pacientů s CMP zainteresováni. 
Příkladem může být ICTUS o.p.s., jejímž 
iniciátorem je pan Jan Dohnálek, člověk 
po závažné CMP, který byl v lednu 2012 
oceněn medailí pro dobrovolníky v rámci 
Evropské unie. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 
přednášejícím Nemocnice Most, o. z., 
primáři MUDr. Stanislavu Slavíkovi a ko-
legyním z odboru sociálních věcí Magist-
rátu města Mostu za participaci na reali-
zaci semináře.

Mgr. Hana Nedělková 
vrchní sestra I. interního oddělení 

Nemocnice Most, o. z.

Seminář pro pečující v domácím prostředí Nemocnice Most
Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. pořádala 29. 5. 2012 již podruhé 
ošetřovatelský seminář pro pečující v domácím prostředí zaměřený na péči o spo-
luobčany po prodělané cévní mozkové příhodě (dále jen CMP). Seminář byl určen 
zejména laikům, kteří se rozhodli pečovat o svého blízkého v domácím prostředí. 
Semináře se účastnili příbuzní, kteří již pečují nebo se na péči o svého blízkého při-
pravují. Mezi přítomnými byl i bývalý pacient, který CMP prodělal.

ObSaheM SeMináře byLy 
PřeDnášKy TýKajíCí Se KOMPLexní 
Péče O PaCienTa PO PrODěLané 
CMP. 

Praktická ukázka při semináři 

Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Krajské zdravotní, a. s. 
- Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

spolu s vedením Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
 a ve spolupráci s ČLK a ČAS

 pořádá

 19. odbornou nadregionální ORL konferenci

čtvrtek, pátek 22. - 23. listopadu 2012
Místo konání: 

Muzeum města Ústí nad Labem (www.muzeumusti.cz)

Konference je zařazena jako oficiální akce 
konaná pod hlavičkou České společnosti 

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

POZVÁNKA

Novinky v chirurgii sluchu a baze lební

KZ03_IM0061 UL ORL

nehladovět, nepít velké množství tekutin 
najednou, nepoužívat příliš horká nebo 
mražená jídla a nápoje, vyhýbat se dráž-
divým a nadýmavým potravinám. 
Obsáhlou přednášku měly kolegyně 
z odboru sociálních věcí Magistrátu 
města Mostu. Vysvětlily organizační a le-
gislativní změny platné od 1. 1. 2012. 
S účinností od 1. 1. 2012 řeší zabez-
pečení osob se zdravotním postižením 
úřady práce, tj.: příspěvek na péči dle zá-
kona č. 108/2006 Sb., v platném znění 
o sociálních službách + dávky pro osoby 
se zdravotním postižením dle zákona 
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením: pří-
spěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní 
pomůcku, průkaz pro osoby se zdravot-
ním postižením. Ke změnám v legislativě 
a systému organizování sociální pomo-
ci pro osoby se zdravotním postižením 
připravily pro přítomné přehledný leták 
s uvedením kontaktních míst a osob 

na oddělení nepojistných sociálních dá-
vek uvedeného magistrátu, kam se mo-
hou žadatelé obrátit se svojí žádostí. Vy-
světlily důvody zavedení sKarty, která by 
měla plnit tři funkce: elektronickou (pla-
tební) – tato funkce bude povinná pro 

ty, u nichž existuje riziko zneužití dávky 
hmotné nouze, dále čerpání sociálních 
dávek – nákup zboží, výběr v bankoma-
tu atd. Karta má dále funkci identifikační 
– kartou se klient prokáže na úřadu prá-
ce a funkci autorizační, kdy zadáním pří-
slušného PIN bude moci získat přehled 
o čerpání sociálních dávek. Důležité bylo 
poukázání na změnu označení vozidla 
přepravující osobu těžce zdravotně po-
stiženou. Přednesené téma kolegyň z od-
boru sociálních věcí vždy vyvolá bouřli-
vou diskuzi. Všem přítomným byla podle 
potřeby nabídnuta osobní konzultace 
na uvedeném odboru.
„Pomoc ke svépomoci“ byl název před-
nášky vrchní sestry I. interního odděle-
ní Mgr. Hany Nedělkové, která se týkala 
nácviku soběstačnosti. V přednášce se 
zabývala neurorehabilitací. Multiprofesi-
onální tým v neurorehabilitaci zahrnuje 
vzájemnou spolupráci, mimo jiné, ergo-
terapie, logoterapie, psychologické péče, 
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ODbOrné SOCiáLní POraDenSTví – „ParagrafíK“
PůjčOvny KOMPenZačníCh POMůCeK – KDe a jaK?

Občas se můžeme dostat do situace, kdy osoba blízká, známý nebo blízký soused potřebuje poradit a zapůjčit kom-
penzační pomůcku. Také v našich nemocnicích je obvyklou záležitostí při propuštění pacienta „dobrá rada“, kde si 
opatřit nebo zapůjčit tyto pomůcky. Jedná se vždy o situaci, kdy vzniká dočasný „handicap“ – dočasné postižení 
nebo vada, která je důsledkem např. úrazu, nemoci či chirurgického zákroku a osoba má dočasně sníženou nebo 
omezenou pohybovou, motorickou nebo jinou funkci organismu. 
Je dobré vědět, že výše uvedené půjčovny nejsou ani zdravotnickými organizacemi, ani nespadají pod systém so-
ciálních služeb. Zpravidla mají charakter veřejně prospěšné služby a za úplatu zapůjčují určitý sortiment kompen-

začních pomůcek. Jedná se obvykle o tyto pomůcky: pomůcky k chůzi, toaletní židle, křesla a toaletní vozíky, sedačky plastové na vanu, 
nástavce na WC, chodítka různých typů, invalidní vozíky mechanické (také inv. vozíky elektrické), polohovací postele mechanické i elek-
trické, antidekubitní matrace a podložky i další sortiment.
Postup je jednoduchý, do příslušné půjčovny stačí zavolat, zjistit zda příslušnou pomůcku mají na skladě (může být zapůjčena, nutné 
je potom obvolat i ostatní půjčovny) a osobně si za úplatu pomůcku vypůjčit na dobu, kterou si odběratel domluví. Za tímto účelem 
je uzavřena „Smlouva o výpůjčce kompenzační pomůcky“. Obvykle se platí kauce (záloha) a denní poplatek za vypůjčenou pomůcku 
(např. inv. vozík mechanický – denní poplatek činí asi 10–15 Kč).
Pro kvalitní a přesnou informaci uvádíme i sortiment v jednotlivých půjčovnách a nabídku dopravy a montáže u objemných pomůcek 
(především polohovací postele).

 

§ Dočasná kardiostimulace a péče o pacienta
Nemocnice Děčín

Srdce je silná svalová pumpa, která udržuje 
trvalý průtok krve tělem. Uloženo je v me-
zihrudí (mediastinu). Srdce je rozděleno 
přepážkou (septem) na poloviny. Každá 
polovina je dále rozdělena na menší horní 
oddíl, zvaný síň a větší dolní oddíl, zvaný 
komora. Do pravé síně se vlévá odkysličená 
krev z těla, přiváděna horní a dolní dutou 
žílou. Plicní tepny vedou krev z pravé komo-
ry do plic. Do levé síně je vedena plicními 
žilami okysličená krev z plic a levá komora 
pumpuje tuto krev do těla skrze největší 
tepnu těla, zvanou aorta.
Podněty vedoucí k rytmickému smršťování 
srdeční svaloviny vznikají přímo ve zvlášt-
ním typu srdeční svaloviny – v převodním 
srdečním systému, který vzruchy vznik-
lé v uzlících převodního systému rozvádí 

1. historický kardiostimulátor, 2. dočasný kardiostimulátor, 3. trvalý kardiostimulátor

směrným elektrickým proudem nízké inten-
zity, přiváděným do srdce elektrodou ze ze-
vního zdroje – kardiostimulátoru. Stimulací 
lze řídit činnost srdce v libovolné frekvenci. 
Dle léčebného přístupu se kardiostimulace 
dělí na dočasnou (zevní), o které se zmíním 
více a na trvalou (implantabilní). 
Než se přiblížím k současnosti, nemohu 
opomenout několik zajímavých historických 
mezníků. První přenosný kardiostimulátor 
zkonstruoval australský lékař Mark Lidwell 
roku 1928. Pojmenování kardiostimuláto-
ru dal americký doktor Albert Hyman, kte-
rý svůj první přístroj s kardiostimulačním 
efektem nazval artificial pacemaker (pace-
maker – PM) a tak mu říkají kardiologové 
doposud. První implantace kardiostimulá-
toru (neboli pacemakeru, PM) na světě se 

die (zvýšená tepová frekvence – nad 100  
tepů/min.), fibrilace síní (srdeční nepravi-
delnost) a především intolerance pacienta. 
Jelikož se jedná o invazivní zákrok, je třeba 
brát v úvahu rizika a nejčastější komplika-
ce, které mohou nastat: krvácení, perforace 
(proděravění) srdeční předsíně nebo komo-
ry, alergická reakce, pneumotorax (vniknutí 
vzduchu do pohrudniční dutiny), hemotho-
rax (krvácení do pohrudniční dutiny), pora-
nění nervů, infekce. 
Před výkonem je pacient o jeho průběhu 
podrobně informován ošetřujícím perso-
nálem. Samotný výkon je prováděn se sou-
hlasem pacienta a pouze za hospitalizace. 
Během výkonu sestra asistuje lékaři, sledu-
je na monitoru EKG křivku pacienta a hlásí 
změny lékaři. Má-li lékař jistotu, že elekt-

ke svalovině komor a síní. Klidový srdeční 
rytmus určuje sinusový uzlík. Již stavbou 
převodního systému je zabezpečeno určité 
zpoždění v rozvodu vzruchu srdeční svalo-
vinou, což má za následek postupné smrš-
ťování síní a komor (sled systol a diastol). 
Kombinace rychlého a pomalého vedení 
mezi síněmi a komorami je jedním z regu-
lačních mechanismů srdečního rytmu. 
Při poruše vzniku nebo vedení vzruchu 
může dojít k závažnému zpomalení tepo-
vé frekvence, výpadkům elektrické srdeční 
aktivity nebo narušení vedení elektrického 
vzruchu v srdci, po kterém dochází k zahá-
jení srdečního stahu. Výše uvedené poru-
chy srdečního rytmu mohou zhoršit zdra-
votní stav, mohou být i životu nebezpečné. 
V těchto případech je indikována dočasná 
kardiostimulace. Tento zákrok je svou pova-
hou jedinečný a nemá alternativní řešení.
Kardiostimulace je léčebnou metodou po-
ruch srdečního rytmu. Její podstatou je 
opakované rytmické dráždění srdce stejno-

uskutečnila v roce 1958 ve švédském Stock-
holmu a ve střední a východní Evropě se 
uskutečnila v pražských výzkumných ústa-
vech (předchůdci IKEMU) už v roce 1962.
Principem metody je zavedení stimulač-
ní elektrody do srdečních dutin přes žilní 
systém. Elektroda se připojí k „dočasnému 
kardiostimulátoru“, který se nachází mimo 
tělo pacienta (nejčastěji je zavěšen na krku 
nebo připevněn k paži). Kardiostimulátor 
má velikost přibližně 15 x 8 cm, funkci zajiš-
ťují běžně dostupné baterie.
Na interní jednotce intenzivní péče dě-
čínské nemocnice nejčastěji používáme 
dočasnou jednodutinovou (dle umístění 
stimulační elektrody – síňovou nebo komo-
rovou) kardiostimulaci, zavedenou transve-
nózně do hrotu pravé komory – nejčastěji 
podklíčkovou nebo jugulární žílou. Nejrych-
leji a nejbezpečněji se zavede polotuhá sti-
mulační elektroda za rentgenové kontroly.
Kontraindikací dočasné kardiostimulace 
je přítomnost chronické síňové tachykar-

roda je správně zavedena v hrotu pravé ko-
mory, sestra připojí elektrody ke kardiosti-
mulátoru a nastaví požadovanou frekvenci. 
Funguje-li stimulace správně, lékař fixuje 
elektrodu stehy ke kůži. Sestra místo vpi-
chu dezinfikuje a sterilně zakryje.
Kardiostimulace je výkon vázaný na hospi-
talizaci a používá se k řešení akutních sta-
vů. Hospitalizace většinou trvá několik dnů. 
Pokud se porucha upraví, elektroda se vy-
jme a stimulace se ukončí. Pokud k úpravě 
nedojde, je indikována implantace trvalého 
kardiostimulátoru, pacemakeru. Elektrické 
impulsy, vydávané jeho generátorem, na-
hradí postiženou tvorbu srdečních vzruchů 
nebo překlenou poruchy převodního systé-
mu srdečního. Implantace trvalých kardio-
stimulátorů se provádějí ve specializova-
ných kardiostimulačních centrech. 

Bc. Monika Bubancová 
všeobecná sestra na oddělení interní JIP 

Nemocnice Děčín, o. z. 

PůjčOvny KOMPenZačníCh POMůCeK PrO ÚSTeCKý Kraj
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LINET, s.r.o. Slaný  
– doprava a montáž zajištěna  
+ polohovací křesla, aktivní matrace 
Adresa: Želevčice 5, 274 00 Slaný 
tel. 312 576 400, 312 576 500, 
312 576 800
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 ORTOSERVIS, s.r.o. – středisko Praha  

– doprava a montáž zajištěna  
+ el. vanový zvedák 
Adresa: Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8 – 
Libeň, tel. 266 313 652, 
ortoservis@ortoservis.cz
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Hospic sv. Štěpána Litoměřice, o.s. – 
doprava a montáž do 30 km  
+ odsávací jednotka 
Adresa: Rybářské náměstí 662/4, 
412 01 Litoměřice 
tel. 416 733 185–7
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Hospic v Mostě, o.p.s.  
–osobní odběr 
Adresa: Svážná 1528, 434 01 Most 
tel. 476 000 166, 608 009 149

1,
 2

, 3
, 4

, 5
, 6

, 7
 

OPORA, o.s – Litoměřice  
– osobní odběr + pomůcky k chůzi, 
podhlavník, el. postele 
Pracoviště Ústí n. L.  
– Adresa: Velká Hradební 2, 401 00 UL 
tel. 475 232 532, 777 588 882 
Pracoviště Děčín  
– Adresa: Palackého 1226/16,  
405 02 Děčín, tel. 777 704 221 
Pracoviště Roudnice n. L  
– Adresa: Jungmanova 1024,  
413 01 Roudnice nad Labem 
tel. 416 837 226, 777 588 882
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Centrum pro zdravotně postižené 
a seniory, o.s. – Ústí nad Labem 
doprava, montáž nezajištěna + schodolez 
Adresa: Štefanikova 651/25,  
400 01 Ústí nad Labem 
tel. 475 201 019, 775 204 056
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Centrum pomoci pro zdravotně postižené 
a seniory – Chomutov 
doprava, montáž nezajištěna 
Adresa: Kochova 1185,  
430 12 Chomutov 
tel. 474 332 816, 606 156 714

1,
 2

, 5
, 7

 HANDICAP Žatec, o.s.  
– osobní odběr + masážní přístroje elektr. 
Adresa: Náměstí Svobody 150, 
438 01 Žatec 
tel. 415 714 277, 724 740 420
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ARNIKA, s.r.o  
– komplexní domácí péče  
– doprava, montáž nezajištěna + rotoped, 
koupací lůžko 
Adresa: Rafaela Ungara 2674,  
438 01 Žatec, tel. 415 740 399, 
739 304 459, 603 723 699

1,
 2

, 3
, 4

, 6
, 7 Centrum služeb a pomoci AVAZ Děčín  

– osobní odběr + schodolez,  
zvedák hydr. vanový 
Adresa: Dvořákova 1331/20,  
405 02 Děčín, tel. 775 866 348, 
773 772 683, 773 772 684

1,
 2

, 6
, 7

DROTEP Teplice – Dubí  
– doprava zajištěna (možné doobjednat 
další pomůcky) 
Adresa: Tereziny lázně – Lázeňská 21/3, 
417 01 Dubí 
tel. 774 532 039, 739 041 143

1,
 2

, 3
, 6

, 7

Svaz tělesně postižených ČR, o.s.  
– osobní odběr 
Pracoviště Děčín 
Adresa: Litoměřická 135/36 Děčín 
tel. 606 622 119 
Pracoviště Ústí n. L.  
Adresa: Štefanikova 651/ 25,  
400 01 UL, tel. 475 211 956 
Pracoviště Louny  
Adresa: Palackého 2502, 440 01 Louny 
tel. 415 652 902, 732 184 297

1,
 6

, 7
 KOSTKA – Krásná Lípa  

– osobní odběr 
Adresa: Masarykova 1094,  
407 46 Krásná Lípa
tel. 412 354 844, 777 291 400

1,
 2

, 7

Organizace NA KŘIŽOVATCE Varnsdorf  
– osobní odběr 
Adresa: Národní 499, 407 47 Varnsdorf 
tel. 723 567 202

1,
 2

, 4
, 6

RULI spol. s r.o. Rumburk  
– doprava a montáž zajištěna + elektr. 
poloh. postele s výbavou
Adresa: Třída 9. května 914/28,  
408 01 Rumburk, tel. 412 335 533

1,
 2

, 4
, 5

, 7

Senior Teplice  
– doprava a montáž zajištěna  
+ elektr. poloh. postel s výbavou 
Adresa: Lípová 2881, 415 01 Teplice  
tel. 417 531 752, 608 344 700

Mgr. Josef Kočí 
sociální poradce 

Masarykova nemocnice v UL, o. z. 
Josef.Koci@MNUL.cz

Legenda: 1 – chodítka, 2 – mechanické vozíky, 3 – zvedáky do vany, 4 – polohovací postele a lůžka, 5 – antidekubitní matrace a podložky,  
6 – toaletní židle, vozíky a křesla, 7 – sedačky na vanu, 8 – vozíky elektrické.  
Doprava a montáž zajištěna ANO/NE.

1. 2. 3.
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ÚraZOvé CenTruM KZ, a. S. – MaSaryKOvy neMOCniCe  
v ÚSTí naD LabeM, O. Z. POřáDá ODbOrnOu KOnferenCi

pod záštitou náměstka pro zdravotní péči KZ, a. s. MUDr. Jiřího Madara

Clarion Congress Hotel v Ústí nad Labem
18. října  17.00 hod. – slavnostní program a společenský večer

19. října 9.00–16.00 hod. – odborný program

K 60. výrOčí  
SaMOSTaTné TrauMaTOLOgie v ÚSTí naD LabeM

vZDěLávaCí SeMinář  
PrO rODiče

každá maminka dostane  
od zúčastněných firem

dáreček

10. 10. 2012  
v 15 hod.
5. patro budovy B 
areál nemocnice

Vzhledem k omezené kapacitě je nutná rezervace 
na tel.: +420 733 756 630 (lze i formou SMS)  
nebo na e-mail: marie.lulkova@kzcr.eu

PrOgraM:

1. NA LAryNgitíDu OtEVřEtE OkNO  
M. Sahulová, kojenecké oddělení

2.  záSADy HygiENy CHrupu u Dětí 
R. Návesníková, Colgate

3. MáM tEpLOtu, MAMiNkO, pOMOz Mi 
M. Malíková, příjmová ambulance

4. HyDrOgELy, 1. pOMOC při pOpáLENí  
i OšEtřENí ODřENiN Dětí  
D. Kotrsová, Viacell

přEStáVkA

5. jAk NA zVrACENí A průjEM 
D. Hadravová, kojenecké oddělení

6. VýžiVA Dětí OD NArOzENí DO 3 LEt 
E. Bauerová, Nutricia

7. jAk SE NEbát NEMOCNiCE  
J. Vacková, příjmová ambulance

8. zákLADy LAiCké rESuSCitACE 
J. Pajerek, lékař JIRP

dětSKá KliNiKa MaSaryKoVy NeMocNice V ÚStí Nad labeM, o. z. Pořádá

Tato konference je realizována v rámci individuálních projektů Operačního programu  
Lidské zdroje a zaměstnanost „Vzdělávání lékařů“ číslo CZ.1.04/1.1.00/46.00002  
a „Vzdělávání nelékařů“ číslo CZ.1.04/1.1.00/46.00001

placená inzerce

Konec lázní hrazených pojišťovnou? 
KdepaK, i po novele vyhlášKy Komplexní lázeňsKá 

péče zůstává!
V poslední době se stále častěji objevují zprávy o připravovaných omezeních  lázeňské péče hrazené ze 
zdravotního pojištění. Řada z nich dokonce tvrdí, že tzv. lázně na křížek úplně zaniknou. V záplavě často 
protichůdných  vyjádření  je  pro  pacienta  i  jeho  lékaře  těžké  se  v  nich  orientovat.  Jak  se  tedy  věc má 
doopravdy?

Ministerstvo zdravotnictví připravilo zMěnu vyhlášky o lázeňské péči. 
navrhuje:

 – omezit počet opakování léčby,
 – některým diagnózám hradit pouze léčení (tzv. příspěvková lázeňská péče), 
 – a několik málo diagnóz z nároku na lázně vyřazuje. 

Žádný konec  lázní od pojišťovny se  tedy nekoná,  jen pravidla  se upraví podle  závažnosti onemocnění. 
Zatím vše platí stejně jako v předchozích  letech, tento návrh na změnu vyhlášky musí totiž  ještě projít 
tzv. připomínkovým řízením. Zatím se tedy v lázeňské léčbě, hrazené zdravotními pojišťovnami, nic nemění. 
A  do  budoucna  rozhodně  platí,  že  komplexní  lázeňská  péče  i  po  novele  indikačního  seznamu  zůstane 
zachována! 

co tedy dělat pro pobyt v lázních?
 – Informujte se u svého lékaře a následně ve vaší zdravotní pojišťovně,
 – nebo  oslovte  přímo  lázně,  jsou  k  dispozici  programy,  které  si  můžete  dopřát  jako  samoplátce 
bez závislosti na pojišťovně za zvýhodněných podmínek.

V Ústeckém kraji to jsou Lázně Teplice v Čechách, které připravily nový léčebný program Vitalita. Pobyt 
Vitalita představuje časově i finančně dostupnou lázeňskou péči, kterou může využít každý, jehož indikace 
bude  nějak  dotčena  novou  vyhláškou.  Podmínkou  cenového  zvýhodnění  pro  pojištěnce  tuzemských 
zdravotních pojišťoven je čerpání pobytu v délce minimálně dvou týdnů, které jsou z hlediska léčebných 
výsledků nutností. Bližší informace získáte na tel.: 417 977 444.

Ing. Yveta Slišková 
členka představenstva Svazu léčebných lázní ČR

web: www.vzdelavani-zdravotniku.cz
e-mail: info-nelekari@vzdelavani-zdravotniku.cz

Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Tepli-
ce, o. z., obdrželo dar od města Teplice. Jedná se o mobilní RDG 
přístroj (C–rameno), který bude umístěn na chirurgických operač-
ních sálech. Přístroj slouží k rentgenologické kontrole kostního 
postavení během operačních zákroků. Jeho využití je hlavně v trau-
matologii, ale své velké uplatnění má i v miniinvazivní chirurgii.
Předání daru proběhlo 17. 9. 2012 za účasti senátora Parlamen-
tu ČR za volební obvod Teplice a primátora města Teplice Jaroslava 
Kubery, MUDr. Vlastimila Woznici, náměstka pro zdravotní péči Ne-
mocnice Teplice, o. z., Kateřiny Vágnerové, hlavní sestry Nemocni-
ce Teplice, o. z., MUDr. Ladislava Němečka, primáře chirurgického 
oddělení Nemocnice Teplice, o. z. a Daniely Ledecké, vrchní sestry 
chirurgického oddělení Nemocnice Teplice, o. z.

Bc. Kateřina Vágnerová, hlavní sestra 
Nemocnice Teplice, o. z.

Dar pro chirurgické sály
Nemocnice Teplice

MUDr. Vlastimil Woznica, MUDr. Ladislav Němeček 
a primátor města Teplice Jaroslav Kubera



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

Personální změny v KZ, a. s.

Bc. Lenka Benešová 
vedoucí odboru personalistiky a mezd KZ, a. s.
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Nemocnice Most, o. z.
MUDr. Pavel Matějovský 
se stal primářem II. interního 
oddělení.

 o
d 
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Nemocnice Teplice, o. z.
MUDr. Jiří Libiger 
se stal vedoucím lékařem 
hematologické poradny.  o

d 
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2

Nemocnice Chomutov, o. z.
MUDr. Irena Voříšková
se stala primářkou oddělení ARO.
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Masarykova nemocnice, o. z.
MUDr. Jana Ullrychová
se stala primářkou oddělení  
klinické hematologie.

Odborné a vzdělávací akce 
 Krajská zdravotní, a. s.

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

8. 10. 2012 Seminář „Komunikační dovednosti“  
– akce naplněna

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

9. 10. 2012 Seminář „Periferní žilní vstupy“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
16. 10. 2012 Podzimní ústecké gastroenterologické 

sympozium
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

17. 10. 2012 Seminář „Péče o matku a dítě“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
18. 10. – 19. 10. 2012 Odborná konference k 60. výročí samostatné 

traumatologie v Ústí nad labem
Clarion Congress Hotel v Ústí nad Labem 
kontakt: Bc. Eva Urbanová, tel: +420 477 114 145

17. 10. 2012 – 6. 2. 2013 Akreditovaný kvalifikační kurz  
„Řidič dopravy nemocných a raněných“

KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.

23. 10. 2012 Mostecký den sester – Krajská konference 
sester 2012 „Ošetřovatelská péče o pacienty 
v seniorském věku“

KZ, a. s. – Nemocnice Most, o.z. – přednáškový sál

25. 10. 2012 Základní a rozšířená podpora života 
u dospělého a u dětí – nácvik KPR

KZ, a. s. – Nemocnice Most, o.z. – přednáškový sál

6. 11. 2012 X. Laboratorní metody KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III. 
kontakt: Bc. Eva Urbanová, tel: +420 477 114 145

12. 11. 2012 Seminář „Asertivita jako vyzrálý postoj“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
13. 11. 2012 Seminář „Centrální žilní vstupy“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.

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

neMOCniční LéKárna MOST
OtEVírACí DObA LékárNy prO VEřEjNOSt (výdej na recepty, poukazy a volný prodej)

pONDěLí–pátEk: 7.30–17.00 HODiN


