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Vážení čtenáři,

zima je v plném proudu se všemi svými radostmi 
i strastmi. Mnohočetné odhazování tun sněhu, pády 
na náledí, ale i pohodové lyžování a ostatní zimní ra-
dovánky, ať už v domácích či zahraničních střediscích, 
přispívají ke koloritu našeho života.

Při čtení našich únorových Infolistů Vám přejeme 
nejen brzké uzdravení, pokud nás čtete v čekárnách 
ordinací, ale i hezké počtení ve chvílích odpočinku 
po zbrázděných sjezdovkách u horkého čaje nebo sva-
řeného vína. Ruku v ruce se seriózními a odbornými 

texty jsme pro Vás připravili i trochu zábavného čtení v rozšířeném 24stránkovém 
vydání. Dnes si, krom odborných informací, rozšíříte své cestovatelské znalosti o Hi-
malájích nebo potěšíte své oko pohledem do okénka barevného novorozeneckého 
oddělení. Pokud hledáte adrenalin, najdete ho na straně 22. 

Těší nás prázdné stojany po prvním dnu vydání, i to, že se pro vás staly Infolisty zají-
mavým čtením i doma! Do dalších vydání jsme však i my postaveni do světla celosvě-
tových úspor a tak od příštího čísla budou vycházet v úspornějším provedení. 

Mgr. Josef Rajchert  
vedoucí redaktor 
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Vědecká rada Krajské zdravotní, a.s.

V červnu roku 2008 byla konstituována Vědecká 
rada KZ, a.s. jako poradní orgán ředitele a náměstků 
KZ, a.s. Navázala přímo na působnost Vědecké rady 
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, založené 
již v roce 2001.
Vědecká rada KZ, a.s. pracuje ve složení 
• Doc. MUDr. Pavel Červinka, PhD., FESC  

– primář kardiologické kliniky MNUL
• MUDr. Pavel Dlouhý  

– primář infekčního odd. MNUL
• MUDr. Daniel Nalos  

– primář ARO MNUL
• MUDr. Petr Opletal, CSc.  

– chirurgická klinika MNUL
• Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.  

– primář neurochirurgické kliniky MNUL
• MUDr. Aleš Chodacki  

– primář odd. nukleární medicíny Chomutov 
• MUDr. Saša Štembera  

– primář chirurgického odd. Most
• MUDr. Marta Vachová  

– neurologické odd. Teplice
Předsedou VR je druhým rokem Doc. MUDr. Martin 
Sameš, CSc. 
Vědecká rada podporuje a stimuluje profesionální 
růst lékařů a SZP.
Pro podporu publikační a vědecké činnosti byla 
vědeckou radou vyhlášena a vyhodnocena „Cena 
za nejlepší vědeckou práci lékařů do 35 let, lékařů 
nad 35 let a ceny pro SZP“. Pro rok 2009 byly 
odsouhlaseny celkové odměny za uvedenou činnost 
ve výši 250 tisíc Kč. Výsledky hodnotili členové VR 
v hlasování per rolam.

Výsledky lékařů nad 35 let za kalendářní rok 2009 

1. místo 50 tis. Kč MUDr. Robert Bartoš, Ph.D. neurochirurgie MNUL
2. místo 30 tis. Kč MUDr. Petr Vachata, Ph.D. neurochirurgie MNUL
3. místo 20 tis. Kč MUDr. Robert Bartoš, Ph.D. neurochirurgie MNUL

Výsledky lékařů do 35 let za kalendářní rok 2009

1. místo 50 tis. Kč MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D. neurochirurgie MNUL
2. místo 30 tis. Kč MUDr. Jozef Jakabčin kardiologie MNUL
3. místo 20 tis. Kč MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D. neurochirurgie MNUL

Všechny práce jsou k prostudování v knihovně MNUL 
(Masarykova nemocnice).

Výsledky szP za kalendářní rok 2009 

1. místo 25 tis. Kč Olga Murdychová 
Jana Pavelková

neurochirurgie MNUL

2. místo 15 tis. Kč Eva Rosolová chirurgie MNUL
3. místo 10 tis. Kč Bc. Michaela Rothová dětská chirurgie 

MNUL

V březnu 2011 bude vyhlášena soutěž Vědecké rady KZ za rok 
2010, na kterou byl KZ, a.s. opět vyčleněn celkový obnos odměn 
250 000 Kč. Výsledky budou vyhlášeny začátkem měsíce dubna 
2011. 
Svou konečnou výsledkovou listinu vydá nově také Masarykova 
nemocnice, jejíž vedení rozdělí mezi úspěšné soutěžící 
na 260 000 Kč. Hodnocena budou tři nejlepší oddělení, dále 
nejlepší publikace s IF, příkladná prezentace Masarykovy 
nemocnice (nové postupy, metody, republikové priority, 
přednášková činnost) a sesterská prezentace. 

doc. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady KZ, a.s. 
Mgr. Josef Rajchert, vedoucí redaktor Infolistů

MUDr. Robert Bartoš, Ph.D. Olga Murdychová Jana Pavelková 
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Ve dnech 13.–15. 12. 2010 proběhlo 
na oddělení robotické chirurgie KZ, a.s. 
školení lékařů z Ruska na robotickém 
systému da Vinci. Jednalo se o kolegy 
z petrohradské státní nemocnice (St. 
Peterburg General Hospital). Školení se 
zúčastnili tři urologové a jedna sálová 
sestra. Jmenovitě se školení zúčastnili: 
MD. Evgenij Stanislav Nemirovič, Ph.D., 

MD. Mikhail Mosoyan, Ph.D., MD. Adel  
Al-Shukri, Ph.D. a Marina Voronina.
Během celého školení všichni kolego-
vé viděli průběh celkem čtyř robotic-
kých operací tumorů prostaty. Jednalo 
se o zhoubné nádory prostatické žlázy 
a pacienti tedy podstoupili radikální, ro-
boticky asistovanou prostatektomii. Dále 
byli kolegové přítomni i jedné robotické 

operaci ledviny. Během školení prošli ce-
lým tréninkovým plánem práce na robotu 
na neživých modelech. V petrohradské 
nemocnici je již robotický systém da Vin-
ci nainstalován a po tomto vyškolení 
v naší nemocnici budou schopni začít již 
na svém systému pracovat samostatně. 

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

Semináře, Sympózia, Kongresy

Ústecká robotika opět školí – Petrohrad KZ, a.s. zahájila partnerskou spolupráci s fakultou ČVUT

Krajská zdravotní zahájila partnerskou 
spolupráci s Fakultou elektrotechnickou 
Českého vysokého učení technického 
v Praze
Dne 2. prosince 2010 byla děkanem Fa-
kulty elektrotechnické Českého vysokého 
učení technického v Praze prof. Ing. Bori-
sem Šimákem, CSc. a následně ředitelem 
Krajské zdravotní, a.s. Ing. Eduardem 
Reicheltem podepsána Smlouva o spo-
lupráci mezi oběma institucemi. Obě 
strany tak vyjádřily společný záměr zahá-
jit a dále rozvíjet spolupráci v oblastech 
vzdělávání, výzkumu a vývoje v oborech, 
které poskytují způsobilost k výkonu 

zdravotnického povolání. Dále se zavá-
zaly spolupracovat při realizaci dlouho-
dobého záměru Krajské zdravotní, a.s. 
na vybudování nemocnice univerzitního 
typu jako střediska špičkové medicíny, 
zdravotnické vědy a výuky transformací 
z krajské Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, spolupracovat na projek-
tu Centra biomedicínského inženýrství 
v Masarykově nemocnici v Ústí nad La-
bem a podporovat podávání přihlášek 
společných projektů. Podle smlouvy se 
např. elektrotechnická fakulta zavazuje 
podílet na zajišťování zvyšování kvalifi-
kace zdravotnických pracovníků Krajské 

zdravotní, a.s., zatímco Krajská zdravotní 
bude poskytovat svá pracoviště k prak-
tické výuce a odborné praxi studentům 
oborů, které poskytují způsobilost k vý-
konu zdravotnického povolání a pomá-
hat při výuce a odborných přednáškách.
Fakulta elektrotechnická ČVUT je prestiž-
ním českým vysokoškolským pracovištěm 
s 6000 studenty, se 730 zaměstnanci 
a s ročním rozpočtem přesahujícím 500 
milionů Kč. V současnosti uskutečňuje 
bakalářské, magisterské a doktorské stu-
dijní programy v širokém spektru oborů, 
mezi nimiž nechybí Biomedicínské inže-
nýrství a Biomedicínská informatika, při 
jejichž přípravě fakulta využívá svých 
bohatých zkušeností z vědeckovýzkum-
né činnosti a dlouhodobé tradice ve spo-
lupráci s lékařskými pracovišti a výrobci 
zdravotnických prostředků. Absolventi 
oboru Biomedicínské inženýrství získá-
vají navíc kvalifikaci „biomedicínský in-
ženýr“ ve smyslu zákona č. 96/2004 Sb. 
o nelékařských zdravotnických povolá-
ních, neboť tento obor je akreditován 
také Ministerstvem zdravotnictví jako 
zdravotnický obor.

Ing. Martin Zeman 
vedoucí odboru vědy a výzkumu KZ, a.s.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. ote-
vřela v pondělí 10. ledna 2011 novou 
foniatrickou ambulanci při oddělení ORL 
a chirurgie hlavy a krku. Ambulance je 
vybavena ke klasickému ORL vyšetření, 
k vyšetření kmitajících hlasivek, hlaso-
vého pole a systému k nastavování slu-

chadel. Pracoviště umožní také vyšetření 
pacientů s poruchami řeči. Nové pracovi-
ště ORL oddělení a chirurgie hlavy a krku 
přítomným představili: primář MUDr. Ka-
rel Sláma, doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc. 
a MUDr. Gabriela Malá.
Garantem tohoto nového pracoviště 
je doc. MUDr. Olga Dlouhá CSc., před-

Nová foniatrická ambulance při ORL
Masarykova nemocnice

Primář MUDr. Karel Sláma

Zprava: prof. Ing. Boris Šimák, CSc. připíjí na úspěšnou spolupráci s KZ, a.s.

MUDr. Jan Lami, Ing. Petr Benda, prim. MUDr. Karel Sláma,  
doc. MUDr. Olga Dlouhá a Ing. Jiří Paroubek

nostka Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN 
v Praze. 
Celou akci doprovázela i účast vedení 
Krajské zdravotní, a.s., předsedy před-
stavenstva Ing. Petra Bendy a poslance 
parlamentu ČR Ing. Jiřího Paroubka.

Jiří Vondra 
tiskový mluvčí KZ, a.s.

Skupina petrohradských operatérů a sálová sestra Jitka Postlerová 

MUDr. Jan Schraml vysvětluje...

Masarykova nemocnice, o.z., Krajské zdravotní, a.s. obdržela, jako dar 
od společnosti HOSPIMED s.r.o., unikátní přístroj pro lokalizaci pod-
kožních cév. Tento systém zařízení Vien View, vybavený unikátní tech-
nologií, umožňuje vyloučení opakovaných vpichů při odběrech krve. To 
zajišťuje větší komfort pacienta s vyloučením opakovaných vpichů a ne-
úspěšných zavedení žilních vstupů.
Přístroj lokalizuje cévu pro zavedení jehly, katétru nebo kanyly pro podá-
vání transfuzí, infuzní terapii, či i pouhý odběr krve. Dále také umožňuje 
lokalizaci cévy, které je třeba se při výkonu vyhnout. To využívá zejména 
plastická chirurgie. Systém pracuje na principu infračerveného záření, 
detekujícího hemoglobin. Sejmutý obraz zpracovává počítač a zpětně jej 
přenáší na kůži pacienta s jasnou linií cévního řečiště v reálném čase.
Předání daru byli přítomni z vedení KZ, a.s. její ředitel Ing. Eduard Rei-
chelt, MUDr. Josef Liehne a také poslanec Parlamentu ČR za Ústecký kraj 
Ing. Jiří Paroubek a předseda představenstva KZ, a.s. Ing. Petr Benda.

Jiří Vondra 
tiskový mluvčí KZ, a.s.

Dar pro Centrální odběr zmírní bolest i strach

Ing. Eduard Reichelt s Martinem Kalošem, 
zástupcem firmy HOSPIMED s.r.o.
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Rekanalizační léčba akutních ischemických mozkových příhod 
Nemocnice Děčín

Nejčastější rekanalizační léčbou akut-
ních ischemických mozkových příhod 
(dále iCMP) je na Neurologické jednotce 
intenzívní péče Nemocnice Děčín, o.z. 
trombolýza. Jedná se o léčebnou meto-
du, užívanou ke zprůchodnění uzavřené 
tepny pomocí léku Actilýzy, který rozpou-
ští trombus. Léčba akutní ischemické 
cévní mozkové příhody patří bezpochyby 
k největším problémům současné medi-
cíny. Velice často se bohužel dostáváme 
do situací, kdy jsme schopni pacientovi 
s probíhajícím ischemickým iktem nabíd-
nout velice málo, přičemž důsledky iCMP 
jsou leckdy fatální. Jsou zkoumány zcela 
nové léčebné metody především z oblas-
ti intervenční neuroradiologie.
Ischemických mozkových příhod v ČR je 
okolo 250 případů na 100 000 obyvatel 
a jsou u nás druhou nejčastější příčinou 
úmrtí. Světová zdravotnická organizace 
odhaduje, že ve světě v důsledku cévní 
mozkové příhody ročně zemře 5,7 milió-
nu lidí.
Intravenózní trombolýza (IVT) je od roku 
2004 v ČR prvním schváleným farmako-
logickým léčebným postupem akutního 
ischemického iktu. V ČR se v současné 
době jedná o standardní léčebnou meto-
du, ke které se při splnění daných kritérií 
mají dostat všichni pacienti. Rozsáhlá 
studie prokázala významný prospěch 
intravenózní trombolýzy v prvních 3 ho-
dinách od vzniku iktu. Bylo provedeno 
srovnání skupiny pacientů léčených 
trombolýzou a placebem. Pacienti léče-
ni trombolýzou, měli o 30 % vyšší šanci 
žádného či jen minimálního neurologic-
kého postižení oproti placebu. V posled-
ním desetiletí proběhla řada studií se 
snahou prokázat účinnost IVT i v delším 
terapeutickém okně, a proto bylo dopo-
ručeno, aby intravenózní trombolýza byla 
podávána i v časovém okně 3–4,5 ho-
diny od vzniku prvních příznaků. Přes-
to je ale nutné zdůraznit, že prognóza  
pacienta s probíhající iCMP se zlepšuje, 
čím dříve je zahájena léčba intravenóz-
ní trombolýzou. Rozšíření terapeutické-
ho okna tedy neznamená, že při příjmu 
pacienta s akutní iCMP lze klást menší 

nároky na rychlost zobrazovacích a labo-
ratorních vyšetření či spolupráce s RZP. 
Asi 40 % pacientů, léčených intravenózní 
trombolýzou, stále umírá či je upoutáno 
na lůžko a pouze u 18 % pacientů je mož-
né do 2 hodin od podání sledovat úplnou 
rekanalizaci tepny.

Jako přídavná léčebná metoda, spo-
lečně s intravenózní trombolýzou, se 
zdá být sonotrombotrips. Tato metoda 
nemá v zásadě kontraindikaci, jedná se 
o bezpečnou metodu, která je již od roku 
2000 zkoumána a využívána jako aditiv-
ní metoda v léčbě CMP. Při této metodě 
se urychluje rozpad trombu při použití  
ultrazvukového vlnění v kombinaci 
s trombolytiky. Je předpokládán dvojí 
mechanismus účinku, buď mechanické 
rozrušení trombu díky vibracím s urych-
lením průniku trombolytika do vnitřku 
trombu, či vlastní aktivace fybrinolytické-
ho systému. Je prokázáno, že sonografií 
asistovaná trombolýza významně zvyšu-
je rekanalizace oproti intravenózní trom-
bolýze samotné u pacientů s uzávěrem 
tepny do 3 hodin od počátku příznaků. 
I přes optimistické výsledky sonotrombo-
lýza stále není standardní léčbou akutní 
iCMP.
Další léčebnou metodou je intraarteri-
ální trombolýza, která umožňuje apli-
kaci trombolytika přímo do okludované 
tepny. Pomocí intraarteriální trombolýzy 
lze dosáhnout významného zvýšení inci-
dence rekanalizací u pacientů do 6 hodin 
od vzniku iktu. Tuto trombolýzu lze apli-
kovat pouze ve specializovaných cent-

rech, a to v časovém okně 4,5–6 hodin. 
V našem případě na neurochirurgii Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Další slibnou variantou léčby je kombi-
nace intravenózní a intraarteriální trom-
bolýzy. Tato kombinovaná léčba nevede 
k vyššímu riziku krvácení a minimálně 
částečné rekanalizace bylo dosaženo 
v 56 %. Zdá se, že kombinace obou me-
tod by mohla být jednou z variant, kudy 
se může léčba akutních iCMP ubírat. 
Kombinuje se zde rychlost a technická 
jednoduchost.
Vzhledem k předpokládané kardioem-
bolizační etiologii iktu a sonograficky 
prokázané okluzi by byla další variantou 
léčby mechanická rekanalizace Merci 
katetrem. Tento experimentální léčebný 
postup akutní CMP je již používán na ně-
kterých pracovištích, především v situaci, 
kdy je rekanalizace pomocí intravenózní 
trombolýzy neúspěšná či je z různých 
důvodů intravenózní trombolýza kontra-
indikována.
Merci katetr je speciální angiografické 
instrumentarium, kterým lze zachytit 
a poté vyjmout trombus z intrakraniální 
okludované tepny. Vlastní výkon lze jed-
ním katetrem opakovat 2x až 3x. Tato me-
toda vede ke zlepšení klinického stavu 
pacienta do 8 hodin od vzniku příznaků 
iktu. Komplikace ve smyslu symptoma-
tického krvácení po léčbě Merci katetrem 
byla zaznamenána v 8 % případů. Me-
chanická rekanalizace se jeví jako možná 
metoda budoucnosti léčby akutní iCMP 
především pro svou efektivitu a poměrně 
široké terapeutické okno. 
Na závěr bych se chtěla zmínit, že nelze 
opomenout nutnost spolupráce všech 
složek účastnících se v léčbě a diagnos-
tice akutní iCMP. Velice důležitá je spolu-
práce s RZP, kvalitní anamnéza, optimál-
ně příjezd RZP přímo k CT vyšetření, kde 
jsou ihned prováděny laboratorní odbě-
ry. Právě čekání na biochemické a he-
matologické výsledky nejčastěji zdržuje 
aplikaci intravenózní trombolýzy.

Iva Broulíková  
JIP – neurologické oddělení 

Nemocnice Děčín, o.z.

Schéma využití Merci katetru

Ergoterapie v praxi – výstava
Nemocnice Most

V širším slova smyslu je vnímána ergoterapie jako zdravotnická disciplina, která vy-
užívá specifické diagnostické a léčebné metody a postupy při léčbě jedinců každé-
ho věku. Jedná se o různé typy fyzického, psychického nebo mentálně smyslového 
postižení. Ať už dočasného nebo trvalého. Smyslem ergoterapie je pomocí cílené 
pracovní činnosti rozvíjet a zlepšovat funkční schopnosti jedince.

Práce pacienta v ergoterapické dílně

cíle ergoteraPie:
• Dosažení maximálního stupně funkč-

nosti v aktivitách denního života 
a to jak v pracovních činnostech, tak 
i v aktivitách volného času.

• Podpora jedince v aktivním přístupu 
k uchování vlastního zdraví.

• Pomoc při novém zařazení se do spo-
lečnosti, výběru pracovního místa 
a spolupráce se zaměstnavateli.

Preventivní – přispívající pomocí cíle-
ného terapeutického plánu a výběrem 
správných metod a technik k prevenci 
vzniku invalidity a handicapu.

Ergoterapie na psychiatrickém oddělení 
KZ, a.s. – Nemocnice Most, o.z. je v této 
oblasti velmi aktivní, o čemž svědčí, 
mimo jiné, i pravidelná prodejní výstava 
výrobků ergoterapické dílny.

Prostředky ergoteraPie

Diagnostické – odhalující na základě 
postižení případnou distabilitu pomocí 
analýzy zbylých funkčních schopností 
v oblastech mobility, všedních činností, 
funkční vyšetření horních a dolních kon-
četin, vyšetření smyslových funkcí a po-
třeby kompenzačních pomůcek.

Terapeutické – na základě terapeutické-
ho hodnocení spolu s klientem se sta-
noví cíle ergoterapeutického plánu pro 
umožnění, zachování či zlepšení sobě-
stačnosti, pracovních činností a zacho-
vání potřebných sociálních rolí. V rámci 
ucelené rehabilitace se podílí na složce 
psychologicko-pedagogické.

Výrobky, které jsou na každoroční před-
vánoční prodejní výstavě vystaveny, se 
těší velkému zájmu veřejnosti a jsou 
vždy, během několika dnů, beznadějně 
vyprodány.
Oblasti pracovních činností klientů mos-
teckého oddělení ergoterapie:
Práce s keramikou, práce se dřevem, prá-
ce s proutím, veškeré textilní techniky 
– drhání, tkaní, šití, pletení, háčkování, 
vyšívání, batikování, paličkování, tisk 
na látku apod.
Dále je možno se pod odborným vede-
ním věnovat práci s těstem, práci s korál-
ky – bižuterie – různé techniky, zvířátka 
apod. V nabídce jsou i pohybové aktivity.

redakce Infolistů

Prodejní výstava výrobků
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Cystolitotrypse Nemocnice Teplice
Cystolitotrypse = cystolit – kámen 
močového měchýře, trypse – drcení.

seznámení s Výkonem
Výkon se provádí v celkové nebo ve spi-
nální anestezii.
Cystolitotrypse se nejčastěji provádí Lito-
tryptorem – rázovými vlnami nebo ultra-
zvukem.
Další možností je mechanická cystolito-
trypse – Zeisovou smyčkou, Dormiovým 
košíčkem nebo endoskop. klíšťkami.

indikace k Výkonu
Pacient přichází na urologickou ambu-
lanci nejčastěji z důvodu:
• bolestí při močení (dysurie), 
• pálení a řezání při močení  

(strangurie),
• nucení na močení v denních  

hodinách (polakisurie),
• obstrukce v močových cestách  

(např.: cizí těleso),
• zástava močení.
Při námaze se může v moči vyskytnout 
i malé množství krve (mikroskopická he-
maturie), která však v klidu ustává. 

kameny V močoVém měchýři  
Při cystoskoPii 

Vyšetření
Stejně jako před každým operačním vý-
konem musí být pacient i před cystolito-
trypsí řádně vyšetřen, a to dle stavu buď 
ambulantně, nebo při hospitalizaci. Mezi 
základní vyšetření patří:
a)  ultrazvuk močového měchýře,
b)  cystoskopie – endoskopické vyšetře-

ní močového měchýře,
c) IVU – vylučovací urografie,
d) RTG břicha a malé pánve,
e) běžná předoperační vyšetření (EKG, 

RDG plic, …), odběry krve na biochemii  
(CRP, bílkoviny, minerály, glykémie, 
bilirubin, kysel. močová), krevní  
obraz, krevní srážlivost a vyšetření 
moče (chemicky a sediment, kultiva-
ce + bakteriologie + citlivost).

PříPraVa k Výkonu
Pacient je na urologické ambulanci ob-
jednán na termín operace a k přijetí 
na oddělení.
V den přijetí (den před výkonem) přichá-
zí ráno mezi 8–9 hodinou na urologické 
oddělení.
S sebou si přinese nejdéle 10 dní staré 
interní vyšetření, výsledky kompletních 
odběrů a doklady (občanský průkaz 
a průkaz pojištěnce).
Týden před výkonem je nezbytné vysadit 
léky na ředění krve (anopyrin, warfarin). 
O tom je pacient informován lékařem již 
v ambulanci.
Pokud je pacient hospitalizovaný, všech-
na vyšetření se provedou v rámci hospi-
talizace.
Po příchodu na oddělení je pacient ulo-
žen na pokoj, seznámen se svými právy 
a s chodem oddělení. Sestra pacienta 
„vyzpovídá“ – zeptá se na všechny infor-
mace nutné k sestavení ošetřovatelské 
anamnézy. Pak následuje vyšetření léka-
řem.
Pacient je při přijetí lékařem informován 
o vlastním výkonu, o možných komplika-
cích, následné léčbě. Pacient má prostor 
i pro kladení otázek. Na základě tohoto 
rozhovoru pak pacient podepíše Infor-
movaný souhlas.
Ostatní předoperační průběh je podob-
ný, jako u jiných operačních výkonů (čí-
pek nebo klyzma na vyprázdnění, od půl-
noci nejíst, nepít, nekouřit, …).
V den výkonu:
pacienti nesnídají. Dostanou operační 
balíček (gumovou podložku, podložku, 
operační košili, bandážové punčochy, 
operační čepičku) a ještě před aplikací 
premedikace se převléknou do operační 
košile („anděla“).
Zvláštní pozornost je věnována hospitali-
zovaným diabetikům na PAD nebo na In-
zulínu. V den výkonu je jim od 7 hod. mě-
řen zkrácený glykemický profil (ZGP) až 
do druhého dne. Ráno, hodinu před výko-
nem, je podána G10% 500 ml krytá nebo 
nekrytá inzulínem (dle ordinace lékaře). 

Sestra připraví snímky a chorobopis 
a aplikuje premedikaci dle ordinace ARO.
Pacient na sobě nesmí mít žádné šperky, 
cennosti, zubní protézu, brýle.
Když je vše připraveno a nastane čas vý-
konu, je pacient převezen na operační 
sál.

ošetření Po Výkonu
Po výkonu se operant vrací zpět na oddě-
lení. Dle ordinace anesteziologa jsou mu 
sledovány nebo monitorovány základ-
ní životní funkce. Pacient má zavedený  
permanentní močový katétr a sestry sle-
dují množství krve v moči a průchodnost 
cévky.

Sestry plní ordinaci lékaře (podávají an-
tibiotika, naordinované léky, infuze, …), 
sledují bolest a informují lékaře o pří-
padných změnách stavu pacienta.

Druhý den je odebrána moč na bakteriál-
ní kultivaci a citlivost.

Zvlášť důležité je věnovat pozornost do-
statečnému zavodnění (2–3 litry/den), 
aby se moč dobře pročistila.

Jestliže se nevyskytnou žádné kompli-
kace, lékař naordinuje vyndání katétru a 
pokud se nevyskytnou ani obtíže při mo-
čení, je pacient po předchozím poučení 
lékařem propuštěn do domácího ošetřo-
vání.

zajímaVosti
Močové kameny byly zjištěny už u egypt-
ských mumií.
Hippokrates dal do lékařského slibu: 
„neprovedu řez u žádného nemocného, 
který trpí kameny, ale odevzdám ho mu-
žům v tomto oboru zkušeným“.
Osobnosti s močovými kameny: 
•  francouzský král Ludvík XIV.
•  ruský car Petr Veliký
•  Napoleon Bonaparte
•  Oliver Cromwell
•  Isaac Newton

 Marta Vytlačilová 
urologické oddělení  

Nemocnice Teplice, o.z.Názorné zobrazení močových kamenů
(cystolity) při litotrypsi

Lékař zavádí endoskop  
do močového měchýře 

Močový kámen (ilustrační foto)
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„Zachovejte paniku“
Projektová činnost studentů záchranářství VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem

Miminkování
Masarykova nemocnice

Studenti VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem, 
obor Diplomovaný zdravotnický záchra-
nář, jsou úspěšnými realizátory projek-
tu s názvem „Zachovejte paniku“. Tento 
projekt navazuje na projekt podpořený 
dotací v rámci projektu Zdravé město Ústí 
nad Labem a místní Agenda 21 v roce 
2006 „Umíte si pomoci s první pomocí“, 
který byl tematicky zaměřen na poskyto-
vání první pomoci a prevenci úrazů v dět-
ském věku. 
Hlavním důvodem iniciace navazujícího 
projektu „Zachovejte paniku“ je zvýšená 
incidence úrazů v populaci, nedostatek 
vědomostí z oblasti primární prevence 
úrazů a vysoký zájem veřejnosti a vzdě-
lávacích institucí o tuto problematiku. 
Ze strany studentů je to aktivní podíl 
na podpoře veřejného zdraví a uplatnění 
edukační role záchranáře v laické veřej-
nosti. Humánní přínos vidí v práci s lidmi 
se specifickými vzdělávacími potřebami 
(etnické menšiny, lidi s mentálním han-
dicapem). 
Cílem projektu je zvýšit teoretické zna-
losti a praktické dovednosti v populaci 
středoškolské a učňovské mládeže v po-
skytování první pomoci, neboť časné 

Miminkování, pelíškování, klokánková-
ní…
Narodí se miminko. Narodí se předčas-
ně. Spěchalo. Nevedlo se mu vevnitř 
dobře. Nebo ho maminka už neudržela. 
Nebo ho cizí lidé prostě vyhnali. Z tep-
lého a měkkého pelíšku je venku. Leží 
ve velkém cizím prostoru a je mu zima. Ze 
soukromé tmy je oslňující světlo. A kde 
je máma? Co pro toho človíčka můžeme 
udělat? 
Technika nám pomůže udržet teplo, zvý-
šený obsah kyslíku v okolním prostředí, 
posilující přísun živin. Léky zajistí správ-
né vnitřní prostředí, potlačí viry a bakte-
rie, posílí plíce. Ale miminku stále chybí 
ta máma, pelíšek, přítmí. My všichni, kte-
ří se o takové trpaslíčky staráme, jsme se 
dopracovali k několika pomocným meto-
dám.

klokánkoVání  
(kangaroo mother care) 
Klokánkování je jednou z technik tzv. ba-
zální stimulace. Dítě a maminka (nebo 
táta) jsou k sobě přituleni. Nejlépe je po-
ložit dítko v pleně a s čepičkou (aby mu 
kebulka nenastydla) na holou kůži rodiče 

tak, aby vzájemně mohli vnímat rytmus 
svého těla. Předávají si tak jemné dote-
ky a pohlazením sdělují „mám tě rád“. 
Klokánkování je nutné i pro maminku. 
Uspokojí její touhu po těsném kontaktu 
s miminkem. A klokánkování také stimu-
luje tvorbu mléka. Pro novorozence je 
hmat důležitým smyslem komunikace, ty 
ostatní se budou rozvíjet později. 

PelíškoVání 
Pelíškování nahrazuje příjemné a teplé 
prostředí v děloze. Miminko leží v inku-
bátoru a my mu nějak zajistíme pohodlí. 
Potřebujeme měkké polštáře, ve kterých 
může zaujmout polohu v klubíčku, trochu 
podobnou poloze v děloze. Hlavičky mají 
děti podložené jemnými ohraničujícími 
polštářky ve tvaru podkoviček, hoví si 
na kožíšcích, které zajišťují měkkost při 
pohybu. A jak vykouzlíme přítmí? Jedno-
duše – pořídíme přehozy přes inkubá-
tory. Která firma všechny tyhle pomůcky 
vyrábí? Žádná. Nebo jsem na ni ještě ne-
narazila. Většinu těch věcí vytvoří sestry, 
které se o tyto děti starají. 
A trochu poučení na závěr. Normální, 
fyziologické těhotenství trvá 40 týdnů 

a novorozenec váží cca 3200 g. Velmi 
záleží i na počtu těhotenství a konstituci 
matky, prvorodička nebo drobná holčina 
porodí miminko o hmotnosti 2,7–3,0 kg, 
pořádná „baba“ má kluka jako buka 
ke čtyřem kilům. Pro statistické účely je 
stanovena norma nad 2500 g. Za hranici 
životaschopnosti se pokládá 24. týden 
těhotenství. V ČR se narodí cca 7,6 % 

dětí s nízkou porodní hmotností. Nedo-
nošené jsou všechny děti, které se na-
rodí do konce 36. týdne nebo je jejich 
hmotnost nižší než 2500 gramů. Důle-
žitější pro prognózu dítěte je gestační 
věk nikoliv hmotnost. Takže je lepší dítě 
starší (37. týden/2400) než těžší (35. tý-
den/2800). 

Mgr. Markéta Svobodová 
hlavní sestra 

Masarykova nemocnice v UL, o.z.

Žily, byly čtyři piškvorkářky (rozuměj patchworkářky). Ty se jednou dohodly, že ušijí 
přehozy na inkubátory. Proč? Aby byla nemocnice barevná. Aby miminka měla ticho 
a přítmí. Aby se dražbou těchto přehozů vydělalo na kočičí a psí útulek. Aby se mezi 
známými lidmi tipovalo, která piškvorkářka šila jaký přehoz. Aby byla zábava. Aby…

Deky jsou mistrovským dílem

Díky dekám má malý človíček maximální pohodlí

Studenti SZŠ na praxi
Jako u maminky...

a správné poskytnutí první pomoci výraz-
ně zvyšuje šance postiženého na přežití 
a minimalizuje následky úrazů. Faktem 
je, že na středních odborných školách 
ani na gymnáziích se první pomoc cíle-
ně nevyučuje, přestože povinnost po-
skytnout první pomoc nám ukládá zákon 
č. 140/1961 Sb., § 207 a § 208. Dalším 
cílem projektu je zvýšit povědomí dospí-
vajících o náročnosti profese zdravotnic-
ký záchranář a zvýšit povědomí o násled-
cích úrazů mezi mládeží. 
Prostředkem k dosažení stanoveného 
cíle jsou teoreticko – praktické instruktá-
že provedené na středních školách ústec-
kého regionu samotnými studenty Vyšší 
odborné školy zdravotnické a Střední 
školy zdravotnické, oboru Diplomovaný 
zdravotnický záchranář na bázi „peer 
programů“ pod vedením pedagogů. In-

struktáže probíhají v rovině teoretické, 
kdy se studenti dozvědí informace, jak 
přivolat správně zdravotnickou záchran-
nou službu a co se děje od přijetí výzvy 
až po dosažení místa zásahu. Pro instruk-
táž využíváme prezentaci na CD. Dále se 
dozví teoretické informace v poskytování 
resuscitace, k zástavě krvácení, ošetření 
popálenin, zlomenin a k ošetření pacien-
ta v bezvědomí. V praktické části si teore-
tické vědomosti vyzkouší přímo v mode-
lových situacích. K praktickému nácviku 
jsou využity resuscitační modely a mas-

kovací instrumentárium, jehož prostřed-
nictvím lze nasimulovat jakékoli zranění. 
Zde prezentujeme i záchranářský batoh 
a zdravotnický sortiment pomůcek použí-
vaných v první pomoci. Teoretické vědo-
mosti, podpořené praktickým nácvikem 
s vizuálním efektem reálně namasko-
vané „zraněné“ figurantky, jsou pro da-
nou věkovou kategorii studentů velice 
zajímavé. Praktický nácvik zároveň po-
sílí jistotu při poskytování první pomoci 
v reálné situaci a formuje postoje a zod-
povědné chování dospívající mládeže. 
K instruktáži používají studenti jednotné 
oblečení – trička s logem města Ústí nad 
Labem a logem projektu Zdravé město. 
Zmíněný projekt byl v říjnu 2010 pre-
zentován na mezinárodním fóru „The 
Nantes Creative Generations“ ve Fran-
cii (v Nantes), kde byl vysoce pozitivně 

hodnocen v zařazené kategorii „Solida-
rity and Social Issuess“. Vysoký zájem 
středních škol o instruktáže první po-
moci, jako i aktivní přístup adolescentní 
mládeže v prevenci úrazů a poskytování 
první pomoci, motivuje studenty záchra-
nářství v dalším pokračování projektové 
činnosti. Budoucnost projektu se zamě-
řuje na dostupnost, kvalitu, kontinuitu 
a rozšíření cílových skupin (senioři).

PhDr. Eva Zuzáková  
VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem
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Nemocný se stomií potřebuje velkou dáv-
ku trpělivosti a empatie. Pacienti větši-
nou prožívají šok.
V období stráveném v nemocnici paci-
entovi pomáhají stomické sestry. Jejich 

Hledání životní rovnováhy – versus pacient se stomií
Masarykova nemocnice

Stomie je umělé vyústění střeva před stěnu břišní. Důvodem k vytvoření stomie jsou 
závažné záněty střeva, nádorová onemocnění, úrazy, náhlá příhoda břišní nebo radi-
ační poškození. Stomie mohou být dočasné, pak lze kontinuitu střeva obnovit, nebo 
trvalé a nevratné.

Nejdůležitější zakotvení je zakotvení 
v těle. Přesunutí pozornosti do tělesné 
oblasti zaručuje okamžitý návrat do sku-
tečnosti. Ať se v mysli honí hororové 
představy o budoucnosti, vzpomínky 

cílem je edukace, předávání informací, 
ukázka pomůcek. Psychická podpora 
u pacientů se stomií je téměř nezbytná. 
Měla jsem možnost s pacienty na našem 
oddělení provést pohovor o životě se sto-
mií. Z pohledu sestry tito pacienti jsou 
odevzdaní a zklíčení.
Jednou pacientka popisovala divný pocit 
okolo žaludku, nemohla ani jíst. Najed-
nou ze sebe vyhrkla „kámen“ a dodala: 
„Leží mi to jako kámen v břiše“. Pousmá-
la se. V tuto chvíli vzniká otázka, jak tako-
vý „kámen“ odhodit, dostat ho z břicha 
ven a kde hledat životní rovnováhu?
Zúčastnila jsem se školení „Porozumění 
významům vlastního prožívání“.
Čtvero zakotvení rozděluje duševní svět 
člověka do čtyř prožitkových polí, v nichž 
je možno se zakotvit svou pozorností.

na nepříjemné situace, vždy je tu tělo 
jako prožitkový bod.
Jak se cítím v těle, která tělesná oblast 
se hlásí nejvýrazněji? Procítit tělem pro-
žívanou skutečnost, tělesně procítěné 
vnitřně uchopit, položit si otázku: Co je 
na tom nejhorší? Co se musí stát? Co chce 
tělo dělat? Pouze pozorovat, nijak nejed-
nat. Každému prožitku přidělit prostor. 
Druhým zakotvením je zakotvení v cíli 
nebo ve smyslu života. Cílem zde rozu-
míme výsledný stav, jehož chce jedinec 
dosáhnout, ke kterému svým snažením, 
zaměřeností a svým jednáním směřuje. 
Mnohdy se někomu na první pohled zdá, 
že se rozpadlo vše, co si budoval, co v bu-
doucnu chtěl, k čemu směřoval. I v takové 
situaci lze najít drobné cíle, v nichž sám 
nachází smysl. Takovým částečným cílem 
může být udržení si fyzické zdatnosti, vy-

lidských vztazích je záchranou pro ty, jimž 
se narušily jiné oblasti života. Mnozí pro-
žívají strach nebo úzkost, která se v pří-
tomnosti blízkých redukuje nebo mizí.
Přesune-li pacient pozornost na kultiva-
ci konkrétního vztahu, mohou ustoupit 
i jeho strachy a úzkosti z jiné oblasti pro-
žívání.
Čtvrtým zakotvením je zakotvení v in-
stituci. Instituce, v nichž pracuji, vzdělá-
vám se …, které mi pomáhají, jsou nutné, 
ukládají povinnosti, v nichž chtě nechtě 
žiji.
K napsání této práce byly použity výpisky 
z knihy od Karla Hájka „Terapeutické kot-
vení“. 

Vitalina Moravcová 
chirurgická klinika 

Masarykova nemocnice v UL, o.z. 

tvoření si volného času pro činnosti, kte-
ré přinášejí klid, uvolnění a jsou přínosné 
pro daného jedince. V motivačním zakot-
vení je podstatou záměr a rozhodnost – 
co chci teď a tady, tento den, eventuálně 
tento rok, ve svém životě dosáhnout?
Třetím zakotvením je zakotvení v mezi-
lidských vztazích. Každý člověk se stýká 
s ostatními ve svém okolí, nějakým způ-
sobem se k nim vztahuje. Kotvení v mezi-

Při přípravě Příprava stomické podložky Práce s pacientem

Kdo byl Alois Alzheimer? – II.
Nemocnice Most

Alzheimerova nemoc je neurodegenera-
tivní onemocnění projevující se klinicky 
syndromem demence. Je to nejčastější 
příčina demence. Alzheimerova nemoc 
se projevuje jako chronicky progredientní 
demence s letálním koncem. Začíná ob-
vykle ve věku nad 65 let (pozdní forma), 
incidence roste s věkem. Formy s časným 
začátkem (vzniklé před 65. rokem života) 
jsou podstatně méně časté. 

Začíná většinou nenápadně, ztrácením 
předmětů, poruchami krátkodobé pamě-
ti, zapamatování si nových informací, po-
ruchami pozornosti. Poměrně brzy v prů-
běhu demence se mohou objevit poruchy 
orientace v času i prostoru. Nemocní za-
čínají bloudit, a to i ve známých místech. 
Dochází k poruše logického myšlení, 
soudnosti, zhoršuje se přesnost vybave-
ní z dlouhodobé paměti. Velmi se zhor-
šují řečové schopnosti, postižení obtížně 
hledají slova a výrazy, zapomínají pojmy. 
V průběhu choroby se objevují další slož-
ky demence – poruchy aktivit denního 
života, nejdříve těch složitých, později 
i těch jednoduchých (např. schopnost te-
lefonovat, v pozdních stadiích demence 
schopnost obléci se, udržovat základní 
tělesnou hygienu, samostatně se najíst). 
Dále dochází téměř pravidelně k výskytu 

tzv. behaviorálních a psychologických 
příznaků demence, jako jsou poruchy 
emocí typu depresivní nebo úzkostné 
nálady, poruchy spánku nebo obrácení 
cyklu spánek – bdění, různé typy poruch 
chování. Mezi nimi bývá častá tzv. agito-
vanost – neustálý neklid, někdy jen mír-
ný, někdy silný. Neklid může být spojen 
s různými rušivými projevy, jako je agre-
sivita – někdy jen verbální, jindy zaměře-

ná proti věcem, ale může být zaměřena 
i proti lidem. Mohou se také přechodně 
objevit psychotické příznaky typu pro-
dukce nesystematických bludů nebo po-
ruch vnímání – halucinací a iluzí, nejčas-
těji zrakových. Nemoc postupně zbavuje 
mozek schopnosti normálně fungovat, 
a nakonec odsuzuje člověka k závislosti 
na ošetřovatelské péči.

Průběh onemocnění
Onemocnění trvá 2–20 let a v jeho prů-
běhu lze diagnostikovat následující sta-
dia: 

i. stadium 
Horší vyjadřování, hledání slov, obtí-
že v nových situacích, obtíže s nový-
mi přístroji, zhoršení paměti, zhoršení 
orientace v čase i prostoru, ztrácení se 

i na dobře známých místech, potíže s roz-
hodováním, ztráta iniciativy, motivace, 
depresivní nálada, apatie, či naopak ag-
resivní chování, ztráta zájmu i o koníčky 
a oblíbené činnosti.

ii. stadium
Nepamatuje si zejména nedávné udá-
losti a jména, není schopen vést bez 
problémů samostatný život, není scho-
pen vařit, uklízet, nakupovat, zhoršuje 
se jeho soběstačnost, potřebuje pomoc 
s osobní hygienou, s mytím, oblékáním, 
velmi špatně se vyjadřuje, bloudí a chová 
se nepřiměřeně dané situaci, ani doma 
neví, kde je, může trpět halucinacemi.

iii. stadium 
Nemocný není schopen vnímat mluve-
nou řeč, nepoznává ani členy své rodiny, 
nepozná ani sám sebe v zrcadle. Necítí 
žádné hygienické potřeby, nerozezná 
den od noci a není schopen se sám 
o sebe postarat. Takový pacient je zcela 
závislý na celodenní péči. 

teraPie 
Bohužel dosud neexistuje žádný lék, 
který by toto onemocnění vyléčil. To ale 
neznamená, že nemáme žádné prostřed-
ky, jak stav pacienta zlepšit. Podávají se 
léky, které zmírňují příznaky a zpomalují 
rozvoj demence. Nezbytná je především 
v pozdních stadiích alzheimerovských 
demencí symptomatická farmakotera-
pie, zaměřená na ovlivnění poruch cho-
vání a emocí. Nutná je také psychotera-
pie i socioterapie pacientů, ale i jejich 
nejbližších příbuzných – pečovatelů. 
Včasným zahájením terapie lze průběh 
zpomalit a oddálit těžká stadia s odkáza-
ností na péči okolí.
Základní rady a pravidla pro rodinné pří-
slušníky pečující o nemocného s Alzhei-
merovou nemocí v domácím prostředí – 
pokračování příště.

Marcela Šárová 
hlavní sestra  

Nemocnice Most, o.z.
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Cévní operace dříve a nyní
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placená inzerce

„Není to ten nejsilnější, kdo přežije,  
ani ten nejinteligentnější,  
ale ten, kdo se dokáže nejlépe 
přizpůsobit.“

Charles Darwin

První základy cévní chirurgie byly polože-
ny v roce 1902, kdy francouzský chirurg 
Alexis Carrel publikoval práci o tzv. „cév-
ním stehu“, tedy zvláštním způsobu sešití 
cév. Za tento objev byl oceněn Nobelovou 
cenou. Zvláštnost cévního stehu spočívá 
v tom, že spojení musí odolávat pulzní 
vlně tepenného řečiště, musí být dobře 
přehledné a doživotně musí udržet sešité 
spojení.
Další důležitý krok byl učiněn v roce 1937. 
Ve Stockholmu byl poprvé užit Heparin. 
Tato chemická látka se stala nezbytným 
pomocníkem v cévní chirurgii. Při cévních 
operacích je nutno dočasně zastavit tok 
krve v cévách, aby bylo možné operovat 
v přehledném, bezkrevném poli. Po tuto 
dobu krev v cévách neproudí a její přiro-
zená vlastnost je vytvářet sraženiny. Právě 
Heparin zabrání jejich vzniku a po obno-
vení krevního toku umožní volné proudění 
nesražené krve.
Výrazným objevem ve světové cévní chi-
rurgii byl i vývoj cévní protézy, která se 
dodnes používá pro běžnou rekonstrukční 
chirurgii.
Devadesátá léta pak byla následně ve zna-
mení endovaskulárních technik. V těch-
to případech se zavádí instrumentarium 
do cévního řečiště pouze vpichem do tep-
ny. Díky tomu se mohou zevnitř tepny 
roztahovat zúžení a případně zavádět tzv. 
stenty, tedy vnitřní výztuže cév. Vyvrchole-
ním je pak zavádění výztuží do výdutí břiš-
ní aorty – stentgraftů.
Do cévních onemocnění zařazujeme ce-
lou řadu nemocí, které vznikají v důsledku 
základního onemocnění cév – ateroskle-
rózy. Jedná se o chronické onemocnění, 
při kterém se do vnitřní části cévní stěny 
ukládají látky – tukové částice, cholesterol, 
vápník a vznikají tzv. aterogenní pláty. Ty 
zužují průsvit cév, snižují pružnost a vytvá-
řejí podmínky pro vznik krevních sraženin, 
neboli trombů. Postupně může dojít k uza-
vření cévy a tím i omezení přítoku krve 
do postižené končetiny. Další osud a pro-
gnóza je závislá na mnoha faktorech. Mezi 
nejdůležitější patří, v jakém stadiu pacient 

přichází, dále rozhoduje věk a přidružené 
choroby pacienta. Při nedostatečné funkč-
nosti rekonstrukční operace mohou přetr-
vávat bolesti dolních končetin s tvorbou 
defektů. Pokud nelze stav řešit novou ope-
rací, může dojít v krajním případě ke ztrátě 
končetiny.
Jak to tedy bylo dříve (20–25 let nazpá-
tek)?
Doba byla náročná, rodící se, učenlivá, plná 
nových postupů, poznatků a řešení nejen 
pro lékaře specialisty, ale i pro všechny ty, 
jejichž práce byla spojena s cévním paci-
entem.
Ten, kdo byl doporučen z cévní poradny 
cévním specialistou k operaci, si musel 
ambulantně, prostřednictvím svého ob-
vodního lékaře, zařídit všechna doporuče-
ná, mnohdy speciální vyšetření. Směrodat-
né bylo vyjádření internisty ke způsobilosti 
absolvovat výkon v celkové anestezii. 
S tímto vším a ještě s jednou velmi důleži-
tou věcí– rentgenovými snímky svého cév-
ního problému, nastupuje nemocný dva 
dny předem na chirurgické oddělení.
Rentgenové snímky. Velmi důležitá sou-
část dokumentace, která s pacientem 
putovala na operační sál. V této době se 
jednalo o tzv. TLAO–translumbální aorto-
grafie. Bylo to náročné a zatěžující vyšetře-
ní, prováděné v celkové anestezii na speci-
alizovaném RTG pracovišti. Toto vyšetření 
vyžadovalo několikadenní hospitalizaci. 
Neslo s sebou značné množství komplikací 
od kardiálních a neurologických, až po zá-
važné reakce na kontrastní látku.
Pacientovi byly k operaci připraveny 
3–4 krevní konzervy, v této době plná 
krev, značená 500PK a zahájena běžná pří-
prava den před výkonem, včetně očistného 
klyzma. Pokud se jednalo o velký operač-
ní výkon na aortě, předoperační příprava 
bývala složitější. Souvisel s ní i včasnější 
nástup k hospitalizaci, vyšetřovala se moč 
na globální clearence, dva dny před ope-
rací byl zahájen odlehčovací dietní postup 
pro dokonalé vyprázdnění. Počet zajiš-
těných krví na sál se zvýšil na šest. Ráno 
před odjezdem na sál byl pacient lékařem 
zacévkován. Umístění na JIPu bylo nutností 
i pravidlem.
Pacient s bypassem na dolních končeti-
nách zde pobyl většinou 3–4 dny, s větší 
cévním zákrokem až jeden týden. Po této 

operaci byl dodržován přísný pooperační 
režim, s omezeným pohybem na lůžku, 
přísnou rehabilitací i dietním postupem.

A JAká Je součAsnost?
Cévní operativa na chirurgické klinice Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad Labem za-
hrnuje:
• komplexní diagnostiku a chirurgickou 

léčbu onemocnění tepen a žil
• rekonstrukční operace na dolních kon-

četinách – bypassy
• operace aneurysmat břišní aorty
• operace karotid
• operace varixů
Nemocný doporučený k cévní operaci při-
chází k příjmu den předem. Výsledek an-
giografického vyšetření je uložen v počí-
tači. S sebou přináší platné předoperační 
vyšetření a další doporučení tak, jak byl 
informován v cévní poradně. Objednaný 
počet krví k operaci je 3–6 – objednávají 
se erymasy, dle rozsahu cévního zákroku. 
Běžná předoperační příprava, poučení se-
strou. Oproti minulosti přibyla večerní ap-
likace nízkomolekulárního Heparinu, u nás 
se podává Fraxiparin. Místo na JIPu je za-
jištěno pro cévní rekonstrukce většího roz-
sahu – aorty, stentgrafty nebo pro rizikové 
pacienty. Návrat pacienta po operaci zpět 
je přes dospávací pokoj. Pokud typ anes-
tezie nevyžaduje speciální pooperační re-
žim, vstáváme s pacientem v době, kdy by 
se měl vymočit, tedy za 8 hod. po výkonu. 
Doprovod sestry je nezbytný napoprvé, ale 
většinou již první pooperační den je cévní 
pacient samostatně pohyblivý, soběstač-
ný, speciální rehabilitace není nutná.
Návrat pacienta z pooperačního JIPu je 
individuální, závislý na jeho stavu, ale 
po překladu na standardní stanici se ihned 
začíná s rehabilitací vstávání a chůze. Ani 
tady nebývá problém. Kašovitou dietu vy-
střídá normální strava. Pokud se nevyskyt-
nou pozdější komplikace, je pacient pro-
puštěn za týden domů a dochází do cévní 
poradny k pravidelným kontrolám.
Velkou zásluhu v předcházení možných 
a v minulosti častých pooperačních kom-
plikací má včasná předoperační i poope-
rační aplikace Fraxiparinu, eventuálně 
přechod na dlouhodobé užívání Warfarinu 
a Plavixu. Svoje místo má i předoperační 
anesteziologická péče. Komplexní anes-

teziologické vyšetření je samozřejmostí 
dokumentace při příjmu k operaci. V ne-
poslední řadě je to i šetrné a individuální 
vedení anestezie během výkonu.
Současnost a pokrok medicíny jdou neu-
stále kupředu. V minulosti bylo prakticky 
jediným průkazem cévního onemocnění 
již zmíněné TLAO. Dnešní diagnostika má 
prokazatelně větší možnosti, při kterých 
se nejen diagnostikuje, ale i řeší. Tudíž, ne 
vždy je nutný otevřený operační výkon.

Metody
DSA – digitální subtrakční angiografie. Jed-
ná se o kontrastní rentgenologické vyšet-
ření cév.
PTA – perkutánní transluminální angio-
plastika. Invazivní výkon, při kterém se 
provádí angioplastika, to znamená, rozší-
ření postižené tepny pomocí stentu, im-
plantovaného dovnitř cévní stěny.
CTAg – CT angiografie – aplikace kontrast-
ní látky pod CT přístrojem.
MRAg – magnetická angiografie – angio-
grafie magnetickou rezonancí.
TROMBOLÝZA – aplikace fibrinolytika, což 
je látka rozpouštějící krevní sraženinu.

A také v současné době často prováděná 
operace výdutě břišní aorty – tzv. stent-
graft.

o co se jedná?
Aneurysma nebo-li výduť břišní aorty je 
rozšíření největší tepny v těle. Aorta v bři-
še je normálně široká okolo 2 cm, pokud se 
rozšíří na více než 3 cm, hovoříme o výduti. 
Je to závažné a nebezpečné onemocnění, 
protože často dojde k prasknutí výdutě 
bez jakýchkoliv předchozích varovných 
signálů. Léčba je buď chirurgická – otevře-
ná nebo endovaskulární, tzv. stentgraftem. 
Spočívá v zavedení a ukotvení vyztužené 
látkové trubičky – stentgraftu – do výdu-
tě zevnitř. Zavádí se skrze femorální tep-
ny z malých řezů v tříslech. Krev protéká 
trubičkou a netlačí na ztenčelou stěnu 
rozšířené břišní tepny a výduť již nemůže 
prasknout.
Zajímavostí je, že stentgraft se „šije 
na míru“ podle výsledku vyšetření CTAg.
Připravuje se v zahraničí – Belgie, USA 
a jejich cena se pohybuje od 200 tisíc Kč, 
celý výkon zavedení stojí okolo 500 tisíc 
Kč. Dříve byla doba dodání dlouhá, dnes 
se ušijí do 14 dnů až třech neděl.

Léčba stentgraftem není vždy možná z růz-
ných technických důvodů, ale méně za-
těžuje pacienta a vystavuje ho menšímu 
riziku. Dlouhodobé výsledky otevřené ope-
race a zavedení stentgraftu jsou rovnocen-
né. Po zavedení jsou pacienti dlouhodobě 
sledováni ultrazvukem a CT vyšetřením.
Na celém světě se investují ohromné pro-
středky do prevence a léčby cévních one-
mocnění. Dnes už by se nemělo stát, co se 
přihodilo Albertu Einsteinovi. Tomuto věd-
ci byla diagnostikována výduť břišní aorty. 
Ačkoliv byl tehdy operován, nebyla známa 
technika odstranění a Albert Einstein ze-
mřel.
Murphyho zákon říká:
„Nikdy  není  tak  pozdě,  aby  se  to  udělalo 
dobře. Ale vždy je dost času na to, aby se to 
udělalo znova.“
Pro lidský život ale platí jiná pravidla. Člo-
věk není stroj. Ten je možné opakovaně 
opravovat. U lidského organizmu toto ne-
lze a asi to ani nikdy nepůjde.

Jana Štěpková 
Olga Klimendová 
chirurgická klinika 

Masarykova nemocnice v UL, o.z. 
Pomocný zdroj: Wikipedie, Google
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Pocházím z českých menšin žijících 
na Svaté Heleně v Rumunsku. Moji rodiče 
se tam narodili a žili. Později se odstěho-
vali do města Moldoua Noua, ve kterém 
jsem se narodila a kde jsem vyrůstala 
a trávila své dětství. Svatá Helena a další 
české vesnice v Rumunsku leží na kop-
cích, kde je kamenitá půda. Do vesnic se 
špatně dostává technika a je obtížné ob-
dělávat půdu traktory a kombajny, takže 
lidé obdělávají půdu pomocí krav a koní. 
České vesnice si udržují své české tradi-
ce a slaví české svátky. Na vesnicích jsou 
české kostely a české školy. V současné 
době tam chodí učit i učitelé z České re-
publiky, ale dříve ve školách učili místní 
občané, kteří uměli lépe česky a měli ale-
spoň střední vzdělání. Děti, které chodily 
do těchto škol, měly osmiletou školní do-
cházku a získaly základní vzdělání. Poté 
pracovaly s rodiči na poli a staraly se 
o zvířata a domácnost. V pozdější době 
se některé děti dostaly do rumunských 
škol, kde se vyučily a získaly střední 
vzdělání.
Díky tomu, že jsem bydlela ve městě, 
měla jsem možnost jít studovat na zdra-
votní školu, která byla ve městě Arad. 
Toto město je dosti vzdáleno od města 
Moldoua Noua. Ve městě Arad jsem by-
dlela v podnájmu, protože podmínky 
na internátě byly nevyhovující. Studovala 
jsem Zdravotnické lyceum od roku 1983 
do roku 1987, které je na úrovni Střed-
ní zdravotnické školy v České republice. 
V roce 1985 jsem složila zkoušku z biolo-
gie a ošetřovatelství. Ten kdo tuto zkouš-
ku nesložil, neměl možnost pokračovat 

Mé zážitky ve zdravotnictví Masarykova nemocnice

Krásná, ale drsná příroda na Svaté Heleně v Rumunsku

Anna Stehlíková

Kam se technika nedostane, je nutné obdělávat půdu pomocí krav a koní

Svatá Helena

na Školský úřad. Na schválení svého ma-
turitního vysvědčení jsem čekala jeden 
a půl roku. Zatím jsem pracovala jako 
ošetřovatelka. Musela jsem se učit jiný 
systém ošetřování pacientů. Bylo to pro 
mě něco nového. Musela jsem se také 
učit spisovnou češtinu. Uměla jsem je-
nom staročeštinu, kterou jsme mluvili 
doma. Ve vlaku jsem poslouchala rozho-
vory mladých a ve slovníku hledala ne-
známá slova. V práci byla spousta nových 
absolventek plných elánu a ochotných 
mě učit moderní a spisovnou češtinu. 
Nejlepší bylo, když se mezi sebou doha-
dovaly, jaké i se kde napíše. Vzpomínám 
si, když po mě chtěl pacient bažanta a já 
přemýšlela, co to může být. Uvědomila 
jsem si, že v rumunštině se říká kachna 
močové láhvi a donesla ji pacientovi. Ten 
poděkoval a já věděla, co to je bažant.

odborná práce, kterou jsem dříve dobře 
zvládala.
Po roce a půl čekání jsem ze Školského 
úřadu v Litoměřicích dostala schválené 
maturitní vysvědčení. Byl to pro mě nej-
šťastnější den. Mohla jsem začít praco-
vat jako diplomovaná sestra, provádět 
odbornou práci, odebírat krev, napicho-
vat flexily, podávat infuze a další. 
V roce 1995 jsem odešla pracovat 
do Charity v Litoměřicích a provádět do-
mácí péči o pacienty. Tato práce nebyla 
tak zajímavá a nenaplnila mé očekává-
ní. Proto jsem se po roce vrátila zpátky 
do Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem na CH2, kde pracuji doposud. Na-
učila jsem se díky ochotným kolegyním 
psát hlášení česky. Mám na své kolegy-
ně milé vzpomínky, kterým se občas i za-
směji. 

Mé problémy však neskončily. V roce 
1997 jsem se vdala a byla pět let na ma-
teřské dovolené. V roce 2002 jsem 
se po mateřské dovolené vrátila zpět 
na CH2. Objevily se nové problémy – dů-
vodem byla REGISTRACE. Místo, abych 
nastoupila v roce 2004 na pomaturitní 
studium obor chirurgie na Zdravotní ško-
lu v Brně, kam jsem byla přijata, musela 
jsem jezdit do Brna skládat dorovnávací 
zkoušky, aby mně bylo uznáno mé ma-
turitní vysvědčení. Rumunsko v té době 
ještě nebylo v Evropské unii a Česká 
republika neměla dohodu o uznávání 
dosaženého vzdělání. Půl roku jsem dál-

kově studovala obory internu, chirurgii, 
ošetřovatelství a zákony spojené se zdra-
votnictvím a životním prostředím. Přitom 
jsem chodila do práce, starala se o rodi-
nu a sbírala kredity, abych se mohla zare-
gistrovat. Při studiu v Brně jsem poznala 
kolegyně z různých zemí, nejvíce z Ukra-
jiny a Ruska, které měly stejné problémy 
s registrací jako já. Měly to však těžší, 
protože neuměly česky a s těžkostmi dá-
valy dohromady českou větu, natož pak 
složit zkoušku. Po půl roce jsem úspěšně 
složila zkoušky a dostala osvědčení, že 
mohu pracovat jako diplomovaná sestra 
a být zaregistrována. Dnes jsem ráda, že 
to mám vše za sebou a mám osvědčení 
o registraci. Byla to pro mě dlouhá a trp-
ká cesta, ale s pomocí mého chápající-
ho manžela a některých kolegyň, kterým 
za to moc a moc děkuji, mám vše za se-
bou a mohu jít s chutí dál do práce.
Možná toto vyprávění bylo pro některé 
z vás nudné, ale věřím, že zajímavé pro 
ty z vás, kteří byste chtěli jít pracovat 
do zahraničí. Základem práce v zahraničí 
je umět jazyk, mít trpělivost a chápající 
a ochotné kolegy okolo sebe, kterých je 
v dnešní době čím dál tím méně. I když 
jsou doby těžké a vedení ani pacienti 
nám neulehčují práci, přeji ze srdce nám 
všem, abychom tuto práci dělali rádi, ne-
vzdávali se a šli dál za svými ideály, chtě-
li se stále něco nového učit a nenechali 
se odradit. 

Anna Stehlíková 
oddělení chirurgie II. 

Masarykova nemocnice v UL, o.z.

Velmi ráda vzpomínám na ten výborný, 
mladý kolektiv. Sice bych často vytrhla 
mladým holkám flexilu z ruky a napíchla 
sama žílu, ale ony mně to nesměly dovo-
lit, dokud nebudu mít vyřízeny všechny 
potřebné doklady k práci diplomované 
zdravotní sestry. Vrchní sestra mě poslala 
na tři měsíce na tzv. kolečko po stanicích 
na CH2, poté na dva měsíce na chirurgii 
na JIP1 a JIP2. Nakonec jsem zůstala pra-
covat na CH2. Získala jsem nové znalosti, 
ale stále to bylo těžké období, protože 
jsem pracovala jen jako ošetřovatelka. 
Ne, že by mně to vadilo, ale chyběla mi 

dále a musel ukončit školu. V červnu 
1987 jsem úspěšně složila maturitní 
zkoušku a od září nastoupila do Městské 
nemocnice v Moldoua Noua na internu. 
Jako mladou sestru mě nepustili k od-
borné práci, takže jsem byla ráda, pokud 
jsem se dostala k odebrání krve u paci-
enta. 
Po půl roce jsem dostala příležitost pra-
covat u závodního lékaře. Tam jsem zača-
la ošetřovat rány pacientům a píchat jim 
injekce, měřit krevní tlak a provádět další 
odborné práce. Tato práce mě moc bavila 
a naplňovala poslání sloužit lidem. Cho-
dila jsem k pacientům domů a ošetřovala 
nemocné děti i staré lidi. Pacientům jsem 
píchala intravenosní injekce, které měli 
předepsané od lékaře. To jsme měly jako 
zdravotní sestry povoleno. 

Teď se zřejmě ptáte, co dělám tady. Dů-
vod proč jsem tady, je ten, že mám českou 
národnost a chtěla jsem se vrátit do své 
vlasti. Naši předci odešli z vlasti do míst, 
kde jim byla slíbena lepší budoucnost. 
My jsme zase dostali po Sametové revo-
luci v roce 1989 možnost vrátit se zpět 
do vlasti. Do českých vesnic začali jez-
dit novináři z Prahy a zajímat se o české 
menšiny v cizině. České úřady vyřizovaly 
reemigraci menšin do České republiky, 
neboť by český národ, žijící v Rumunsku, 
zdegeneroval. Tím, že si lidé udržovali 
svůj jazyk a odmítali si brát cizince, brali 
se mezi sebou bratranci a sestřenice. Je-

jich děti pak mívaly zdravotní a degene-
rační problémy. 
Naše rodina už za totality jezdila do Čes-
ké republiky, hlavně do Chebu. Tam má 
matka sestru s rodinou a otec několik 
bratranců a sestřenic. V Lovosicích máme 
také vzdálené příbuzné, kteří nám pomá-
hali vyřizovat povolení k pobytu a záleži-
tosti ohledně stěhování. Vše bylo vyříze-
no během tří měsíců a v červenci 1991 
jsme se přistěhovali do Lovosic. 
Začátky v České republice nebyly jedno-
duché. Bydleli jsme na ubytovně. Praco-
vat jsem začala od září 1991 v ústecké 
nemocnici na CH 1 jako ošetřovatelka. 
Abych mohla pracovat jako zdravotní 
sestra, musela jsem si nechat přeložit 
doklady a ověřit maturitní vysvědčení. 
Vše trvalo dost dlouho a stálo to hodně 
času a úsilí. Vzpomínám si, jak za mnou 

do práce přijel překladatel z Liberce. Vy-
zvedl mě z práce a šli jsme spolu do re-
staurace v hotelu Vladimír. Tam se mě vy-
ptával na různé podrobnosti a zjišťoval, 
jestli mně může potřebné doklady a ma-
turitní vysvědčení ověřit. Když jsem vše 
dostala přeložené a ověřené, byla jsem 
ráda. Ale nastala další překážka. Mé ma-
turitní vysvědčení musel schválit Školský 
úřad v Litoměřicích. Tam si s tím nevěděli 
rady a poslali mě na Ministerstvo zdra-
votnictví do Prahy. Na ministerstvu jsem 
se dozvěděla, že se mnou nemají nic 
společného a schvalují doklady pouze 
lékařům. Poslali mě zpátky do Litoměřic 
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vzdělaná sestra se stejnými lety praxe 
bere 5000 Euro. 
Sestry slouží 8hodinové služby v reži-
mu: 8 hodin ve službě, 8 hodin povinné 
přestávky, pak dalších 8 hodin ve službě 
a poté minimálně 24 hodin volna. Za tý-
den musí odpracovat 37 hodin a musí 
mít alespoň 2 dny volna.
Nemocnice má centrální příjem, kde 
jsou přijímáni pacienti k plánovaným 
příjmům a také pacienti, kteří jsou při-
vezeni záchrannou službou. Tyto dvě 
skupiny nemusí přes vestibul s desítka-
mi lidí a vstupní poplatek platí zde. Ti, 
kteří jdou k plánovanému příjmu hned, 
přivezení záchrankou po vyřešení jejich 
akutního problému. Plánované příjmy 
jsou 3x týdně. Po těchto dnech je v da-
ných ambulancích sanitární den. Denně 
touto částí nemocnice projde 200 lidí 
s akutními problémy a asi 50 je hospita-
lizovaných. Základní roztřídění pacientů 
je do interní, chirurgické a pediatrické 
ambulance. V nich je pak rozhodnuto, 
kam s pacientem dál – jsou zde ambu-
lance ortopedická, oční, kardiologická, 
gynekologická… Mají tady také 4 akutní 

lůžka. Lékaři slouží dle svých specializa-
cí rovněž 24hodinové služby, po kterých 
musí mít povinně 24 hodin volna. 

Tento centrální příjem se samozřejmě 
netýká těhotných, ty mají vchod přímo 
do porodnického traktu. Ani v Řecku 
nechce mít s těhotnou nikdo, kdo není 
porodník, nic společného, i když si jen 
zlomila nohu. 

Trochu jsme se vyděsili, když nám řekli, 
že navštívíme oddělení patologie, zvlášť 
když to mělo být přímo na oddělení cent-
rálního příjmu, jen jedny dveře vedle chi-
rurgické ambulance. Naše představivost 
o tom, se děje „u krétských chirurgů“, za-
čala pracovat na ty nejvyšší obrátky. Vů-
bec nás v tu chvíli nenapadlo a ve svých 
závitech jsme si nevybavili znalosti z la-
tiny ze zdravotnické školy, že patos je 
problém. Nevzali nás na patologii v na-
šem smyslu slova, ale na ambulanci, kde 
skončí každý pacient, který má problém, 
který není viditelný a musí se podrobně-
ji vyšetřit. Později jsme se domluvili, že 
ambulance patologie je v podstatě naší 
interní ambulancí.
Návštěva této nemocnice pro nás byla 
přínosná. Utvrdila nás, že naše zdravot-
nictví je na velmi dobré úrovni. V určitých 
oblastech máme mnohem přísnější nor-
my, především v oblasti hygieny, dezin-
fekce a BOZP.

Kamila Krčmářová a Zdena Bejvlová 
oddělení rizikového těhotenství  
Masarykova nemocnice v UL, o.z.

I z tohoto důvodu má nemocnice v provo-
zu pětinu – 12 ze 60 velmi dobře vyba-
vených lůžek intenzivní péče. Nedostatek 
personálu nepříznivě reguluje náročnější 
operativu, jak si nám postěžoval „náš“ 
průvodce, neurochirurg.
Protože jsme byli na území Evropské 
unie, tak vzdělávání lékařů je zde velmi 
podobné našemu. Po vystudování medi-
cíny lékaři dělají atestaci, nejprve např. 
všeobecnou chirurgii a po 4 letech po ní 
specializační, např. neurochirurgii. Léka-
ři slouží 24hodinové služby, po kterých 
mají vždy 24 hodin povinného volna. 
Sestry mají tři stupně vzdělávání. 
1.  Po 4 letech studia se stávají pomoc-

nými sestrami, viděli jsme paralelu 
s našimi zdravotnickými asistenty. 

2.  Dvouleté nástavbové studium – 
po tomto studiu pracují sestry již sa-
mostatně.

3.  4 roky vysokoškolského studia, pak 
se stávají sestrami – specialistkami.

V nemocnici v Heraklionu mělo 3. stupeň 
vzdělání, tedy nejvyšší, 10 sester z již 
zmiňovaných 900, včetně hlavní sest-
ry, která nás provázela. Prozradila nám, 
že má kromě vysokoškolského vzdělání 
23 let praxe a na svém postu pobírá plat 
1700 Euro. V soukromém sektoru, který 
nemá smlouvy s pojišťovnami a pacient 
si vše platí sám v plné výši, prý takto 

Pohled na zdravotnictví na Krétě

V loňském roce jsme se zúčastnili od-
borné zahraniční školící akce „Prevence 
syndromu vyhoření“, která se konala 
ve městě Hersonissos na Krétě. Součástí 
této akce byla návštěva nemocnice v He-
raklionu, který je vzdálený od města Her-
soniss 25 km. 
Nemocnice, kterou jsme shlédli je ne-
mocnicí univerzitní, státní, největší 
a nejkvalitnější na Krétě. Takto nám byla 
při vstupu představena manažerkou 
ošetřovatelské péče (hlavní sestrou ne-
mocnice).
V Řecku funguje 13 zdravotních pojišťo-
ven a jsou v podstatě oborovými, proto-
že pojišťovna je vám určena podle toho, 
jaké máte zaměstnání. Děti Řeků jsou 
pak u stejné pojišťovny jako rodič-otec, 
dokud nezačnou samy pracovat. 
Za toto zdravotní pojištění můžete být 
ošetřeni pouze ve státních zdravotnic-
kých zařízeních, což na Krétě znamená 
ve dvou nemocnicích – v Heraklionu 
a ve Venizelosu. Všechna ostatní zaří-
zení na Krétě jsou soukromá a je úplně 
jedno, kde pracujete, a tudíž u které 
pojišťovny jste pojištěni, protože sou-
kromí lékaři nemají smlouvy s žádnými 
pojišťovnami. Je na vás, jak si poplatek 
za ošetření vyúčtujete své pojišťovně 
a usoudí-li vaše pojišťovna, že vám daný 
úkon, provedený privátním lékařem, pro-

platí. Pojišťovny na Krétě, jak nám bylo 
řečeno naší průvodkyní, nemají zájem ze 
svých financí podporovat privátní lékaře.
Podle této situace se zdravotními pojiš-
ťovnami to také při vstupu do vestibulu 
nemocnice vypadalo. Bylo jasné, že vět-
šina obyvatel využívá svého pojištění 
a nechává se ošetřit ve státní nemocni-
ci. Ve vstupní hale bylo řádově několik 
desítek lidí, kteří čekali na zaplacení 
vstupního poplatku, aby mohli navštívit 
ambulanci státního lékaře, kterého po-
třebovali. 
Po vyčkání, v této nepředstavitelné fron-
tě, na zaplacení poplatku, pak mohli ne-
mocní přejít před danou ordinaci. Tam již 
byla fronta samozřejmě menší a nemoc-
ný se dočkal svého ošetření. 
Zdejší univerzitní nemocnice má kapa-
citu 700 lůžek, pracuje zde 900 sester, 
500 lékařů a medici. I zde jsme se setka-
li s lékaři, kteří studovali nejen v Řecku, 
ale např. i v České republice (např. zdejší 
neurochirurg, který se nám při prohlídce 
nemocnice věnoval a velmi slušnou češ-
tinou nám odpovídal na naše dotazy). 
Na rozdíl od pojišťoven, má stát zájem 
na podporování privátních lékařů a různá 
legislativní opatření jsou dělána v jejich 
prospěch. Nemocnice jsou plně v režii 
financí pojišťoven, bez zjevné podpory 
státu. 

Centrální příjem v nemocnici ve městě Hersonissos

Jednotka intenzivní péče 
v Hersonissosu

Pohled do ordinace největší 
nemocnice na Krétě

Již čtvrtým měsícem se návštěvníci Ne-
mocnice Chomutov, odštěpného závodu 
KZ, a.s. těší ze znovuotevřené prodejny 
zdravotnických potřeb. V přízemí budo-
vy polikliniky si mohou ve všední dny 
od 7.30 hodin zajistit potřebné pomůcky. 
V nabídce prodejny jsou zejména inkon-
tinenční pomůcky včetně novinek, ban-
dáže a ortézy a dále pomůcky pro méně 
pohyblivé pacienty (hole, berle…). Paci-
enti přicházející do nemocnice k hospi-
talizaci se mohou dozásobit i hygienický-
mi pomůckami k pobytu. V nabídce zboží 
se prodejna pyšní také velkým výběrem 
kompresních punčoch všech velikostí 
od různých výrobců.

redakce Infolistů 

Prodejna zdravotnických potřeb
Nemocnice Chomutov
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Na trekingu v Himalájích a v tropickém pralese

Cestování

káthmandů
Pobyt v Nepálu začal příletem do hlavní-
ho města Káthmandů. Po střeše letištní 
budovy běhají tlupy opic a najednou si 
uvědomujeme, že jsme v docela jiném 
světě. Venku na nás čeká mikrobus 
a veze nás do hotelu. Nestačíme se divit. 
Obchůdky se vším možným, tady pro-
dávají staré kanystry a vedle pytlík rýže, 
tady mají tradiční zahnuté nepálské nože 
kirkhů a jinde použitou horolezeckou vý-
zbroj. Opravdu vše, co si kdo dokáže i ne-
dokáže představit. A do toho auta, rikši, 
motorky, kola a všichni neustále troubí. 
Káthmandů je jedno velké mraveniště. 
Už první den začínají některé členy naší 
výpravy pronásledovat střevní problémy. 
Je potřeba věnovat velkou pozornost po-
travinám a neustále si mýt ruce. V histo-
rickém centru města se na nás sesypou 
prodavači fléten, všemožných suvenýrů 
a profesionální svatí muži, kteří se s námi 
chtějí fotit za peníze. Všude je hluk a vel-
ký provoz, už se těšíme do hor.

národní Park sagarmátha
Národní park Sagarmátha se rozkládá 
na tibetsko nepálské hranici a předsta-

vuje přibližně třicetikilometrový okruh 
kolem nejvyšší hory světa Mout Everestu, 
čínsky Čo mo lung ma – Bohyně matka 
Země, nepálsky Sagarmátha – Dotýka-
jící se nebes. Trek budeme nastupovat 
z horské vesnice Lukla. Z Káthmandů 
do Lukly letí malé letadlo, které pojme 
jen 20 osob. Naše letadlo společnosti 
Yetti Airlines se odlepí od země a během 
několika málo minut vidíme hluboko pod 
sebou řeky, valící se v divokých roklích, 
zelené kopce a na obzoru konečně bílé 
štíty Himalájí.
Přistáváme v horách na krátkou ranvej 
směrem do kopce. Letadélko dosedá 
a ranvej stačí jen tak, tak. Zde nastupu-
jeme trekovou trasu na příštích 20 dní. 
Potkáváme šerpy, mlčenlivé a nesmírně 
vytrvalé lidi s ohromnými náklady na zá-
dech a jaky ověšené zvonci a s taktéž vel-
kým nákladem. Jaci a pořád jaci. Přechá-
zíme dlouhý most a hluboko pod námi 
duní řeka. Most z ocelových lan se houpe 
při každém kroku. Ještě nevíme, že v příš-
tích dnech budeme takových mostů pře-
cházet každý den několik. Ještě delších 
a ještě vyšších. Zatím však netušíme, co 
nás čeká a žijeme tak ve sladké nevědo-
mosti. Celkem v Himalájích nachodíme 
170 kilometrů a každý krok je ve vyšších 
nadmořských výškách těžší, než výlety 
českou krajinou. 
Až do výšky 3 000 metrů nad mořem jsou 
všude kolem lesy. I v této výšce potká-
váme bosé šerpy, ale velké náklady zde 
nosí i ženy a děti. Spíme v tzv. lodgiích, 
kamenných budovách s možností stravy. 
Vlastně se nejedná ani tak o možnost, 
ale o povinnost. Objednat si zde jídlo je 
povinnost. Jinak je nocleh dražší. Neú-
měrně dražší. Právě prodej jídla v těchto 
končinách totiž představuje pro místní 
jednu z mála možností výdělku. Ale rýže 
už nikomu z nás nechutná. Často si ob-
jednáváme polévky „sherpa supe“ a pi-
jeme tibetský čaj s jačím máslem. Cesta 
stoupá strmě vzhůru a každý den spíme 
ve vyšší a vyšší nadmořské výšce. Spolu 
s přibývající nadmořskou výškou klesá 

úroveň ubytování, jídla a hygienických 
podmínek. Po několika dnech ztrácíme 
pojem o čase a nevíme, jaký je den v týd-
nu. Ale čistý vzduch, ticho a vysoká inten-
zita slunečního svitu působí na všechny 
jako doping. Putujeme horskými stez-
kami vysoko nad Mléčnou řekou. Ti-
cho narušují jen vodopády, které šumí 
na svazích okolních hor a všudypřítomní 
krkavci. Stále potkáváme milé a vstřícné 
místní lidi. Každý se zajímá o to, odkud 
jsme. Anglicky zde umí všichni i malé 
děti. Naší zemi znají. Chudoba je zde tak 
velká, že každá darovaná propiska, žvý-
kačka, nebo bonbon udělá ohromnou ra-
dost. Naštěstí jsme po této stránce dobře 
vybaveni a rozzářené dětské tváře jsou 
pro nás odměnou.
Návštěvy buddhistických klášterů jsou 
silným zážitkem. Zúčastňujeme se i ná-
boženských obřadů, při kterých zní gon-
gy, bubny a ke stropům chrámů stoupá 
kouř kadidla. Dýchá na nás atmosféra 
minulých staletí. V jednom klášteře nám 
ukazují cosi, co má být skalp yettiho.
Poslední úsek cesty vzhůru je ve znamení 
zimy a únavy v kombinaci s deficitem kys-
líku. Nakonec zdoláváme náš cíl – vrchol 
Kala Pattar 5 550 m. Odsud je impozant-
ní výhled na masiv Himaláje, táhnoucí 
se od obzoru k obzoru s Mount Everes-
tem uprostřed. Jsme na konci naší cesty 
a na konci svých sil. Zde na vrcholu hory 
Kala Pattar se fotíme s logem školy a nyní 
nás čeká týdenní cesta zpět do Lukly. Tý-
den půjdeme z kopce a pořád z kopce. 
Nyní se už těšíme na jih do tropů, kde se 
rozkládají pravé kiplingovské džungle. 

raft na diVoké řece
Vymrzlí z hor se vracíme do hlavního 
města Káthmandů. Potom cestujeme 
na jih k řece Trisuli. Každým kilometrem 
na jih přibývá bujná vegetace a hlavně 
teplo. U řeky dostaneme vodáckou vý-
bavu a instrukce od místního lodivoda. 
Odrážíme od břehu a po chvilce nás uná-
ší silnější proud. Proplouváme prvními 
zpěněnými peřejemi a přes člun se valí 
vlny. Dobře, že jsme si nenechali foťáky 
u sebe. Lodivod našeho člunu, kapitán 
Sukinam, nám dává hlasité povely. Když 

se voda uklidní, tak pozorujeme břehy 
porostlé pralesy. A tak se to střídá celý 
den – peřeje a klidná voda s hejny vod-
ních ptáků. Míjíme tlupy opic s mláďaty, 
putující po okolních skalách. Večer tábo-
říme přímo v přírodě na písčitém břehu 
a vyprávíme si historky z těchto kon-
čin, které zaznamenal legendární lovec 
a znalec přírody Jim Corbett, o kterém se 
mluví jako druhém Kiplingovi. Ten napsal 
dnes už klasické knihy Tygři z Kumáonu, 
nebo Chrámový tygr, kde líčí skutečné 
příběhy o tom, jak lovil lidožravé tygry, 
kteří zabíjeli až stovky lidí. Zde, blíže rov-
níku, se stmívá rychle a brzy je tma jako 
v ranci. Zhasnout svíčky a pak už rychle 
do stanu a pořádně zapnout zip! Urči-
tě nám dali pevné stany a určitě je tady 
uvnitř bezpečno! Ráno z vedlejšího stanu 
vylezou naši spoluputovníci a poté uvnitř 
nacházejí pavouka velikého jako dlaň. 
Není jedovatý? Nikdo neví, ani naši míst-
ní průvodci, žije tu příliš velké množství 
všemožných druhů zvěře. Ráno nastupu-
jeme na další úsek řeky a brzy vplouvá-
me do tropického ráje.

V troPickém Pralese
Národní park Chitwan leží na jihu Nepá-
lu na hranici s Indií. Poslední úsek ces-
ty do Chitwanu cestujeme autobusem 
po úzké silnici. Silnice je z jedné strany 
ohraničena skálou a na straně druhé kol-
mou strží dolů k řece. Věříme schopnos-
tem řidiče. Určitě má zkušenosti, vždyť 
vypadá, že už mu bylo 17 let. Autobusem 
zní hlasitá indická hudba a dovnitř se valí 
mračna prachu, který dýcháme a polyká-
me. Slunce žhne a pro ostrý jas a mraky 
prachu není vidět skrz přední sklo téměř 
nic. Proboha! Vidí řidič vůbec na cestu? 
Vzpomínáme, jak jsme ze člunu vídali 
na březích řeky vraky vozidel. Svodidla 
zde nejsou a jedna jediná chyba řidiče 
by znamenala konec. Když míjíme vozi-
dla v protisměru, tak se mnozí zahraniční 
cestující upřímně modlí, místní obyvate-
lé zůstávají v klidu. 
Často vídáme vojenské hlídky, ozbroje-
né a viditelně připravené ihned k palbě. 
Důvodem jsou výhružky maoistických 
povstalců, kteří chtěli tentokrát způso-

bit kolaps hlavních dopravních tepen 
po celé zemi. Naštěstí se nic nestalo. 

V parku Chitwan jedeme po řece v kánoi 
vydlabané do kmene stromu a pozoruje-
me hejna ptáků i nehybná těla krokodýlů 
číhajících na hladině. Zajímavé, od okra-
je kanoe to máme k vodní hladině asi tři-
cet centimetrů. Při procházkách džunglí 
s domorodými strážci parku stopujeme 

nosorožce, ale nacházíme jen množství 
stop a navíc i stopy tygra. Strážce par-
ku nám vysvětluje, že tygří stopy jsou 
již týden staré. Na zemi jsou nádherně 
zbarvení brouci a ve větvích vřeští opice. 
Příště do džungle vyrážíme na slonech 
a z bezpečí sloního hřbetu tentokráte 
konečné pozorujeme nosorožce. Když už 
jsme konečně zpět na okraji džungle, tak 
se chystáme ze slona sestoupit, protože 
sezení na tvrdé rohoži na sloním hřbetu 
je dost nepohodlné. Jenže ouha, pohá-
něč nám chce udělat radost a žene slo-
na dál a dál přes dlouhou vesnici, ještě 
několik kilometrů. Už nás to nebaví, mír-
ně řečeno. S obavami pozorujeme dráty 
elektrického vedení, které máme na do-
sah ruky, ale ze slona seskočit nelze, pro-
tože sedíme uvězněni v ohrádce. Dávno 
chceme dolů, ale poháněč se jen přívěti-
vě směje a žene slona dál, až ke vzdále-
nému hotelu. 

tři králoVská města
Nepál se před několika staletími skládal 
ze tří království a hlavní města těchto 
bývalých království jsme měli možnost 
navštívit. Po hlavním městě Káthmandů 
je to Pokhara, výstavní, klidné město při-
způsobené turistickému ruchu. Vystou-
páme na kopec nad městem a od obzoru 
k obzoru se táhne masivem Anapuren. 
Jen pro tento jediný zážitek by stálo za to 
tuto zemi navštívit. Třetím královským 
městem je Bhaktapur se starobylými 
stavbami a středověkou atmosférou. 
Turisté zde neví, co fotit dřív. A tak je to 
všude. Chrámy, kde žijí stáda opic, so-
chy božstev, pagody, tržiště se záplavou 
barev, množství památek nebere konce, 
náš čas však ano. V Nepálu a v Indii se 
používá při vítání i při loučení pozdrav 
Namasté. Tento pozdrav má v překladu 
zajímavý význam – Zdravím Boha v Tobě. 
Nepál je překrásná země a jeho návště-
vu můžeme jen a jen doporučit. Vedle 
rozmanité přírody a památek určitě stojí 
za to poznat i místní obyvatele. Loučíme 
se, i když určitě ne na vždy. Namasté!

Napsal: Jiří Benesch 
Foto: Soňa Blatnická

Na podzim roku 2009 jsme se vydali na pětitýdenní cestu do Nepálu. Celý výlet byl 
od samého začátku až do konce jeden velký adrenalinový zážitek. 

Ama Dablam

Hora Pumori  
– nepálsko-tibetská hranice

Klášter Tengbočche

Sloní farma
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Jeden z adrenalinových zážitků, který se 
vám v životě může nečekaně postavit 
do cesty, je tandemový seskok z letadla. 
Většinou se tak stane v podobě poukazu 
z rukou vašich kolegů v práci, kteří vám 
chtějí „dopřát“ něco zvláštního k životní-
mu jubileu. Protože nejste srab a před ko-
legy nechcete vypadat jako posera, jdete 
do toho s úsměvem na rtech, protože pro 
vás je to přeci hračka. Při příletu na leti-
ště se vás chopí zkušení instruktoři, a to 
nejen z technického, profesionálního 
hlediska (které je zde životní nutností), 
ale i přístupem k obavám zkroušeného 
začátečníka (silná slova z vaší strany nic 
neznamenají, protože oni VĚDÍ, jak vám 
skutečně je).
Po vybavení nezbytnou kombinézou, přil-
bou, brýlemi a poučením (jak se chovat 
nejen v letadle, při technice výskoku, ale 
i během seskoku) se jde na věc. Nutno 
podotknout, že jejich klid a vyrovnanost 
je dost důležitým momentem, abyste jim 
uvěřili a šli s nimi do letadla. Elegant-
ní motorák s vámi vystoupá až do výše 
4 km, kdy lidičky na zemi, kteří vás přišli 
při seskoku podpořit, už nejsou lidička-
mi, ale splývají s terénem. Vše je teď už 
jen na vás. Tandem-pilot ví, že se blíží kri-
tický moment, a tak s vámi hovoří o běž-
ných věcech a snaží se vás rozptýlit. To 

se mu vcelku daří do doby, kdy se otevře 
výsadková roleta na boku letadla a jde 
se na věc. Tady přestává veškerá legrace 
a je tu okamžik, který si zapamatujete 
jako TEN adrenalin. Při posunu s tan-
dem-pilotem směrem k otvoru se před 
vámi rozevře strašlivá propast, nad kte-
rou jste nikdy s volnýma nohama a ruka-
ma nestáli. Zdravý rozum okamžitě dává 
zpátečku a ptá se, co že to děláte a kam 
se to chystáte. Jenže tady je na místě pro-
fesionální zkušenost vašeho tandemové-
ho kolegy za zády, který jasně velí zaklo-
nit hlavu, pokrčit kolena. Průvan vzduchu 
vás vytrhne z letadla a řítíte se střemhlav, 
220 km v hodině, vstříc jasné smrti. Ve-
dle vás si vzduchem poletuje usměvavý 
kameraman, který vám dole ukáže, jak 
jste se tvářili a co dělá strach ve vašich 
očích. Cestou stačí ještě zažertovat po-
suňky O.K. a chytit vás i za ruku. Po sku-
tečně dlouhých 50 sekundách plachtění 
vzduchem nestačíte ani vzpomenout 
na bájného Ikara a už se rozevírá nad va-
šimi hlavami, život zachraňující, padák. 
Nejprve je však vypuštěn malý stabilizač-
ní padáček, který zmírní i náraz dvojité 
váhy do šňůr hlavního padáku. Teď už 
je čas na kochání se z oblohy. Je i mož-
ná komunikace s tandem-pilotem a vítr 
vám nebere slova z úst. Několik otoček, 

pár manévrů a řítíte se na letiště. Přistáli 
jsme. Sice tandemovou technikou na za-
dek, ale skluzem a měkce. Jste na zemi.
Nutno podotknout, že potrvá ještě něko-
lik minut, než se zcela otřepete a několik 
hodin, než si vše zpětně uvědomíte, ale 
je to zážitek. Nejvíce se vám to vrátí a to 
i v reálném pocitu, při sledování záběrů 
vašeho seskoku, které vám na DVD při 
odchodu předá kameraman, který jde 
s dalším klientem opět na seskok. On 
i tandem-pilot se za den může dostat 
i 30x do letadla a ven…

Ptal jsem se, jak to vše stíhají, zejména 
se zodpovědným zabalením padáku (jis-
tě chápete důležitost tohoto momentu), 
ale byl jsem uklidněn odpovědí, že jim 
balí padák profesionálně vycvičení baliči 
padáků, kteří jich za den zabalí až 40.
Dnes s odstupem času mohu i já hrdě 
prohlásit, že jsem letěl jako pták a že si 
to klidně dám znovu. Pokud se vám často 
v noci zdá, že létáte, dejte si tandemový 
seskok, je to opravdu zážitek. Mě v tom 
pomohli zkušení „Nebeští chodci“ Sky 
Walkers z mosteckého letiště. Díky.

Mgr. Josef Rajchert 
vedoucí redaktor Infolistů

Tandemový seskok, adrenalin jak má být

Nevšední zážitky

Legrácky

... na co jsem se to dal?
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placená inzerce

7) KONTAKTy PRO EZP ODBOR KZ, a.s. CVDV: 

Mgr. Ludmila Šubrtová – tel. +420 477 112 048 
lida.subrtova@kzcr.eu

Mgr. Vlasta Mikšová – tel. +420 477 114 119 
vlasta.miksova@kzcr.eu

Eva Nápravníková – tel. +420 477 112 044 
eva.napravnikova@kzcr.eu

Ivana Schainerová – tel. +420 775 973 357 
schainerova.ivana@nspm.cz

Mgr. Petra Horká – tel. +420 733 756 609  
petra.horka@kzcr.eu

INfORMaCe CVDV KZ, a.s. 
1) Od 1. 1. 2011 se všechny žádosti na MZČR, IPVZ a NCONZO musí 

podávat elektronicky přes webovou aplikaci EZP (Evidence zdravot-
nických pracovníků). 

2) Elektronickou žádost musí nejpozději do 80 dnů následovat i papíro-
vá forma, jinak se žádost z EZP vymaže. 

3) Některé ze žádostí se řídí směrnicemi KZ (zařazení do oboru speciali-
začního vzdělávání lékařů i nelékařů, zařazení do CK lékaři i neléka-
ři).

4) Žádosti, na které se nevztahují směrnice KZ nebo nepotřebují sou-
hlas zaměstnavatele, si zdravotník může vyřizovat osobně. 

5) Elektronicky se nepodává přihláška k atestaci (lékaři) a žádost o pro-
dloužení registrace nebo o novou registraci (nelékaři).

6) https://ezp.mzcr.cz/  
(zde odkaz na webovou aplikaci EZP) 



Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a.s. k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu. 
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Odborné, vzdělávací a společenské akce 
 Krajské zdravotní, a.s.

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.s. místo konání
1. 2. 2011 Cyklické školení „Hygienické zabezpečení  

rukou ve zdravotnictví“ – akce již naplněna
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.

2. 2. 2011 Seminář „Bolest“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
8. 2. 2011 Cyklické školení „Hygienické zabezpečení  

rukou ve zdravotnictví“ – akce již naplněna
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.

10. 2. 2011 Odborný kurz „Umělá plicní ventilace“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
14. 2. 2011 Odborný kurz „Krizová intervence“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
15. 2. 2011 Cyklické školení „Hygienické zabezpečení  

rukou ve zdravotnictví“ – akce již naplněna
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.

22. 2. 2011 Cyklické školení „Hygienické zabezpečení  
rukou ve zdravotnictví“ 

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

23. 2. 2011 Konference „Multikulturní ošetřovatelství“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
24. 2. 2011 Seminář „Deprese“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
24. 2. 2011 Supervize jako prostředek  

k osobnímu a profesionálnímu růstu
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.

1. 3. 2011 Školicí akce „Periferní žilní vstupy“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
1. 3. 2011 Cyklické školení „Hygienické zabezpečení  

rukou ve zdravotnictví“ 
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.

2. 3. 2011 Konference „Canisterapie na dětské chirurgii“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
7. 3. 2011 Seminář „Zdravotnická dokumentace“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
8. 3. 2011 Odborný kurz „Autogenní trénink“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
8. 3. 2011 Cyklické školení „Hygienické zabezpečení  

rukou ve zdravotnictví“ 
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.

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

uZaVřeNí pORODNICe Z DůVODu ReKONSTRuKCe 
MaSaRyKOVa NeMOCNICe, o.z. 

26. 2.–21. 3. 2011
1) Od kdy do kdy bude rekonstrukce 

trvat?
K plánovanému uzavření porodnice do-
jde z důvodu stavebních úprav na od-
dělení novorozenci JIP a oddělení šes-
tinedělí, v termínu 26. 2. od 6.00 hod. 
– 21. 3. 2011 do 6.00 hod., kdy bude 
provoz opět zahájen. V tomto termínu 
bude souběžně probíhat také malování 
stanic rizikového těhotenství, porodního 
sálu a porodnice nadstandard. 
O případných posunech v termínech by-
chom včas včas informovali.
O termínu uzavření byli písemně infor-
mováni primáři gynekologicko-porod-
nických oddělení ostatních nemocnic 
Krajské zdravotní, a.s. a také primáři ob-
dobných oddělení v Roudnici nad Labem, 
Litoměřicích, České Lípě, Rumburku, Žat-
ci a Kadani, a také obvodní gynekologové 
z ústeckého regionu a části teplického.
2) Co to znamená pro rodičky  

z Ústí nad Labem?
Rodičky by měly být informovány 
od svých obvodních gynekologů, příp. 

zdravotníků z naší porodnické ambulan-
ce. Odkazujeme rodičky, aby si samy za-
jistily náhradní porodnici dle svého vý-
běru, včetně sepsání formalit k porodu. 
V případě, že tak neučiní, je nutné za-
jistit sepsání k porodu v naší porodnici, 
a to od pondělí do pátku, v době od 9.00 
do 13.00 hod., bez objednání, v porod-
nické ambulanci, v pavilonu D1, 3. patře.
V den, kdy se rodička dostaví se znám-
kami počínajícího porodu, příjmový lé-
kař na základě vyšetření a porodnického 
nálezu určí transport do náhradní ne-
mocnice. Služby porodních asistentek, 
stejně jako lékařů jsou i nadále zajištěny 
po dobu 24 hodin. Rodičky, které si již 
zajistily náhradní porodnici, realizují svůj 
příjem směrem k vybrané porodnici. 
Uzavření porodnického oddělení se ne-
vztahuje na provoz porodnické ambulan-
ce, včetně poradny pro rizikové gravidity.
Pro zajištění klidného a plynulého provo-
zu prosíme nastávající maminky, aby si 
včas zajistily sepsání formalit k porodu 
v porodnici dle svého výběru.

3) Do jakých porodnic budou 
směřovány?

Do porodnic v Děčíně, Teplicích, Mostě, 
Chomutově, Roudnici nad Labem a Lito-
měřicích.
4) Co bude v porodnici a na oddělení 

šestinedělí nového?
Přestavbou dojde ke stavebnímu odděle-
ní jednotky intenzivní a resuscitační péče 
od jednotky intermediární péče, což lépe 
vyhovuje hygienickým požadavkům. 
Konkrétně při rekonstrukci dojde k ome-
zení jedné čtyřlůžkové nedonošenecké 
stanice pro matky a observační jednotka 
pro novorozence se stane součástí oddě-
lení standardních novorozenců. 
Současně dojde k navýšení lůžek inter-
mediární péče.
Rekonstrukce vychází ze standardních 
požadavků hygienického odboru Krajské 
hygienické stanice v Ústí nad Labem. 

Jiří Vondra 
tiskový mluvčí KZ, a.s.


