
časopis 
Krajská zdravotní, a.s. 
nemocnice Ústeckého kraje
Děčín | Ústí nad Labem | Teplice | Most | Chomutov

číslo 10 / 2009
www.kzcr.eu

ISSN 1802-4297

EMErgEnCy – MUDr. Jana Bednářová

Mezinárodní den seniorů
čtěte na str. 12–13

Egyptské zdravotnictví
čtěte na str. 8

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

čtěte na str. 3

1.
 1

0.
 M

ez
in

ár
od

ní
 d

en
 lé

ka
řů



2 www.kzcr.eu 3

Na pozici předsedy představenstva jsem 
od prosince loňského roku. Jsem rád, 
že jsem měl příležitost stát se součástí 
společnosti, která je jedním z největších 
zaměstnavatelů v kraji. Mým cílem je, asi 
jako každého manažera, společnost roz-
víjet tak, aby lépe sloužila svému účelu, 
v tomto případě především pacientům, 
občanům Ústeckého kraje. Člověk sám 
nic nezmůže, pokud vedle sebe nemá 
dobrý tým kolegů. Ten jsem našel jak ve 
vedení Krajské zdravotní, tak v jednotli-
vých nemocnicích.
Našim společným cílem je zkvalitnění 
a modernizace nemocnic pomocí nových, 

vysoce specializovaných přístrojů, které 
jsou využívány pacienty při poskytování 
zdravotní péče. Tyto přístroje jsou naku-
povány také prostřednictvím evropských 
projektů, které společnost podala v září 
loňského roku. Pro jednotlivé nemocni-
ce byly v podstatě „na míru“ připraveny 
projekty, které jim pomohly s doplně-
ním zdravotnického zařízení a techniky 
a s modernizací přístrojového vybavení. 
Došlo také k pořízení systému robotické 
chirurgie. V současné době jsme nejefek-
tivnějším robotickým centrem v České re-
publice. Provádíme průměrně 11 robotic-
kých operací týdně. Od 2. září loňského 
roku, kdy byl robot uveden do provozu, 
bylo provedeno cca 230 těchto operací. 
V Masarykově nemocnici se také provádí 
nejmodernější metoda ve vyšetřování sr-
dečních tepen v České republice. 
Všech 5 nemocnic chceme vybavit tech-
nikou na úrovni 21. století. 
A nejde pouze o přístroje. Postupně 
probíhají i rekonstrukce některých čás-
tí nemocnic. Nedávno jsme slavnostně 
otevřeli dvě zrekonstruovaná oddělení 
v teplické nemocnici a to gastroenterolo-
gie a jednotky intenzivní péče. Během le-
tošního podzimu budou v této nemocnici 
zahájeny ještě dvě významné akce. Je 
to rekonstrukce ortopedického pavilonu 
a oprava komunikací v areálu nemocni-
ce. Využíváme i program Ministerstva ži-
votního prostředí Zelená úsporám, jehož 
cílem jsou opatření, vedoucí k úsporám 
energie. V rámci tohoto programu dojde 

k zateplení Nemocnice Most a pavilonu 
dětské chirurgie Masarykovy nemocnice. 
Nejvýznamnější akce nás ale čeká příští 
rok. Doufám, že se nám podaří zahájit 
výstavbu nových operačních sálů, včetně 
centrálního příjmu a sterilizace.
Neméně důležité je i prostředí, ve kterém 
se pacient nachází. Asi každý návštěvník 
nemocnice si všiml televizních obrazo-
vek, visících na chodbách jednotlivých 
nemocnic. Vzhledem k tomu, že tyto ob-
razovky neplní zcela svůj účel, to je in-
formovat o dění v celé Krajské zdravotní, 
rozhodli jsme se, že budou lépe využity 
pokud budou sloužit jako obrazovky se 
standardním televizním vysíláním. Proto 
v současné době dochází k jejich postup-
nému stahování a instalují se na pokoje 
pacientů a do společenských místností či 
vhodných veřejných prostor. Podotýkám, 
že nejsou určeny pro nadstandardní po-
koje. 
Doufáme, že investice do špičkového 
technického vybavení nám pomůže udr-
žet kvalifikovaný personál v našich ne-
mocnicích, který bude mít možnost se při 
své práci potkávat s nejlepšími přístroji, 
srovnatelnými s nejmodernější zdravotní 
technikou na světě. Naší snahou je udr-
žet v nemocnicích ty nejlepší odborníky 
a zajistit tak občanům Ústeckého kraje tu 
nejlepší léčbu.

Ing. Petr Benda  
předseda představenstva  
Krajské zdravotní, a.s.
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Úvodní slovo
Milí čtenáři Infolistů,

dne 21. září uspořádala Krajská zdravotní, a.s. tis-
kovou konferenci, na které prezentovala projekty, 
podpořené z prostředků Evropské unie prostřednic-
tvím Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti Severozápad.

Naše společnost uspěla v sedmi projektech z cel-
kem osmi podaných. Schválené projekty představu-
jí hodnotu 589 milionů korun. O tom, že tato částka 
představuje za dobu mé více než dvacetileté praxe 
naprosto nevídanou investici do nejmodernějšího 
přístrojového vybavení našich nemocnic, jsem již na 
tomto místě psal. Velmi důležité je, že 239 milionů 

těchto „evropských peněz“ má již KZ na svých účtech a další žádosti o platbu jsou 
nyní podávány. A toto vše navzdory hloupým udavačským pokusům s cílem zviditel-
nit se za každou cenu, i za cenu poškození v konečném důsledku pacientů našeho 
kraje. 

Zpoždění plateb projektových peněz Krajská zdravotní úspěšně ustála zejména díky 
celkově zdravému hospodaření a já chci proto na tomto místě velmi poděkovat všem, 
kteří mají na obrovském úspěchu svůj podíl. Museli a nadále musí totiž „díky“ celé 
rozsáhlé uměle rozdmýchané kampani odvádět podstatně více práce, která je i bez 
toho značně náročná. S takovými spolupracovníky si naše společnost může směle 
troufnout na další obdobné projekty, což se také děje. Je to jediná cesta, jak udržet 
v našich nemocnicích zdravotní péči na špičkové současné úrovni. 

 Ing. Eduard Reichelt 
ředitel Krajské zdravotní, a.s. 
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Projekt konsolidace ekonomických informačních systémů ukončen
Ve středu 16. září tohoto roku byl slav-
nostně ukončen projekt konsolidace 
ekonomických informačních systémů 
nemocnic Ústeckého kraje (zkráceně  
Projekt kEIS), zahájený 9. ledna 2008. 

Na slavnostním ukončení projektu se 
sešli zástupci vedení Krajské zdravotní, 
a.s. s klíčovými uživateli za jednotlivé 
odborné moduly informačního systé-

mu, pracovníky ekonomických útvarů, 
s projektovými manažery a představi-
teli dodavatele společnosti T-Soft s.r.o. 
a subdodavatele, společnosti Siemens IT 
Solutions and Services s.r.o.

Hlavním cílem projektu bylo řešení jedi-
ného centrálního ekonomického infor-
mačního systému pro celou společnost 
Krajská zdravotní, a.s. v rozsahu plné 

implementace stávajících funkcionalit 
ekonomického informačního systému 
společnosti, s napojením na všechny in-
formační systémy, analýza a návrh řešení 
jediného centrálního integrovaného eko-
nomického informačního systému a uve-
dení celého řešení do řádného rutinního 
provozu.

Jiří Vondra
tiskový mluvčí



Již ve starověku byl položen základ mo-
derní traumatologie. V těchto dobách se 
traumatologie soustřeďovala hlavně na 
vojenskou medicínu, protože v bitvách 
starověku byl obrovský počet často bi-
zarních poranění. Traumatologie je obor 
chirurgického lékařství, zabývající se 
prevencí, diagnostikou, léčením a reha-
bilitací zejména pohybového aparátu. 

DěLeNí FraKTur DLe TYPu 
neúplné fraktury, bez porušení kontinuity, 
fisury, subperiostální infekce, zlomenina  
vrbového proutku – děti, úplné fraktury,  
dislokované a nedislokované fraktury, 
luxační fraktury, otevřené fraktury
Další dělení:

dělení fraktur dle etiologie• 
dělení fraktur dle lokalizace• 

Z hlediska patologického rozlišujeme: 
posuny a změny v rozmístění a stavu 
fragmentů. 
Dále dělíme fraktury s jistými známka-
mi:
1) patologická pohyblivost
2) deformace 
3) krepitace  
4)  viditelný konec kosti – otevřená frak-

tura: ošetření otevřené fraktury patří 
bezpodmínečně na lůžkové oddělení

5) RTG snímky jsou dělány ve dvou pro-
jekcích

6) CT se užívá u nitrokloubních zlome-
nin, páteřní kanál – lze použít i mag-
netickou rezonanci

7)  scintigrafie: provádí se není-li jas-
né, jedná-li se o zlomeninu čerstvou 
nebo staršího data  

a nejistými známkami:
1) bolest
2) funkční léze (porušená funkce posti-

žené končetiny s držením v úlevové 
poloze)

Vždy je nutné napravit patologické po-
stavení úrazem vzniklých a posunutých 
fragmentů. Toho se dosáhne repozicí, 
která se provádí konzervativně nebo 
operačně. Reposice je úkon, při němž se 
různými manévry přizpůsobuje úlomek 
úlomku centrálnímu. Při uspokojivém 
postavení úlomků se fixují (sádrová dla-
ha, osteosyntéza).

Traumatologie – úrazová chirurgie
Nemocnice Chomutov

a dostávají inf.), při bolestech se aplikují 
analgetika, nasazuje se Fraxiparin. Po ulože-
ní pacienta nutno natočit EKG. Když jsou ho-
tové všechny výsledky, popsané RTG sním-
ky, přichází internista, který zváží indikaci 
k operaci. Dále se provádí stejně důležité 
ANESTEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (u diabetiků 
je sledována hladina glukozy v krvi, podává 
se 5% Glukóza s inzulínem). Před odjezdem 
pacienta na sál se provádí bandáž zdravé 
DK: prevence tromboembolických onemoc-
nění a podává se premedikace.

Operace: je prováděna v chráněném koagu-
lu, což je postup používaný v chirurgii k pre-
venci pooperačních infekčních komplikací. 
Před vlastním výkonem se podávají antibio-

tika – CEFAZOLIN, která pak během výkonu 
dosahují dostatečné koncentrace v krvi.
Dle typu fraktur se používají různé dlahy: 
DHS, PFN, DFN, DCS…
Pooperační léčba: pacient je po operaci pře-
vezen na JIP, kde je monitorován a zůstává 
do druhého dne, poté se vrací na standardní 
oddělení. Ráno se provádí kontrolní odběry 
KO, BIO, sleduje se operační rána, event. 
Redonův drén (savec), dále se kontroluje 
pohyblivost prstů operované DK a provádí 
se měření FF. U pooperační péče je nutná 
včasná rehabilitace, která spočívá zpočátku 
jen v polohování, nejprve otáčení na zdravý 
bok a posléze (dle stavu pacienta) i na ope-
rovanou stranu. Pacienta musíme vypodklá-
dat, mezi kolena polštář (prevence otlaků)… 

Též je nutné dýchací cvičení (dýchání do ru-
kavice: prevence pneumonie).
rehabilitace: začíná vždy od přijetí, ne 
každý pacient je operován hned. Jedná se 
o cvičení na lůžku a již zmíněné DC. Sledu-
jeme bilanci tekutin, stolici, staráme se o PK 
(kontrolujem jeho průchodnost, barvu moči, 
příměsi, možná retence moče…).
Podle stavu je možné pacienta posadit na 
lůžku. Následující den postavení u lůžka, 
zkoušet posazovat do křesla, od pátého dne 
možno první krůčky o berlích (chodítko). 
Následně jsou pacienti překládáni na RHB 
odd. nebo LDN.

Bohuslava Hillebrandová 
chirurgické oddělení C  

Nemocnice Chomutov, o.z.

MOžNOSTI FIxace jSOu:
interní a) 
1)  intramedulární – nitrodřeňové hřeby, 

Kirschnerovy dráty
2) extramedulární – dlahy, Kirschnerovy 

dráty, skobičky
externíb)  – zevní fixátory
kombinacec) 

Dráty se zavádějí přímo do kosti pro fixaci 
fragmentů (epifyzární štěrbiny, dislok. fraktu-
ra rádia, fraktura kůstek ruky…).
Šrouby: kortikální nebo spongiosní, šrouby 
pro fixaci dlahy, tahové šrouby (dva fragmen-
ty), polohové šrouby.
Dlahy: samokompresní DC, LC a dále rovné 
dlahy, žlábkové, T dlahy a L dlahy, rekon-
strukční dlahy.

Dále se provádí:
Tahová cerkláž: kdy se na drát nebo šroub na-
pne drátěná klička.
Hřeby: nitrodřeňový hřeb, ten tvoří zajištění 
proti torzním pohybům, např. Enderovy pruty 
při fraktuře femuru.
Zevní fixatóry: při otevřených frakturách.
Kombinovaná osteosyntéza: to je kombinace 
kovového implantátu s kostním cementem 
a využívá se při patologických frakturách.
endoprotézy dělíme:
CCEP = cervikokapitální protéza kloubu, kdy 
se nahrazuje pouze hlavice a krček, nikoliv 
jamka
TEP = totální výměna kloubu

HOjeNí ZLOMeNIN
V místě kostní fraktury se vytvoří hematom – 
podél vláken fibrinu vrůstá do hematomu gra-
nulační tkáň, která se mění ve vazivo, které se 
nazývá fibrozní svalek – kalus.

Vhojování cizích těles:
Při vhojování cizích těles vzniká vazivová jizva 
– vytváří se granulom z cizích těles.
Nutno také zmínit Kompartement syndrom, 
což je ischemická svalová kontraktura konče-
tiny. Příčinou je hematom v oblasti fraktury, 
zhmoždění měkkých tkání, postraumatický 
edém svalů. 
Doba hojení: prsty, žebra: 3 týdny, ruka 
radius: 4–6 týdnů, humerus: 6–8 týdnů,  
femur a krček 10–12 týdnů, obratlové tělo: 
12–14 týdnů.

KOMPLIKace PřI ZLOMeNINácH:
 a) poranění epifyzární štěrbiny
 b) poranění kloubů a to – kontuze (zhmoždě-

ní), distorse (podvrtnutí), luxace (vymknu-
tí), natržení vazu (ruptura), poranění kloub-
ní chrupavky a dále kloubní zlomenina

 c) infekce kloubů, kde příčinou je trauma 
a léčí se konzervativně nebo artroskopicky 
s laváží

 d) poranění svalů a šlach a to – natažení, 
natržení, zhmoždění svalů, natržení facie, 
poranění šlach (rtg, ct sono) 

 e) osteomyelitis – zánět kostní dřeně 
 f ) amputace končetiny

Další možné komplikace: 
místní – opožděné hojení se vznikem pa-• 
kloubů
celkové – tromboembolie, bronchopneu-• 
monie, při delším upoutání na lůžku, roz-
voj úrazového šoku při velkých krevních 
ztrátách 

jeDNa Z VeLMI čaSTýcH FraKTur:
Léčba petrochanterických zlomenin krčku 
kosti stehenní
Klinický obraz: pacient si stěžuje na bolest 
v oblasti kyčle, na postiženou končetinu se 
nepostaví. Končetina je v patologickém po-
stavení, zkrácená a zevně rotovaná. Bolest se 
přenáší i do kolenního kloubu. V místě fraktu-
ry se může objevit hematom, výrazná palpač-
ní bolest. Lékař musí vždy vyšetřit celou DK 
včetně prokrvení…
Po anamnéze a celkovém vyšetření je nutno 
pacienta odvézt na RTG a zároveň se snímkuje 
S+P. 
Předoperační péče: petroch. zlomeniny jsou 
velmi často indikované k operačnímu řeše-
ní. U pacienta, kde je operační výkon kontra-
indikován nebo zlomenina bez (dislokace), 
posunutí je možno léčit konzervativně. Pa-
cientovi je navrtána tahová extenze za tibii, 
končetina položena na Braunovu dlahu a za-
věšeno odpovídající závaží. Hned při příjmu 
se provádí odběry na BIO, KO, APTT, Quick, 
KS, KP. Nutno obstarat extenzi, což spočívá 
v přivázání dlahy k lůžku (ochrana proti mož-
nému posunu). Vypodložení DK na dlaze, aby 
nedošlo k otlakům. A celkově je nutná ele-
vace lůžka. To se zvedá na speciální kovové 
nožky. Pacient dostane ke zdravé končetině 
speciální bedýnku, která je nutná k částečné 
mobilizaci a hrazdičku. Pod pacienta dáme 
dekubu, abychom předcházeli možným de-
kubitům. Dle stavu pacienta se zavede perm. 
katetr a flexila (zpravidla bývají dehydrovaní  
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co je to FeSS? 
Nemocnice Děčín

FeSS – Functional endoscopic Sinus  
Surgery (funkční endoskopické operace 
nosních dutin).
Klíčové pro provádění těchto operací je per-
fektní znalost anatomie a fyziologie nosu 
a vedlejších nosních dutin. Zásadní je také 
schopnost přesně diagnostikovat příčiny 
patologických stavů. 
V dřívějších dobách nerozpoznané příčiny 
chronických zánětů dutin, špatné nosní prů-
chodnosti, atd. mohou být nyní velmi dobře 
zjištěny díky používání endoskopické tech-
niky a díky zobrazovacím metodám, hlavně 
CT. Tato vyšetření umožňují kompletní dia-

gnostickou informaci, kterou bychom jiným 
způsobem vůbec nezískali. Schopnost di-
agnostikovat problém je už jen krůček od 
toho problém vyřešit, právě pomocí funkční 
endonazální endoskopické metody. 
Cílem metody je znovuobnovení ventilace 
(otevření přirozených ústí dutin do nosu) 
a znovuobnovení mukociliárního transportu 
(posun hlenu z dutin do nosu). Tento cíl je 
dosažen primárně endoskopickým odstra-
něním patologické tkáně z klíčových oblastí: 
středního průchodu a předních ethmoidů. 
Nemoci čelistních a čelních dutin mohou 
být za pomoci endoskopické techniky léče-

ny s minimálním traumatem. Již není vůbec 
potřeba tzv. sekat dutiny přes zdravou tvář 
nebo čelo. Technika dovoluje excelentní vi-
zualizaci a výsledkem je minimální morbidi-
ta a krvácení.
V Děčíně tuto techniku zdokonalujeme již 
20. rokem a máme vypracovány postu-
py k léčení prakticky veškerých možných 
onemocnění dutin a nosu, včetně vážných 
tepenných krvácení a nádorových stavů. 
Je to dáno nejen letitými zkušenostmi, ale 
také technickým vybavením. Od počátku 
pracujeme s výrobky firmy Wolf. Jedná se 
o endoskopy s různými úhly zvětšení, na-
pojení na odsávací a oplachovací jednotku, 
digitální kameru, která přenáší obraz na mo-
nitor s možností záznamu na DVD. Skvělým 
pomocníkem je shaver-mikrodebridér, který 
patologickou tkáň malinkými noži odřezává 
a rovnou odsává. Dalším speciálním po-
mocníkem jsou odsávací kanyly s možností 
zatavení krvácejících cév, atd. Asi nejčastěji 
používáme endoskopy u odstraňování nos-
ních mandlí dětem, takže tento výkon, kte-
rý se leckde ještě dělá tzv. naslepo, máme 
bezpečně pod optickou kontrolou. Občas 
si člověk říká, jak to vůbec mohl dříve dělat 
jinak. Na druhé straně každý lékař musí být 
i přes super techniku stále na pozoru, proto-
že technika je ženského rodu a dokáže být 
velmi ošemetná…

MUDr. Vítězslav Veselý 
primář oddělení ORL  
Nemocnice Děčín, o.z.

FuNKčNí eNDOSKOPIcKé OPerace NOSNícH DuTIN

Zdravotní sestra Kateřina Jelínková na operačním sále oddělení ORL

17. 10. – Světový den úrazů 
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Nestává se často, aby se chirurgický kon-
gres, minimálně evropského významu, ko-
nal v naší republice. Nicméně toto se poda-
řilo týmu kolem profesora Czudka a Sekce 
miniinvazivní chirurgie České chirurgické 
společnosti. Pražské Kongresové centrum 
hostilo letos již 17. kongres Evropské aso-
ciace endoskopických chirurgů za účasti 
špiček evropské laparoskopie jako jsou 
prof. Morino, Antonico Lacy, prof. Perissat 
a za bohaté zahraniční účasti z Evropy, 
Asie, Japonska, Afriky a jak jsem si všiml 
i Jižní a Severní Ameriky. 
Od počátků laparoskopické chirurgie v 80. 
a posléze 90. letech, kdy se miniinvazivní 
chirurgie etablovala jako rovnocenná dcera 
klasické chirurgie a provedla většinu výko-
nů, se v posledních dvou letech chystá na 
další krok ve svém vývoji a tomu odpovída-
la náplň přednášek a prezentace firem. Ro-
botická chirurgie, SILS nebo LESS a NOTES 
byla hlavní slova, se kterými se bylo možno 
setkat na každém kroku. A tak přednáškám 
vévodily ukázky prvních pokusů cholecys-
tektomií, appendektomií a bariatrických 
výkonů jedním portem, kde byl viditelný 
velký tlak firem se svými speciálními porty 
pro tuto operativu. Nicméně počty opera-
cí nebyly velké, kolem 60 operací, a je jen 
velká škoda, když pravděpodobně největší 
světový soubor cholecystektomií, prove-
dených SILS technikou, nebyl připuštěn 
k orální presentaci. Lze se jen domýšlet, 
že důvodem bylo neužití speciálního portu 
z portfolia sponzorských firem, ale alterna-
tivní technika, která používá při SILS stan-
dardní porty v jedné incisi a není tak tedy 

obchodně zajímavá. To, že tento soubor 
pochází z České republiky, chirurgického 
oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé 
Boleslavi a obsahoval v době konání 197 
operací, dodávám již jen na okraj. Pro srov-
nání, počtem operací, se naše oddělení 
nijak výrazně od prezentovaných zahra-
ničních zkušeností neliší, nicméně v uvá-
děných operačních časech se lišíme dosti 
výrazně a to v náš prospěch. 

Velmi zajímavé byly první zkušenosti z ope-
rativy provedené přirozenými vstupy, nic-
méně většinou asistovaně pomocí dalšího 
jednoho či více laparoskopického portu. 
Vedl přístup transvaginální, kdy se toto zdá 
zatím nejjednodušší a v zásadě se nijak 
výrazně neliší od SILS, dále transgastrický, 

kde nicméně zůstává mnoho otázek, jak 
vyřešit následnou suturu tomie žaludku. 
Výrazně zajímavá byla kuloární diskuse 
mezi českými chirurgy, a to i laparoskopují-
cími, kdy byly slyšet argumenty, které bych 
neočekával, protože rezonovaly s odsudky 
klasických chirurgů z počátků 90. let, kteří 
tvrdili, že laparoskopie nemá budoucnost 
a proč bychom ji tedy provozovali jako chi-
rurgickou metodu.
Robotická chirurgie nebývá na laparosko-
pických kongresech výrazně zastoupena, 
taktéž zde tomu tak bylo, nicméně prolí-
nala se vždy jednotlivými tématy, zejména 
v kolorektální a bariatrické sekci. 
Z klasické laparoskopické chirurgie domino-
valy zkušenosti z množství výkonů, zejmé-
na kolorektální chirurgie, řešení komplikací 
jak peroperačních, tak pooperačních. 
Zajímavá byla sekce, týkající se IPOM – la-
paroskopické řešení incisioálních hernií, 
kdy se řešil zejména použitý materiál a jeho 
fixace. Mám však dojem, na rozdíl od velké 
části přednášejících, že toto máme vyřeše-
no v naší praxi správně a transparietální 
fixace nesmáčivé síťky je toho času ideální 
řešení.
Závěrem je třeba říci, že pozitivním dojmem 
byla hojná účast našich laparoskopistů 
v předsednictví jednotlivých sekcí, nicméně 
počet českých orálních prezentací neodpo-
vídal kvalitě naší laparoskopické chirurgie, 
protože kdo nepíše, jako by nebyl…

MUDr. Jan Rejholec  
primář chirurgického oddělení 

Nemocnice Děčín, o.z.

17. kongres evropské asociace endoskopických chirurgů

MUDr. Jan Rejholec

Semináře, Sympózia, Kongresy

KrajSKá ZDraVOTNí, a.s. – NeMOcNIce DěčíN, o.z.
vypisuje výběrové řízení

na místo primáře oddělení urgentní medicíny
Požadavky:  VŠ – LF, specializovaná způsobilost v oboru a+r, licence čLK vedoucího lékaře, organizační schopnosti,  

10 let praxe v oboru, zdravotní způsobilost, bezúhonnost.
K přihlášce připojte doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání, strukturovaný životopis a koncepci rozvoje oddělení urgentní 
medicíny, pod kterou bude patřit urgentní příjem pacientů při selhávání životních funkcí, lůžková část A+R, anesteziologie  
a ambulance bolesti.

Přihlášku s označením „Vř“ odešlete na adresu:
KZ, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z., personální oddělení, u Nemocnice 1, 405 99 Děčín II.

uzávěrka přihlášek je 20. 10. 2009. 

STIPeNDIjNí PrOgraM NaDačNíHO FONDu KZ, a.s.
Předseda správní rady Nadačního fondu Krajská zdravotní, a.s. vyhlašuje

stipendijní program pro akademický rok 2009/2010 
Podporováni mohou být studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech:

LÉKAŘSKÉ OBORY• 
OBOR OŠETŘOVATELSTVÍ • 

Stipendium ve výši až 7000,– Kč/měsíc je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem na VŠ.
Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena nejpozději do 10. 10. 2009 na adresu:  
Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12 A, odbor personální, 401 13 Ústí nad Labem.  
Obálku označte „STIPENDIUM“.
Vyjádření o získání stipendia obdrží student nejpozději do 30. 11. 2009.
Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy naleznete na stránkách: www.kzcr.eu nebo www.kzcr.eu/nadacni-fond

Bohatý program, o který se postara-
la zejména z organizačního týmu hlav-
ní sestra Nemocnice Chomutov, o.z.  
Mgr. Anna-Marie Malá, zaujal jistě všechny 
účastnice a účastníky. Na pořadu byly od-
borné přednášky i zajímavá témata z ošet-
řovatelské praxe, budoucnosti a informace 
o stávající situaci v krajských nemocnicích. 
Do bloku přednášek byl zařazen i kultur-
ní program, který odstartovala bubenická 
skupina mladých hudebníků z Chomutova. 

Svou zdravici i poděkování zdravotnickému 
personálu za jejich náročnou práci před-
nesla i sama patronka konference Jana 
Vaňhová.
Z dalších přednášek a témat  
konference:

Robotická chirurgie v KZ, a.s.• 
Programový porod, ano či ne?• 
Kojení očima porodní asistentky• 
Edukace kojících matek• 
První pomoc při extramurálním porodu• 
Edukace matky v péči o dítě se stomií• 
Digestivní endoskopie – nový obor • 
chirurgie
Psychologická péče o dlouhodobě • 
nemocné

Kaplanská péče• 
Práce dobrovolníků – interaktivní • 
Workshop – Dobrodruh

a další.
Konference byla doplněna i o prodej zdra-
votnického oblečení, zdravotnických po-
můcek a ochutnávku čajů. Zajímavostí 
byl, jako novinka, vytvořený telemost mezi 
místem pořádání a přednáškovým sálem  
KZ, a.s. CVDV, kde sledovali dění další 
vzdálení účastníci.

redakce Infolistů

Konference registrovaných sester 2009
Nemocnice Chomutov

Dvoudenní V. ročník celonárodní Konference registrovaných sester, který proběhl 
pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje jany Vaňhové, se opět uskutečnil ve dnech 
24. a 25. 9. v plně obsazených atraktivních prostorech chomutovského Městského 
divadla. 

Vedoucí organizačního týmu  
Mgr. Anna-Marie Malá

Pohled do sálu

Hejtmanka Ústeckého kraje Jana 
Vaňhová a ředitel chomutovské  
nemocnice MUDr. Bc. Petr Hossner
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Ve dnech 6.–13. listopadu 2008 jsme 
se s firmou Promediamotion zúčastni-
ly zahraniční školící akce pro střední 
zdravotnické pracovníky v egyptském 
letovisku Hurghada. Součástí tohoto se-
mináře byla i návštěva jedné z místních 
nemocnic a získání zajímavých informací 
o egyptském zdravotnictví.

ZDraVOTNí Péče V egYPTě
V Egyptě neexistuje systém zdravotního 
pojištění. Zdravotnické služby jsou pla-
cené a nemajetní Egypťané jsou odkázá-
ni na služby léčitelů nebo na zkušenosti 
starších rodinných příslušníků. Téměř 
všechny léky jsou v lékárnách volně  
prodejné. V těchto lékárnách bývá  
relativně dobře vyškolený personál a vět-
šina lékáren mívá také svého lékaře,  
který může pomoci s výběrem léků. 
Hlavní lékárny bývají otevřeny nonstop 
a menší od 9.00 do 15.00 a od 18.00  
do 23.00 hodin.
Egyptský zdravotnický systém je založen 
na síti státních a soukromých nemocnic. 
Cizincům je doporučeno využívat služby 
soukromých nemocnic, jsou sice dražší, 
ale péče a služby jsou na daleko vyšší 
úrovni. Ani většina soukromých nemoc-
nic však nedosahuje úrovně nemocnic 
v České republice.
Protože jsme porodní asistentky, tak nás 
zajímala péče o těhotné a novorozence. 
A dostalo se nám této odpovědi: „Pre-
natální péče v Egyptě téměř neexistu-
je, a pokud je, tak je určena pouze těm 
nejmovitějším. Porody ve zdravotnických 

zařízeních jsou rovněž výjimkou, stejně 
jako následná poporodní péče o matku 
a novorozence.“ Na náš dotaz na císař-
ský řez nám místní gynekolog (asi 60 let 
starý) řekl, že postup zná, troufl by si na 
něj, ale že poslední viděl za mlada na 
stáži v Káhiře.

NeMOcNIce HurgHaDa
V letovisku Hurghada jsou tři nemocnice. 
Vojenská, do té jsme se z pochopitelných 
důvodů nedostaly, ale dostanete se tam, 
pokud budete neopatrní potápěči a pro-
pracujete se k dekompresní nemoci. Tato 
nemocnice má jako jediná v Hurghadě 
hyperbaroxickou komoru. 
Druhou, státní nemocnicí se také nepo- 
chlubili. Proč, to nám objasnil spoluma-
jitel třetí, soukromé nemocnice při bese-
dě v průběhu návštěvy v jeho nemocnici.  

Prostě nám řekl, že státní nemocnice 
obecně nejsou na úrovni ani těch nejhor-
ších středoevropských nemocnic.
Třetí hurghadská nemocnice „el salam 
hospital“ je soukromá a je určena pro 
nejmajetnější místní vrstvy a především 
pro zahraniční turisty. Tuto nemocnici 
vlastní několik lékařů, kteří mají součas-
ně nasmlouvané služby v místních luxus-
ních hotelových komplexech.
Tato nemocnice je poměrně moderním 
komplexem, s nádherným výhledem na 
moře. Její kapacita je 68 lůžek. Lékaři 
jsou specialisty v oborech chirurgie, in-

terna, ortopedie, pediatrie, gynekologie 
a stomatologie. 
Nemocnici jsme navštívily v pátek, kdy 
je zajištěn stejně jako o víkendu pouze 
pohotovostní režim. Pokud to zdravotní 
stav dovolí, jsou všichni pacienti v pátek 
ráno propuštěni. Lékaři drží jakousi po-
hotovost až do pondělního rána. V době 
naší exkurze zde byl hospitalizován pou-
ze jeden zahraniční turista po infarktu 
myokardu. 
Nemocnice má vlastní laboratoř, která 
z našeho pohledu velkých laboratorních 
komplexů vypadala velmi skromně, ale 
plnila svůj účel. 
Operační sály byly vybaveny standardně, 
ale působily opuštěně a měly jsme tro-
chu problém i s tím, že jsme se po nich 
procházely v civilu, pouze přezuté do ba-
revných galoší. 

Nejlepší dojem na nás udělala dialyzač-
ní jednotka. Ta, jak jsme se dozvěděly, 
je hojně využívána i Českou společností 
dialýzovaných pacientů.

Dojmy z této exkurze byly pro nás velmi 
smíšené. Největším rozčarováním byly 
hygienické podmínky, ty by u nás rozhod-
ně nebyly dostačující. Na druhou stranu 
je nemocnice vybavena moderní techni-
kou, lékaři jsou plně kvalifikovaní, studia 
absolvovali a atestace většinou získáva-
li v Evropě. Dalším nedostatkem je, že 
chybí střední a nižší zdravotnický perso-
nál. V Egyptě nejsou zdravotnické školy, 

a proto zde pracují pouze proškolení 
muži. Ženy jsme zde viděly pouze dvě 
a obě byly nuceny pracovat z rodinných 
důvodů, byly – dle tlumočnice – odvr-
ženy rodinou (egyptská žena nepracuje, 
stará se o děti a domácnost a rodinu živí 
muž). 
I přes některé nedostatky jsme byly rády, 
že jsme vše viděly na vlastní oči. Odjíždě-
ly jsme spokojené, ale přes to s přáním, 
aby nás nepostihla „Faraonova kletba“ 
a nemusely jsme využít služeb zdravot-
nických zařízení v Egyptě.

raDY PrO TurISTY V egYPTě
Před cestou do Egypta je třeba uzavřít 
v České republice zdravotní pojištění, 
zde neexistuje systém pojištění pro cizin-
ce. Cena za lůžko v soukromé nemocnici 
může dosáhnout až 1000 amerických do-
larů za den.
Je-li turista pojištěn, pak akutní případy 
ošetří lékaři většinou zdarma, chronická 
onemocnění si musí pacient hradit téměř 
vždy hotově a poté si to vyřídit se svojí 

zdravotní pojišťovnou. Telefonní číslo 
ministerstvem sociálního zabezpečení 
organizované první pomoci je 123. 
Při vstupu do země není vyžadován mezi-
národní očkovací průkaz, doporučuje se 
ale mít očkování běžná v České republice.

Při dlouhodobějším pobytu mimo hotely 
se doporučuje očkování proti břišnímu 
tyfu a meningitidě A a C a velmi užitečné 
je očkování proti žloutence typu A a B. 

A na závěr, co dělat, dle místních lékařů, 
objeví-li se „Faraonova pomsta“: začít 
ihned s léčbou, nemáme-li český Ercefu-
ril, dají se v egyptských lékárnách zakou-
pit Antinal, Drotazide, Diax, Streptoquin. 
Pro děti se dá koupit Antinal a Drotazie 
ve formě sirupu. Pokud uvedené léky ne-
zastaví problém do 24 hodin, je lepším 
řešením vyhledání lékaře, především při 
onemocnění malých dětí. Jako prevence 
se doporučuje pravidelné užívání sli-
vovice, ale to je doporučení od českých 
turistů.

Seminář byl díky návštěvě místní nemoc-
nice velmi zajímavý a přínosný. Rozhodně 
doporučujeme všem, aby takovéto mož-
nosti, nevšedního zážitku a porovnání 
našeho zdravotnictví se zdravotnictvím 
v destinacích, které známe pouze jako 
rekreační, využili. 

Zdeňka Bejvlová 
Kamila Krčmářová  

oddělení rizikového těhotenství 
Masarykova nemocnice UL, o.z.

Pohled na egyptské zdravotnictví Masarykova nemocnice

Dialyzační jednotka

Ultrazvuk 

Dětská úrazová chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem a Dětské oddělení Nemocnice Teplice obdržely výtěžek 
charitativního golfového turnaje, který pořádala ředitelka ob-
čanského sdružení „Šance dětem“ romana Bendová na golf 
resortu Barbora v Oldřichově na Teplicku.
Šek v hodnotě 213 555 korun převzali za Masarykovu ne-
mocnici v Ústí nad Labem primář dětské úrazové chirurgie  
MUDr. Petr Polák a ředitel nemocnice MUDr. Jiří Madar. Druhou 
polovinu daru v té samé výši převzali také zástupci teplické ne-
mocnice, primář dětského oddělení MUDr. Jaroslav Procházka 
a ředitel nemocnice Ing. Robert Pelíšek.
Darované prostředky použije Dětská úrazová chirurgie Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem na pořízení dalších monitorů 
vitálních funkcí a na výměnu operačních světel na dětské chi-
rurgii. Dětské oddělení teplické nemocnice použije peníze na 
vybavení pokojů určených pro matky s dětmi.
Charitativní golfový turnaj se konal pod záštitou Ing. Petra Ben-
dy, předsedy představenstva KZ, a.s. Ceny vítězům předával Jiří 
Paroubek, poslanec PČR za Ústecký kraj.

Jiří Vondra 
tiskový mluvčí

KZ, a.s. obdržela výtěžek z charitativního golfového turnaje
v hodnotě 427 110 Kč

Z rukou Petry Paroubkové přebírá šek ředitel Nemocnice 
Teplice Ing. Robert Pelíšek 

Novorozenecký/kojenecký pokoj 
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TrOcHa HISTOrIe
Přednemocniční a nemocniční neodklad-
ná péče se v České republice vyvíjely 
dlouhou dobu společně. Progresivní myš-
lenky, týkající se organizace neodkladné 
péče, přicházely v 80. letech i ze záchran-
ných služeb, které fungují jako samostat-
ný subjekt řádově již desítky let.
První myšlenky (MUDr. František Ždichy-
nec) se promítly do vybudování Nemocni-
ce Záchranné Služby (NEZASu). Centrální 
příjem v této nemocnici fungoval jako 
jeden z prvních v tehdejším Českoslo-
vensku. Dle dnešní terminologie v pra-
covní době fungoval jako vysokoprahový, 
a dále jako útočiště pro pacienty, které 
nebylo možno udat jinde. Vysoké procen-
to těchto „neudatelných“ pacientů tvořili 
pacienti nejtěžší. Do doby sehnání a „vy-
telefonování“ volného lůžka byl pacient 
ošetřován na lůžkách NEZASu. Centrální 
příjem NEZASu patřil k oddělením, kte-
rá se v České republice nejvíce přiblížila 
americkým urgentním příjmům.
Největším přínosem z doby fungování 
NEZASu je to, že urgentní příjem je vý-
razným přínosem pro lékaře i pacienty 
a že by oddělení pro příjem nejtěžších 
pacientů měla být budována pouze ve 
velkých nemocnicích.

V roce 1999 provozovalo v České repub-
lice urgentní příjem (UP) asi 20 nemoc-
nic, ale jednalo se o velmi heterogenní 
skupinu. Měly různě nastavený práh či 
oborovou příslušnost pro přijetí pacien-
tů. Mezioborový charakter mělo pouze 
11 UP v republice.

Nejdůležitějším důvodem budování ur-
gentních příjmů mezioborových je plynu-
lá návaznost přednemocniční a nemoc-
niční neodkladné péče tak, aby se zcela 
eliminovalo tzv. příjmové vakuum.

eMergeNcY 
POMOc V NeMOcI I ÚraZu
V Masarykově nemocnici v Ústí nad La-
bem, o.z. splňuje emergency požadavky 
na urgentní příjem současnosti ve velké 
nemocnici. Je to mezioborový příjem, ja-
kýsi filtr vstupu do nemocnice. Měla by 
se zde odehrávat péče především o akut-
ní pacienty, ale nevyhneme se ani suplo-
vání práce praktických lékařů či chronic-
kých ambulancí.
Ošetřujeme zde pacienty, kterým selhá-
vají životní funkce, jejichž stav lze ozna-
čit jako život ohrožující, dále s akutním 
problémem, tj. s náhle vzniklou přího-
du, kde můžeme očekávat další progre-

si choroby, nebudou-li tito včas ošetřeni 
v nemocnici ať už ambulantně, nebo na 
lůžkách. Další velkou skupinou jsou paci-
enti, přicházející s doporučením od prak-
tického lékaře či z chronické ambulance, 
jsou to pacienti, jejichž stav zřejmě bude 
vyžadovat dlouhodobější řešení cestou 
hospitalizace. 
První kontakt s velkou skupinou pacien-
tů, přicházejících do Masarykovy nemoc-
nice – ošetření personálem, diferenciální 
diagnostika, vyšetření laboratorní, lec-
kdy první léčba, zabezpečení vitálních  
funkcí – se odehrává právě na emergen-
cy. Součástí našeho urgentního příjmu 
jsou jednak ambulance, zákrokový sálek, 
jednak lůžková část s 6 vyšetřovacími 
lůžky a se 3 resuscitačními, akutními lůž-
ky. Ambulancí je celkem 6: interní, neu-
rologická, ambulance kde se vyšetřují 
urologičtí event. gynekologičtí pacienti, 
ambulance chirurgická, traumatologická 
a tzv. izolace pro infekční pacienty. V lůž-
kové části se vyšetřují, léčí pacienti bez 
ohledu na typ choroby, ale dle závažnosti 
stavu. Jde o pacienty ve stavu vyžadují-
cím vyšetření, ošetření na lůžku. Nemusí 
jít jen o fyzický stav, lůžko může vyžado-
vat i momentální psychický stav pacien-
ta. V další části jsou 3 resuscitační lůž-
ka, vybavená monitorovacím systémem, 
ventilátory.
V Masarykově nemocnici mnoho let fun-
guje traumatologické centrum s velikou 
spádovou oblastí. Vzhledem k narůsta-
jícímu provozu na silnicích, ke snadné  
dostupnosti „rychlých“ aut, vzhledem 
k oblíbenosti adrenalinových sportů ne-
ustále množství úrazů narůstá. Ať už se 
jedná o drobná poranění, s nimiž při-
cházejí či přijíždějí pacienti sami, nebo 
na druhé straně pacienti s polytrau-
matem, které přiváží záchranná služba  
nebo letecká záchranná služba, funguje 
zde emergency jako první a leckdy zásad-
ní vstup do traumatologického centra.  
Na lůžka emergency bezprostředně 
navazuje možnost rtg, sono vyšetření,  
CT, magnetická rezonance, jednoduchá  

eMergeNcY, urgeNTNí PříjeM – vstupní brána nemocnice
 Masarykova nemocnice

(tedy technicky) a přímá je i cesta na 
operační sály, odkud pak je už pacient 
směrován buď na intenzivní lůžka nebo 
na traumatologické oddělení. Jsou jasná 
doporučení, při kterých poraněních, úra-
zech, mechanismech úrazu, mají být pa-
cienti směrováni nejlépe přímo z terénu, 
event. neprodleně ze spádové nemocnice 
do traumacentra. I počet těchto pacientů 
narůstá, přijíždějí opět na emergency a to 
i po předem domluveném překladu ze 
spádových menších nemocnic. Na emer-
gency se pak odehrávají vyšetření konzi-
liářů, laboratorní vyšetření, zajištění krví, 
plasmou, event. antibiotiky, ordinují se 
a zabezpečují vyšetření komplementu. 
Pro pacienta je komfortnější tento pří-
stup, nemusí „cestovat“ po nemocnici, 
po ambulancích. Je vyšetřen v rámci akut-
ních lůžek emergency. Bezprostředně na 
akutní lůžka emergency navazuje tzv. 
žlutá chodba, která je jednak vstupem 
pro záchrannou službu, pro leteckou zá-
chrannou službu s pacienty ohroženými 
bezprostředně na životě, u kterých musí 
být transport co nejrychlejší a nejjedno-
dušší, dále chodbou k operačním sálům 
a navíc je vybavena a schopna se přemě-
nit v improvizovanou jednotku intenzivní 
péče v případě hromadného neštěstí.

Na urgentním příjmu Masarykovy ne-
mocnice je každý měsíc ošetřeno  
2500 až 3000 pacientů s naprosto nejrůz-
nější závažností, charakterem, či typem 
onemocnění. UP zde funguje již 7. rokem, 
od 1. 3. 2008 jako samostatné oddělení. 
Emergency je v rámci velké nemocnice, 
kterou MN jistě je, nezbytným odděle-
ním, které výrazně zlepšilo a urychlilo pr-
votní péči o pacienty, zejména o pacienty 
v závažném či kritickém stavu.

MUDr. Jana Bednářová  
primářka oddělení emergency 
 Masarykova nemocnice UL, o.z.

Společnost Krajská zdravotní, a.s., sdružu-
jící nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, 
Teplicích, Mostě a Chomutově, podala v září 
roku 2008 celkem osm projektů se žádostí 
o finanční prostředky z Regionálního operač-
ního programu Severozápad (ROP), podané 
v rámci oblasti podpory 1.3 – Infrastruktura 
v oblasti rozvoje lidských zdrojů. V sedmi 
projektech společnost uspěla.
Pět projektů se týkalo dovybavení nemocnic zdravotní technikou, jeden projekt byl 
na pořízení systému robotické chirurgie a jeden se týkal optimalizace logistických 
a obslužných procesů na úrovni pěti nemocnic společnosti. Pro jednotlivé nemoc-
nice byly tak říkajíc „na míru“ připraveny projekty, které jim pomohly s doplněním 
zdravotnického zařízení a techniky a modernizací přístrojového vybavení.
Ve vybaveních nemocnic nově přibyly hlavně přístroje na akutní péči a diagnosti-
ku. Schválené projekty představují hodnotu 589 milionů korun, z nich 530 milionů 
by mělo přijít z ROP Severozápad. Přes 318 milionů už Krajská zdravotní zaplatila, 
a 239 milionů již obdržela z ROP. Dalších 212 milionů Krajská zdravotní, a.s. v rámci 
projektů zaplatí a následně bude žádat o proplacení Úřad regionální rady.
Společným cílem skupiny projektů je zkvalitnění a modernizace infrastruktury pro 
zdravotnictví vybavené novými technologiemi a jejich následné využití pacienty 
Krajské zdravotní, a.s. při poskytování zdravotní péče a to prostřednictvím doplnění 
zdravotnického zařízení, přístrojového vybavení a ICT. To výrazně přispěje ke zlep-
šení poskytovaných služeb především rozšířením možností diagnostických a léčeb-
ných postupů v souladu s moderními standardy v oblasti medicíny, zdravotních vý-
konů, poskytovaných Krajskou zdravotní, a.s. Dalším cílem projektu je zefektivnění 
jednotné manažerské nástavby nemocničního informačního systému, umožňující 
kontinuální sledování efektivity a kvality zdravotní péče.
Na tiskové konferenci vedení Krajské zdravotní, a.s. deklarovalo, že i nadále chce 
využívat všech možných dotací. „Chceme vybavit všech pět nemocnic technikou na 
úrovni 21. století,“ uvedl Ing. Petr Benda, předseda představenstva Krajské zdravot-
ní, a.s. Společnost například plánuje rekonstrukci stravovacího provozu v mostecké 
nemocnici, zvýšení bezpečnosti pacientů a pořízení dalších přístrojů.

Jiří Vondra 
tiskový mluvčí

Konference KZ, a.s. k projektům rOP

Ing. Eduard Reichelt, Ing. Petr Benda  
a Ing. René Budjač

Krajská zdravotní, a.s. 
uspořádala 21. září 2009 
tiskovou konferenci, na kte-
ré prezentovala projekty, 
podpořené z prostředků ev-
ropské unie prostřednictvím 
regionálního operačního 
programu regionu soudrž-
nosti Severozápad.

Ing. Miloslav Řehák

Zákrokový sálek
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Stáří je obtížně definovatelná konečná 
fáze života, charakterizovaná involuční-
mi změnami v organismu člověka.
Demografické údaje hovoří jasně: popu-
lace ve vyspělých zemích stárne, starých 
lidí přibývá. Také proto tvoří geronti ne-
malé procento klientů hospitalizovaných 
na našem interním oddělení.
Ošetřování gerontologických pacientů 
s sebou přináší mnoho ošetřovatelských 
problémů, které vyplývají z tzv. „syndro-
mů stáří“. Mezi nejčastější z nich patří:

1. POLYMOrBIDITa a MuLTIMOrBIDITa
Jsou typickým znakem stáří. Choroby vy-
volávají řetězovou reakci, vykazují mnoho 
odchylek a zvláštností, mají sklon k chro-
nicitě. Jejich klinický obraz je změněný, 
častěji dochází ke komplikacím. Geronti 
rovněž nezapadají přesně do rámce jed-
notlivých specializovaných oborů a od-
dělení.

2. SOcIáLNí IZOLace
V dnešní době není chápána jako nerov-
nost v přístupu k různým společenským 
výdobytkům, ale jako úpadek mezilid-
ských vztahů. Podílí se na ní ztráta život-
ního partnera, přátel, odchod do důcho-

du, zdravotní handicapy, strach ze smrti, 
násilí páchané na starém člověku, apod.

3. IMOBILIZačNí SYNDrOM
Soubor důsledků dlouhodobého upou-
tání na lůžko se všemi svými negativ-
ními důsledky (svalová atrofie, ztráta 
soběstačnosti, rozvoj dekubitů, TEN, or-
tostatická hypotenze a pády…). Může se 
vyvinout velmi rychle a postihovat i psy-
chickou složku osobnosti (apatie, depre-
se…).

4. DeHYDraTace a MaLNuTrIce
Na rozvoji malnutrice se podílí mnoho 
faktorů od prostého snížení chuti k jídlu 
přes mechanické obtíže s příjmem po-
travy (nevyhovující zubní protéza), až po 
nežádoucí účinky podávané chronické 
medikace. K dehydrataci přispívá i obec-
ně známé snížení pocitu žízně u starých 
lidí.

5. PSYcHIcKá aLTerace
Ve stáří dochází ke změně pořadí hodnot 
a cílů, zhoršuje se paměť, klesá logické 
myšlení, zhoršuje se vnímání. Typická je 
snížená adaptabilita a nechuť řešit ak-
tuální problémy. Nezřídka se rozvíjí syn-

drom demence, provázený poruchami 
chování, orientace a stavy zmatenosti.

6. ZTráTa SOBěSTačNOSTI
Ztrátu soběstačnosti považuji za jeden 
z nejzávažnějších problémů seniorů. Vý-
razně negativně ovlivňuje všechny výše 
uvedené geriatrické syndromy. K jejímu 
hodnocení a dokumentaci využíváme 
známé hodnotící testy (FIM – hodnocení 
funkční nezávislosti, test Barthelové…).

Nejen v domácím prostředí, ale i během 
hospitalizace je naším úkolem usilovat 
o zachování co možná největší míry so-
běstačnosti gerontologického klienta.
Péče o gerontologické pacienty na našem 
oddělení je ošetřovatelsky náročný úkol. 
Vyžaduje kromě kvalitního personálu 
také dostatek pomůcek a posílení perso-
nálního obsazení, aby mohly být potřeby 
hospitalizovaných seniorů dostatečně 
saturovány. Vhodná je také spolupráce 
týmu s dalšími odborníky (např. sociální 
pracovník, ergoterapeut, nutriční specia-
listka, logoped…).

Lenka Jelínková 
II. interní oddělení 

Nemocnice Most, o.z.

Problematika ošetřování gerontologických pacientů na interně
Nemocnice Most

Lenka Jelínková

Malé opaření čajem, odřené koleno, 
boule na hlavě, srážky a pády a spousty 
další bolesti, která může postihnout mě 
samého, byť zaviněná námi nebo někým 
jiným. Bolest, strach, úzkost toho, kdo se 
ocitne v těžké roli pacienta i bolest toho, 
kdo jen přihlíží, nebo je součástí dění. 
Pomyšlení, že nás odvezou sanitkou, po-
myšlení na to, že obtěžujeme svou boles-
tí, nás zahání do úzkých. 

Nevíme co nás čeká, zda soudit nás ne-
budou za to, jací jsme, jak vypadáme, jak 
jsme oblečeni.
Přijedeme za brány nemocnice a ta bo-
lest je tak velká, nikdo nemá bolest jak 
já, je ohromná a tolik otázek a tolik lidí 
a všichni se dívají a zírají a tolik světel, 
tolik tmy, co po mě vlastně chtějí, na co 
se ptají a ten pocit, že je to konec. 

První slova pro nás tak důležitá, oči co 
navážou kontakt, slova co nám vysvětlí 
co přijde, co bude následovat, slova útě-
chy na která tolik čekáme, která někdy 
nejsme schopni slyšet a přesto jsou pro 
nás nepostradatelná. Kdo jiný nás může 
utěšit. Není tu rodina ani přátelé, jsme tu 
sami mezi tím vším chaosem.
Někdy stačí jen letmý dotek, jeden 
úsměv navíc, úsměv co nám poví, že je 
vše v pořádku, že není konec, že přijde 
další den. 
Když další den nepřijde, vy jste ti, kdo 
naší tvář zahlédnou naposledy, vy zaha-
líte naše těla, vy povíte našim blízkým, že 
již nejsme a někdy si dlouho pamatujete 
naše jména, tváře a někdy je to hodně 
jmen a hodně tváří.
A poslední úsměvy na tváři, co již nikdy 
neuvidíte i na tváři, se kterou se ještě se-
tkáte vám připomenou, jak jste pro nás 
důležití a že vaše pomoc byla a vždy musí 
být nejen vaší obživou, ale i naplněním 
a posláním.
Všichni mají možnost volby, krom těch, 
co jsou odkázáni na vaši pomoc!!!

Petra Chládková 
anesteziologicko-resuscitační oddělení  

Nemocnice Teplice, o.z.

Pohled z druhé strany
Nemocnice Teplice

Mezinárodní den seniorů
Každý z nás registruje svátky jako Mezinárodní den matek, otců, dětí, nezapomenutelný Mezinárodní den žen, 
dokonce i svátek zamilovaných – Valentýn. Již méně se do podvědomí lidí zapsal svátek, který si zaslouží připo-
menout, tj. Mezinárodní den seniorů. Vždyť tato skupina obyvatel tvoří vysoké procento naší populace.
Naše maminky, otcové, babičky, dědové, strýci či vlídní sousedé jsou v našich životech nepostradatelní. Proto od 
1. 10. 1991 je oficiálně vyhlášený Mezinárodní den seniorů i v České republice.
Je na každém z nás, co pro nás tento svátek znamená. Pro někoho koupení květiny, laskomin nebo návštěva, která 
potěší.

redakce Infolistů

Petra Chládková: 
„Ten dotek bude důležitý i za 70 let...“
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Fotosoutěž

Děkujeme všem přispěvatelům do fotosoutěže s tématikou LETNÍ ZáŽITKY a pokračujeme dalšími příspěvky. Opět bylo 
velice obtížné vybrat ze zaslaných příspěvků právě ty nejlepší. Nepublikované snímky i nadále zůstávají v redakčním  
archivu. Za 1. místo výherce obdrží soupravu keramických nožů značky ceratio od společnosti Högner, s. r. o. a pro další oce-
něné jsou připraveny věcné ceny, které si mohou vyzvednout na adrese redakce INFOLISTŮ v 5. patře u vedoucího redaktora  
Mgr. Josefa Rajcherta. 

VYHODNOceNí SOuTěže Na TéMa LeTNí ZážITKY

1. místo
Duhy – Lucie Janalíková

2. místo 
Ohéééň – Libor Dostál

3. místo 
Co nového u sousedů – Ivana Doležalová

Èistý vzduch pro každého
Souèasný nárùst alergií a astmatu volá po progresivních øešeních. Èasté luxování èi vìtrání vždy nestaèí. Zajímavým pomocníkem se v poslední 
dobì ukazují zejména èistièky vzduchu. Dùmyslné systémy filtrace pomáhají ze vzduchu odstranit nežádoucí èásteèky. Bohužel samotné filtry 
jsou díky postupnému zanášení slabým místem – nejen že omezují výkon, ale pozdìji redistribuují usazené neèistoty zpìt do vzduchu. Èistièka 
Ionic-CARE Triton X6 sází na praktický elektrostatický filtr, který není potøeba mìnit a jeho úèinnost prùbìžné neklesá. Pouze je ho nutno obèas 
setøít vlhkým hadøíkem. Triton X6 využívá pro filtraci tzv. elektronový vítr. Filtrace je tak naprosto bezhluèná a zaøízení navíc funguje také jako 
generátor zdraví prospìšných iontù. Elektrostatický filtr je schopný odstranit 93 % všech polétavých neèistot jako jsou prach, alergeny, pyly, 
plísnì, mikroprach èi dokonce cigaretový kouø. Tím pomáhá lépe dýchat každému, nejen alergikùm a astmatikùm.

Triton X6
Ionic-CARE

www.ionic-care.czCena: 3333 Kc̆

Sponzor fotosoutěže 
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redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a.s. k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu. 
O čem chcete v Infolistech číst, o čem chcete diskutovat, eventuálně tip na osobnost, pracoviště nebo diagnostickou a léčebnou 
metodu. rádi se budeme Vašimi náměty zabývat! Neváhejte a napište nám! Infolisty jsou Vaším časopisem! 
Kontakt: Mgr. josef rajchert a jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a.s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.s. místo konání
5. 10. 2009 Seminář „První pomoc u akutních stavů“ CVDV MNUL – učebna III.

5. 10.–14. 12. 2009 Certifikovaný kurz „Mentor klinicko-pedagogické praxe v ošetřovatelství“ CVDV MNUL – učebna IV.
6. 10. 2009 Konference „Hospicová péče v domácím prostředí“ – akce již naplněna CVDV MNUL – učebna III.
8. 10. 2009 Celostátní konference „Emergency“ – akce již naplněna CVDV MNUL – učebna III.

13. 10. 2009 Seminář „Metadonový program a detoxifikace“ CVDV MNUL – učebna III.
15. 10. 2009 Konference „Aktuality v dermatovenerologii“ CVDV MNUL – učebna III.
19. 10. 2009 Konference „Medicínské právo“ CVDV MNUL – učebna III.
20. 10. 2009 Školící akce „Centrální žilní vstupy“ – akce již naplněna CVDV MNUL – učebna V.
22. 10. 2009 Regionální odborná konference všeobecných sester a lékařů:  

„Ošetřovatelská péče v urologii“ – změna termínu
KZ, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. 
– sál „O“, poliklinika

21. 10.–10. 2. 2010 Akreditovaný kvalifikační kurz „Řidič dopravy nemocných a raněných“ CVDV MNUL – učebna I.
22. 10. 2009 II. Regionální konference „Zobrazovací metody“ CVDV MNUL – učebna III.
22. 10. 2009 Regionální konference sester Kino Sněžník – Děčín
23. 10. 2009 Den stomiků – pro pacienty CVDV MNUL – učebna III.
27. 10. 2009 Regionální konference „Asistovaná reprodukce“ – akce již naplněna CVDV MNUL – učebna III.

2. 11. 2009 Konference „Péče o neklidného pacienta“ CVDV MNUL – učebna III.
3. 11. 2009 III. Regionální konference „Mamologický den“ CVDV MNUL – učebna III.
4. 11. 2009 Konference „Laboratorní metody VIII.“ CVDV MNUL – učebna III.
5. 11. 2009 Konference „Ošetřování chronických ran a defektů“ CVDV MNUL – učebna III.
9. 11. 2009 III. Konference „Hygiena zdravotnických zařízení“ CVDV MNUL – učebna III.

10. 11. 2009 Konference chirurgických sester CVDV MNUL – učebna III.
11. 11. 2009 VII. Regionální odborná konference 

 „Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech“
KZ, a.s. – Nemocnice Most, o.z.  
– kinosál

11. 11. 2009 Konference „Transplantační program“ – akce již naplněna CVDV MNUL – učebna III.
11. 11. 2009 Regionální konference  

„Napříč klinickými obory a laboratorním komplementem“
KZ, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. 
– sál „O“, poliklinika

19. 11. 2009 Konference „Prezentace centra robotické chirurgie“ CVDV MNUL – učebna III.
19. 11. 2009 XIV. Regionální konference nelékařů – zdravotnické právo,  

problematika drogově závislých
Kino Oko – Chomutov

24. 11. 2009 Seminář „Nejčastější kožní choroby a jejich ošetřování“ CVDV MNUL – učebna III.
26. 11. 2009 Seminář „Novinky v kardiologii“ CVDV MNUL – učebna III.
26. 11. 2009 Školící akce „Enterální a parenterální výživa v praxi“ CVDV MNUL – učebna V.
17. 12. 2009 Seminář „Alkohol a játra“ – akce již naplněna – změna termínu CVDV MNUL – učebna IV.

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

Strukturální a personální změny v KZ, a.s.

Bc. Lenka Benešová, vedoucí personálně-právního odboru

Od 1. 9. 2009 – sloučením oddělení urologie a centrálních operačních sálů a centrální sterilizace vzniká nové Oddělení 
robotické chirurgie, urologie a sálů (OrcHuS), funkci primáře vykonává MuDr. jan Schraml.

od
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9 Masarykova nemocnice, o.z.

Iva černá 
se stala vrchní sestrou  
ženského oddělení.

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

od
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9 Nemocnice Teplice, o.z.
MuDr. Vlastimil Woznica 
se stal náměstkem pro  
zdravotní péči  
Nemocnice Teplice, o.z.


