
Hodně zdraví v novém roce

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

číslo 1 / 2011
www.kzcr.eu

ISSN 1802-4297

Děti potěšili klauni
čtěte na str. 9

 

O výživě aneb ať jsme 
tlustý na dva prsty 

čtěte na str. 14

Kdo byl Alois Alzheimer? 
čtěte na str. 12



2 3www.kzcr.eu

Vážení zaměstnanci, milí čtenáři, 

rád bych využil první číslo Infolistů v tomto roce k tomu, 
abych vám popřál vše nejlepší v novém roce 2011, přede-
vším hodně zdraví. Ať je rok 2011 pro každého z vás lepší 
než ten rok předchozí. 
Pro Krajskou zdravotní byl rok 2010 úspěšný. V hospo-
dářské oblasti jsme dosáhli cílů, které jsme si stanovili. 
Započali jsme změnu organizační struktury společnosti, 
která by měla být dokončena v tomto roce. V každém 
z pěti odštěpných závodů byly provedeny investice, které 
směřují ke zvýšení komfortu pacientů či k usnadnění prá-
ce zdravotnickému personálu. 

Na konci roku se bohužel objevily i nepříjemné mediální zprávy o tom, že chceme zru-
šit jeden z odštěpných závodů a to Nemocnici Děčín. Musím tyto zprávy vyloučit. Vedení 
Krajské zdravotní, a.s. o zrušení ani změně účelu této nemocnice neuvažuje. Na toto téma 
se rovněž nevedla žádná jednání s Ústeckým krajem, který je jediným akcionářem naší 
společnosti. 
Další zpráva, kterou rozebírají média a netýká se pouze Krajské zdravotní, nýbrž všech 
zdravotnických zařízení v České republice, je akce Děkujeme, odcházíme. Touto akcí dá-
vají lékaři najevo nespokojenost se svým ohodnocením. Doufám, že ministerstvo zdra-
votnictví, v čele s ministrem Hegerem, nalezne s lékaři kompromis a přehodnotí snížení 
plateb za jednotlivé lékařské výkony, které určuje úhradovou vyhláškou. Je třeba nastavit 
takové podmínky pro zdravotníky, které je udrží v našich českých a moravských zdravot-
nických zařízeních. 
Byl bych nerad, kdyby naše zdravotnictví přišlo o vysoce kvalifikované odborníky, kteří se 
starají o naše zdraví a životy. 
Ještě jednou vše nejlepší v roce 2011.

Ing. Petr Benda 
předseda představenstva KZ, a.s.
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Wolfgang Prettner  
a Kateřina Rosenbergová z CGM

Peter Langkafel z SAP – Regionální 
eHealth: od vize k realizaci

Blanka Havlásková z MEDTEL  
a Antonín Černý z VZP

Bernd Blobel, eHealth Competence 
Center, Univerzitní nemocnice 
Regensburg

Ústecká Větruše hostila účastníky šestého roč-
níku mezinárodní konference Medtel s podti-
tulem Regiony a eZdraví v evropské unii.
Krajská zdravotní, a.s. a MEDTEL, o.p.s., 
ve spolupráci s Kanceláří Světové zdravotnic-
ké organizace v České republice, uspořádali 
6. mezinárodní konferenci Medtel – Regio-
ny a eZdraví v evropské unii na Větruši v Ústí 
nad Labem. Konference proběhla ve dnech 
2.–3. prosince 2010. Mediálními partnery se 
stala Sdělovací technika a další titul stejno-
jmenného vydavatelství a nakladatelství – 
Zdravotnictví v ČR. MEDTEL – mezinárodní kon-
ference zdravotnické telematiky byly dosud 
organizovány každé 2 roky v Praze. Záměrem 
konferencí MEDTEL je vytvářet a rozšiřovat čes-
ko-evropské kontakty a napomáhat „otevírání 
evropských dveří“.

Vyústěním několikaleté spolupráce nemocnic Ústeckého kraje sdružených v Krajské 
zdravotní, a.s. se společností MEDTEL, o.p.s. v oblasti zdravotnické informatiky bylo 
rozhodnutí, poprvé v roce 2010 mezinárodní konferenci MEDTEL uspořádat mimo 
Prahu a jako nejvhodnější místo byl vybrán zámeček Větruše v Ústí nad Labem. Správ-
nost tohoto rozhodnutí vyzdvihli i účastníci konference poukazem na skutečnost, že 
koncepční přístup Krajské zdravotní, a.s. k problematice elektronizace zdravotnictví 
v Ústeckém kraji je příkladem pro ostatní regiony České republiky. Téma konferen-
ce „Regiony a eZdraví v Evropské unii“ reaguje na aktuální problematiku, řešenou 
v regionech České republiky v souvislosti s národními i evropskými iniciativami v ob-
lasti elektronizace zdravotnictví a veřejné správy. Snahou organizátorů konference 
je otevřít diskuze nad odlišnostmi regionálního přístupu k řešení této problematiky 
ve specifickém národním prostředí naší republiky od regionálních koncepcí a projek-
tů elektronizace zdravotnictví v ostatních evropských zemích. Zároveň chtějí účastníci 
konference nalézt odpověď na to, jaká by měla být role regionů a regionálních organi-
zací a institucí při realizaci národní koncepce eHealth v České republice.
Konference se zúčastnila téměř stovka odborníků z 10 zemí Evropské unie, mezi ni-
miž nechyběli význační akademičtí hodnostáři, manažeři nadnárodních společností 
ani reprezentanti státní správy a samosprávy, zdravotních pojišťoven a nemocnic. 
Záštitu nad konferencí převzali ministr zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. 
a místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Mgr. Radek John. 
MEDTEL, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, založená v roce 2003 se záměrem 
stát se jako nezisková organizace stálým demokratickým a neutrálním fórem, kde by 
se aktéři různých kategorií (autority ve zdravotnické péči, poskytovatelé zdravotní 
péče, zdravotní pojišťovny, asociace pacientů, občanů, zájmových organizací, ob-
chodní společnosti podnikající v oboru zdravotnictví) mohli setkávat a společně for-
mulovat konstruktivní přístupy prospěšné všem.
Program konference, přednesené příspěvky, fotografie a další informace a dokumen-
ty jsou k dispozici pro každého zájemce na adrese www.medtel.cz.

Ing. Martin Zeman  
vedoucí odboru vědy a výzkumu  

Krajská zdravotní, a.s.

6. mezinárodní konference MEDTEL na Větruši

Ing. Martin Zeman 
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Semináře, Sympózia, Kongresy

Seminář hrudní chirurgie, konaný v polo-
vině posledního měsíce loňského roku, 
byl určen všem, kteří spolupracují s od-
dělením hrudní chirurgie při péči o naše 
pacienty, tedy od pracovišť, která nám 
odesílají pacienty (plicní střediska nebo 
plicní oddělení nemocnic v Ústeckém 
a Libereckém kraji), přes pracoviště pro-
vádějící diagnostiku v rámci Masarykovy 
nemocnice v UL (TRN, RDG, funkční vyšet-
řování, patologie a další) až po pracoviště 
podílející se na léčbě (sestry URA1-HCH, 
personál operačních sálů, JIP, anestesie, 
rhc a další). Pravidelně se na něm schází 
kolem 80 účastníků.

Letošní seminář se věnoval funkční dia-
gnostice ve vztahu k plicním resekcím, 
tedy nesmírně důležitému vyšetření, kte-
ré vede k rozhodnutí o tom, zda pacient 
může podstoupit (eventuelně v jakém 
rozsahu) tak závažný operační výkon, 
jakým je odstranění části plicního paren-
chymu. 
Výstupem ze dvou prezentací věnova-
ných tomuto tématu byla mimo jiné do-
hoda o rozšíření další spolupráce mezi 
oddělením hrudní chirurgie a odděle-

ním funkčního vyšetřování, která spočí-
vá v dalším sledování funkčních hodnot 
u pacientů, u nichž byla provedena plicní 
resekce. Tato zpětná vazba nám poskyt-
ne nejen informace o kvalitě života pa-
cientů po těchto velkých chirurgických 
výkonech, ale pomůže nám společně 
zpřesňovat výše zmíněná indikační kri-
téria.
Druhou oblast mezioborové spolupráce 
mezi pracovišti Masarykovy nemocni-
ce jsme demonstrovali, na republikově 
ojedinělém léčebném postupu, při řeše-
ní pleuropneumonií s výpotkem u dětí. 
Po dohodě s lékaři na dětském JIP prová-
díme drenáže hrudní s následnou aplika-
cí preparátu (Altepláza) do dutiny hrudní, 
který zajistí rozpuštění sept bránících 
kompletnímu vyhojení. Soubor pacientů 
je již dostatečně velký a výsledky natolik 
příznivé, abychom tuto metodu zařadili 
do standardního repertoáru naší péče.
Program byl doplněn také o jednu ka-
zuistiku dokládající řešení pacienta 
s oboustranným hrudním výpotkem při 
maligním onemocnění urologického pů-
vodu. Dále zazněla souhrnná přednáška 

na nesmírně závažné téma akutních sta-
vů v hrudní chirurgii.
Jako každoročně byl představen i pře-
hled operačních výkonů pracoviště hrud-
ní chirurgie v průběhu roku 2010, ale 
i porovnání výkonnosti za rok 2009 se 
všemi pracovišti v ČR, které tyto výkony 
provádějí. 
Již tradičně se oddělení hrudní chirurgie 
Masarykovy nemocnice v UL, o.z. Krajské 
zdravotní, a.s. zařazuje mezi ta pracoviš-
tě, kde se provede nejvíce plicních resek-
cí v České republice (v roce 2009 v počtu 
pneumonektomií, lobektomií a atypic-
kých resekcí na 3. místě).
Seminář byl zakončen neformálním po-
sezením všech účastníků s možností 
volné diskuze o všech možných pro-
blémech. Zde je třeba poděkovat spon-
zorům za úhradu nákladů spojených 
s občerstvením. Akce byla jako tradičně 
ohodnocena kreditními body pro lékaře 
i sestry. 

MUDr. Ivan Staněk, MBA 
primář oddělení hrudní chirurgie  
Masarykova nemocnice v UL, o.z.

Tradiční seminář hrudní chirurgie

Masarykova nemocnice

Přednášející MUDr. Ivan Staněk, MBA

Kolektiv hrudní chirurgie v Masarykově nemocnici v UL, o.z.

Dne 30. 11. 2010 od 12 hodin uspořádala Chirurgická klinika IPVZ Kraj-
ské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. již 
potřetí Konferenci chirurgických sester. 
Byla určena pro střední zdravotnické pracovníky. Její program byl zaměřen 
na problematiku ošetřování pacientů na chirurgické klinice IPVZ.
Chirurgie je multioborovou disciplinou a z těchto důvodů byly na této kon-
ferenci prezentovány i přednášky z jiných oborů, které úzce spolupracují 
s chirurgií.
Konference měla opět velmi příznivý ohlas mezi zaměstnanci a početnou 
účast posluchačů z uvedených oborů.
V dalších vydáních Infolistů budeme našim čtenářům představovat někte-
ré z nejzajímavějších přednášek tohoto semináře.

Mgr. Josef Rajchert 
vedoucí redaktor Infolistů 

Konference chirurgických sester
Masarykova nemocnice

témata přednášek byla různorodá a zajímavá: 
• Bariérové ošetřovatelské režimy  
– Dana Vaculíková

• Robotické operace z pohledu sálové sestry 
– Eva Nedvědová

• Protektivní ileostomie  
– Bc. Svatava Nováková

• Psychohygiena – hledání životní rovnováhy 
– Vitalina Moravcová

• Mé zážitky ve zdravotnictví  
– Anna Stehlíková

• Kožní nádory – kazuistiky  
– MUDr. Petr Kačer

• Týrané dítě v nemocnici  
– Bc. Michaela Rothová

• „Psychologická péče o chirurgické  
pacienty“ – Mgr. Radka Baďurová 

• Cévní operace dříve a nyní  
– Jana Štěpková, Olga Klimendová

• Kazuistika pacienta s ICHDK z pohledu 
sestry a psychologa  
– Jana Nečilová, Mgr. Radka Baďurová

• Edukace pacienta v péči o operační ránu  
– Tereza KruchlováMUDr. Petr Kačer 

chirurgická klinika IPVZ
Eva Nedvědová – sálová sestra, 
staniční sestra ORL sálku

VI. ÚSTECKÝ DEN OŠETŘOVATELSTVÍ – ChIrurgIE
VOŠZ a SŠZ pořádá odbornou konferenci 

19.1.2011 v Ústí nad labem 
Magistrát města Ústí nad Labem – zasedací sál zastupitelstva – Lidické náměstí 

Konferenci jsou uděleny  
4 kredity.

9.00–10.00 hod. – pReZence
10.00 hodin – 1. část
 1) Zvláštnosti péče u popálenin 
  – Bc. Agáta Píbilová, Sylva Mikšlová 
 2)  Robotická chirurgie – Eva Nedvědová  
 3) V.A.C. systém z pohledu sestry  

– Tereza Kruchlová
 4)  DET skore – Bc. Svatava Nováková 
 diskuze 
přestávka 11.15–11.40 hod. občeRstVení
11.40 hodin – 2. část
 5)  Účelná hemoterapie – MUDr. Jiří Masopust  

 6)  Akutní stavy v hrudní chirurgii  
– MUDr. Vilém Malý 

 7)  Syndrom CAN – Bc. Michaela Rothová 
 diskuze
přestávka  12.50–13.20 hod. – oběd
13.20 hodin – 3. část
 8) Chirurgický pacient na pediatrii  

– MUDr. Jan Pajerek, MUDr. Antonín Gabera  
 9)  Hromadné neštěstí – MUDr. Jakub Avenarius  
 10)  Souhra okolností při mimořádné události  

– vykolejení vlaku Vaňov – Bc. Anna Lálová, DiS. 
 diskuze
15.30 hodin – ukončení konfeRence

Akce je určena: 

• všeobecným sestrám
• porodním asistentkám
• dentálním hygienistům
• zdravotním laborantům
• zdravotnickým záchraná-

řům

Program:

www.szsvzs.cz
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Vážení čtenáři, 

v prosinci 2010 jsem se zúčastnil škole-
ní na robotickém systému da Vinci firmy 
Intuitive surgical, jako jeden z tříčlenné 
skupiny gynekologů ženského oddělení 
ústecké Masarykovy nemocnice. čtvrtým 
účastníkem byla chirurgická sestra-in-
strumentářka ze stejnojmenné nemoc-
nice. 
Místem našeho školení byla nemocnice 
Hackensack v New Jersey v USA. 
V následujících řádcích jsem popsal nej-
silnější osobní dojmy při práci s robo-
tickým systémem da Vinci v laboratoři 
na živých prasečích modelech a postřehy 
ze dvou gynekologických roboticky pro-
vedených operací. 
Nemocnice Hackensack patří svou kva-
litou mezi 50 nejlepších nemocnic USA. 
Prvním silným dojmem je samotný vstup 
do hlavní nemocniční haly, kde si člověk, 
zvyklý na prostředí z českých nemocnic, 
připadá jako ve vstupní hale luxusního 
hotelu.
Během celého školení se o nás staral 
„trainee“ Steve Kress, jenž nám pečlivě 
vysvětlil zejména přípravu operačního 
pole, stejně i samotnou operační techni-
ku a manipulaci s robotickým systémem 
da Vinci. Mezi cvičné operace, které jsme 
měli možnost si vyzkoušet patří: podvaz 
renálních cév, nefrektomie, sutura ure-

teru, močového měchýře a sutura střev, 
hysterektomie, lymphadenektomie pá-
nevní i paraaortální. Pro odlehčení a za-
jímavost uvedu, že prasečí děloha se tva-
rově výrazně liší od dělohy lidské. Toto 
potvrdila i návštěva čínské čtvrti před-
chozí volný den v New Yorku, kde jsme 
ve výloze jednoho z místních obchodů 
viděli kromě opečených kachen, holubů 
a dalších vnitřností i prasečí „vepřové“ 
dělohy. 
Tři dny strávené v laboratoři znamenaly 
pro mě první, skutečně blízké seznámení 
s robotem da Vinci. 
Přestože jsem za konzolu usedl k živému 
modelu, tedy prasátku v tomto případě 
poprvé, připadalo mi ovládání a mani-
pulace robotických ramen a kamery jed-
noduché, i když operování v blízkosti vel-
kých cév již vyžaduje určité dovednosti 
a jistou operační techniku. 
Nejspíše budu opakovat již mnohokrá-
te zmíněné, když uvedu, že operatér je 
ve více než pohodlné poloze, manipulač-
ní možnosti robotických nástrojů jsou té-
měř neomezené a robotické šití je hotová 
radost... 
Mým největším dojmem je změna vnímá-
ní operačního pole. 
Jakmile jsem usedl za robotickou konzo-
lu a zahleděl se skrze optiku do břicha 
a malé pánve „pacienta – prasátka“, jako 

bych se ocitl v jiném, od operačního sálu 
vzdáleném světě, kde operatér daleko 
intenzivněji vnímá operační pole a připa-
dá si být více jeho součástí. Naopak asi-
stence a dění na sále jsou více vzdálené. 
Celkový dojem je umocněn 3D pohledem 
a výborným zobrazením anatomických 
detailů. 
Čtvrtý den jsme se zúčastnili dvou „case 
observations“ přímo na operačním sále.
Operatér-gynekolog Michael C. Pitter, MD 
ochotně zodpověděl každý náš dotaz.
Hned v úvodu jsme si povšimli rozdílu 
při přípravě pacientky k operaci. Veškeré 
činnosti související s přípravou pacien-

ta u nás běžně vykonávané sanitářem 
prováděl sám operatér, zajímavostí byla 
i minimalizace rizika poranění pacient-
ky robotickými rameny pomocí molitanu 
podobných podložek a krytí umístěných 
zejména po stranách pacientky. 
Asistentem stojícím u pacientky nebyl lé-
kař, ale vyškolená robotická sestra. Když 
jsem se operatéra zeptal, proč nemá 
za asistenta mladého lékaře, odpověděl 
jednoduše „je lepší“.
První pacientka podstoupila simplexní 
robotickou hysterektomii pro rozsáhlou 
myomatozu, nezvyklé pro nás bylo umís-
tění robota po straně pacientky.
Zde bych se zmínil o sutuře poševního 
pahýlu, kdy operatér nemusel vůbec uz-

Školení na systému da Vinci v gynekologii Masarykova nemocnice
lit, poprvé protáhl jehlu očkem na konci 
vlákna a po skončení sutury byla jehla 
odstřižena a vlákno zůstalo nezauzleno. 
Vlákno bylo vybaveno ve svém průběhu 
něčím jako drobnými „zpětnými háčky“ 
a tím se zajistila dostatečná pevnost su-
tury i bez uzlení. Celá děloha byla kom-
pletně odstraněna morcelátorem teprve 
až po sutuře poševního pahýlu.

Druhá pacientka podstoupila robotickou 
myomektomii. Zde byl robot umístěn 
mezi nohy pacientky. Na začátku ope-
race aplikoval operatér do míst výskytu 
myomů ředěný vasokonstrikční roztok 
pro minimalizaci krvácení, po enukleaci 
myomů provedl chirurg suturu defektů, 
využívaje pomoc všech tří pracovních 
ramen robota k zabezpečení dostatečné 
pevnosti sutur.

Po skončení operace sešil operatér fascii 
v místě portu pro robotickou kameru 
technikou asistované laparoskopie. Su-
turu podkoží s uzlením dovnitř provedla 
u všech incizí robotická sestra, na adap-
taci kůže použila tkáňové lepidlo.

Zručnost, s jakou chirurg operoval, svěd-
čila o častém operování pomocí systému 
da Vinci. Když jsem se na závěr zeptal, 
kolik operací provádí, odpověděl, že šest 
v týdnu, během tří dnů. V dalších dvou 
dnech pak operuje laparoskopickým pří-
stupem. Platí i zde, že „cvičení dělá mi-
stra“. 

Zajímavostí je, že obě pacientky měly 
strávit v nemocnici po operaci pouze 
nezbytně krátkou dobu. První pacientka 
měla „jít domů“ již večer v den operace 
a druhá následný den ráno. 

Nezbývá než si na závěr položit otázku, 
zda-li se i u nás přiblížíme počtem výko-
nů prováděných robotem da Vinci USA 
a zda bude možnost rozšířit spektrum in-
dikací a uplatnit nabyté poznatky v běž-
ném nemocničním provozu. 

Na úplný závěr bych tímto článkem rád 
poděkoval za možnost zúčastnit se ško-
lení na robotickém systému da Vinci.

MUDr. Tomáš Pichlík 
ženské oddělení  

Masarykova nemocnice v UL, o.z. 

Case observation team

Laboratoř

Prim. MUDr. Ivo Blšťák

Vstupní hala nemocnice
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Než se začneme bavit o geriatrickém pa-
cientovi, tak si nejdříve musíme upřesnit 
dva důležité pojmy a to: GeRontoloGIe 
(nauka o stárnutí a stáří) a GeRIAtRIe (sa-
mostatný medicínský obor zabývající se 
prevencí a léčbou chorob starých lidí).
U stáří a stárnutí je důležité rozlišovat 
věk, který má svojí vlastní klasifikaci dle 
SZO. Jako první rozlišujeme střední věk, 
který je od 45 do 59 let, vyšší věk se 
klasifikuje od 60 do 74 let, dále vysoký 
věk 75 až 89 let a naposledy rozlišujeme 
dlouhověkost od 90 let a více.
Příznaky stáří a stárnutí se dělí do dvou 
skupin a to tělesné a psychické. 
Mezi tělesné projevy patří: atrofie a in-
voluce orgánů, zpomalení látkové výmě-
ny, snižuje se spotřeba 02, zpomaluje se 
syntéza bílkovin, snižuje se hmotnost 
v důsledku úbytku svalové hmoty a pod-
kožního tuku, kůže je vrásčitá, ztrácí 
svou elasticitu, je suchá, objevují se pig-
mentové skvrny a vrásky, vlasy šedivějí, 
řídnou a vypadávají, dochází k odváp-
ňování kostí (křehké kosti) – zvyšuje se 
náchylnost k úrazům, změny na vnitřních 
orgánech (zhoršuje se činnost srdce, ja-
ter, plic a ledvin), snižuje se sekrece žláz 
s vnitřní sekrecí, činnost některých žláz 
je zastavena (např. pohlavní žlázy), ner-
vový systém je méně odolný vůči zátě-
žovým situacím, a zhoršuje se smyslové 
vnímání (hmat, zrak, sluch, čich, chuť). 
psychické změny: snižuje se vštípivost 
a výbavnost hlavně krátkodobé paměti, 
objevuje se menší nápaditost a vynalé-
zavost, zpomaluje se psychomotorické 
tempo, situace a úkoly řeší pomaleji, lpě-
jí na tradičních zvycích, větší únavnost, 
labilita emocí a převládá touha po sou-
kromí a pohodlí.
farmakoterapie a léčba ve stáří je dlou-
hodobá a méně úspěšná, je zde větší 
pravděpodobnost nežádoucích reakcí, 
která stoupá s věkem a s větším množ-
stvím aplikovaných léků a převažuje 
léčba symptomatologická nad kauzální. 
Úkoly sestry ve farmakoterapii jsou: do-
držovat všeobecná pravidla pro podání 
léků dle způsobu podání, při podávání 
kapek a půlených tablet dát pozor na třes 
a koordinaci pohybů geronta z důvodu 
přesného podání medikamentu, dále je 

nutné kontrolovat užití léků předepsa-
ným způsobem, všímat si účinku medi-
kamentů a hlavně si všímat možných ne-
žádoucích účinků.
testování v geriatrii je trošinku novinka... 
K testování se používají různé testy, kte-
ré se pak vyhodnotí. Vyhodnocuje se jimi 
demence, deprese, mobilita, závislost. 
Mezi testy patří např. test kreslení hodin, 
škála deprese pro geriatrické pacienty, 
hodnocení funkční nezávislosti, hodno-
cení nutričního stavu, mini – Mental test 
a Barthelův test základních všedních čin-
ností.

ImobIlIzační syndrom
Je porucha hybnosti a také může násled-
ně dojít k poškození a změnám v celém 
organismu v důsledku nepohyblivos-
ti. Týká se ležících pacientů. Dělíme ho 
do dvou skupin: akutní imobilizační 
syndrom – vzniká v průměru 7–10 dní 
někdy i dříve (pozor na akutní deku-
bity) a imobilizační syndrom – vzniká  
po 10–14 dnech. Příznaky IS dělíme 
na somatické a psychické. Mezi soma-
tické příznaky patří: hypoventilace, sva-
lové kontraktury, koordinace pohybu je 
špatná, zpomalení střevní peristaltiky, 
hyperkoagulace, osteoporóza a poruchy 
mikce. psychické příznaky jsou: deprese, 
úzkost, apatie a poruchy sociálních kon-
taktů.
IS má vliv na řadu systémů. U pohybové-
ho aparátu dochází ke: snižování svalové 

síly, atrofii svalstva, osteoporóze, ztuh-
nutí kloubů, ankylóze kloubů a ke kon-
trakturám šlach. Prevencí  je: polohová-
ní, včasné vstávání, nutit do vstávání, 
nejdříve sed na posteli, potom na boku 
postele, stání, chůze a aktivní a pasivní 
cvičení na rozsah pohybů, cvičení proti 
odporu
kardiovaskulární aparát – zvyšuje se sr-
deční činnost (převládá sym nad paras), 
snižuje se diastolický tlak, ortostatická 
hypotenze, insuficience žilních chlopní 
DK, tromboflebitity DK, plicní embolie. 
Prevence KVA je pohyb, cvičení, postup-
né zvyšování Fowlerovy polohy, DK volně 
spuštěné z postele, elastické punčochy, 
bandáže a polohování DK. 
Respirační aparát: ventilace plic je změ-
něná, omezený pohyb hrudníku, dýchá-
ní je mělké, narušení kašlavého reflexu 
(samočistící schopnost), atelaktáza, hy-
postatická pneumonie – stagnuje hlen, 
bakterie. Prevencí je nácvik správného 
dýchání, držení těla, správná poloha ne-
mocného, dechová gymnastika (dýchání 
proti odporu), podpora expektorace (in-
halace, RHB, míčkování, poklepy) a pre-
vence pneumonií a atelektáz. 
Metabolický výživový aparát, dochází 
k nižšímu bazálnímu metabolismu, je 
nižší požadavek organismu na přísun 
energie, nižší motilita GIT, nižší sekrece 
žláz trávicího systému, převažuje kata-
bolismus, anorexie (ztráta chuti k jídlu) 
a hypoproteinémie. Prevence: dieta (zvý-
šené bílkoviny, tuky, vláknina, vitaminy, 
minerály), cvičení, antigravitace, paren-
terální a perorální doplňky výživy, kontro-
la váhy, P+V tekutin a je nutné zapisovat 
stravu. 
Vylučovací aparát: dochází ke zvýšené 
diuréze, potíže s vyprazdňováním moče 
v pupinační poloze, tlačí proti gravita-
ci, stáza moči, snížená schopnost MM 
vyprazdňovat se, zvýšené riziko infek-
ce MM, inkontinence. Dále může dojít 
ke snížení mobility tlustého střeva, zá-
cpě, paradoxnímu průjmu. Prevence: 
otáčení, polohování a cvičení, zvýšená 
hydratace, zajištění vhodné polohy při 
močení, soukromí, katetrizace, pohyb, 
cvičení, úprava stravy. 

kožní aparát: snížení turgoru kůže, prole-
ženiny. Prevence: čistota lůžka, hygiena, 
masáže, polohování, promazávání. 
nervový aparát: změny smyslového vní-
mání, ospalost, neklid, zvýšená dráždi-
vost, zmatenost. Prevence: pohyb, cviče-
ní, zvýšení dotykových stimulů, udržovat 
orientaci různými pomůckami (výrazné 
hodiny, kalendář, často oslovovat jmé-
nem, vše vysvětlit, o všem informovat). 
Úkoly sestry v kostce: prevence imobili-
začního syndromu, aktivizace a psychic-

ká stimulace nemocných, RHB, včasná 
mobilizace, boj proti vzniku dekubitů 
a opruzenin, dostatečný přísun bílkovin, 
minerálů a tekutin, Fowlerova poloha, 
prevence poruch vyprazdňování.
Po ukončení svého studia jsem nastoupi-
la na interní oddělení. Práce je to zajíma-
vá, ale fyzicky i psychicky velmi náročná. 
Pokud uvážím věkový průměr „našich pa-
cientů“ a výši stupně jejich sebeobsluhy, 
je ohrožení pacienta důsledky imobili-
začního syndromu vysoké. Na vlastní oči 

vidím, jak důležité je znát prevenci a do-
držovat preventivní postupy při ošetřová-
ní tak, aby nedošlo k poškození jednotli-
vých aparátů. 
Dovolila bych si tedy apelovat na Vás, 
sestřičky, abyste imobilizační syndrom 
a jeho úskalí měly na paměti a svoji ošet-
řovatelskou péči plánovaly a poskytovaly 
s ohledem na výše uvedené.

Šárka Worapková, DiS. 
interní oddělení  

Nemocnice Chomutov, o.z.

Geriatrický pacient Nemocnice Chomutov

V září letošního roku nás oslovilo Občan-
ské sdružení Zdravotní klaun o možné 
spolupráci s naším dětským a dorosto-
vým oddělením. Pro představu, kdo je 
Zdravotní klaun. Jedná se o sdružení, 
které podporuje psychickou pohodu 
hospitalizovaných dětí a tím pomáhá 
ke zlepšení jejich celkového psychické-
ho a zdravotního stavu. Zdravotní klaun 
pravidelně přináší smích a radost hospi-
talizovaným dětem.
Tato myšlenka o možné spolupráci dět-
ského a dorostového oddělení s tímto 
sdružením se nám velice líbila a proto 
jsme se společně domluvili na „ukáz-
kové“ klauniádě pro hospitalizované 

děti. Ta proběhla koncem října na stani-
ci velkých dětí a sklidila nečekaně velký 
úspěch nejen ze strany dětských pacien-
tů, ale i doprovodných osob a též zdra-
votnického personálu.

Jak vše 
probíhalo? 
Na návštěvu za dět-
mi přišla klaunská 
dvojice (vyškolení 
umělci – herci z mos-
teckého divadla), která se 
představila legračními jmény. 
Klauni byli oblečeni ve veselých dok-
torských kostýmech s hudebními nástro-
ji a s sebou měli i drobné dárky pro děti 
(klaunské nosy, nafukovací balonky…). 
Měli pro každého připraveno množství 
kouzel, písniček, zajímavých „léčeb-
ných metod“ a nečekaných legračních 
situací. Pro každého dětského pacienta 
vymysleli překvapení, které mu pomohlo 
zapomenout na bolest, úzkost a strach 
z neznámého prostředí. 
Celá klauniáda trvala cca 3 hodiny (dáno 
počtem hospitalizovaných pacientů 
a zdravotním stavem dítěte) a v žádném 
případě nenarušovala léčebný režim dět-
ského pacienta.
Na dětské a dorostové oddělení bu-
dou zdravotní klauni docházet 1x týdně 
a všichni se na ně moc těšíme.

Eva Mašková 
vrchní sestra 

dětské a dorostové oddělení 
Nemocnice Most, o.z.

Dětské a dorostové oddělení potěšili klauni
 Nemocnice Most



10 11www.kzcr.eu

Dne 6. 12. 2010 ve večerních hodinách navštívila oddělení dětské chi-
rurgie, dětské kliniky a ortopedie nebeská i pekelná stvoření s dota-
zem: „Zda byly děti hodné...“
Velké poděkování patří studentům SZŠ a VZŠ pod vedením Mgr. Aleny 
Vekrbauerové a také hodnému člověku (nepřeje si být jmenován), kte-
rý pro tyto hospitalizované děti poskytl mikulášské balíčky.

Michaela Rothová 
vrchní sestra dětské chirurgie 
Masarykova nemocnice UL, o.z.

V pondělí 6. 12. 2010 se Dobrovolnické centrum Ne-
mocnice Děčín, o.z. postaralo o zábavu malým i velkým 
pacientům nemocnice. Dobrovolníci ve spolupráci se 
žáky ZŠ Nativity připravili veselou Mikulášskou besíd-
ku. 
Mikuláš s čertem a sborem andělů navštívili pacienty 
dětského a ORL oddělení, kde dětem zazpívali vánoční 
koledy a rozdali mikulášskou nadílku a drobné dárečky. 
Vánočními koledami potěšili také pacienty a zaměst-
nance interního a neurologického oddělení. Dobrovol-
níci rozdávali vánoční přáníčka, vyrobená za pomoci 
dětí ZŠ Nativity a všem popřáli veselé Vánoce.
Akce byla velmi úspěšná, proto věříme, že se stane pří-
jemnou každoroční tradicí.

Marcela Ridlová 
koordinátorka dobrovolníků

V MASAryKOVě NEMOCNICI

Schizofrenie
Masarykova nemocnice

schizofrenie je závažné psychické one-
mocnění, které se řadí do psychotických 
poruch, tzv. psychóz. první název vznikl 
ve 2. polovině 18. století a to pod ná-
zvem „předčasná demence“ (dementia 
praecox). toto označení bylo později na-
hrazeno názvem schizofrenie, které se 
užívá dodnes. 
Podstatou schizofrenie je narušená  
selektivita (výběrovost) vnímání a nej-
vyšší riziko vzniku je v období mezi  
15.–30. rokem života.

příčIna vznIku schIzofrenIe
Příčina této nemoci není doposud objas-
něna.
Schizofrenie se může objevit s jakouko-
liv zatěžující situací (např. úmrtí v rodině, 
přepracovanost, aj.). Může být vyvolána 
tzv. spouštěčem (např. marihuanou, am-
fetaminy a jinými drogami) či biologic-
kým faktorem – alkoholismem.
Na vzniku se mohou podílet také bioche-
mické poměry v mozku. V tomto případě 
jde o zvýšenou hladinu dopaminu.

příznaky schIzofrenIe
Příznaky jsou shodné i pro ostatní psy-
chotické poruchy. Dělíme je do dvou 
skupin a to na pozitivní (halucinace – 
nejčastěji sluchové a zrakové, bludy – 
paranoidní, hypochondrické...) a nega-
tivní (projevy emocí).
Mimo tyto projevy můžeme u schizofre-
nika pozorovat změny v myšlení, změny 
v osobnosti, emoční změny, změny v řeči 
a ve společenské oblasti.

Existuje několik typů této nemoci. Nej-
častější je paranoidní schizofrenie – u to-
hoto typu jsou charakteristické pozitivní 
příznaky – halucinace (nejčastěji slucho-
vé a tělové), bludy (nejčastěji perzekuč-
ní = nemocný se domnívá, že ho někdo 
pronásleduje a chce mu ublížit). Dochází 
zde k poruše myšlení a to ve smyslu buď 
útlumu nebo nesouvislostí, emoce bývají 
ochuzené.
Dalším typem je katatonní schizofrenie – 
tento typ je poměrně vzácný a v popředí 
klinického obrazu je porucha hybnosti. 
To mohou být projevy extrémně zvýšené 
motorické aktivity nebo naopak hybnost 
snížená až do stuporu. Při stuporozní for-
mě je přítomný psychomotorický útlum, 
stupor svalů, končetin, trupu a i svalů mi-
mických. Může předcházet období nekli-
du, rozčilení a zuřivosti, které se vyvine 
ve stupor. Méně nebezpečná je produk-
tivní forma, která se vyznačuje grimaso-
váním, smíchem či pláčem bez afektu, 
vědomí je zachováno.
Nejvzácnější je simplexní schizofrenie, 
která je charakterizována především 
postupným uzavíráním se do sebe, útlu-
mem myšlení, zárazy v řeči, pasivním 
nebo roztěkaným chováním a poklesem 
pracovní výkonnosti. Tato forma má nej-
horší prognózu, jelikož pacientova osob-
nost často končí na úrovni demence a má 
velmi časté sebevražedné vyústění.
schizofrenie, která se projevuje v období 
dospívání se nazývá hebefrenní. Proje-
vuje se nevhodným a necitelným chová-
ním vůči svému okolí, chorobnou nála-
dovostí, nesouvislým myšlením, někdy 
i přehnaným „černým humorem“. Často 
se vyskytují hypochondrické halucinace 
a bludy.
Chronický stav nemoci se označuje jako 
schizofrenie reziduální – hlavními proje-
vy je podivínství, spojené často s lenoš-
ností, zanedbáváním sebe i svého okolí. 
Emoce jsou oploštělé, v řeči i v myšlení 
se objevují podivnosti. Nemocný je ne-
důvěřivý, uzavřený a bývá podrážděný.
Posledním typem je nediferencovaná 
schizofrenie – je to podtyp, kdy se nelze 
rozhodnout pro určitou formu schizofre-
nie, neboť zařazení může ztěžovat sym-
ptomatologie více forem.

Diagnostika je velmi obtížná. I vzhledem 
k pokroku medicíny neexistuje žádné vy-
šetření ke stanovení této diagnózy. Nej-
prve lékař musí vyloučit jiné příčiny, kte-
ré mohou mít stejné příznaky (epilepsie, 
nemoci štítné žlázy či nádory na mozku). 
Po vyloučení těchto příčin je diagnostika 
postavena zejména na pozorování proje-
vů, hodnocení chování a rozhovoru s da-
nou osobou. Důležité je se zmínit o tom, 
že příznaky se musí objevovat alespoň 
po dobu 1 měsíce a to jeden, nejlépe více 
příznaků typických pro schizofrenie.
léčba spočívá v podávání antipsychotik, 
která jsou buď v podobě perorální či in-
jekční. Do perorální můžeme zařadit Zy-
prexu, Risperdal, Zeldox, aj. Antipsycho-
tika v injekční formě se aplikují jednou 
za měsíc a patří sem Risperdal consta, 
Moditen, Haloperidol decanoát,…
V léčbě se uplatňuje také ECT (elektro-
konvulzivní terapie). K léčbě ECT se pře-
vážně přikročí, pokud se nedostavuje 
potřebný účinek antipsychotik (provádí 
se v celkové anestézii a netrvá déle jak 
10 min.). Podstatou této léčby je stimula-
ce mozku, čímž se v něm obnoví fyziolo-
gické poměry.
V ČR existují také terapeutické skupiny, 
které informují pacienty o účincích léků, 
o délce užívání, co dělat pro to, aby se 
cítili lépe a k čemu může dojít, pokud si 
sami vysadí léky (k tomu dochází velice 
často a vede to k atakám choroby). A jeli-
kož některá antipsychotika vedou k obe-
zitě, jsou v těchto skupinách k dispozici 
materiály ke zdravému životnímu stylu.
Na závěr bych chtěla říci, že je pro nás, 
kteří nejsme touto nemocí postihnuty 
velice obtížné vcítit se a představit si, co 
člověk v této nemoci prožívá. Tím, že ne-
moc vyřazuje z aktivního života, přináší 
utrpení nejen nemocnému, ale i rodině. 
Rodiče a blízcí těchto nemocných jsou 
bezradní, vystrašení a nevědí, jak reago-
vat. Je proto nutné zlepšit informovanost 
a edukaci o této chorobě nejen pro veřej-
nost, ale i rodinné příslušníky.

Kateřina Misařová 
psychiatrické oddělení 

Masarykova nemocnice UL, o.z. 

MIKuLáŠSKá 
bESÍDKA 
V NEMOCNICI DěčÍN
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dne 10. 12. 2010 v 15.15 hodin se dětští pacienti oddělení 
dětské chirurgie a dětské kliniky Masarykovy nemocnice za-
pojili do celorepublikové akce (jednalo se o rekordní pokus 
organizovaný Agency Je5 s.r.o.) „Vypuštění balónků s přáním 
Ježíškovi“. 
Balónky jsme s dětmi vypouštěli z oken uvedených oddělení. 
Akce se uskutečnila díky nadšení zdravotnického personá-
lu a i za spolupráce studentů VZŠ v Ústí nad Labem, protože 
bylo nutné zajistit bezpečnost pacientů při vypouštění balónků 
z oken pokojů. 
Velké poděkování za rozzářené dětské oči patří Ing. Brabcovi, 
který nám daroval helium k napuštění balónků.
Bylo to příjemné zpestření pobytu v nemocnici a připomenutí 
si blížících se vánočních svátků. 

Jiřina Suchá  
redakce Infolistů

Hromadné vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
Masarykova nemocnice

Německý psychiatr a neuropatolog, 
který jako první popsal symptomy one-
mocnění známého jako Alzheimerova 
choroba. Narodil se 14. 6. 1864 v ba-
vorském Marktbreitu. V roce 1887 ab-
solvoval Lékařskou fakultu na Univerzitě 
ve Würzburgu a v roce 1888 nastoupil 
v Městském ústavu pro mentálně posti-
žené ve Frankfurtu nad Mohanem. V roce 
1903 odešel do Mnichova za Emilem 
Kraepelinem, který ho pověřil vedením 
neuroanatomické laboratoře při Králov-
ské psychiatrické klinice Mnichovské 
univerzity. V roce 1906 popsal nemoc 
na přednášce v Tübingenua a o rok poz-
ději v r. 1907 byla nemoc, kterou popsal, 
nazvána jeho jménem. V roce 1912 byl 
jmenován profesorem a zároveň ředite-
lem Psychiatrické a neurologické kliniky 
Univerzity ve Vratislavi.
Před 95 lety, 19. 12. 1915 ve Vratislavi, 
umírá v důsledku srdečního selhání.
Svou životní přednášku přednesl Alois 
Alzheimer na setkání společnosti jiho-
německých psychiatrů v Tübingenu 3. lis-
topadu 1906. Popsal všeobecný úpadek 
mentálních funkcí, provázený zvláštními 
změnami v mozkové kůře u pacientky Au-
guste Deter. Šlo o 51letou ženu, kterou 
25. listopadu 1901 přivedli na vyšetře-
ní do Městského ústavu pro mentálně 
postižené ve Frankfurtu nad Mohanem. 
Úpadek jejích mentálních funkcí – de-
mence – (termín „demence“ poprvé po-
užil Thomas Willis již v 17. století) byl 

provázen sníženou schopností poznávat 
a uvědomovat si sebe i své okolí. Záro-
veň trpěla celkovým snížením psychoso-
ciálních funkcí, poruchami řeči, agresiv-
ním chováním, měla sluchové halucinace 
a bludy. V době jejího přijetí pracoval 
v uvedeném ústavu Alois Alzheimer jako 
starší praktický lékař. Pacientku vyšetřil 
a přijal do ústavní péče, ve které zůstala 
po zbývajících několik let svého života. 
Jejich osudy se pak rozešly, neboť v říjnu 
1903 Alzheimer změnil pracoviště.

co víme o mInulostI alzheImerovy 
nemocI

Do Mnichova přišel Alzheimer již jako 
zkušený neuropatolog. Již rok po přícho-
du do Mnichova napsal Alzheimer svou 
habilitační práci o progresivní paralýze, 
která se objevuje u osob v pozdních sta-
diích syfilis. Vedle progresivní paralýzy 

a kategorizace epilepsie studoval také 
aterosklerózu mozkových cév. V souvis-
losti s tím se zabýval i změnami, které lze 
zjistit v mozku starých dementních osob. 
Senilní demence se objevuje po 60. roce 
a ve vyšších věkových kategoriích posti-
žených přibývá. V době, kdy Alzheimer 
ukázal, jak může histologická diagnóza 
odpovědět na některé klinické otázky, ze-
mřela ve Frankfurtu Auguste Deter a její 
mozek byl předán do Mnichova k posou-
zení. Alzheimer tak mohl klinické projevy 
nemoci doplnit popisem histologických 
změn v jejím mozku. Všiml si rozsáhlého 
zániku neuronů, především v mozkové 
kůře. Mnohé ze zbývajících buněk obsa-
hovaly mikroskopická „klubíčka“ tvořená 
neurofibrilami. V tomtéž roce Alzheimer 
seznámil se svými nálezy psychiatrickou 
společnost. Nebyl však první, kdo tyto 
změny popsal. Již r. 1887 přednesl S. Bel-
jahov Psychiatrické společnosti v Petro-
hradě pozorování provedená na čtyřech 
mozcích dementních osob, včetně první-
ho známého popisu poškození a zániku 
nervových buněk v jejich mozkové kůře. 
Termín „demence“ je ovšem ještě starší-
ho data, neboť ho nalezneme v Blancar-
dově slovníku anatomických a klinických 
názvů z r. 1726. 
Ve svém článku z r. 1907 se Alzheimer 
nepovažuje za objevitele nové nemoci, 
pouze upozorňuje na formu senilní de-
mence u překvapivě mladé osoby a před-
pokládá, že se tento typ demence může 
vyskytovat i u osob ve věku 40–50 let. 
Úpadek psychosociálních funkcí u osob 
mladších 65 let je tedy oprávněně ozna-
čován jako presenilní demence Alzhei-
merova typu.
Proč se však dnes i senilní demence na-
zývá Alzheimerovou chorobou? Výzkum 
ukázal, že obě formy jsou si blízké jak 
strukturálně, tak klinicky. Kromě odliš-
nosti ve věku postižených osob zmiňme, 
že časná forma nemoci má většinou ro-
dinný výskyt, zatímco pozdní forma de-
mence se vyskytuje bez zjevné příčiny. 

a co víme o alzheImerově nemocI 
v současnostI
Dnes se výzkumem Alzheimerovy nemo-
ci zabývají jak medicínští badatelé, tak 
socioekonomové. Pro nemoc je charak-

teristický rozsáhlý zánik neuronů i jejich 
synaptických spojení, provázený postup-
nou ztrátou paměti, vyjadřovacích schop-
ností a poruchou osobnosti. Postupně se 
zhoršuje schopnost učení, slábne paměť. 
Poškozené neurony, především v někte-
rých korových oblastech a podkorových 
strukturách, zanikají.
Prokázat tyto změny v počátečních sta-
diích Alzheimerovy nemoci je obtížné. 
Nemoc se rozvíjí postupně a klinické pří-
znaky se objevují až kolem 65. roku věku. 
V České republice žije asi 80 tisíc osob tr-
pících touto nemocí. V USA jich je 4,5 mi-
lionu, v EU téměř 5 milionů a v Japonsku 
jsou to další 2 miliony obyvatel starších 
65 let. Alzheimerova choroba ohrožuje 
každou druhou osobu, která se dožije 85 

let a vzhledem k neustále se prodlužující-
mu věku budou tato čísla narůstat. 
Již dnes věnují v USA na léčbu a péči 
o osoby s Alzheimerovou nemocí asi 100 
miliard dolarů za rok. Přitom sedm z de-
seti pacientů žije doma, kde jim asi tři 
čtvrtiny celkové péče poskytuje rodina, 
pro niž činí náklady na tuto „asistova-
nou“ péči dalších 20 tisíc dolarů ročně.
Ani 100 let po klíčové přednášce Aloise 
Alzheimera neznáme odpověď na všech-
ny otázky týkající se této nemoci. 
Dnes o Alzheimerově nemoci víme tři zá-
kladní věci:
Známe složení charakteristického bílko-
vinného plaku. Ale nevíme, zdali je příči-
nou, nebo následkem nemoci. 

Poněvadž neznáme příčiny nemoci, umí-
me léčit pouze její příznaky. Přičemž 
dokážeme pouze zpomalovat průběh ne-
moci, a to tím lépe, čím včasněji začneme 
léčit.

Zatím nejlepší obranou proti této mozek 
devastující chorobě je trvale vysoká du-
ševní aktivita, tak aby i případná snížená 
výkonnost mozku stačila na běžný život 
ve stáří.

Ošetřovatelská péče o pacienta s Alzhei-
merovou nemocí – pokračování příště.

Marcela Šárová 
hlavní sestra  

Nemocnice Most, o.z.

Kdo byl Alois Alzheimer? – I. Nemocnice Most

Počet vypuštěných balónků: 75 ks
doba foukání balónků: 40 min.doba rozdávání balónků: 20 min.počet nafukujících:  

3počet rozdávajících osob:  6

místa vypouštění: 
• oddělení dětské chirurgie – dětské úrazové centrum• oddělení větší děti – dětská klinika
• hlavní vchod do budovy dětské nemocnice (d2)

Alois Alzheimer

Auguste Deterová

Počítačová vizualizace mozku  
zasaženého Alzheimerovou chorobou
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Dobrým hodnocením jídel s ohledem 
na redukční hodnotu je tzv. glykemický 
index, který byl tabelován a umožňuje 
sestavení jídelníčků s nízkým energetic-
kým obsahem sacharidů pro jednotlivé 
potraviny.
Tukové látky jsou nepostradatelné pro 
vývoj a rozsah vlivů na lidský organismus 
a jejich hlavními složkami jsou triglyceri-
dy a fosfolipidy. Tuky podmiňují charak-
teristické senzorické vlastnosti potravin 
při kulinářské úpravě jídla.
triglyceridy jsou estery glycerolu a mast-
ných kyselin. Někdy jsou nazývány jako 
neutrální tuky. Nepolární charakter (hyd-
rofobní) umožňuje skladovat v jednot-
ce hmotnosti mnohem více energie než 
v případě volných mastných kyselin. 
Všechny triglyceridy v organismu jsou 
smíšené tzn., že v molekule mohou být 
stejné nebo různé mastné kyseliny. 
fosfolipidy vykazují daleko větší pest-
rost a jsou složeny z kyseliny fosforečné 
ve vazbě s glycerolem, mastnými kyseli-
nami a dalšími látkami. Hydrofobní část 
molekuly je tvořena mastnými kyselina-
mi a hydrofilní část je vytvářena fosfáto-
vou skupinou, která umožňuje vytvářet 
komplexy s polárními sloučeninami. Díky 
této antipatické struktuře mají fosfolipi-
dy nezastupitelnou úlohu ve stavbě bu-
něčných membrán a lipoproteinů.
Mnozí odborníci do této skupiny řadí 
také cholesterol, jak volný tak esterifi-
kovaný s mastnými kyselinami. Jedná se 
o základní strukturální komponentu lipo-
proteinů a buněčných membrán s pre-
kurzorem steroidních hormonů a žlučo-
vých kyselin. 
Cholesterol se vyskytuje pouze v potravi-
nách živočišného původu, u rostlin je tato 
komponenta vyjádřena fytosterolem. 
Tuky se stávají transportními komponen-
tami lipofilních látek jak v krevní plasmě, 
tak v buněčných membránách např. vi-
tamíny, antioxidanty, hormony, steroly 
a řada dalších.
Značná pozornost je věnována mastným 
kyselinám na obsah jednotlivých dvoj-
ných vazeb v molekule. Podle tohoto 
kritéria dělíme mastné kyseliny na nasy-

cené a nenasycené. Nenasycené podle 
prostorového uspořádání na cis a trans. 
Experimenty ukázaly, že nasycené mast-
né kyseliny zvyšují hladinu celkového 
cholesterolu a zvláště LDL. Naproti tomu 
monoenové a polenové mastné kyseliny 
celkový cholesterol snižují. Bylo zjištěno, 
že polyenové mastné kyseliny v prosto-
rovém uspořádání trans působí značně 
negativně u chorob srdce a cév a to zvy-
šováním LDL cholesterolu a snižováním 
HDL cholesterolu. Zvyšují inzulínovou re-
sistenci a potencují generaci zánětlivých 
cytokinů. Tyto mastné kyseliny vznikají 
tepelnou úpravou, skladováním tuků, 
olejů, ale především průmyslovým zpra-
cováním olejů na různé margaríny a další 
výrobky, kde koncentrace těchto trans 
kyselin dosahuje v některých případech 
až 43 % přítomného tuku. 
Rozdělíme-li tuky, běžně používané v do-
mácnosti, podle zastoupení mastných 
kyselin na nasycené, nenasycené a po-
lynenasycené, získáme přehled o někte-
rých tukových látkách, které jsou sou-
částí denní spotřeby v našem jídelníčku 
a potencují předčasný vývoj ateroskleró-
zy, rozvoj komplikací u diabetu mellitus 
2. typu a nádorových chorob (podle J. Do-
stálové – viz tabulka).

Z této tabulky je patrné, že jako nejvhod-
nější je slunečnicový olej, dále řepkový 
a olivový.
Při sledování výrobků na obsah trans-
-nenasycených mastných kyselin běžně 
distribuovaných v potravinách, kde kon-
centrace těchto negativních mastných 
kyselin je značně zvýšená (v některých 
druzích dosahuje až 43 %). Ve srovnání 
s doporučením WHO tuto hodnotu znač-
ně překračujeme, podle WHO by se měla 
pohybovat pod 1 % celkové denní spo-
třeby tuku. 
Srovnáme-li některé potraviny podle zvý-
šeného obsahu trans-mastných kyselin, 
vtírá se otázka, zda by výrobce neměl 
daleko více informovat spotřebitele o ob-
sahu nežádoucích kyselin ve výrobku, 
než se v současnosti děje. Mezi takovými 
testovanými výrobky denní spotřeby jsou 
např.:
a) roztíratelné a směsně roztíratelné 

tuky – pomazánky 
b) pokrmové tuky a fritovací oleje
c) jemná a trvanlivá pečiva, chlazená 

těsta
d) zmrzliny, nanuky
e) čokoládové výrobky, kde je čokoládo-

vé máslo nahrazeno jiným tukem

O výživě aneb ať jsme tlustý na dva prsty – II. Nemocnice Most
f) polevy na müsli tyčinkách a mraže-

ných krémech
g) rostlinné náhrady za smetanu a šle-

hačky
h) jíšky, polévky, cereální snídaně
Stejně tak WHO doporučuje snížit spotře-
bu nasycených tuků pod 10 % denního 
příjmu. 

V naší republice je v průměru spotřeba 
18 %, kterou však řada jedinců velmi 
často silně překračuje, při nákupu ne-
kvalitních potravin s vysokým obsahem 
živočišného tuku.
Z běžného života víme, že někteří jedin-
ci zcela jinak odpovídají na výživovou 
skladbu. Je nutné si uvědomit, že co platí 
pro mne, nemusí platit pro jiného. V této 
souvislosti byla zjištěna řada nejasností 
s ohledem na výživu:

 – Proč je u některých jedinců hladi-
na triglyceridů spojena s obezitou 
a u dalších  nikoliv?

 – Proč je možné, že při určité stravě 
dochází k modulaci zánětlivé imunit-
ní reakce v prospěch daného jedince 
a u jiných stejná strava vede k drama-
tickému zhoršení průběhu choroby?

 – Proč úprava výživy u některých jedin-
ců vede k prodloužení života a u dru-
hého tatáž k prodloužení nevede?

 – Proč u některých jedinců při zvýšené 
spotřebě živočišného tuku vznikají 
nádory?

 – Doporučuje se zvýšit spotřebu rybích 
jídel na ovlivnění imunity. Toto dopo-
ručení však platí jen u jedinců, kteří 
mají genotyp spojen se zvýšenou 
produkcí cytokinů a z modulace pro-
fitují. Jedinci, kteří mají protizánětlivé 
cytokiny v nízké hladině, pak podá-
váním těchto kyselin jedince naopak 
poškozují.

Bylo zjištěno, že existují skupiny lidí, 
u kterých je zvláště zvýrazněno ukládá-
ní tukových zásob. Při bližším zkoumání 
je možno prokázat jistý vztah k předchá-
zejícím generacím, u kterých se střídalo 
období hojnosti s nedostatkem. U těch-
to jedinců se vytvořilo jisté seskupení 
genů umožňující vytvářet tukové zásoby 
v období dostatku a zajistit jedinci pře-
žití v období nedostatku potravy. Co bylo 
výhodné v minulosti, v současné době se 
stává metlou, takové genové uspořádání 
vede k nadváze a obezitě se všemi nega-
tivními důsledky.
Další a neméně důležitý faktor proč se 
přejídáme je ve společenské rovině, kde 
hlavní roli sehrávají sociálně ekonomic-
ké vztahy. Dalším neméně důležitým fak-
torem je vztah mezi prodejcem a spotře-
bitelem. Prodejce musí prodat a využije 
k tomu všech prostředků, aby nalákal 
spotřebitele ke koupi. V této fázi nastu-
puje reklama ve všech možných i nemož-
ných projektech s cílem, aby kupující 
koupil i to, co nepotřebuje. 

Typickým příkladem jsou obchodní řetěz-
ce, kde můžete koupit jakýkoliv výrobek 
vždy s prodejem rychlého občerstvení. 
Prodej je řízen barevnou pestrostí, ve-
likostí prodejních prostor, zvýšeným 
počtem kupujících, velkými nákupními 
vozíky, slevami, prostorovým uspořádá-
ním tak, aby kupující měl k výrobku velmi 
blízko. Potravinářské výrobky jsou velice 
barevné, zmrzlinové výrobky jsou mno-
honásobně velké, jednotlivé nápoje jsou 
baleny ve větším množství s obsahem 
1,5 litru. 
Psychologové dál testují, jak okouzlit 
kupujícího, zvyšováním barevnosti oba-
lů, zařazením fotografií hereček a herců 
či významných sportovců, zvýšit čicho-
vý a sluchový vjem. Právě tento způsob 
prodeje roztáčí kolo spotřeby a je řízen 
výrobcem a nikoli spotřebitelem. Výrob-
ce potřebuje co nejvíce prodat a je jedno 
jaké výrobky se prodávají, zda jsou to vý-
robky nevhodné stravy s vysokým obsa-
hem energie nebo průmyslové produkty.
Závěrem je možné konstatovat, že tuky 
i cukry jsou nepostradatelnou součás-
tí naší výživy, ale je nutné s ohledem 
na věk, pohlaví, fyzickou a duševní zátěž 
řídit jejich příjem.
Je nutné snížit celkovou spotřebu tuku 
pod 25 % z celkového příjmu a snížit 
spotřebu nasycených mastných kyselin 
pod 10 % a trans nenasycené kyseliny 
pod 1 %, jak navrhuje WHO. Dále je nutné 
omezit spotřebu bílého pečiva a cukrář-
ských výrobků a zvýšit spotřebu chleba. 
Zvýšit spotřebu zeleniny a ovoce v ce-
lém sortimentu a zvláště zvýšit relaxační 
dobu včetně aktivní fyzické zátěže, kte-
rá umožňuje spálit přebytečnou energii 
a přeměnit v teplo a tak zabránit vytváře-
ní tukových zásob.
Nadváha a obezita představují chronický 
zánětlivý proces, který vede k porušení 
imunitního systému a k řadě chorobných 
procesů a předčasnému stárnutí. 

RNDr. Erich Scheithauer, CSc. 
oddělení klinické biochemie  

Nemocnice Most, o.z.

tab. 1 – mastné kyselIny v neJběžněJším tuku nebo oleJI podle J. dostálové

sfA MufA pufA

Mléčný tuk 53–72 % 26–42 % 6–20 %

Sádlo 25–70 % 37–68 % 4–18 %

Hovězí tuk 47–86 % 40–60 % 1–5 %

Olej z jater tresky 17–29 % 36–77 % 10–24 %

Kokosový tuk 88–94 % 5–9 % 1–2 %

Palmitojádrový tuk 75–86 % 12–20 % 2–4 %

Kakaové máslo 57–65 % 33–36 % 2–4 %

Olivový olej 8–26 % 54–87 % 4–22 %

Sojový olej 14–20 % 18–26 % 55–68 %

Slunečnicový olej 9–17 % 13–41 % 42–74 %

Řepkový olej 5–10 % 52–76 % 22–40 %
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placená inzerce

Veřejná sbírka brýlí pro Afriku
Nemocnice Děčín
Dva měsíce měli lidé možnost nosit nebo posílat nepo-
třebné brýle do sběrných schránek umístěných na několika 
místech v Děčíně a přispět tak do veřejné sbírky brýlí pro 
Afriku, kterou pořádala dobrovolnická kancelář Nemocnice 
Děčín, o.z. Sbírka byla velmi úspěšná. Díky zájmu a akti-
vitě občanů Děčína se podařilo nashromáždit téměř tisíc 
kusů použitých dioptrických brýlí. Rádi bychom poděkova-
li všem, kteří se na sbírce podíleli, také žákům a učitelům 
ZŠ Naivity, ZŠ Dr. M. Tyrše a ZŠ Březová. 

Marcela Ridlová 
koordinátorka dobrovolníků

Personální změny v KZ, a.s.
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Nemocnice Most, o.z.
eva Janíková 
se stala vrchní sestrou  
gynekologicko porodnického oddělení.

Bc. Lenka Benešová, vedoucí personálně-právního odboru KZ, a.s.

PODěKOVáNÍ
Dne 5. 12. 2010 došlo k vážné dopravní nehodě na dálnici v blízkosti Knínic, při které se autobus 
s cestujícími několikrát převrátil na střechu. Rychlá záchranná služba (RZS) informovala o nehodě 
Emergency Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kam byl první zraněný 
přivezen 10 minut před čtvrtou hodinou ranní.
Po vyhodnocení situace a po konzultaci s RZS – zvážení stavu zraněných, nebyl aktivován traumatolo-
gický plán a událost byla řešena službu konajícím personálem.
Zapojeni byli všichni sloužící lékaři úrazového centra, chirurgické kliniky a dětské chirurgie, tj. celkem 
7 lékařů, dále všechny sestry Emergency, včetně interních sester a sanitářů. 
Dvakrát bylo vyžádáno vyšetření neurologem, který měl právě službu. 
Celkem bylo vyšetřeno a ošetřeno 34 zraněných, převážně mladistvých ve věku 10–21 let, včetně jed-
né osoby doprovodu.
Hospitalizovány byly celkem 4 zraněné osoby a to:
jeden zraněný se zlomeninou obou kostí levého předloktí, který byl týž den operován, jeden s pohmož-
děninami včetně poranění páteře a dva zranění s lehkým otřesem mozku a pohmožděninami.
Třicet zraněných bylo po vyšetření a ošetření propuštěno. Jednalo se o povrchní pohmoždění, oděrky 
a jiné drobné povrchní rány. Jen v jednom případě se jednalo o hlubší ránu způsobenou skleněnými 
střepy. I tato zraněná osoba byla po ošetření propuštěna. Pro část raněných si přijeli rodinní příslušní-
ci, ostatní byli převezeni do HZS a následně transportováni náhradním autobusem do místa bydliště 
– Prahy.
Ošetření posledního zraněného bylo ukončeno v 06.45 hodin.
Všem zúčastněným lékařům, sestrám, sanitářům i ostatním zasahujícím zaměstnancům, kteří poskytli 
uvedené služby s maximální profesionalitou a rychlostí, patří náš velký dík.
Prokázali vysokou úroveň připravenosti našeho zdravotnického zařízení na nenadálé a nečekané situ-
ace, kterou hromadné neštěstí bezesporu je.

Ing. Petr Benda, předseda představenstva KZ, a.s.  
Ing. Eduard Reichelt, ředitel KZ, a.s.  

MUDr. Jiří Madar, náměstek pro zdravotní péči KZ, a.s. 
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Krajská zdravotní, a.s.
Jaroslav přibyl 
se stal vedoucím odboru  
centra informačních technologií.
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Nefrektomie = chirurgické odstranění ledviny Nemocnice Teplice
anatomIe
Ledviny, latinsky ren, řecky nefros, jsou 
párovým parenchymovým orgánem, 
každá velikosti 12 x 6 x 3 cm o váze asi 
150 gramů. Uloženy jsou po obou stra-
nách bederní páteře, v prostoru ozna-
čovaném jako retroperitoneum, pravá 
ledvina je uložena o něco níže než levá. 
Ledviny tedy nejsou na rozdíl od jater, 
slinivky, střev a sleziny uloženy v břišní 
dutině.

funkce ledvIn
ledviny plní řadu životně důležitých 
funkcí: 
• zbavují krev odpadních látek bílko-

vinného metabolismu – močoviny  
(= urey) a kreatininu 

• udržují stálé vnitřní prostředí – stálou 
koncentrací minerálů ( Na – sodíku, 
K – draslíku, Cl – chloridu, Ca – vápní-
ku, P – fosforu) 

• udržují stálou kyselost vnitřního pro-
středí 

• udržují objem celkové vody v organi-
smu 

• produkují několik důležitých hormo-
nů – renin, erytropoetin a calcitriol. 

Renin vylučují ledviny tehdy, když po-
klesne v ledvinách krevní tlak. Renin způ-
sobuje zúžení cév v těle a tím způsobuje 
zvýšení krevního tlaku zpět k normálu. 
erytropoetin stimuluje kostní dřeň k pro-
dukci červených krvinek, které roznášejí 
kyslík po celém těle. Ke zvýšené tvorbě 
erytropoetinu dochází tehdy, když se led-
vinám dostává méně kyslíku – například 
pobytem ve vysokých nadmořských výš-
kách.
calcitriol, známý jako aktivní vitamín 
D nebo D-3 pomáhá udržovat vápník vá-
zaný v kostech a hladinu vápníku v krvi.
Indikace k nefrektomii:
Onemocnění ledvin lze rozdělit do pěti 
velkých skupin: 

 – vrozené vady
 – zánětlivá onemocnění
 – litiáza
 – poranění 
 – nádory 

U řady onemocnění v jednotlivých skupi-
nách lze indikovat nefrektomii. 

předoperační příprava
Stejně jako před každým jiným operač-
ním výkonem, je nutné pacienta nejprve 
důkladně připravit po fyzické a psychic-
ké stránce. Předoperační příprava začíná 
v ambulanci zajištěním předoperačních 
vyšetření a stanovením termínu operace. 
Psychická příprava zahrnuje podání in-
formací o výkonu, možných komplikacích 
a podpis informovaného souhlasu. 

Fyzická příprava začíná den před pláno-
vanou nefrektomií. Pacient přichází ráno 
den před operací k přijetí na lůžkové od-
dělení. S sebou si přináší interní před-
operační vyšetření. Sedm až deset dní 
před výkonem vysadí pacient antiagre-
gantia, pokud je užívá a antikoagulantia, 
která jsou nahrazena injekční léčbou.
Pacient je uložen sestrou na lůžko a sest-
ra provede odběr krve na transfuzi, kterou 
objedná k výkonu. Odpoledne následuje 
příprava operačního pole, která spočívá 
v oholení pacienta od prsních bradavek 

až ke kolenům a označením operované 
strany. V podvečer dostává pacient očist-
né klyzma, dle ordinace lékaře je pacien-
tovi aplikován Fraxiparin s.c. a na noc po-
dáno hypnotikum. Pacient je poučen, že 
od půlnoci již nesmí nic jíst, pít a kouřit.
Ráno sestra pacientovi změří fyziologic-
ké funkce, dle ordinace ARO se u hyper-
toniků podají antihypertenziva, u pacien-
tů s diabetem na inzulinu podává sestra 
10% glukózu krytou inzulinem dle ordi-
nace lékaře.
Pacient se odchází vysprchovat, vymo-
čit, sundá si veškeré šperky, vyndá zubní 
protézy, pokud nějaké má, sestra u žen 
dohlédne na případné odlakování nehtů. 
Pacient si navlékne elastické punčochy 
(prevence TEN), oblékne si operační ko-
šili a nasadí si čepičku. Poté je již uložen 
na lůžko, sestra aplikuje premedikaci dle 
ordinace a dohlíží na to, aby pacient již 
nevstával.

operační postupy
Radikální transperitoneální nefrektomie 
– postup při operaci pro maligní nádor 
ledviny. Pacient je operován v poloze 
na zádech, nejčastěji z příčné laparoto-
mie (subkostální řez) v podžebří. Ope-
rační rána je 20–40 cm dlouhá, operační 
výkon trvá 60 až 120 minut. 
thorakolumbální nefrektomie – vhodná 
pro objemné nádory na horním pólu led-
viny. 
lumbální přístup – indikován u nemalig-
ních onemocnění, například u afunkční 
ledviny s odlitkovou litiázou. Pacient je 
operován v lumbotomické poloze, rána 
měří asi 25 cm. Výkon, včetně uložení ne-
mocného do správné polohy, trvá přibliž-
ně 120 minut.

pooperační péče
Pacient je ze sálu převezen na pooperač-
ní pokoj, kde je napojen na monitor k za-
jištění sledování fyziologických funkcí 
(TK, P, TT, D). 
Sestra u pacienta sleduje:

 – fyziologické funkce á 30 minut do sta-
bilizace, dále každou 1 hodinu

 – saturaci kyslíku
 – stav vědomí

 – operační ránu, zda neprosakuje krytí
 – drén zavedený do rány, zda odvádí, 

vzhled a množství odváděného se-
kretu

 – bilanci tekutin – množství, barvu 
a vzhled moče odváděnou perma-
nentním močovým katetrem

 – podává infuze ordinované lékařem
 – tlumí bolesti analgetiky či opiáty
 – profylakticky podává intravenózně 

antibiotika
 – provádí hygienickou péči o pacienta 

na lůžku, včetně péče o dutinu ústní

 – za 2–3 hodiny po odeznění anestezie 
začne podávat pacientovi čaj po lžič-
kách

 – provádí rehabilitaci, zejména decho-
vá cvičení, později sedání na posteli, 
vstávání, chůzi…

komplikace:
Nefrektomii provádí tým zkušených lé-
kařů, přesto může dojít k pooperačním 
komplikacím. Mezi ně patří pooperační 
krvácení, infekce v ráně, v časovém od-
stupu může v jizvě vzniknout pooperační 
kýla. Četnost těchto komplikací je však 
v dnešní době poměrně vzácná.

Závěr:
Dva až tři měsíce po nefrektomii se ne-
doporučuje větší fyzická námaha. Po re-
habilitaci je pacient schopen vrátit se 
do běžného života a vykonávat veškeré 
činnosti, které vykonával před operací. Je 
však třeba mít na paměti, že pacient má 
již pouze jednu ledvinu a tomu přizpůso-
bit své chování a jiné aktivity, aby riziko 
poranění či onemocnění druhé ledviny 
bylo co nejmenší.

Alena Kratochvílová 
urologické oddělení 

Nemocnice Teplice, o.z.

Od té doby se na oddělení pod vedením 
prim. MUDr. Šimralové událo mnoho 
změn. Většina personálu pracuje na tom-
to oddělení od jeho otevření před 14 lety. 
Ačkoliv je to práce velmi fyzicky i psy-
chicky náročná, zůstávají. Ne snad z ne-
dostatku jiných možností, ale proto, že 
chtějí. Samozřejmě chceme poskytovat 
kvalitní ošetřovatelskou péči, ale také 
chceme změnit celkový pohled laické 
i odborné veřejnosti na naši práci. Vždyť 
spousta lidí, aniž by měli nějakou bližší 
zkušenost, pohlíží na práci na oddělení 
dlouhodobě nemocných s určitým des-
pektem.
Po zřízení Hospiců, kde mají nemocní 
v terminálních stadiích svých onemocně-
ní největší pohodlí, bylo možno oddělení 
koncipovat jako ošetřovatelsko-rehabili-
tační, tedy ORO. Poskytujeme dlouhodo-
bou ošetřovatelskou i rehabilitační péči. 
Jejím cílem je především nácvik sebeob-
sluhy a s ohledem na potenciál pacienta 
jeho opětovné začlenění do domácího 
prostředí. Pokud toho není schopen, 
snažíme se ve spolupráci se sociální se-
strou najít co nejlepší řešení a nabídnout 
klientům různé formy dopomoci.

Protože hospitalizace u nás bývá zpra-
vidla dlouhodobá, snažíme se pobyt co 
možná nejvíce zpříjemnit. Pacienti jsou 
nezřídka v těžké životní situaci, někdy 
zcela osamělí či s nefunkční rodinou, 
často ve vyšším věku, což s sebou přináší 
řadu různých problémů. Právě proto tolik 
záleží na kvalitě lidí, kteří na oddělení 
pracují. Vždyť veškeré aktivity vycházejí 
od nás, jsou výsledkem empatie a znač-
né osobní invence. Tak vznikly například 
na obou stanicích (muži i ženy) relaxační 
koutky, kde si mohou pacienti v soukro-
mí se svými rodinami popovídat, nebo 
si vypít kávu. Oddělení je barevné a my 
chceme nabídnout i pestré služby. V rám-
ci dobrovolnického programu nabízíme 
jednou týdně canisterapii a i když jde 
„jen“ o kontakt se psem, přináší našim 
pacientům spoustu radosti. Byli jsme 
připraveni poskytovat respitní péči (krát-
kodobá úlevová péče pro rodiny a opa-
trovníky), ale bohužel ze strany veřej-
nosti nebyl o tuto službu zájem. Máme 
zavedenou kaplanskou službu, která se 
stará nejen o duše našich pacientů, ale 
i o naše. Nejde primárně o víru samot-
nou, ale o docela (ne)obyčejný zájem 
o lidi, o jejich problémy, o to že je tu ně-

kdo, kdo Vás vyslechne a bude s Vámi, 
když budete chtít. 

A protože není žádoucí, aby pacienti jen 
pasivně leželi a snadno podléhali depre-
sím, vymysleli jsme pro ně psychoakti-
vační program, který probíhá pravidelně 
dvakrát týdně, ale když to provoz dovolí 
a pacienti mají zájem, koná se i častěji. 
Do této aktivity se zapojil především niž-
ší zdravotnický personál. Ten pod vede-
ním zkušených fyzioterapeutek provádí 
aktivizaci pacientů dle jejich možností, 
ať už se jedná o kreslení, modelování, 
ruční práce, poslech hudby, či vzpomíná-
ní nad fotografiemi. Vždy jde o to zapojit 
klienty do života na oddělení a odvrátit 
je tak alespoň na čas od vlastních pro-
blémů. Pacienti pak mají mnohem lepší 
náladu a lépe spolupracují při svém lé-
čení. Máme ještě další nápady, ale ty za-
tím neprozradíme. Prostřednictvím této 
malé navštívenky Vám chceme ukázat, že 
i na oddělení, které je skladbou svých pa-
cientů i charakterem poskytované péče 
velmi náročné, lze nabídnout péči přiná-
šející radost a pocit uspokojení oběma 
stranám, záleží jen na nás samotných.

Věra Sinčáková 
vrchní sestra ORO 

Nemocnice Teplice, o.z.

Znáte ORO? ...ošetřovatelsko-rehabilitační oddělení
Nemocnice Teplice

když jsem téměř před 10 lety přišla pracovat jako staniční sestra na oddělení dlou-
hodobě nemocných, byly zdi na pokojích bílé...

1. kůra ledviny (cortex renalis) 
2. dřeň ledviny (medulla renalis) 
3. ledvinové pyramidy  
(pyramides renalis) 

4. ledvinová pánvička (pelvis renalis) 
5. močovod (ureter) 



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

Malá novela 96/04 Sb. 
 předpokládaná platnost od března 2011
10. 11. 2010 – předána do vnitřního připo-
mínkového řízení 
stručný přehled navrhovaných změn:
• technické opravy chybných odkazů vznik-

lých minulou novelizací zákona v roce 
2008,

• prodloužení registračního období na dobu 
10 let,

• prodloužení všech vydaných a platných 
osvědčení na dobu 10 let,

• snižuje se správní poplatek za podání žá-
dosti o vydání nebo prodloužení platnosti 
osvědčení z 500 Kč na 100 Kč,

• vkládá se ustanovení, že do doby vyříze-
ní prodloužení osvědčení je zdravotnický 
pracovník způsobilý k výkonu povolání 
bez odborného dohledu,

• vkládá se institut výjimky ze zákona v pří-
padech zvláštního zřetele hodných – in-
dividuální uznávání odborné a specializo-
vané způsobilosti,

• je upřesněna definice výkonu povolání 
bez přímého vedení nebo odborného do-
hledu a bez indikace lékaře,

• v nezbytně nutném rozsahu se upravují 
kvalifikační a specializační podmínky pro 
výkon povolání všeobecné sestry ve vý-
jezdových skupinách zdravotnické zá-
chranné služby,

• posilují se kompetence zdravotnických 
asistentů pro výkon sebeobslužných čin-
ností a uspokojování základních potřeb 
pacientů bez odborného dohledu,

• ruší se všechna zaměření sanitáře.

novela 185/09 sb.
 – V rámci základního kmene úprava rozsa-

hu tzv. kolečka na 6 měsíců, z toho 2 mě-
síce chirurgie, 2 měsíce vnitřní lékařství 
a 2 měsíce AIM.

 – Ostatní 18měsíční příprava v základním 
kmeni proběhne dle příslušného oboru.

 – Větší část vzdělávacích programů může 
po absolvování kmene proběhnout 
na akreditovaných pracovištích nižšího 
typu.

 – Povinná část vzdělávání na akreditova-
ném pracovišti vyššího typu bude maxi-
málně 6 měsíců.

 – Akreditované oddělení v nemocnicích 
musí vychovávat lékaře nejen pro své 
potřeby, ale také pro ostatní nemocnice 
a ambulantní sféru.

 – Fakultní nemocnice jsou také vzděláva-
cími institucemi a vzdělávání je jednou 
z jejích povinností. 

 – MZ vydá pokyn k maximálním cenám stá-
ží a bude v této oblasti naléhat na kraje.

Zavedení 6 nových základních kmenů
• dermatovenerologický
• neurologický
• oftalmologický
• ortopedický
• otorinolaryngologický
• urologický
společné základy: 
• interní
• chirurgický

• pediatrický

• patologický

• radiologický

• hygienický

• neurochirurgický

 – Absolvování základního kmene bez ča-
sového omezení.

 – Novelou byly akceptovány návrhy odbor-
né zdravotnické veřejnosti na provedení 
dílčích změn, které vyplývají ze zkuše-
ností při jejím používání.

 – Větší část vzdělávacích programů pro-
běhne na akreditovaných pracovištích 
nižšího typu.

 – MZ u fakultních nemocnic zastřešuje 
cenu vzdělávání.

 – Nástavbový obor soudní lékařství byl za-
řazen mezi základní obory, počet základ-
ních oborů lékařů se zvyšuje na 41 obo-
rů.

 – Obor paliativní medicína a léčba bolesti 
se rozdělil na dva samostatné obory.

 – Pro farmaceuty zařazen nový nástavbový 
obor farmakoekonomika.

 – Návrh novely vyhlášky obsahuje také dvě 
přechodná ustanovení, která umožní do-
končit vzdělávání podle stávajících práv-
ních předpisů.

 – Zavedení rovnocennosti úspěšně ukon-
čeného společného základu za splnění 
podmínek základního kmene, kterým se 
odstraní diference vzniklé vydáním vy-
hlášky č. 185/2009 Sb.

Mgr. Ludmila Šubrtová, vedoucí odboru CVDV KZ, a.s.

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

datum odborné, vzdělávací a společenské akce kZ, a.s. místo konání

14.1.–18.3.2011 Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“ KZ, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – učebna

17.1.2011 Seminář „Stalking“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.

25.1.–19.4.2011 Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.

26.1.2011 Konference „Paliativní medicína – léčba bolesti“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

27.1.2011 Supervize jako prostředek k osobnímu  
a profesnímu růstu

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

27.1.–21.4.2011 Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.

31.1.2011 Seminář „Komplikace pracovní zátěže“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.

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


