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Odborná konference k 60. výročí  samostatné traumatologie v Ústí nad Labem

Oddělení úrazové chirurgie pořádá pod-
zimní krajské semináře již mnoho let. 
Jsou příležitostí ke kontaktům s trau-
matology z celého kraje i širšího okolí 
a slouží k lepšímu vzájemnému poznání 
a spolupráci. Letos jsme si předsevzali, 
vzhledem k 60. výročí samostatného od-
dělení, uspořádat akci mnohem význam-
nější. Po nemalém organizačním úsilí, 
na kterém se podílelo mnoho lidí, moh-
la konference proběhnout. Přihlásilo se 
větší množství zájemců jak do lékařské 
sekce, tak i do nelékařské sekce a koneč-
ná bilance prezence ukázala, že se účast-
nilo, ať aktivně či pasivně, 136 lékařů 
a 187 sester. 
Program konference zahájil ve čtvr-
tek 18. 10. 2012 v 17.00 hodin primář 
úrazové chirurgie MUDr. Karel Edel-
mann, Ph.D. a poté slovo dostal 
MUDr. Jiří Madar, náměstek ředitele pro 
léčebnou péči KZ, a. s., který nad kon-
ferencí převzal záštitu. Velmi zajíma-
vou přednášku o historii traumatologie 
v Ústí nad Labem přednesl emeritní pri-
mář MUDr. Jan Houser. Po něm primář 
MUDr. Daniel Nalos z ARO naší nemocni-
ce dokumentoval 60 let spolupráce mezi 
oběma odděleními. Pak už následova-
ly přednášky vzácných hostů. Nejprve 
promluvil profesor MUDr. Oldřich Čech 
z vinohradské Ortopedicko-traumatolo-
gické kliniky, živoucí legenda nejenom 
české a slovenské ortopedie, ale vý-
znamná osobnost v evropském měřítku. 
Prof. Čech má k ústecké traumatologii 
dlouholetý a vřelý vztah, který začal už 
za primáře Dolejšího a Trefného a po-
kračuje dodnes. S přednáškou o historii 
německé traumatologie vystoupil další 
vzácný host prof. Dr.Med. Stefan Ram-
melt, který pracuje v Drážďanech na kli-
nice profesora Zwippa. S touto klinikou 
udržujeme už více let velmi úzké přátel-
ské vazby, díky kterým jsme se dostali 
na špici v chirurgii nohy v naší republi-
ce. Podobně vřelé vztahy se slovenský-
mi kolegy a přáteli potvrdila přítomnost 
a přednáška prof. MUDr. Petera Šimka 
z Bratislavy, hlavního odborníka pro úra-
zovou chirurgii na Slovensku. Tato úvaha 
o dalším směrování traumatologie se se-
tkala s velkým ohlasem. O historii brněn-
ské Úrazové nemocnice a operativě páte-
ří pojednal prof. MUDr. Peter Wendsche. 

Vyvrcholením slavnostní části první-
ho dne konference bylo ocenění dlou-
holetého primáře úrazové chirurgie 
doc. MUDr. Otto Trefného, CSc., kterému 
byla udělena na návrh ČSÚCH ČLS JEP 
„Medaile doc. MUDr. Kamila Typovské-
ho, CSc.“ za celoživotní úsilí věnované 
rozvoji úrazové chirurgie. 
Po této oficiální části pokračoval večer již 
neformálně nejprve „překvapením“, což 
byla exkurze do historie a přehlídka se-
sterských uniforem a poté se již rozprou-
dila naplno volná zábava a byl prostor 
k přátelským setkáním a zavzpomínání 
s bývalými i současnými kolegy a spolu-
pracovníky, příznivci úrazové chirurgie. 
Odborná část konference pokračova-
la od 9.00 hodin v pátek 19. 10. 2012 
a byla již rozdělena na lékařskou a nelé-
kařskou sekci. V sesterské sekci zaznělo 
celkem 18 sdělení, která se týkala jak 
ošetřovatelského procesu, hlavně s ohle-
dem na moderní trendy ošetřování ran, 
tak i podílu např. instrumentářek na ope-
rativě různých typů poranění. V lékařské 
sekci zaznělo celkem 24 přednášek, 
které potvrdily jak vysokou úroveň pra-
covišť jednotlivých přednášejících, tak 
i schopnost dobré výsledky jasně a prů-
kazně prezentovat. Už minulý rok jsme 
hostili několik přednášejících z Drážďan, 
a to jak z Uniklinik, tak i z Městské ne-
mocnice Dresden-Neustadt. Letošní za-
hraniční blok svojí úrovní předčil mnohé 
celostátní akce a přinesl mnoho nových 
poznatků všem kolegům z celého kraje. 
Další blok přednášek prokázal interdisci-
plinární kooperaci napříč obory a prezen-
tovali se v něm kolegové z emergency, in-
tenzivní péče, neurochirurgie, chirurgie, 
ortopedie a rehabilitace v Masarykově 
nemocnici. Poslední, již odpolední, blok 
se zabýval končetinovou traumatologií 
a prezentovali se v něm domácí autoři.
Celá akce měla už na místě velmi dob-
rý ohlas a prokázala, že tak zajímavý 
a pestrý obor, který vyžaduje spolupráci 
mnoha specialistů, dokáže přitáhnout 
mnoho zajímavých lidí nejenom k práci, 
ale i k dobré zábavě. Těšíme se příští rok 
na shledanou. 

prim. MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. 
úrazové centrum 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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PoPisky k fotografiím:
1. Prof. MUDr. Oldřich Čech, Dr.Sc. – emeritní 

přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky 
FNKV Praha, legenda české i světové úrazové 
chirurgie a ortopedie. 

2. MUDr. Petr Obruba – vědecký sekretář 
a organizátor konference.

3. Vrchní sestra úrazového centra Masarykovy 
nemocnice Bc. Soňa Brabcová.

4. Prim. MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
5. Přehlídka sesterských uniforem.
6. Prof. Dr. Med. Stefan Rammelt z Klinik 

für Unfall und Wiederherstellungschirurgie, 
Uniklinik Dresden.

7. Prof. MUDr. Peter Šimko, přednosta Kliniky 
úrazovej chirurgie z Dérerovej FNsP v Bratislavě 
Kramároch.
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Semináře, Sympózia, Kongresy

Společenskou předehrou byla ranní gol-
fová procházka na Janově, kde zájem-
ci z řad účastníků poměřili své golfové 
umění na férvejích a greenech. Objedna-
né počasí bylo příjemnou kulisou. 
Odborná část programu odstartovala 
krátce po 14.00 hodině odpoledne slav-
nostním zahájením. Po krátkém uvítání 
primářem Rejholcem promluvil primátor 
města Děčína, který ocenil úlohu nemoc-
nice v chodu života města a popřál zdar 
odbornému jednání sympozia. Krátce 
taktéž uvítal účastníky předseda před-
stavenstva pan Mgr. Radek Scherfer. 
Čtvrteční odborná část lékařské sekce 
byla věnována zejména traumatologii, 
kde byly ke slyšení přednášky kolegů 
z traumacentra, traumatologie liberecké 
nemocnice, něco z domácí provenien-
ce, přednášky kolegů z Přerova či Mladé 
Boleslavi a dětského traumacentra Ús-
teckého kraje. Doplněny byly zajímavost-
mi z neurochirurgie a z následné péče 
po úrazech – tedy z oblasti rehabilitace, 
které byly prezentovány ze zkušeností 
v Lázních Jáchymov. A bílou vránou byla 
přednáška prim. Dernera, která měla být 
logicky v bloku břišní chirurgie a týkala 
se radiofrekvenčních intervencí pro ma-
lignity, nicméně přednáška v zahraničí 
nás přinutila k improvizaci.
Sesterská sekce tohoto dne byla věno-
vána především problematice spinální 
jednotky a diagnózám tam řešeným v po-
dání sestřiček liberecké Spinální jed-
notky. K tomu byly k slyšení zkušenosti 
sestřiček perioperační péče přerovských 
operačních sálů, standardních lůžek dě-
čínské chirurgie a poznatky personálu 
libereckého Neurocentra. 
Po ukončení čtvrteční odborné části 
byl na pořadu přípitek a poté prohlídka 
děčínského zámku včetně letos nově 
otevřených prostor. Následoval raut 

s ochutnávkou žernoseckých, roudnic-
kých vín a vín vinařství Hrdina a dcera. Ji-
nak se vedly nezávazné řeči, probírala se 
odborná i politická a zcela lidská témata 
a vše bylo podbarveno klasikou smyčco-
vého kvarteta.
V pátečním ránu jsme začali jednat ještě 
chvilku v duchu traumatologie, kdy své 
znalosti dala k dispozici naše bývalá ko-
legyně Dr. Horáčková (dříve Blšťáková), 
která je nyní angažována v Ústavu chirur-
gie ruky. V tradici bývalých zaměstnanců 
pak pokračovala přednáška kolegy Sme-
tany o organizaci chirurgie v saském pří-
hraničí, bylo zajímavé porovnat možnosti 
malé nemocnice tzv. centralizovaného 
Německa s přístupem současného vede-
ní chirurgické společnosti a MZ ČR. 
V dalším bloku byly prezentovány 
prof. Gürlichem a kolegou z Motolské 
nemocnice poznatky týkající se trom-
bembolie a malignit. Poté v rychlém 
sledu následovaly prezentace chirurgie 
z Mostu, Ústí nad Labem a Děčína z ob-
lasti komplikací otevřené chirurgie. Další 

blok byl věnován novinkám a zajímavos-
tem z oblasti laparoskopické a robotické 
chirurgie. 
V posledním bloku jsme vyslechli před-
nášky kolegů ústecké kliniky – doyena 
severočeské chirurgie Dr. Janíka o onko-
logické chirurgii prsu, kolegy Procházky 
o někdy opomíjené problematice peri-
ferních amputací. Blok zakončil kolega 
Plzák informacemi o novinkách prokto-
logie.
Sesterská sekce probíhala opět paralel-
ně, nejprve se prezentovaly vyslankyně 
dětského traumacentra v Ústí nad Labem 
zkombinované se zkušenostmi anestezi-
ologické ambulance Nemocnice Děčín. 
V další sekci přednesly své přednášky 
sestřičky děčínské chirurgie se svými 
zkušenostmi o tupém poranění břicha, 
novinkách v 3D laparoskopii a chirurgic-
kých komplikacích diabetu. 
V závěrečné sekci se prezentovaly zá-
stupkyně dětského traumacentra a chi-
rurgické kliniky Masarykovy nemocnice 
sdělením o častých poraněních dětí 
a zkušenostmi stomické péče.
Co závěrem? Velkým potěšením byla 
účast pana docenta Trefného, je pro nás 
ctí, že si našel čas a zúčastnil se. Určitě 
bych chtěl poděkovat všem přednášejí-
cím, účastníkům, ředitelce zámku (která 
nám vycházela ve všem vstříc), sponzo-
rům, kteří svými příspěvky umožnili, aby 
se akce mohla konat, pořádající agentu-
ře, která se již podruhé zasloužila o snad 
zdárný průběh, představitelům města, 
vedení společnosti. Snad je mi trochu 
líto, že rozdělením na část traumatolo-
gickou a obecně chirurgickou se rozděli-
li účastníci na čtvrteční a páteční, což je 
škoda. Protože ti čtvrtečněpáteční slyší 
i zajímavosti, které nikdy nedělali a dělat 
nebudou, ale jsou to zajímavosti, zkuše-
nosti, ale zejména setkání s lidmi, s kte-
rými bychom si měli co říci. No uvidíme, 
třeba seženeme za 2 roky zase nějaké 
peníze a nějaké lidi, kteří chtějí ukázat, 
že něco dělají. 

prim. MUDr. Jan Rejholec  
chirurgické oddělení  

Nemocnice Děčín, o. z.

Děčínské chirurgické dny II.
Nemocnice Děčín

18. 8. 1900 byla do provozu uvedena Nemocnice Franze Josefa v Děčíně, nynější 
součást Krajské zdravotní, a. s. Chirurgické oddělení děčínské nemocnice uspořá-
dalo k tomuto výročí před dvěma lety odborné sympozium s výstavou zdravotnické 
techniky. Letos jsme uspořádali druhý ročník. Záštitu nad akcí převzal primátor měs-
ta Děčína pan František Pelant a předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. 
Mgr. Radek Scherfer. Akce se konala ve dnech 13. a 14. září v nádherných prostorách 
děčínského zámku, který, oproti minulému ročníku, byl otevřen po rekonstrukci celý. 

Naši neurologové v zahraničí
Nemocnice Chomutov 

Program kongresu byl velmi široký a bo-
hatý – od teaching kurzů, workshopů, 
posterů, přednášek k velmi zajíma-
vým a přínosným vědeckým sdělením. 
Kongres byl členěn na řadu výukových 
programů a odborných částí. Ústřední-
mi tématy byly: cerebrovaskulární one-
mocnění, extrapyramidová onemocnění 
a Parkinsonova nemoc, neuropatická 
bolest, demence, roztroušená skleróza 
mozkomíšní, epilepsie, neuromusku-
lární onemocnění a další neurologická 
onemocnění. V sekci neuromuskulárních 
onemocnění byla prim. MUDr. J. Neu-
mannem prezentována původní práce 
na téma „Tyreotoxická periodická pa-
ralýza“. Jedná se o velmi vzácné, akut-
ní a potenciálně letální onemocnění. 
Byla uvedena kazuistika 40letého muže 
s hypertyreózou a rychle progredující 

svalovou slabostí při hypokalémii. V ČR 
se jedná o raritní onemocnění. Díky včas-
né a správné diagnostice a adekvátní 
léčbě došlo k plnému vyléčení, muž je 
bez jakýchkoli neurologických násled-
ků. Cílem sdělení bylo upozornit, že 
i na tento typ obrny je třeba u pacientů 
se svalovou slabostí myslet, zvláště jed-
ná-li se o mladého muže s hypertyreó-
zou. U disponovaných jedinců dochází 
k akutní atace paralýzy při rychlém a vý-
razném poklesu hladiny sérového draslí-
ku (pod 2,5 mmol/l) a ztrátě dráždivosti 
membrán svalových vláken v důsledku 
nadbytku tyreoidálních hormonů, kte-
ré potencují masivní přesun kaliových 
iontů intracelulárně. Abstrakt tohoto za-
jímavého sdělení byl publikován v Euro-
pean Journal of Neurology (impakt faktor 
3.692). Práce byla na tomto kongresu 

Ve dnech 8. 9. – 11. 9. 2012 aktivně reprezentoval KZ na 16. Evropském neurologic-
kém kongresu (Congress of European Federation of Neurological Societies), který 
se konal ve Stockholmu, primář chomutovského neurologického oddělení MUDr. Jiří 
Neumann. Jednalo se o nejvýznamnější evropský neurologický kongres, kterého se 
účastnilo více než 5000 lékařů z Evropy, Ameriky, Asie a Afriky. 

vyhodnocena jako zajímavá a přínosná 
a oceněna tím, že byla vybrána k publika-
ci do NEUROPENEWS, což je on-line verze 
magazínu Evropských neurologických fe-
derací (EFNS).

Mgr. Josef Rajchert 
redakce Infolistů

Primátor města Děčín František Pelant 
a prim. MUDr. Jan Rejholec 

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – Interní oddělení
pořádá ve spolupráci s OS ČLK a POUZP

1. ročníK regIonáLní oDborné KonferenCe
InTernISTICKý Den

úterý 20. 11. 2012 od 10:00–15:00 hod. v Ústí nad Labem

AdresA:
KZ, a. s. – MNUL, o. z. 
budova B (s heliportem)
5. patro, posluchárna č. 3
Sociální péče 3316/12A 
401 13 Ústí nad Labem

Přihlášky:
Bc. Markéta Rybínová, tiskové a organizační oddělení KZ, a. s.,  
tel.: +420 477 114 104, e-mail: marketa.rybinova@kzcr.eu
Šárka Smetanková, tel.: +420 477 112 643, e-mail: sarka.smetankova@mnul.cz
Bc. Eva Urbanová, tel.: +420 477 114 145, e-mail: eva.urbanova@kzcr.eu

pozvánka

Přednáškové prostory Centra výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a. s., Ústí n. L.
Odborný garant akce: prim. MUDr. Jiří Laštůvka, interní oddělení. 
Byla podána žádost o kreditní hodnocení akce od POUZP dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. a od ČLK dle Stavovského předpisu 
ČLK č. 16.

MUDr. Jiří Neumann
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na obvazovém materiálu, kterým jsou 
po celou dobu zakryty. Použité larvy se 
ukládají do pytlů a likvidují jako biologic-
ký odpad.

Na našem oddělení tuto metodu, pod 
vedením MUDr. Alexandra Želtkeviče, 
s úspěchem využíváme od roku 2010. 
A to především u pacientů, jimž nepo-
mohla jiná léčba. K použití larev je sa-
mozřejmě nutný souhlas pacienta a také 
jeho ochota vyzkoušet tento alternativní 
způsob léčby.

Šárka Schreilová  
konzultantka pro chronickou ránu 

chirurgické oddělení  
Nemocnice Most, o. z.

Jedná se o bezbolestnou léčbu otevře-
ných ran, která přináší velice dobré vý-
sledky. Larvy nejsou schopny porušit ži-
vou tkáň ani zdravé buňky, přesně tedy 
kopírují hranici mezi infikovanou a zdra-
vou tkání. Při tomto odstraňování odum-
řelé tkáně jsou tak daleko přesnější, než 
skalpel jakéhokoli chirurga. Larvy tedy 
můžeme nazvat zázračným biologickým 
nožem. Dokážou totiž velmi efektivně 

léčit bércové vředy, popáleniny a dal-
ší nekrotické a infikované rány. Sekret, 
který larvy produkují, je alkalické povahy 
a obsahuje vysoké množství baktericid-
ních látek. Tyto látky jsou účinné i u kme-
nů, které jsou normálně rezistentní vůči 
léčbě antibiotiky.

Larvoterapie
Nemocnice Most

Schopnosti larev „Bzučivky zelené“ znali již staří Mayové před několika tisíci lety. 
Jedná se o unikátní metodu odstranění mrtvé tkáně za pomoci zmíněného druhu 
mouchy. Aplikování této techniky, při hojení ran, však do zapomnění odsunula anti-
biotika a moderní chirurgie. 

Kontejner s larvami

Před aplikací

Po druhé aplikaci

Před vstupem na oddělení porodnice vás 
přivítá zelená louka a čápi se symbolic-
kými uzlíky. Samotné oddělení je pak vy-
zdobené v podobném duchu a veselými 
barvami se snažíme navodit příjemnou 
atmosféru.
Naše oddělení poskytuje péči o matku 
a dítě od 32. týdne gravidity. O patologic-
ká těhotenství se staráme v poradně pro 
rizikové a patologické gravidity. Do této 
poradny dochází ženy s gestačním dia-
betem, gestační hypertenzí, habituálním 
potrácením v anamnéze, hrozícím před-
časným porodem, patologickými stavy 
v předešlých těhotenstvích a jinými kom-
plikacemi. V poradně pro fyziologickou 
graviditu poskytujeme péči těhotným 
ženám, které nám předávají do péče ob-
vodní gynekologové dva týdny před ter-
mínem porodu. Poradny jsou vybaveny 
moderními přístroji – kardiotokografy 
a ultrazvuky, které nám pomáhají v čas-
ném rozpoznání případných patologií.
Upřednostňujeme fyziologický způsob 
vedení porodu. Porodní asistentky kon-
trolují a vyhodnocují průběh porodu, 
stav rodičky a dítěte a podporují ženu 
v její samostatné práci. Jednotlivé fáze 
porodu s ní konzultují a vše vysvětlují 
tak, aby tomu co nejlépe porozuměla. 
Předporodní příprava (klyzma, holení) 
se provádí po dohodě s nastávající ma-
minkou. Rovněž nástřih hráze se provádí 
pouze v indikovaném případě a s jejím 
souhlasem. Personál také spolupracuje 
s doprovodem nastávající maminky a je 
zvyklý zacházet s porodními plány, které 
považuje za závazné.
Přítomnost blízké osoby u porodu je 
u nás samozřejmostí. Většinou je to otec 
dítěte, ale výjimkou není ani matka, se-
stra či kamarádka. Personálem je oso-
ba blízká přijímána velmi kladně, neboť 
svou přítomností poskytuje rodičce psy-
chickou podporu a pomáhá jí tak lépe 
zvládat stres a úzkost z neznámého pro-
středí.
Pro budoucí maminky a jejich doprovod 
pořádá naše porodnice předporodní 
kurz. Zde se snaží porodní asistentky 

vysvětlit v přijatelné a srozumitelné for-
mě vše, co se týká přípravy na porod, 
porodu a následně i šestinedělí. Kurz 
není podmínkou pro účast u porodu, je 
pouze doporučován jako vhodný. Skládá 
se ze tří částí. V té první se promítá film, 
na kterém je natočen fyziologický porod 
v prostředí našeho porodního sálu a je 
představeno porodnické a novorozenec-
ké oddělení. Tento film jsme v letošním 
roce aktualizovali, tak aby odpovídal 
nové skutečnosti a úpravám na odděle-
ní. V druhé části jsou formou přednášky 
budoucí rodiče seznámeni s přípravou 
na porod a způsoby jeho vedení u nás. 
Na tuto část navazuje volná diskuze, kde 
mají rodiče možnost zeptat se na vše, 
co je zajímá. Poslední částí je exkurze 
na porodní sál, šestinedělí a oddělení 
novorozenců. Ve spolupráci s dětským 
odd. je součástí těchto kurzů i možnost 
nácviku manipulace s miminky.
Porodní sál je vybaven moderními pří-
stroji jako jsou kardiotokografy, ultra-
zvuk a monitory fyziologických funkcí. 
Mimo moderního polohovacího porodní-
ho lůžka můžeme maminkám nabídnout 
relaxační pomůcky, jako jsou balón, ží-
něnka, vana. Dále pak porodní stoličku, 
aromalampu s vonnými oleji nebo rádio 
s CD přehrávačem pro poslech hudby. 

Pro větší komfort jsme nechali v loňském 
roce vybudovat další WC a sprchu. Po ce-
lou dobu mají maminky volnost pohybu. 
Nejsou nijak omezovány, naopak jsou 
podporovány v tom, co jim nejlépe vy-
hovuje. Porodnice splňuje desatero při-
rozeného porodu a dodržuje všech deset 
bodů k úspěšnému kojení. Pokud mají 

maminky zájem, mají možnost bondingu, 
neboli přiložení dítěte po porodu na bři-
cho matky. 
Porodnice má také certifikát pro odběry 
pupečníkové krve. 
Na oddělení šestinedělí porodní asis-
tentky sledují celkový stav šestinedělek, 
poporodní krvácení, zavinování dělohy, 
rozvoj laktace a radí nedělkám v péči 
o prsa, porodní poranění atd. V péči o no-
vorozence pomáhají maminkám dětské 
sestry a laktační poradkyně. Na celém 
oddělení je používán rooming in systém. 
Pokud to zdravotní stav matky nedovolí, 
je novorozené miminko v péči personá-
lu novorozeneckého oddělení a kontakt 
mezi nimi je zajišťován individuálně. 
Maminky u nás po porodu zůstávají 
standardně 3–4 dny a po císařském řezu 
5 dnů.
Na oddělení máme čtyři dvoulůžkové 
a dva trojlůžkové pokoje. Každý pokoj má 
své sociální zařízení. Na chodbě oddělení 
je k dispozici lednice, mikrovlnná trouba, 
rychlovarná konvice a televize. Součástí 
oddělení jsou dva nadstandardní pokoje, 
vybavené sociálním zařízením, televizí, 
telefonem a rychlovarnou konvicí.
Snažíme se o kvalitní a co nejlepší pří-
stup v péči o rodičky a šestinedělky. Spo-
kojenost klientek je pro nás velmi důleži-
tá. Díky pochvalám přímo z úst klientek 
nebo z dotazníků, které jim rozdáváme, 
můžeme říci, že se nám to daří.

Jana Dubenová  
staniční sestra  

gynekologicko-porodnické odd.  
Nemocnice Teplice, o. z. 

Seznamte se... U vchodu vás přivítají čápi – 3. díl
Nemocnice Teplice

Porodnice v teplické nemocnici slouží svým klientkám již více než třičtvrtě století. 
Za tu dobu prošla několika změnami. Nezahálíme ani v současné době a snažíme se 
porodnici neustále vylepšovat a přizpůsobovat požadavkům a náročnosti klientek. 

Tento způsob léčby je samozřejmě na-
prosto bezpečný a odpovídá všem hy-
gienickým normám. K tomuto tvrzení 
dopomáhá fakt, že jsou larvy speciálně 
připravované ve sterilním prostředí a tím 
pádem jsou sterilní i ony samy. Uchová-
vají se v malých plastových kontejnerech 
a k jejich použití musí dojít do dvaceti 
čtyř hodin od doručení na pracoviště. 
Jeden tento kontejner obsahuje buď sto 

padesát, nebo tři sta kusů 
zmiňovaných larev. Veli-
kost jedné je přibližně dva 
milimetry. 
Po aplikaci se larvy 
na ráně ponechávají čtyři 
až pět dnů, avšak tento 
postup je možno uskuteč-
nit dvakrát po sobě, cel-

ková doba léčby může tedy dosáhnout 
osmi až deseti dnů. Během této doby 
zvýší tento hmyz pětkrát svůj tělesný ob-
jem. K jejich odstranění používáme pin-
zetu a nakonec ránu vypláchneme prou-
dem vody, většina larev však zůstává již 

Malba vytváří příjemnou atmosféru

SeKreT, KTerý Larvy proDuKují, je 
aLKaLICKé povahy a obSahuje vySoKé 
MnožSTví baKTerICIDníCh LáTeK. TyTo 
LáTKy jSou ÚčInné I u KMenů, KTeré 
jSou norMáLně rezISTenTní vůčI Léčbě 
anTIbIoTIKy.

poroDnICe v TepLICKé neMoCnICI 
SLouží SvýM KLIenTKáM jIž víCe 
než TřIčTvrTě SToLeTí. 
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profil

Jaké jste absolvovala vzdělání, kdy a kam jste 
nastoupila do zaměstnání?
Vystudovala jsem SZŠ v Mostě obor dětská 
sestra a v 90. letech PSS v Brně. Do zaměst-
nání jsem nastoupila po maturitě v červnu 
1978 na novorozenecké oddělení tehdy nové 
nemocnice na kraji města – Ústavu národního 
zdraví s poliklinikou v Mostě.

Kde pracujete v současnosti a jak vás práce 
naplňuje, jaký je váš kolektiv apod. (ev. kdo 
ho vede)? 
Nyní pracuji na chirurgickém oddělení A – 
čistá operační stanice jako staniční sestra. 
Pracuji ve skvělém a spolehlivém kolekti-
vu sestřiček a lékařů pod vedením primáře 
MUDr. Františka Janů a vrchní sestry Hanky 
Bertlíkové. Velmi často se obdivuji jejich pl-
nému pracovnímu nasazení, odpovědnosti 
a přitom milému, vstřícnému chování jak 
k pacientům, rodinným příslušníkům, tak 
i k celému kolektivu. 
Současně řídím péči o stomické pacienty 
v poradně, která je součástí našeho oddělení 
od roku 2000. Mým cílem „stomasestry“ je 
schopnost pacienta přizpůsobit se novému 
životu se stomií, dokonalé zvládnutí techni-
ky ošetřování stomie, psychicky se vyrovnat 
s novým způsobem života, naučit se sobě-
stačnosti, znovu nabýt sebevědomí a pomo-
ci mu navrátit se k plnohodnotnému životu. 
Kontakt a práce s vážně nemocnými pacienty, 
se stomiky, mi v mnoha momentech života 
pomohla změnit náhled na život a přehodno-
tit žebříček hodnot.

Co se za dobu vaší práce na zmíněném 
pracovišti změnilo, co by se hodilo?
Co se za dobu mé práce na zmíněném praco-
višti změnilo? Je toho určitě mnoho. Změnily 
se operační techniky, zdravotnické materiály, 
způsoby léčby, vyšetřovací metody… Zkrátila 
se díky pokroku hospitalizační doba, zkvalit-
nila se péče o pacienty… Co bych si přála pro 
naše oddělení? Určitě bychom si přáli nové 
modernější přístrojové vybavení pro chirur-
gický JIP, pro standardní lůžková oddělení 
nová okna, modernizaci pokojů – nová lůžka, 
nábytek, modernizaci sociálních zařízení, vy-
hovující komunikační zařízení sesterna–pa-
cient, obnovení provozu centrální úpravny lů-
žek… to ale částečně tlumočím i přání našich 
pacientů… 
Jaké máte plány do budoucna, co vás baví 
a jaké máte koníčky?
Plány do budoucna? Nejsou nijak velké, ale 
pro mě jsou důležité. V první řadě být zdravá, 
užívat si pohodu se svou rodinou a vnouča-
ty… mít možnost trochu cestovat… Udržet si 
svoje zaměstnání do odchodu do důchodu… 

jana hyKLová 
STanIční SeSTra oDDěLení ChIrugIe „a“ v MoSTě, o. z.

anna vaLTerová
vrChní SeSTra na oDDěLení eMergenCy v MnuL, o. z.

Jaké jste absolvovala vzdělání, kdy a kam jste 
nastoupila do zaměstnání?
Narodila jsem se v Ústí nad Labem, kde jsem 
také vystudovala střední zdravotnickou školu. 
Svému městu jsem zůstala věrná, a tak jsem 
v roce 1984 nastoupila na oddělení úrazové 
chirurgie tehdejšího Krajského ústavu národ-
ního zdraví. Pod vedením 2 významných pri-
mářů (doc. MUDr. Otto Trefný, CSc., MUDr. Jan 
Houser) jsem na tomto oddělení pracovala až 
do roku 2003, kdy se tehdy již Masarykova 
nemocnice stěhovala do zcela nového areálu 
na Bukově. Ke své práci jsem postupně absol-
vovala Specializační studium NCONZO, Ošet-
řovatelskou péči o dospělé, dále Specializač-
ní studium Organizace a řízení zdravotnictví. 
V současné době studuji 2. rokem na VŠ zdra-
votnictví a sociální práce Sv. Alžběty.
Kde pracujete v současnosti a jak vás práce 
naplňuje, jaký je váš kolektiv apod. (ev. kdo 
ho vede)? 
Od r. 2004 pracuji na oddělení urgentního pří-
jmu, kam jsem nastoupila jako staniční sestra. 

Ten se stal v r. 2008 samostatným oddělením 
Emergency pod vedením prim. MUDr. Jany 
Bednářové, čímž jsem vlastně zůstala věrná 
své původní specializaci, protože urgentní 
příjem je charakterem práce významnou sou-
částí úrazového centra. Traumatologii mám 
ráda, ale velmi mne zajímala a zajímá prá-
ce, kde je začátek všeho dění, kde jde často 
opravdu o záchranu života. Nehledě na velmi 
pestrou práci na tomto oddělení, která je prů-
řezem celé medicíny.
Co se za dobu vaší práce na zmíněném praco-
višti změnilo, co by se hodilo?
Naše oddělení je svým charakterem velmi 
moderní a je velmi dobře vybaveno. Pracuje 
zde téměř 60členný kolektiv, který je a musí 
být velmi dobře sžitý a musí vzájemně spolu-
pracovat.
Jaké máte plány do budoucna, co vás baví 
a jaké máte koníčky?
Ani ve svých volných chvílích nepřestávám 
být zdravotníkem. Bohužel vzhledem k drob-
ným zdravotním potížím jsem již jen pasivní 

sportovec, zato však většinu své dovolené trá-
vím jako zdravotnice na letních sportovních či 
zimních lyžařských dětských táborech. Velkou 
část víkendů věnuji sportovním akcím, opět 
alespoň jako zdravotnice.
Celý život jsem aktivně sportovala, takže moje 
přítomnost na těchto akcích je nejen zálibou, 
ale současně takovou malou nostalgií.
V současné době pracuji na urgentním příjmu 
ve funkci vrchní sestry, tuto práci mám ráda 
a myslím, že jsem zde opravdu spokojena.

Mgr. Josef Rajchert, redakce Infolistů

20 let existence dětské kliniky 
v budově „d“ masarykovy 
nemocnice na bukově v Ústí nad 
labem 
Dne 25. 9. 2012 jsme si, zaměstnanci 
Dětské kliniky Masarykovy nemocni-
ce, o. z. – Krajské zdravotní v Ústí nad 
Labem, a. s., připomněli dvacáté výročí 
existence Dětské kliniky v budově „D“ 
na Bukově. 
Sešlo se nás hodně. Někteří právě začí-
nají u nás svou profesionální kariéru, jiní 
naopak jsou již hodně dlouho v důcho-
du. Někteří stále na klinice pracují, jiní již 
dávno ne. Někteří zde pracují po celou 
tu dobu, jiní se u nás jen „mihli“. Vidě-
li jsme spoustu fotek černobílých i ba-
revných, z různé doby, z akcí oficiálních 
i neoficiálních. Krátké video ze září 1992 
nám připomnělo podmínky, ze kterých 
jsme do tehdy nové budovy „D“ přišli. 
Setkání bylo milé a srdečné, plné vzpo-
mínek, ale i optimismu do budoucna. 
Díky všem, co se účastnili i pomohli se-
tkání uskutečnit.

Prim. MUDr. Jaroslav Škvor, Csc. 
Marie Růžičková (vrchní sestra dříve)  

a Bc. Marie Lulková (vrchní sestra dnes)  
Dětská klinika  

Masarykova nemocnice v UL, o. z. 

20 let existence Dětské kliniky
Masarykova nemocnice

Tři generace vrchních sester. Zleva paní Anna Listová, Marie Růžičková  
a Bc. Marie Lulková 

Generační výměny staničních sester. Zleva Eva Floriánová, Pavlína Pitnerová, Lenka 
Petráková, Mirka Švábová, Dana Kindermannová, Máša Sahulová, Jana Pokrupová

MUDr. Jan Pajerek – jeden z hlavních 
organizátorů setkání

Závěry Ze setkání: 
 – Těch 20 let uteklo jako voda. 

 – Dali bychom si je rádi znova a lépe. Bohužel to už nejde. 

 – Foťte a natáčejte. Za 20 let se na to třeba podíváte stejně rádi, jako my teď.

 – Díky všem, kteří přispěli k tomu, co bylo hezké po tu dobu a co je fajn dnes.

 – Příštích 20 let, které nás čekají, ať je alespoň tak dobrých, jako byly ty roky 
minulé. Raději ať jsou ještě lepší. 
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Narození miminka je pro většinu lidí velkou událostí a život-
ní změnou, zvláště u prvního potomka. V takových případech 
dochází k velkým emocionálním změnám všech členů rodiny. 
V případě narození donošeného zdravého miminka převažují 
stavy štěstí a euforie. 
V České republice se ročně narodí přibližně 100 000 dětí. Vý-
voj porodnosti je uveden v grafu č. 1. Je patrné, že porodnost 
stoupala do roku 2009, v následujících letech dochází a bude 
i nadále docházet k poklesu. Tento odhad vychází z dlouhodo-
bých sledování, která ukazují výrazný pokles porodnosti během 
20. století. Tento trend je způsoben mnoha faktory, v posled-
ních letech se na poklesu podílí hlavně změna reprodukčního 
chování české populace. Demografický vývoj pozorovaný v Čes-
ké republice však není ničím ojedinělým, stejný pokles v před-
chozích letech byl zaznamenán i v západní a s určitým zpož-
děním i jižní Evropě. Druhým nepříznivým faktem je narůstající 
počet předčasně narozených dětí. 
Nedonošené novorozence můžeme dělit buď podle týdne tě-
hotenství, nebo podle porodní hmotnosti. Rozdělení je v tabul-
ce 1. 
Ve většině případů koreluje porodní hmotnost se zralostí dítě-
te. Proto se i v dalším textu budeme držet dělení novorozenců 
podle porodní hmotnosti. V naší republice se v roce 2011 na-
rodilo 8 300 dětí s porodní hmotností pod 2500 g, což odpo-
vídá přibližně 7,6 % z celkového počtu narozených dětí. Tato 
incidence je udávána i v celosvětovém měřítku. Nárůst počtu 
nedonošených v ČR je patrný z grafu 2. V desetiletém sledování 
pak tento nárůst činí 1,6 % a v případě novorozenců s porod-
ní hmotností pod 1500 g činí 0,17 %. Do budoucna však není 
očekáván výrazný pokles počtu nedonošených, naopak je oče-
káván další vzestup počtu nezralých novorozenců.
Péče o předčasně narozené novorozence je interdisciplinárním 
oborem a nekončí propuštěním dítěte do domácí péče. V prů-
běhu let se různé rodičovské a dobrovolné organizace snažily 
upozorňovat na složitost péče o nedonošence jak po finanč-
ní, tak psychické stránce. Touto iniciativou se začaly zabývat 
velké společnosti, zprvu v USA, které zahájily velkou kampaň, 

která upozorňuje na problémy vzniklé se vzrůstajícím počtem 
předčasně narozených a zvyšujícím se počtem přeživších. Tyto 
společnosti se snaží ukazovat jak na náročnost péče ze strany 
zdravotníků, ale také na nutnost velké podpory celých rodin 
s nedonošenci. Tato velká kampaň začala v roce 2003 a bě-
hem několika let přerostla do světových rozměrů. Tuto aktivitu 
přijaly za své mezinárodní společnosti jako je WHO či EFCNI. 
Celá kampaň vrcholí každoročně 17. listopadu, jenž je vyhlá-
šen Mezinárodním dnem předčasně narozených. K iniciativě se 
postupně připojují i jednotlivé národní společnosti, v českých 
zemích se iniciativy ujala nejdéle působící organizace v této 
oblasti – Nedoklubko, o.s. V našich podmínkách se uskutečňu-
je v podobě celodenní konference, která se snaží ukázat úskalí 
péče o předčasně narozené. Na této konferenci se setkávají jak 

odborníci z oblasti neonatologie, tak veřejnost, převážně pak 
rodiče nedonošenců a veřejně činné osoby. Konference je pak 
zakončena udělením ceny Purpurového srdce, která je udělo-
vána v několika kategoriích. Jednou z kategorií je cena udílená 
širokou veřejností, kde mají všichni lidé právo hlasovat pro od-
borníka, nemusí se však jednat jen o neonatologa či pediat-
ra, ale člověka, který se nějakým zásadním způsobem zasadil 
o propagaci oboru neonatologie a problému péče o předčas-
ně narozené. Před dvěma lety cenu Purpurového srdce získala 
také MUDr. Alena Müllerová z perinatologického centra v Ústí 
nad Labem. 

MUDr. Ing. Martin Pánek 
novorozenecké oddělení 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

17. 11. – Mezinárodní den nedonošených Masarykova nemocnice
Tabulka 1: Dělení novorozenců

Podle týdne těhotenství

zralý novorozenec ≥ 38. t.t.

lehká nezralost 36.–37. t.t.

střední nezralost 32.–35. t.t.

těžká nezralost 28.–31. t.t.

extrémní nezralost < 28. t.t.

Podle porodní hmotnosti

normální porodní hmotnost ≥ 2500 g

nízká porodní hmotnost  
(NNPH, LBW) 1500–2500 g

velmi nízká porodní hmotnost  
(NVNPH, VLBW) 1000–1500 g

extrémně nízká porodní 
hmotnost (NENPH, ELBW) < 1000 g
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Procenta novoroZenců s níZkou Porodní hmotností 
graf 2

Medailon – poděkování
 MUDr. Pavel Smetana – ARO Chomutov
Pan primář se z důvodu dovršení dů-
chodového věku (i když na to vůbec ne-
vypadá) rozhodl ukončit práci na ARO 
Chomutov, a to na pozici primáře. Dále 
však pracuje na našem oddělení jako 
sekundární lékař. Pojďme se společně 
projít po cestě jeho profesní kariéry 
a vzdát hold jeho osobě a práci na na-
šem oddělení. 

 – V roce 1974 ukončil studium medicíny.
 – Od roku 1974 do roku 1978 pracoval jako sekundární lékař 

na Interním oddělení Nemocnice Cheb. 
 – Dne 11. 11. 1977 složil atestaci I. stupně z interny 
 – 1. 2. 1978 začal pracovat jako sekundární lékař na oddělení 

anesteziologie a resuscitace Nemocnice Chomutov. 
 – 29. 10. 1980 složil atestaci I. stupně v oboru Anesteziologie 

a resuscitace. 

 – 21. 3. 1985 složil atestaci II. stupně v oboru Anesteziologie 
a resuscitace.

 – Od 1. 1. 1985 pracoval MUDr. Smetana na pozici zástupce 
primáře tehdejší primářky Zemanové (zakladatelky chomu-
tovského oddělení anesteziologie a resuscitace).

 – Od 1. 1. 1990 byl pověřen vedením ARO a od 1. 4. 1990 se 
stal primářem oddělení.

 – 1. 9. 2012 předal vedení MUDr. Ireně Voříškové. Na pozici pri-
máře setrval úctyhodných 22 let. 

Touto cestou chceme za naše oddělení panu primáři poděkovat 
za jeho práci, za jeho gentlemanské vystupování, za jeho skrom-
nost, za jeho podporu, za jeho schopnost naslouchat a akcepto-
vat i jiný názor. 
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

Prim. MUDr. Irena Voříšková  
anesteziologicko-resuscitační oddělení 

Nemocnice Chomutov, o. z.

personální změny v Kz, a. s.

Bc. Lenka Benešová 
vedoucí odboru personalistiky a mezd KZ, a. s.
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Nemocnice Teplice, o. z.
MUDr. Přemysl Pavelčík 
se stal primářem  
na RDG oddělení
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Nemocnice Most, o. z.
Renata Horová
se stala vrchní sestrou  
na II. interním oddělení
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oDborné SoCIáLní poraDenSTví – „paragrafíK“
poSKyTování DáveK pro oSoby zDravoTně poSTIžené  
– zvLášTní poMůCKy

Osobám těžce zdravotně postiženým v dlouhodobě nepříznivém zdravot-
ním stavu (má se za to, že alespoň l. rok) jsou poskytovány příspěvky ve for-
mě dávek na pořízení zvláštní „kompenzační“ pomůcky. Poskytování výše 
uvedených dávek je upraveno v zákoně č. 329/2011 Sb. o poskytování 
dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. 
Přesný výčet těchto pomůcek je uveden ve vyhlášce MPSV č. 388/2011 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. Zvláštní pomůcky umožňují určeným oso-
bám sebeobsluhu, nebo pomůcku potřebují k realizaci pracovního uplat-
nění, studiu či přípravě na budoucí povolání, nebo k systematickému 
uplatňování sociálně-aktivizačních činností. Je nutné podotknout, že tyto 
pomůcky nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění 
(zdravotnické kompenzační pomůcky). Příspěvky (dávky) jsou poskytová-
ny z prostředků nepojistných sociálních dávek (správce je MPSV). Dávky 
mají „testovací“ charakter a je vyžadována také určitá spoluúčast žadatele na financování těchto zvláštních pomůcek 
(obvykle 10 %). Produkty a výrobky tohoto typu jsou určeny ke zmírnění sociálních důsledků zdravotního postižení u osob 
a k podpoře jejich sociálního začleňování. Souhrnný výčet zdravotních indikací, které odůvodňují přiznání dávky osobě se 
zdravotním postižením, která žádá o některou zvláštní pomůcku, je uveden v příloze k zákonu č.329/2001 Sb. Žádosti se 
podávají na místně příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce, na předepsaném formuláři, který má označení „Žádost 
o příspěvek na zvláštní pomůcku“. Příspěvek na pořízení motorového vozidla (může být přiznáno až 200 000 Kč na dobu 
10 let) se taktéž žádá na výše uvedeném formuláři, není však uveden v seznamu druhů a typů zvláštních pomůcek. 

SeznaM Druhů a Typů zvLášTníCh poMůCeK na jejIChž pořízení Se poSKyTuje příSpěveK: 

§

Mgr. Josef Kočí, sociální poradce 
Masarykova nemocnice v UL, o. z. 

Josef.Koci@MNUL.cz

1.  POMůCKy URČENé OSOBáM S TěŽKOU VADOU 
NOSNéHO NEBO POHyBOVéHO ÚSTROJí

 – úprava automobilu vyžadující montáž  
(např. ruční ovládání, zvedák inv. vozíku),

 – speciální zádržné systémy (mimo autosedačku),
 – speciální komponenty osobního počítače  

(klávesnice, myš, program),
 – nájezdové ližiny a přenosné rampy,
 – stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě,
 – stavební práce spojené s úpravou koupelny  

a WC (práce a nezbytný materiál),
 – schodolezy, schodišťové rampy, plošiny a stropní 

přepravní systémy (POZOR – NOVě ZAřAZENy).

2.  POMůCKy URČENé PRO TěŽCE SLUCHOVě POSTIŽENé 
OSOBy

 – signalizace bytového nebo domovního zvonku  
včetně instalace,

 – signalizace pláče dítěte, včetně instalace,
 – speciální programové vybavení (telefon, počítač)  

pro edukaci a reedukaci sluchu,
 – individuální indukční smyčka,
 – telefonní zesilovač,
 – elektronická orientační nebo komunikační pomůcka 

pro nevidomé a hluchoslepé,

 – zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení,
 – signalizace telefonního vyzvánění.

3.  POMůCKy URČENé PRO TěŽCE ZRAKOVě POSTIŽENé 
OSOBy

 – vodící pes,
 – slepecký psací stroj,
 – DyMO kleště,
 – elektronická orientační pomůcka pro nevidomé  

a hluchoslepé,
 – diktafon,
 – indikátor barev pro nevidomé,
 – měřící přístroje pro domácnost s hlasovým  

nebo hmatovým výstupem,
 – kalkulátor s hlasovým výstupem,
 – kamerová zvětšovací lupa,
 – brailský displej pro nevidomé,
 – speciální programové vybavení pro zrakově postižené,
 – tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé,
 – hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé.

krajská Zdravotní, a. s. – masarykova nemocnice v Ústí nad labem, o. Z. Získala akreditaci mZ čr k realiZaci 
sPecialiZačního vZdělávání Pro nelékaře v oboru:

 – Klinická biochemie – praktická část, určeno pro zdravotní laboranty 
garant vzdělávacího programu paní Edita Třešňáková – vedoucí laborantka oddělení klinické biochemie.
Akreditace byla udělena od 1. 9. 2012 – 31. 8. 2017. Akreditovaným smluvním zařízením pro teoretickou část je NCO NZO 
Brno a VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem.

 – Mikrobiologie – praktická část, určeno pro zdravotní laboranty 
garant vzdělávacího programu paní Šárka Baláčková – vedoucí laborantka oddělení klinické mikrobiologie.
Akreditace byla udělena od 1. 9. 2012 – 31. 8. 2017. Akreditovaným smluvním zařízením pro teoretickou část je NCO NZO 
Brno.

 – Intenzivní péče – praktická část, určeno pro všeobecné sestry 
garant vzdělávacího programu paní Denisa Burešová – vrchní sestra oddělení intenzivní medicíny – C JIP.
Akreditace byla udělena od 1. 9. 2012 – 31. 8. 2017. Akreditovaným smluvním zařízením pro teoretickou část je NCO NZO 
Brno a VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem.

KrAjsKá zdrAvotní, A. s. – nemocnice most, o. z. zísKAlA AKreditAci mz Čr K reAlizAci speciAlizAČního vzdělávání 
pro neléKAře v oboru:

 – Intenzivní péče – praktická část, určeno pro všeobecné sestry 
garant vzdělávacího programu paní Miroslava Svobodová – vrchní sestra ARO.
Akreditace byla udělena od 1. 9. 2012 – 31. 8. 2017. Akreditovaným smluvním zařízením pro teoretickou část je NCO NZO 
Brno a VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem.

 – Klinická psychologie – teoreticko-praktická část, určeno pro psychology ve zdravotnictví 
garant vzdělávacího programu PhDr. Simona Lengyelová – klinický psycholog. 
Akreditace byla udělena od 1. 9. 2012 – 31. 8. 2017. Akreditovaným smluvním zařízením pro teoretickou část je IPVZ Praha. 

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

Nové akreditace pro nelékaře dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb. 
Krajská zdravotní, a. s.

Umístění:  1. patro polikliniky Nemocni-
ce Most, o. z.

Anesteziologická ambulance spadá pod 
přímé vedení primáře ARO MUDr. Pe-
lešku a nejčastěji se v ní můžete setkat 
s MUDr. Vodráškovou.
Anesteziologická ambulance je ambulant-
ním úsekem ARO, slouží k optimalizaci 

přípravy pacientů s komplikujícími cho-
robami, kteří jsou objednáváni k pláno-
vaným operačním výkonům.
Všichni nemocní, podstupující diagnos-
tický nebo operační výkon v anestezii, 
musí tedy projít vyšetřením a předope-
rační přípravou, které pomohou snížit 
riziko anestezie. Pacienti jsou zde vyšet-
řováni cíleně, s ohledem na zvolenou an-
estezii, typ a rozsah operace.
Cílem vyšetření je včas odhalit možná 
anesteziologická rizika a v dostatečném 
časovém odstupu před operací doplnit 
další požadovaná vyšetření, pacienty 
vhodným způsobem poučit, připravit 
k operaci a tak snížit riziko komplikací 
v období operačním a časném pooperač-
ním.

Po vyšetření praktickým lékařem nebo 
internistou, u dětí pediatrem, může se 
na něm podílet i specialista z jiného obo-
ru, se kompletují všechna vyšetření a je 
nutné jejich posouzení anesteziologem, 
který je zkontroluje a popřípadě navrhne 
další doplňující vyšetření. Lékař aneste-
ziolog poučí pacienta o průběhu aneste-
zie, což pacient stvrdí podpisem „Infor-
movaného souhlasu s anestezií“ a vyplní 
anesteziologický dotazník. Ambulance je 
umístěna v budově polikliniky Nemocni-
ce Most v prvním patře. Do ambulance 
je možno přijít zatím bez předchozího 
objednání. V budoucnu počítáme s roz-
šířením ordinačních hodin a objednacím 
kalendářem.

redakce Infolistů

Anesteziologická ambulance 
Nemocnice Most

orDInační Doba
ÚTerý:  
8.00–12.00 hoD. 12.30–14.30 hoD.

čTvrTeK:  
8.00–12.00 hoD. 12.00–14.30 hoD.

TeLefon: +420 476 172 568
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Vzdělávací akce v Krajské zdravotní, a. s. 
plně hrazené z projektu OP LZZ „Vzdělávání nelékařů“ pro rok 2012 

Krajská zdravotní, a. s. – odbor Centra výchovy a dalšího vzdělávání se zapojil do individuálního projektu OP LZZ „Vzdělávání ne-
lékařů“, jehož realizátorem je MZ ČR. Na základě zpracování „Žádosti o podporu vzdělávací akce“ nám byly schváleny tyto akce:

již realiZováno:
 – 17. 9. 2012 Seminář „Asertivita jako 

vyzrálý postoj“ – určeno pro 25 ne-
lékařů: všeobecné sestry, porodní 
asistentky, zdravotní laboranty, zdra-
votnické záchranáře, ergoterapeuty, 
fyzioterapeuty, nutriční terapeuty, 
radiologické asistenty, farmaceutic-
ké asistenty. Seminář je ohodnocen 
1 kreditem za pasivní účast. Rozsah 
akce – 6 hodin.
Lektor: PhDr. Ivana Honzlová – psy-
cholog, psychoterapeut, supervizor

 – 3. 10. 2012 Seminář „Bezpečné po-
dání i.v. léčiva“ – určeno pro 30 ne-
lékařů: všeobecné sestry, porodní 

asistentky, zdravotnické záchranáře. 
Seminář je ohodnocen 1 kreditem za 
pasivní účast. Rozsah akce – 3 hodi-
ny.
Lektor: Mgr. Milada Koláčná, staniční 
sestra, Dětská klinika, Krajská zdra-
votní, a. s. – Masarykova nemocnice 
v  Ústí nad Labem, o. z.

 – 8. 10. 2012 Seminář „Komunikač-
ní dovednosti“ – určeno pro 25 ne-
lékařů: všeobecné sestry, porodní 
asistentky, zdravotní laboranty, zdra-
votnické záchranáře, ergoterapeuty, 
fyzioterapeuty, nutriční terapeuty, 
radiologické asistenty, farmaceutic-
ké asistenty. Seminář je ohodnocen 

1 kreditem za pasivní účast. Rozsah 
akce – 6 hodin.
Lektor: PhDr. Ivana Honzlová – psy-
cholog, psychoterapeut, supervizor

 – 9. 10. 2012 Seminář „Periferní žilní 
vstupy“ – určeno pro 30 nelékařů: 
všeobecné sestry, porodní asistent-
ky, zdravotnické záchranáře. Seminář 
je ohodnocen 1 kreditem za pasivní 
účast. Rozsah akce – 5 hodin.
Lektor: Mgr. Milada Koláčná, staniční 
sestra, Dětská klinika, Krajská zdra-
votní, a. s. – Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.

PřiPravujeme:
 – 12. 11. 2012 Seminář „Asertivita 

jako vyzrálý postoj“ – určeno pro 25 
nelékařů: všeobecné sestry, porodní 
asistentky, zdravotní laboranty, zdra-
votnické záchranáře, ergoterapeuty, 
fyzioterapeuty, nutriční terapeuty, 
radiologické asistenty, farmaceutic-
ké asistenty. Seminář je ohodnocen 
1 kreditem za pasivní účast. Rozsah 
akce – 6 hodin. 
Lektor: PhDr. Ivana Honzlová – psy-
cholog, psychoterapeut, supervizor
13. 11. 2012 Seminář „Centrální žil-
ní vstupy“ – určeno pro 30 nelékařů: 

všeobecné sestry, porodní asistent-
ky, zdravotnické záchranáře. Semi-
nář je ohodnocen 1 kreditem za pa-
sivní účast. Rozsah akce – 5 hodin.
Lektor: Mgr. Milada Koláčná, staniční 
sestra, Dětská klinika, Krajská zdra-
votní, a. s. – Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.

 – 20. 11. 2012 Seminář „Bezpečné po-
dání i.v. léčiva“ – určeno pro 30 ne-
lékařů: všeobecné sestry, porodní 
asistentky, zdravotnické záchranáře. 
Seminář je ohodnocen 1 kreditem za 
pasivní účast. Rozsah akce – 3 hodi-
ny. 

Lektor: Mgr. Milada Koláčná, staniční 
sestra, Dětská klinika, Krajská zdra-
votní, a. s. – Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.
3. 12. 2012 Seminář „Komunikač-
ní dovednosti“ – určeno pro 25 ne-
lékařů: všeobecné sestry, porodní 
asistentky, zdravotní laboranty, zdra-
votnické záchranáře, ergoterapeuty, 
fyzioterapeuty, nutriční terapeuty, 
radiologické asistenty, farmaceutic-
ké asistenty. Seminář je ohodnocen 
1 kreditem za pasivní účast. Rozsah 
akce – 6 hodin. 
Lektor: PhDr. Ivana Honzlová – psy-
cholog, psychoterapeut, supervizor

Akce jsou konané v Krajské zdravotní, a. s. – odbor Centra výchovy a dalšího vzdělávání, areál MNUL, budova B, 5. patro,  
Ústí nad Labem.
Po účastníky akcí je zajištěno občerstvení a studijní materiály zdarma.
Přihlášení: paní Hana Hostašová, e-mail: hana.hostasova@kzcr.eu, tel.: 477 112 046
Těšíme se na Vaši účast.

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

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – Laboratorní komplement
pořádá regionální víceoborovou odbornou konferenci pro zdravotní laboranty

LaboraTorní MeToDy ve zDravoTnICTví X. 
6. 11. 2012 od 12.00–17.00 hod. v Ústí nad Labem

Přednáškové prostory Centra výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a. s.
Garant akce: prim. MUDr. Jana Ullrychová a Pavla Bradáčová, oddělení hematologie Masarykovy nemocnice  

v Ústí nad Labem, o. z. Sekce zdravotních laborantů ČAS byla požádána o zařazení akce do kreditního systému.

AdresA:
KZ, a. s. – MNUL, o. z. 
budova B (s heliportem)
5. patro, posluchárna č. 3
Sociální péče 3316/12A 
401 13 Ústí nad Labem

kontaktní osoba:
Bc. Eva Urbanová
tel.: 477 114 145; e-mail: eva.urbanova@kzcr.eu
tiskové a organizační oddělení
Krajská zdravotní, a. s. 
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n. L.

pozvánka

PoPlatek
Pořadatel akce  
a aktivní účastníci:  bez poplatku
Zaměstnanci KZ, a. s.:  100 Kč
Ostatní účastníci:  200 Kč

Cena je včetně DPH.  
Poplatek se vybírá při registraci v hotovosti.

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

placená inzerce

Mýty koleM lázeňské péče hrazené zdravotníMi pojišťovnaMi 
novelizaCe indikačního seznaMU

Co bylo – Mediální Masáž vzala Chuť a odvahu o lázně požádat
Skoro rok se potýkáme se záplavou zpráv s tučnými titulky o tom, že tzv. „lázně 
na křížek“ končí. Pořád sice platí Indikační seznam z roku 1997 a žádná změna 
se neudála, ale jak se říká „Na každém šprochu pravdy trochu“. Mnozí klienti, ba 
i lékaři už to berou jako hotovou věc, a proto o lázeňskou péči letos ani nezkusili 
zažádat. Všechno to jsou jen úvahy, které vznikly v honbě za senzací, a jejich 
dořešení už nikdo hlasitě neprezentoval. 

Co bude – dobrá zpráva: lázeňská péče zůstává zaChována!
Vás ale určitě zajímá, jak to tedy doopravdy je? Dnes už máme jasno. Dne 1. října 
2012 vstoupil v platnost nový Indikační seznam, který říká jaké diagnózy, jak často 
a kde mohou být léčeny s finančním přispěním zdravotních pojišťoven. Nadále 
je poskytována komplexní lázeňská péče a příspěvková lázeňská péče. Zásadní 
změnou však je délka pobytu a v některých případech opakování pobytu. Tak tedy 
postupně.

koMplexní lázeňská péče (dále KLP) je indikována na 21 dní u dospělých 
(28 dní u dětí) a čerpána jako dosud v rámci pracovní neschopnosti nikoli řádné 
dovolené. Prodloužení pobytu je možné na návrh lázeňského lékaře, který však 
musí být schválen revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny. Lázeňskou 
léčbu je možné opakovat u řady diagnóz formou KLP, v některých případech 
však pouze příspěvkové lázeňské péče. Možnosti opakování lázeňské léčby 
u jednotlivých indikací přesně definuje Indikační seznam, který se při posuzování 
nároku na opakování pobytu v lázních ohlíží i retrospektivně a do celkového limitu 
započítává pobyty uskutečněné od 1. října 2009.

příspěvková lázeňská péče je předepisována po dohodě lékaře 
s pacientem na 14 nebo 21 dní. Toto je rovněž změna oproti minulé úpravě. 
Nese v sobě dva aspekty. První medicínský, možnost zkrácení nevítá, neboť 
vyšší léčebné efekty nastávají při delší době léčení. Na druhou stranu se možná 
dvoutýdenní pobyt stane pro některé klienty schůdnou variantou pro cestu 
do lázní, protože zaplatit tři týdny léčení a vzít si na ně ještě dovolenou je náročné. 

V přehledu „Co se změnilo?“ najdete nejzásadnější změny, které od října 2012 
nastaly. Lázeňská péče hrazená pojišťovnami zůstává, jen se upravila pravidla 
jejího poskytování. Zda se to dotklo konkrétně Vaší diagnózy, zjistíte na stránkách 
www.lazneteplice.cz nebo Vám poradíme na tel.: 417 977 776.

Těším se na Vás  
Yveta Slišková, obchodní ředitelka Lázní Teplice v Čechách

Co se zMěnilo?

novelizovanÝ  
a od 1. 10. 2012 ÚčinnÝ 
indikační seznaM v bodeCh

• Zachování komplexní lázeňské péče.

• Zachování příspěvkové lázeňské péče.

• Zkrácení délky komplexní lázeňské péče 
u dospělých z 28 na 21 dnů.

• Stanovení délky lázeňské péče pro děti 
a dorost na 28 dnů.

• Délka příspěvkové lázeňské péče 
– 21 nebo 14 dnů (dle dohody 
s lékařem): možnost zkrácené 
dvoutýdenní příspěvkové lázeňské 
péče je výhodou i šancí pro ty, kteří 
by jinak třítýdenní pobyt nemohli 
absolvovat z důvodů finančních, či kvůli 
nemožnosti čerpat delší dovolenou.

• Možnost opakování lázeňské péče 
zachována: Lázeňskou léčbu lze 
opakovat u řady diagnóz formou 
komplexní lázeňské péče, v některých 
případech pouze příspěvkové péče. 
Možnosti opakování lázeňské léčby 
u jednotlivých indikací přesně definuje 
nový Indikační seznam (najdete 
na www.lazneteplice.cz). Při posuzování 
nároku na lázeňskou péči se 
do celkového limitu opakovaných 
pobytů budou započítávat pobyty 
uskutečněné od 1. října 2009.



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

Odborné a vzdělávací akce 
 Krajská zdravotní, a. s.

datum odborné a vzdělávací akce KZ, a. s. místo konání
6. 11. 2012 X. Laboratorní metody KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
7. 11. 2012 Onkologická konference KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

10. 11. 2012 Kurz BFHI KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II. 
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.
15. 11. 2012 Terapeutické metody v gastroenterologii KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
20. 11. 2012 Seminář „Bezpečné podání intravenózního léčiva“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
20. 11. 2012 1. ročník regionální odborné konference  

I. Internistický den
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III. 
kontakt: Bc. E. Urbanová, tel: +420 477 114 145

22. 11. 2012 Konference a seminář pro nelékařské chirurgické obory KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
22.–23. 11. 2012 19. odborná nadregionální ORL konference Muzeum města Ústí nad Labem

27. 11. 2012 Výročí panenky Kiwanis Jídelna MNUL
29. 11. 2012 III. konference DC Mosty 2012 KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z.  

– vzdělávací centrum
1. 12. 2012 Co nového v očkování v roce 2012? KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III. 
3. 12. 2012 Seminář „Komunikační dovednosti“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
4. 12. 2012 Odborný seminář oddělení hrudní chirurgie KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
7. 12. 2012 4. tradiční Mostecké oftalmologické setkání Nemocnice Most, o. z. – kinosál a pav. C

Mgr. Vlasta Mikšová – Centrum výchovy a dalšího vzdělávání (CVDV) KZ, a. s.
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17. 11. – Mezinárodní den nedonošených 10
Medailon – poděkování 

MUDr. Pavel Smetana – ARO Chomutov 11
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