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Oddělení následné péče Ryjice v Masarykově nemocnici
Od 1. 9. 2015 se stala bývalá Nemocnice následné péče (NNP) součástí Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., jako Oddělení ná-
sledné péče Ryjice. Oddělení vede primářka MUDr. Petra Kozmová, vrchní sestrou je 
Mgr. Bohumila Machová. 

Hlavní náplní práce Oddělení následné 
péče (dále ONP) Ryjice je poskytová-
ní ústavní péče, zaměřené především 
na doléčování, rehabilitační a ošetřo-
vatelskou péči o osoby dlouhodobě ne-
mocné, převážně geriatrické pacienty, 
především ze spádového území Ústecka. 
Příjem pacientů je v 98–99 % z akutních 
lůžek, převážně z Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o. z., částečně 
z Nemocnice Děčín, o. z., z terénu jsou 
pacienti přijímáni na doporučení lékaře 
z geriatrické ambulance Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem (dále MNUL) 
na doporučení praktického lékaře jsou 
pacienti přijímáni jen výjimečně, nepo-
skytujeme respitní péči. Oddělení nena-
hrazuje zařízení sociálních služeb.

Na lůžka ONP Ryjice jsou přijímáni pa-
cienti, u kterých je nutná dlouhodo-
bá rehabilitační nebo následná péče 
po úrazech nebo zvládnutí akutní fáze 
onemocnění. Jedná se zejména o paci-
enty po úrazech, operacích, cévních moz-
kových příhodách, pacienty dementní, se 
stavy zmatenosti, imobilní, inkontinent-
ní, s nutností výživy enterální sondou, 
pacienty v bezvědomí i pacienty v termi-
nálním stádiu onemocnění. Na ONP není 
pacientům poskytována akutní péče 
mimo léčbu akutní exacerbace chronic-
kých onemocnění při léčebném pobytu. 
Následná lůžka jsou místem, kde leckdy 
končí již klasicky veřejnosti prezentova-
ná vítězná medicína, pacienty přijímané 
na naše oddělení bychom mohli charak-
terizovat jako křehké seniory s nízkým 
potenciálem míry zdraví. Z tohoto pak 
vyplývá přístup personálu k péči o spek-
trum přijímaných pacientů. Na Oddělení 
následné péče Ryjice jsou přijímáni pa-
cienti se zdravotní indikací po předchozí 
telefonické domluvě odesílajícího lékaře 
s primářem nebo pověřeným lékařem od-
dělení. Čekací doba na přijetí je závislá 
na obsazenosti lůžek. 

V LEDNU–ČERVNU 2017
• bylo přijato 69,3 % pacientů se vstup-

ním ADL ve skupině těžké a středně 
těžké závislosti v ADL (2016 – 68 %),

• bylo přijato 30,7 % pacientů se 
vstupním ADL ve skupině lehké zá-
vislosti v ADL (2016 – 32 %)

• bylo propuštěno 33,6 % pacientů 
s výstupním ADL ve skupině těž-
ké a středně těžké závislosti v ADL 
(2016 – 34 %),

• bylo propuštěno 66,4 % pacientů 
s výstupním ADL ve skupině leh-
ké či s normou závislosti v ADL 
(2016 – 66 %),

• 30,6 % pacientů, kteří byli přijati 
s těžkou a středně těžkou závislostí 
v ADL bylo propuštěno s výstupním 
ADL ve skupině lehké či s normou zá-
vislosti (2016 – 35 %).

V LEDNU–ČERVNU 2017
• průměrná vstupní hodnota albu-

minu při přijetí na naše odděle-
ní byla 33,7 g/l, tedy pod normou 
(2016 – 34 g/l),

• průměrná výstupní hodnota al-
buminu při dimisi z našeho od-
dělení byla 35,7 g/l, tedy norma 
(2016 – 35,5 g/l),

• na oddělení bylo přijato 71,4 % 
pacientů s albuminem pod 35 g/l, 
(2016 – 62 %), 

• při dimisi došlo ke zlepšení hod-
not či zůstala stávající vstupní hod-
nota albuminu u 82,3 % pacientů 
(2016 – 81,6 %),

• při dimisi došlo k upravení albu-
minu až na normu u 45 % pacientů 
(2016 – 42 %).

PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ:
• čtyři lékaři, z toho dva atestovaní ge-

riatři,
• v ambulanci na částečný úvazek slou-

ží lékařka, rovněž atestovaný geriatr.
Ve spolupráci s Geriatrickou klinikou 
1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 
se v roce 2010–2011 zúčastnila Nemoc-
nice následné péče Ryjice mezinárodní-
ho výzkumného projektu SHELTER, který 
probíhal v 9 evropských zemích, v České 
republice pod vedením prof. MUDr. Evy 
Topinkové, CSc., ve VFN v Praze. V rám-
ci výzkumného projektu byla ověřována 
vhodnost jednotného klinického vyšet-
ření pacientů v zařízeních poskytujících 
dlouhodobou léčebnou péči starším 
pacientům v ČR. Cílem projektu bylo po-
mocí komplexního zhodnocení zdravot-
ních a sociálních charakteristik zlepšit 
diagnostiku dosud nerozpoznaných kli-
nických problémů a navrhnout plán péče 
odpovídající co možná nejlépe potřebám 
konkrétního pacienta. 
26. 4. 2010 byla Ministerstvem zdravot-
nictví ČR udělena Nemocnici následné 
péče (NNP) Ryjice akreditace k uskuteč-
ňování vzdělávacího programu Geriatrie 
I. typu. 8. 3. 2017 pak – již jako součás-
ti Masarykovy nemocnice – Oddělení 

následné péče Ryjice byla akreditace 
pro výuku Geriatrie I. typu prodloužena 
s platností na 7 let. 
V roce 2010 NNP Ryjice jako první zaří-
zení dlouhodobé péče v Ústeckém kraji 
splnilo kritéria pro řízení a kontinuální 
zvyšování kvality dle národních akredi-
tačních standardů a získala akreditaci 
Spojené akreditační komise ČR. V roce 
2013 NNP Ryjice certifikát obhájila 
a v roce 2016, již jako ONP Ryjice MNUL, 
oddělení úspěšně absolvovalo akredi-
tační šetření a byla mu udělena akredi-
tace do roku 2019. 
K 1. 11. 2017 bylo na ONP Ryjice otevře-
no 8 lůžek DIOP (dlouhodobá intenzivní 
ošetřovatelská péče). 
DIOP je pracoviště poskytující inten-
zivní ošetřovatelskou péči pacientům 
s poruchou vědomí a/nebo pacientům 
se závažným, nejčastěji neurologickým, 
postižením, jejichž stav již nevyžaduje 
umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje in-
tenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou 
péči o dýchací cesty. Dlouhodobou in-
tenzivní ošetřovatelskou péčí o dýchací 
cesty se rozumí pravidelná toaleta dý-
chacích cest, oxygenoterapie, odsává-
ní, nebulizace a péče o tracheostomii. 
Každoročně narůstá počet kriticky ne-
mocných pacientů hospitalizovaných 

na pracovištích akutní intenzivní péče. 
Část z počtu těchto pacientů se neuzdra-
ví úplně, a i přes stabilizaci akutního 
stavu vyžaduje nadále intenzivní ošet-
řovatelskou péči. Tito pacienti jsou pak 
směřováni k další, nejčastěji dlouhodo-
bé, péči na pracoviště k tomuto účelu 
přímo určené (DIOP). Je tak umožněno 
uvolnění velmi nákladných akutních re-
suscitačních a intenzivních lůžek pro 
další potřebné pacienty.
Od 1. 3. 2015 byla uvedena do provozu 
geriatrická ambulance (GA) Oddělení 
následné péče Ryjice, umístěná v areá-
lu Masarykovy nemocnice v budově C, 
5. patře. Péči v GA zajišťují 2 geriatři. 
Provozní doba GA je v pondělí a v úterý 
od 13.30 do 17.30 hodin. Po předcho-
zím telefonickém objednání zajišťuje 
geriatrická vyšetření – komplexní, cílené 
a kontrolní geriatrické vyšetření, vyšetře-
ní kognitivních funkcí, vyšetření denních 
aktivit (ADL), vyšetření škály deprese pro 
geriatrické pacienty, orientační vyšetření 
stavu výživy, screeningový test mobility. 
Lékař geriatr přehodnotí účelnou far-
makoterapii se zaměřením na polyprag-
masii ve stáří. Provádí diagnostiku typu 
a stadií demence s možností terapie de-
generativní demence v časných stadiích. 
Je schopen zhodnotit stav výživy jako 
prevenci vzniku dekubitů a chronických 

Oddělení – zelené – v přízemí, jeho 
kapacita je 35 lůžek 

Oddělení – červené – v 1. nadzemním 
podlaží, kapacita 35 lůžek

Oddělení – žluté – ve 2. nadzemním 
podlaží, kapacita 35 lůžek

KAPACITA ODDĚLENÍ
Kapacita oddělení je 105 lůžek. Léčebný pavilon ONP je stavebně rozčleněn na tři oddělení:
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ran, při vzniklých defektech zlepšit vý-
sledky jejich léčby. GA nabízí možnost 
návštěvních konzultací v domácím pro-
středí a konzultací v domovech pro seni-
ory nejen v okrese Ústí nad Labem, ale 
také v okrese Děčín, Litoměřice a Teplice. 

PROČ K NÁM
• Zapomínáte nebo máte poruchy pa-

měti?
• Pozorujete poruchy nálady?
• Trpíte smutkem?
• Opakovaně a často padáte? 

• Máte bércové vředy nebo dekubity, 
které se nehojí?

• Potřebujete posoudit zdravotní stav 
pro přiznání příspěvku na péči?

Zaměstnanci oddělení následné péče 
se aktivně podílí na vzdělávacích akcích 
v oboru geriatrie a geriatrického ošet-
řovatelství, léčby chronických ran, RHC, 
výzkumné činnosti. Odborníci přednáší 
na geriatrických sjezdech a konferen-
cích, primář MUDr. Müllner byl od prvních 
konferencí Gerontologických dnů Seve-
rozápad, konaných za účasti Ústeckého, 

Karlovarského a Plzeňského kraje, až 
do svého odchodu na zasloužený odpo-
činek odborným garantem všech ročníků 
konferencí. V současné době přednáško-
vou činnost provádějí jeho následovníci 
a snaží se geriatrii propagovat i na nege-
riatrické půdě. V nedávných dnech došlo 
k uveřejnění vědecké práce s názvem 
Ryjický syndrom.

Mgr. Bohumila Machová 
vrchní sestra  

Oddělení následné péče Ryjice 
Masarykova nemocnice v UL

Ošetřovatelská lůžka v Nemocnici Děčín

Pavilon I, ve kterém pacienti najdou ošetřovatelská lůžka

Ošetřovatelská lůžka v děčínské nemocnici

Oddělení následné péče Ryjice v Masarykově nemocnici Oddělení následné péče v Nemocnici Teplice 
Oddělení následné péče má svá specifika, výrazně se liší od ostatních oddělení. Neposkytuje svým určením péči akutní, ale 
právě následnou, která výrazně pomáhá zlepšovat zdravotní stav a soběstačnost pacientů.

Canisterapie významně pomáhá našim pacientům v rozvoji pohybových, 
citových a rozumových schopností a přispívá k jejich duševní rovnováze

Ve všech prostorách oddělení 
jsou umístěny obrazy a práce žáků 
ZŠ Plynárenská, Teplice, se kterou 
dlouhodobě spolupracujeme

Interní oddělení – ošetřovatelská lůžka se nachází v budově I, v 5. podlaží. Oddělení disponuje 15 lůžky, která aktivně využívá-
me. O umístění pacientů na ošetřovatelská lůžka je velký zájem. Součástí interního oddělení jsou již od roku 1996.

Ošetřovatelská lůžka poskytují komplexní lékařskou, ošetřova-
telskou a rehabilitační péči pro chronicky nemocné. Převážná 
část pacientů je v seniorském věku, ale hospitalizováni jsou 
i mladší pacienti, kteří potřebují dlouhodobou ošetřovatelskou 
péči.
Cílem pobytu na ošetřovatelských lůžkách je zlepšení zdravot-
ního stavu, mobility a soběstačnosti tak, aby se pacient mohl 
vrátit do domácího prostředí nebo sociálního zařízení. Udržet 
na co nejdelší dobu stávající stav u nevyléčitelně nemocných 
a zajistit jim komfort a důstojné podmínky v závěrečné fázi ži-
vota bez fyzického a psychického utrpení. Ošetřovatelská čin-
nost představuje kontinuální ošetřování, velký důraz je kladen 
na prevenci dekubitů.
V létě letošního roku prošlo oddělení rekonstrukcí, jejímž cílem 
bylo vytvoření hezkého a příjemného prostředí pro pacienty 
a zdravotníky. Byla zde vyměněna okna včetně žaluzií, ústřední 

topení, linoleum na pokojích pro pacienty, osvětlení a je nově 
vymalováno.
Prostředí pro pacienty se podařilo zlepšit i díky finanční pod-
poře Ústeckého kraje. Z dotačního programu jsme pořídili 
ošetřovatelská lůžka, 5 lůžek s pasivní antidekubitní matrací. 
Z projektu Prevence kriminality jsme pro pacienty obdrželi bez-
pečnostní skříňky.
Na oddělení již několik let dochází dobrovolníci, kteří pacien-
tům zpříjemňují pobyt v nemocnici. Od loňského roku na oddě-
lení pravidelně probíhá canisterapie, o kterou je mezi pacienty 
zájem. Novinkou je Hudební odpoledne s poslechem skladeb 
z gramofonu.
Našim pacientům se snažíme vytvářet co možná nejpříjemněj-
ší prostředí.

Bc. Hana Michálková, vrchní sestra  
Interní oddělení Nemocnice Děčín, o. z.

Na oddělení následné péče v nemocnici 
v Teplicích jsou přijímáni pacienti, kteří 
vzhledem ke svému věku, polymorbiditě, 
závažnosti a složitosti svého zdravotního 
stavu nejsou schopni návratu do domá-
cího ošetření. Hlavní věkovou skupinu 
tvoří nejčastěji pacienti „geriatričtí“ čili 
lidé ve věku nad 65 let. O pacienty pe-
čuje zkušený tým zdravotnických pracov-
níků. 
Na toto oddělení jsou nejčastěji při-
jímáni pacienti s interní problemati-
kou, po cévních mozkových příhodách, 
po chirurgických operacích, amputacích 
končetin, s chorobami pohybového apa-
rátu, pacienti s malnutricí, s diabetickou 
problematikou, s bércovými vředy, paci-
enti se stomií, s onkologickou diagnózou 
a s různým stupněm demence.
Oddělení následné péče má dvě stanice 
a obě můžeme najít v pavilonu I. V příze-
mí je oddělení mužů s kapacitou 26 lů-
žek a v prvním poschodí je oddělení žen 
s kapacitou 25 lůžek. K dispozici jsou 
zde pokoje čtyřlůžkové. Koupelny a WC 
jsou společné, vybavené madly a při-
způsobené potřebám pacientů. Většina 

pokojů je vybavena velkým LCD televizo-
rem. Každé lůžko je vybaveno signalizač-
ním zařízením. Výmalba pokojů, chodeb 
i společenských místností je laděna 
do teplých barev, které pomáhají pacien-
tům zlepšovat psychickou pohodu.
Našim pacientům poskytujeme kom-
plexní péči ošetřovatelskou, rehabilitač-
ní a nutriční. Zaměřujeme se i na péči 
psychologickou, provádíme kognitivní 
tréninky a jiné druhy intervencí. Pro 
naše pacienty máme připravené různé 
aktivizační programy, osvědčila se nám 
muzikoterapie i canisterapie. Dle zájmu 
zabezpečujeme duchovní služby našich 
nemocničních kaplanů. Ke komplexní lé-
čebné péči přispívají i dobrovolníci, kteří 
dochází na naše oddělení. Nedílnou sou-
částí péče o pacienty a jejich rodiny jsou 
sociální pracovnice, které pomáhají při 
řešení problematiky sociální budoucnos-
ti a adaptace na způsob života po pro-
puštění z nemocniční péče. Pomáhají se 
zajištěním domácí péče, pečovatelských 
služeb či umístěním do sociálních zaří-
zení. Pacientům s infaustní prognózou 
poskytujeme ohleduplnou ošetřova-
telskou péči a snažíme se o zajištění 

důstojného a bezbolestného umírání. 
Úzce spolupracujeme i s konziliárními 
lékaři jiných odborností a se specialisty 
na hojení ran. 
Každý čtvrtek organizujeme aktivizační 
program, který jsme nazvali Výtvarná 
dílna. Zdravotnický personál nelékařů si 
pro pacienty vždy připraví program i dal-
ší aktivity. Především ženy rády háčkují, 
pletou a šijí. Pacienti se schází u jedno-
ho stolu, mají tak zároveň možnost si po-
povídat. Využívá se i výtvarná schopnost 
pacientů při vyrábění různých výrobků, 
které mohou být i keramické. Při těchto 
aktivitách pomáhají i dobrovolníci, a to 
nejen při výrobě různých produktů, ale 
i tím, že působí jako společníci. Cílem 
těchto programů je motivace a pozitiv-
ní psychické ladění pacientů. Programy 

jsou dobrovolné a ti, kteří nic vyrábět 
nechtějí, jsou alespoň ve společnosti 
s ostatními a nezůstávají sami. 
Organizujeme pravidelně i různé zábav-
né programy. Na oddělení také pravi-
delně docházejí děti ze ZŠ Plynárenská 
s připraveným pěveckým programem. 
V současnosti je u nás hospitalizovaný 
pacient, který ovládá dva hudební ná-
stroje a zajišťuje nám tak veselou náladu 
i se zpěvem.
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Pro vánoční období jako každý rok při-
pravujeme pro naše pacienty návštěvu 
Mikuláše, zazpívat přijde i dětský sbor. 
Sváteční období považujeme za důleži-
té, a proto se snažíme připravit atmosfé-
ru Vánoc vyzdobením oddělení, pečením 
cukroví, zpíváním koled a společným sle-
dováním vánočních pohádek. Snažíme 

se vytvářet vánoční prostředí domova. 
K Vánocům patří dárky, ty každoročně 
připravují pro naše pacienty žáci ZŠ Ply-
nárenská. V doprovodu paní ředitelky je 
přicházejí žáci rozdávat. 
K letošním Vánocům připravuje-
me nové programy, a to představe-
ní teplického mažoretkového týmu 

Výtvarná dílnaMuzikoterapie

Oddělení následné péče v Nemocnici Chomutov
Počátky následné péče v Chomutově spadají do začátku 80. let. V té době byla za-
jišťována v prostorách zámečku Červený Hrádek. Koncepce zdravotní péče v té době 
umožňovala dlouhodobou hospitalizaci, řádově i roky. Šlo o pacienty s chronickým 
onemocněním, často imobilní. Protože v té době nebyla rozvinutá domácí péče 
o tento druh pacientů, byli tito odkázáni na pobyt v léčebně dlouhodobě nemocných 
(LDN). 

vyžadují oxygenoterapii. Jak se zkracuje 
pobyt pacienta na akutním lůžku, tak se 
též zkracuje doba přijetí na naše oddě-
lení od počátku akutního stavu – cév-
ní mozkové příhody, pooperační stavy 
(hlavně zlomeniny), náhrady kyčelních 
kloubů. Proto jsme schopni kromě oxy-
genoterapie podávat infuzní terapii včet-
ně regulace rychlosti infuzních roztoků, 
podáváme též antibiotika intravenózně. 
V případě potřeby jsme schopni též pro-
vést kanylaci centrální žíly na interním 
oddělení a zajistit podávání infuzní te-
rapie touto cestou (pokud nelze zajistit 
periferní žílu). Dále je nutno uvést, že se 
též podílíme na diagnostice, hlavně u pa-
cientů interních a neurologických (pláno-
vání CT vyšetření, EEG i zobrazovací me-

tody mimo nemocnici jako je magnetická 
rezonance). V řadě případů lze říci, že 
námi poskytovaná péče není již péče ná-
sledná, ale je to pokračování léčby akut-
ní, která se v minulosti řešila na akutním 
lůžku. Součástí naší práce je též pomá-
hat při řešení sociální problematiky, 
a to hlavně u pacientů bez zázemí. Zde 
se významně podílí sociální sestra Jitka 
Sládečková. Zabývá se umísťováním pa-
cientů do sociálních zařízení, pomáhá 
rodinám s poskytováním domácí péče 
o pacienty. Stará se též o umístění paci-
entů, kteří nemají žádné rodinné zázemí. 
V posledních letech jsme přijímali kolem 
375 pacientů ročně, z toho cca 35 % je 
propuštěno do domácí péče a cca 25 % je 
umístěno do sociálních zařízení. Kolem 

15 % pa cientů je přeloženo na jiné od-
dělení akutní péče (často jde o pacienty, 
kteří nemohou podstoupit akutní chirur-
gický zákrok a po stabilizaci stavu u nás 
je potom tento plánovaně proveden). 
Provádíme též paliativní péči u pacientů 
v terminálním stadiu nemoci hlavně u on-
kologicky nemocných pacientů. V součas-
né době má oddělení 3 stanice, na každé 
je 27 lůžek. Na oddělení máme celkem 
8 lůžek s mož ností oxygenoterapie. Po-
koje jsou 2–3lůžkové, 2 pokoje jsou jed-
nolůžkové. Dvě stanice jsou v pavilonu D 
ve 3. a 4.pat ře, jedna stanice je v samo-
statné budově v areálu nemocnice.

prim. MUDr. Petr Štika 
Oddělení následné péče  

Nemocnice Chomutov, o. z.

Chodba lůžkové stanice

Sesterna lůžkové části oddělení

Oddělení následné péče v Nemocnici Chomutov

Oddělení následné péče v Zahražanech – Nemocnice Most

Oddělení následné péče v Zahražanech

Oddělení následné péče v Nemocnici Teplice 

Oddělení následné péče se stalo součástí Nemocnice Most v rámci Krajské zdra-
votní, a. s., v roce 2015. Oddělení poskytuje zdravotní následnou péči na základě 
smluv se zdravotními pojišťovnami na nejvyšší úrovni a nabízí široký rozsah vysoce 
kvalitní péče. Úroveň a prestiž oddělení stojí zejména na špičkových odbornících, 
týmu vysoce erudovaných lékařů z hlavních oborů a individuálním a přátelském pří-
stupu k pacientovi. Součástí našeho týmu je i klinický farmaceut, nutriční terapeut, 
ergoterapeut atd. Oddělení velmi úzce spolupracuje s akutními odděleními nemoc-
nice, především s internou, neurologií, chirurgií, traumatologií a ortopedií. Pro naše 
pacienty jsou dostupná všechna vyšetření, ošetření a konziliární služby, které nabízí 
a provozuje Nemocnice Most.

HISTORIE
Oddělení sídlí v historické budově z roku 
1903. Budova vznikla jako sirotčinec, ná-
sledně však prošla několika obdobími. 
Za druhé světové války zde byla reziden-
ce nechvalně známé Geheime Staatspo-
lizei (gestapo). Poté zde sídlila administ-
rativa. Po vzniku OÚNZ objekt sloužil jako 
oddělení ORL, oční a neurologie. Historie 
následné péče v nynější budově se píše 
od roku 1991, kdy proběhla rekonstrukce 
a vznikla LDN jako součást nemocnice 
s poliklinikou Most. Byly provedeny zá-
sadní stavební úpravy a došlo ke zruše-
ní kaple. Rozhodnutím OÚ v Mostě (zři-
zovatele) došlo od 1. dubna roku 1998 
k osamostatnění tohoto zdravotnického 
zařízení pod novým názvem Nemocnice 
následné péče v Mostě. Od 1. ledna roku 
2003 přešla zřizovatelská funkce na Ús-
tecký kraj a název byl změněn na Nemoc-
nice následné péče Most, příspěvková 
organizace. Rozhodnutím Ústeckého kra-
je došlo ve výše zmiňovaném roce 2015 
k přechodu příspěvkové organizace pod 
Krajskou zdravotní, a. s.

SPEKTRUM PÉČE
Oddělení nyní disponuje 113 lůžky ná-
sledné péče. Ročně hospitalizujeme 
přes 540 nemocných. Naše oddělení po-

V roce 1992 se léčebna přestěhova-
la do areálu chomutovské nemocnice 
a od roku 2007 je součástí Krajské zdra-
votní, a. s. Počátky LDN Chomutov jsou 

spjaty s prim. MUDr. Josefem Fučíkem 
a vrchní sestrou Annou Pličkovou, poz-
ději pak zde působil prim. MUDr. Leon 
Bystroň. Vrchní sestrou v té době byla 
Eva Hrstková. Od roku 2009 je LDN pod 
vedením prim. MUDr. Petra Štiky, vrchní 
sestrou je od roku 2015 Mgr. Lenka Split-
ková, DiS.
Tak, jak se měnila koncepce zdravotní 
péče v Česku, mění se též struktura pa-
cientů na oddělení následné péče – dří-
ve LDN. Výrazně se zkracuje doba hos-
pitalizace, za posledních sedm let se 
zkrátila cca o jednu třetinu, nyní máme 
průměrnou dobu hospitalizace kolem 
72 dní. Mění se též struktura pacientů. 
Převládají pacienti s traumatologickým 
a neurologickým onemocněním a stavy 
po amputacích dolních končetin. U nich 
je předpoklad, že se vrátí zpět do domácí 
péče. Nezastupitelná je zde rehabilitace, 

která je prováděna kvalifikovanými fy-
zioterapeuty z rehabilitačního oddělení. 
Jinak přebíráme pacienty prakticky ze 
všech oddělení chomutovské nemocni-
ce. Nebráníme se též umístění pacientů 
i z jiných nemocnic, a to i mimo KZ. Ome-
zeně můžeme přijímat též pacienty, kteří 

Mirabell Teplice pod vedením Miluše 
Ramešové (mistryně ČR – 2017 a vice-
mistryně světa). Pěvecké vystoupení dětí 
ze ZUŠ Teplice pod vedením paní učitel-
ky Moravcové a také taneční vystoupení 
dětí z asociace AKAS, která sídlí ve Spor-
tovním klubu Relax Teplice, pod vedením 
trenérky Lucie Blahotové.
Na našem oddělení nejsou až tak důležité 
moderní přístroje současné medicíny, ale 
úcta a empatický přístup k pacientům. 
Pacienti odcházejí z oddělení následné 
péče po zlepšení zdravotního stavu a so-
běstačnosti do domácího prostředí či 
do dalších sociálních zařízení a rehabili-
tačních ústavů. Největším úspěchem pro 
celý náš tým je možnost propouštět co 
nejvíce pacientů do domácího prostředí. 

prim. MUDr. Mohammed Ghaleb 
Oddělení následné péče  
Nemocnice Teplice, o. z. 
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Redakce Statimu děkuje hlavním sestrám jednotlivých nemocnic  
spadajících pod Krajskou zdravotní, a. s.,  

primářům a vrchním sestrám oddělení následné péče při vzniku této přílohy.

skytuje následnou lůžkovou péči všem 
pacientům, u kterých již byla stanovena 
diagnóza a došlo u nich k ustálení zdra-
votního stavu nebo jejich zdravotní stav 
vyžaduje doléčení, případně poskytnutí 
léčebné rehabilitační péče. Na naše od-
dělení jsou přednostně přijímáni paci-
enti z oddělení Nemocnice Most. Doba 
hospitalizace je plně závislá na zdravot-
ním stavu pacienta. 
Byly vytvořeny specializované pracovní 
týmy, vzájemně spolupracující při dia-
gnostice a léčbě našich nemocných. Celý 
personál intenzivně pracuje na přípra-
vě k akreditaci oddělení SAK. Do praxe 
jsou aplikovány odborné programy, jako 
je prevence pádů, stratifikace riziko-
vého pacienta, prevence delirantních 
a amentních stavů. Poskytujeme speci-
alizovanou péči na nejvyšší úrovni při 
terapii dekubitů a chronických ran, se 
zaměřením na vlhké hojení, při použí-
vání nejmodernějších postupů a metod. 
Naprostou samozřejmostí je plné vyba-
vení oddělení antidekubitními pomůc-
kami včetně aktivních antidekubitních 
matrací. Defekty vzniklé na našem oddě-
lení jsou naprostou výjimkou, a to i přes 
spektrum hospitalizovaných pacientů 
a jejich diagnóz. 
Nabízíme komplexní rehabilitační péči 
se zaměřením na geriatrické pacienty, 
kteří vyžadují specifický přístup. Dále za-
jišťujeme vysoce kvalitní intenzivní po-
úrazovou a pooperační rehabilitaci u pa-
cientů ortopedických, traumatologických 
i chirurgických. Zaměřujeme se na pre-
venci chronických, bolestivých a dege-
nerativních onemocnění pohybového 
aparátu (zejména páteře). Odbornou 
rehabilitační péči poskytujeme i pacien-
tům s interní a neurologickou diagnózou. 
Vzhledem k prozatímní absenci lůžkové-
ho rehabilitačního oddělení v Nemocnici 
Most je také naší starostí péče o paci-
enty po mozkových příhodách. Součástí 

nabízených služeb je ambulantní péče 
v oboru interní medicína a endokrinolo-
gie. Kromě běžně dostupného vyšetření 
je zde možnost Holterova monitorování, 
UZ diagnostiky atd.

Ke každému pacientovi je a musí být při-
stupováno holisticky s nutností zajištění 
individuální péče a její realizace. Ne-
jedná se však jen o objektivní příznaky, 
důraz je kladen i na subjektivní vnímání 
pacienta, jeho potřeb, nálady a třeba 
i plánů do budoucnosti. Snahou je o co 
nejintenzivnější zapojení rodiny a přátel 
do tohoto procesu. Na oddělení vyko-
nává návštěvní duchovní službu kaplan 
a probíhá canisterapie.

BUDOUCNOST
Jedním z nejdůležitějších pilířů dobře 
fungujícího a funkčního oddělení je sta-
bilní personál, jeho kontinuální vzdělá-
vání a samozřejmě zvyšování kvalifikace. 
Snažíme se a nadále se snažit budeme 
vycházet zaměstnancům při těchto ak-
tivitách vstříc v maximální možné míře, 
to vše samozřejmě za podpory manage-
mentu společnosti. 

V blízké budoucnosti je vysoce pravděpo-
dobný vznik lůžkového rehabilitačního 
oddělení při následných lůžkách. Jsou již 
vytvořeny a zpracovány plány, které jsou 
jedním z elementů při nutném legislativ-
ním procesu. Samozřejmostí je aloková-
ní dostatečných finančních prostředků 
pro vybudování sice nákladného, avšak 
tolik potřebného a zatím chybějícího od-
dělení v Nemocnici Most. Vzniklé oddě-
lení bude disponovat 30 lůžky, součástí 
bude vodoléčba, komplexní fyzikální te-
rapie, ambulance atd. 

prim. MUDr. Tomáš Zelenka 
Iva Fojtíková, vrchní sestra 
 Oddělení následné péče  
Nemocnice Most, o. z.

Lůžková stanice Oddělení následné 
péče v Zahražanech

Rehabilitace

Společenská místnost pro pacienty

Oddělení následné péče v Zahražanech – Nemocnice Most
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