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Nesmíme ustrNout  
a Nechat se otrávit...
Pane doktore, v těchto dnech se završují 
4 roky Vašeho působení ve vedení 
Masarykovy nemocnice v UL, o. z. (dále 
jen MNUL) – jaká je MNUL v roce 2013?
MNUL je ve velmi dobré medicínské kon-
dici. Je největší nemocnicí KZ a je přiroze-
ným leadrem mezi všemi našimi nemoc-
nicemi. Máme čtyři klinická pracoviště 
(dětské, chirurgii, kardiologii a neurochi-
rurgii), máme i další oddělení, jejichž 
věhlas přesahuje hranice kraje, za všech-
ny jmenujme oční, centrum robotické 
chirurgie, oddělení intenzivní medicíny, 
neonatologii, obě traumacentra. Jsme 
hrdí na statut Komplexního onkologic-
kého centra, Komplexního cerebrovas-
kulárního centra neurologického oddě-
lení, onkogynekologického centra, centra 
biologické léčby a mohl bych jmenovat 
dále… Naši lékaři, ale i sestry přednášejí 
v ČR i v zahraničí, publikují v prestižních 
časopisech, jsou autory renomovaných 
učebnic, vedou kurzy a workshopy, 
jsou zváni do zahraničí k předsednictví 
významných odborných akcí. V MNUL 
probíhá výuka sester, laborantů i me-
diků, jsme akreditováni ministerstvem 

zdravotnictví ve všech oborech, z toho 
ve většině máme přiznánu nejvyšší akre-
ditaci. Máme 20 doktorandů s titulem 
Ph.D. Těsná spolupráce s UJEP, lékařský-
mi fakultami a Ústavem experimentální 
medicíny zvyšuje prestiž nemocnice.
Co se Vám během Vaší mise v MNUL 
podařilo změnit?
Práce ve vedení je vždy týmovou prací, 
kdy není možné se omezit na udržová-
ní stávajícího stavu, ale je třeba držet 
krok s novými trendy v medicíně. Jsem 
rád, že díky podpoře vedení společnosti 
a představenstva se podařilo zrekonstru-
ovat novorozenecké oddělení, vybudovat 
multioborovou jednodenní chirurgii, kde 
jen v loňském roce bylo provedeno přes 
4000 výkonů a rovněž rekonstruovat gy-
nekologický zákrokový sál spolu s vybu-
dováním jednodenní gynekologie. Svoji 
pevnou pozici již má i udílení Výročních 
cen MNUL za vědeckou činnost, které ur-
čitě více podnítilo snahu vstoupit do svě-
ta vědy a výzkumu.
Jaké další plány máte?
V nejbližší době proběhne stěhování 
části genetických laboratoří do labora-
torního bloku, kam se postupně přemístí 

celé oddělení genetiky. V uvolněných 
prostorách vznikne dětský stacionář, 
v podstatě jednodenní pediatrie, která 
nám už teď chybí. Na projektu se inten-
zivně pracuje. Chceme rozšířit provoz 
densitometrie, vybudovat diagnostické 
zázemí pro interní oddělení v pavilonu G, 
vybudovat centrum pracovně lékařských 
služeb v kontextu nových změn v záko-
nech týkajících se této problematiky. 
Pracujeme na projektu samostatného 
lůžkového stomatochirurgického odděle-
ní, observačního pokoje na plicním, cen-
trálních šaten Dětské kliniky. V nejbližší 
době by měla být ustavena gynekologic-
ko-porodnická klinika. Musíme po ge-
netice a patologii zakreditovat ostatní 
laboratorní provozy, proces již byl zahá-
jen. Příští rok na podzim si připomeneme 
120 let této nemocnice a já věřím, že se 
podaří vydat nějakou publikaci o slav-
ných dějinách MNUL. 
V čem vidíte největší současné problémy 
nemocnice?
Samozřejmě, že je problémem úhrado-
vá vyhláška, celý systém financování, 
který neumožňuje obnovu medicínské 
techniky a další rozvoj nemocnice. Bez 
toho opravdu vrcholovou medicínu nejde 
dělat. Nesmíme však ustrnout na místě 
a nechat se otrávit. Chápu nutnost regu-
lací, ale i to musí mít své mantinely. Ně-
které nemocnice k nám odsouvají (aniž 
by musely) pacienty, kteří jsou náklad-
ní, a my je nemůžeme nevzít. To pak má 
dopady na ekonomiku nemocnice a celé 
společnosti. Proto je pak ohodnocení 
práce lékařů a sester nedostatečné. Trá-
pí mne stížnosti pacientů, protože nejde 
o systémové chyby, ale nejčastěji o ko-
munikační selhání jednotlivců, nedo-
statek profesionality z naší strany. Není 
v této době vůbec lehké pracovat ve zdra-
votnictví, a proto patří všem mé velké po-
děkování za jejich každodenní náročnou, 
zodpovědnou a namáhavou práci. 

ptal se Mgr. Josef Rajchert 
vedoucí redaktor Infolistů

KrajsKá zdravotNí uzavřela  
Novou KoleKtivNí smlouvu 
S účinností od 1. července 2013 vstoupí v platnost 
nová Kolektivní smlouva, podepsaná mezi Krajskou 
zdravotní, a. s. a zástupci 10 odborových organi-
zací, které zastupují téměř 6300 zaměstnanců ze 
všech pěti nemocnic Ústeckého kraje, sloučených 
do společnosti Krajská zdravotní, a. s. Smluvní stra-
ny uzavřely Kolektivní smlouvu s cílem dál udržovat 
stabilně dobré vzájemné vztahy. Zaměstnavatel tak 
garantuje dosavadní objem mzdových prostředků, 
stejně jako širokou škálu zaměstnaneckých výhod 
a benefitů. Platnost Kolektivní smlouvy se prodlu-
žuje do 30. 6. 2015.

Vyjednávání o Kolektivní smlouvě není jednoduchým procesem. A v době, kdy je 
zaměstnavatel ve složité ekonomické situaci, to platí dvojnásob. Krajská zdravot-
ní, stejně jako jiná zdravotnická zařízení, se musí vyrovnávat s propadem příjmů, 
způsobeným především úhradovou vyhláškou ministerstva zdravotnictví. K nepří-
znivému ekonomickému vývoji ale přispěl i nárůst DPH. Krajská zdravotní je tak 
nucena hledat další úspory ve výdajích, a to velmi problematicky, protože nesmí 
dojít ke snížení úrovně péče o pacienty. Představenstvo si navíc předsevzalo, že 
úspory se musí hledat jinde, než ve mzdách zaměstnanců, a že objem mzdových 
prostředků bude zachován.
Jsem proto velmi rád, že za daných okolností došlo mezi oběma stranami k uzavření 
Kolektivní smlouvy. Věřím, že smlouva odráží nejen míru nezbytného vzájemného 
kompromisu, ale také zohledňuje celkovou ekonomickou situaci, ve které se všich-
ni nacházíme. Chtěl bych proto poděkovat všem zástupcům odborových organizací 
za věcný přístup a korektní průběh vyjednávání.

Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
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Semináře, Sympózia, Kongresy

Od roku 2009 se k aktivitám spojeným 
s celosvětovým dnem hygieny rukou – 
5. květnem – na lokální úrovni na celém 
světě přihlásilo více než 12 600 nemoc-
nic, v České republice se individuálně za-
pojilo více než 20 nemocnic.
KZ, a. s. se letos zapojila akcí pořádanou 
na oddělení Dětské chirurgie Masarykovy 
nemocnice. Akce s názvem „Paci, paci, 
pacičky, ať mám čisté ručičky“ se usku-
tečnila 3. 5. 2013 ve 12 hodin.
Akce byla letos zaměřena na dětského 
pacienta dětské chirurgie – dětského 
úrazového centra a děti z dětské klini-
ky IPVZ a samozřejmě jejich doprovod 

a v neposlední řadě také na personál 
těchto dětských oddělení.
Na pomoc jsme si přizvali tři klauny, kteří 
se s dětmi učili, jak si správně ruce umýt. 
Při nácviku dezinfekce rukou si potom 
společně se sestřičkami a maminkami 
mohly své ruce kontrolovat pomocí UV 
lampy.
S klauníky jsme také navštívili ležící dět-
ské pacienty, kteří se nemohli aktivně 
účastnit hlavního programu v herně od-
dělení.

Dana Vaculíková 
vedoucí oddělení hygieny  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Hygiena rukou – jednoduchý postup, který chrání životy
Masarykova nemocnice

SAVE LIVES: Clean Your Hands – 5. květen 2009–2020 – „Chraňme životy čistýma 
rukama“ – prostřednictvím tohoto určeného dne iniciativa podporuje využívání opti-
málních postupů v hygieně rukou při poskytování péče v nemocnicích. PACI, PACI, PACIČKy,

Ať MáM ČISTé RUČIČKy.
KLAUNí RUCE PLNé ŠPíNy
NEMOHOU SI S NáMI HRáT,
KLAUNI MILí, JAKé ČINy,
MUSíTE JE VyDRBAT.
PROTOžE!
DěTI, CO SI JE NEMyLy,
ONEMOCNěLy A PřEPRALy JE BACILy.
PACI, PACI, PACIČKy,
Ať MáM ČISTé RUČIČKy.

Nové přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra
Masarykova nemocnice

Na Kardiologické klinice Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z. proběhla prezentace no-
vého vybavení kardiovaskulárního cent-
ra, pořízeného v rámci projektu „Moder-
nizace a obnova přístrojového vybavení 
kardiovaskulárního centra KZ – MN v Ústí 
nad Labem“. 
Předmětem projektu je modernizace 
a obnova přístrojového vybavení kardio-
vaskulárního centra dle standardů stano-
vených odbornými společnostmi a Minis-
terstvem zdravotnictví ČR.
Cílem projektu je zkvalitnění a moder-
nizace infrastruktury pro zdravotnictví, 
vybavené novými technologiemi a jejich 
následné využití při poskytování zdravot-
ní péče pacientům z Ústeckého kraje. 
Projekt přispěl ke zlepšení poskyto-
vaných služeb především rozšířením 
možností diagnostických a léčebných 

postupů v souladu s moderními standar-
dy v oblasti medicíny, snížením čekacích 
dob, zvýšením úspěšnosti a zkrácením 
doby nezbytné léčby jednotlivých zdra-
votních výkonů, poskytovaných kardio-
vaskulárním centrem.

Za účasti Mgr. Radka Scherfera, před-
sedy představenstva KZ, a. s., MUDr. Jo-
sefa Liehneho, vedoucího Odboru pro 
léčebně-preventivní péči KZ, a. s. – 
MNUL, o. z., přednosty Kardiologické 
kliniky MNUL, o. z. doc. MUDr. Pavla 
Červinky, Ph.D., FESC, FSCAI a jeho kar-
diologického týmu se konalo setkání se 
zástupci médií, kterým byly v krátkém 
programu představeny jednotlivé přístro-
je a vybavení, pořízené z prostředků uve-
deného projektu.

Jak řekl přednosta uvedeného oddělení 
doc. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, 
FSCAI: „U infarktu záleží na každé minutě, 

Doc. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, Mgr. Radek Scherfer  
a MUDr. Josef Liehne při prezentaci přístrojového vybavení

KrajsKá zdravotNí, a. s. představila Nové vybaveNí KardiovasKulárNího ceNtra KardiologicKé KliNiKy 
masaryKovy NemocNice v Ústí Nad labem 

Dana Vaculíková předvádí správné mytí rukou

Bez klaunů by to nebylo tak zábavné...

kdy se postižený má dostat do specializo-
vané péče. Při podezření na infarkt je mu 
již v sanitce natočeno EKG a následuje ne-
prodlený převoz na naše specializované 
pracoviště odkudkoliv z kraje. Jen u nás 
v kraji máme specializované pracoviště 
s nejmodernějšími přístroji, kde dokáže-
me zachraňovat životy v tomto ohrožení. 
Bývaly doby, kdy umíralo na 70 % takto 
postižených pacientů. V dnešní době 
jsme na číslech 5 %.“

Většinu peněz na vybavení kardiocentra 
Masarykova nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z. získala z Integrovaného operač-
ního programu řízeného ministerstvem 
zdravotnictví. Podporovanou aktivitou 
v oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti 
veřejného zdraví je  3.2a řízená moder-
nizace a obnova přístrojového vybavení 
(zdravotnických prostředků) národních 
sítí zdravotnických zařízení včetně tech-
nického zázemí. Finanční spoluúčast 
z prostředků Evropské unie (ERDF) bude 
činit maximálně 85%. 

redakce Infolistů
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charaKteristiKa odděleNí
GPO je jedním ze základních oddělení 
v Nemocnici Chomutov. 

struKtura odděleNí
Oddělení je možné obecně rozdělit 
na složku lůžkové péče a ambulantní 
složku, které se ale samozřejmě prolína-
jí.
Lůžková složka se dělí na 2 základní čás-
ti – gynekologii a porodnici. Součástí po-
rodnice je porodní sál a oddělení šesti-
nedělí. Součástí gynekologie je oddělení 
standardní péče, operační sál a oddělení 
pooperační intenzivní péče (PIP).
Ambulantní složka oddělení zahrnuje jak 
všeobecnou gynekologickou ambulanci, 
tak zejména ambulance specializované 
(urogynekologická, onkogynekologická, 
COP – centrum onkologické prevence, 
dětská gynekologie, ultrazvuková ambu-
lance, těhotenská poradna + poradna pro 
patologická těhotenství). Pod oddělení 
patří i detašované pracoviště všeobecné 
gynekologické ambulance ve Vejprtech.

persoNálNí obsazeNí
Za poslední 4 roky, po příchodu primá-
ře MUDr. Michala Zemana, Ph.D., došlo 
k zásadní přestavbě kolektivu léka-
řů na oddělení. Zástupcem primáře je 
MUDr. Lukáš Pondělíček, který přišel 
do nemocnice z pozice vedoucího lékaře 
endoskopického oddělení Fakultní ne-
mocnice Motol. MUDr. Pondělíček je zá-
roveň vedoucím lékařem gynekologické 
části oddělení. Vedoucím lékařem porod-
nice je MUDr. Radek Kochlöfl, lékař vycho-
vaný takříkajíc na oddělení s velkou per-
spektivou. Z lékařů se specializovanou 
způsobilostí v oboru dále na oddělení 
na částečný úvazek působí MUDr. Radka 
Martanová, MUDr. Ilona Spudichová, vě-
nující se problematice asistované repro-
dukce, MUDr. Petr Hossner a MUDr. Bro-
nislava Dostálová.
Na oddělení dále působí několik lékařů 
v přípravě ke složení atestace a získání 
specializované způsobilosti. Jedná se 
o MUDr. Zuzanu Vejběrovou, která přišla 

Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Chomutov
pracovištěm. Provádíme rozsáhlé onko-
logické operace pro nádorová onemoc-
nění ženského reprodukčního traktu, 
samozřejmostí je jejich adekvátní radi-
kalita. Otázkou do budoucna pak je ale 
opět zachování této péče na našem od-
dělení vzhledem ke snahám o její cent-
ralizaci. Jistě vhodnou alternativou by 
byla „nějaká“ forma spolupráce s onko-
gynekologickým centrem MNUL, která by 
umožnila zachování tohoto druhu péče 
u nás.
V porodnictví poskytujeme standardní 
péči všem budoucím maminkám. Výjim-
ku tvoří péče o předčasné porody a tím 
i předčasně narozené novorozence, kde 
spolupracujeme s okolními perinatolo-
gickými centry v Mostě i Ústí nad Labem. 
Klademe důraz na vaginální vedení po-
rodů, snažíme se o co nejnižší procento 
porodů císařským řezem (dle WHO hlavní 
faktor mateřské morbidity). Dlouhodobě 
se nám daří udržet počet císařských řezů 
na hodnotě okolo 12 %, což je nejnižší 
(mně známé) číslo v ČR. Přitom novoroze-
necká morbidita a mortalita je obdobná 
jako na ostatních porodnicích. Pomáhá 
nám v tom zejména propracovaný systém 
indukcí porodu a tím možnost včasného 
ukončení těhotenství ještě před vzni-
kem potenciální těhotenské patologie, 

propracovaný systém pozdní prenatální 
péče a nikdy nekončící proces edukace 
veškerého ošetřujícího personálu. 

NoviNKy
Kromě již zmiňované urogynekologie, 
která je, co se týká subspecializace a je-
dinečnosti oddělení, v rámci kraje unikát-
ní, máme novinky dominantně v přístro-
jovém vybavení porodnice. Od loňského 
roku se nám díky sponzorským darům 
podařilo pořídit na porodnici 2 nová, 
moderní, plně polohovatelná a pohodlná 
porodnická lůžka, zlepšující komfort ro-
diček i personálu, v neposlední řadě také 
zlepšující estetičnost vybavení porodní-
ho sálu. Dále bych jmenoval pořízení tzv. 
IFPO (Intrapartálního fetálního pulsního 
oxymetru). Díky tomuto přístroji jsme 
schopni rychle, minimálně invazivně 
a bezpečně zjistit zásobení ještě nenaro-
zeného miminka kyslíkem v děloze v prů-
běhu I. doby porodní. Doposud jsme byli 
nuceni spolehnout se na tzv. monitor 
srdečních ozev (CTG), který je sice velmi 
dobrým pomocníkem a neodmyslitelnou 
součástí dnešních vedení porodů, ale 
relativně často nám falešně pozitivně 
signalizuje nedostatečné zásobení kys-
líkem, které jsme pak byli nuceni řešit 
urychlenou operací. Díky IFPO si můžeme 

ověřit, zda informace z CTG je validní, 
nebo se jedná o poplašnou zprávu. Tím 
jsme se již několikrát vyhnuli akutnímu 
císařskému řezu, který bychom dříve jistě 
byli nuceni provést.

možNosti rozvoje
Vždy je co zlepšovat. Do budoucna je 
naším hlavním cílem rozvoj urogyneko-
logického centra. V této oblasti bychom 
se chtěli stát referenčním krajským pra-
covištěm. Personální předpoklady plní-
me, počáteční problémy jsme již vyřešili, 
erudice personálu rychle narůstá, máme 
dobře nastavené vztahy s odbornou 
společností, odbornými garanty oboru 
v rámci ČR i dodavatelskými firmami. 
Nevýhodou urogynekologické operati-
vy je její „relativní“ materiálová a tím 
i finanční náročnost, nekorespondující 
s dnešní (snad již patologickou) snahou 
o minimalizaci nákladů na zdravotnictví. 
Ústecký kraj si ale jistě zaslouží mít své 
vlastní kvalitní pracoviště, které pomáhá 
ženám při inkontinenci moče a při poru-
chách statiky pánevního dna. Není třeba, 
aby pacientky s těmito problémy jezdily 
jinam.

prim. MUDr. Michal Zeman, Ph.D. 
gynekologicko-porodnické oddělení 

Nemocnice Chomutov, o. z.

Primář MUDr. Michal Zeman, Ph.D.

na oddělení z nemocnice v Příbrami a le-
tos bude skládat atestační zkoušku. Dále 
je zde MUDr. Hana Kreháková, dlouhodo-
bě se věnující problematice prekanceróz 
děložního čípku, MUDr. Lukáš Svoboda, 
MUDr. Klára Dolhá, která přišla z nemoc-
nice Brandýs nad Labem, a MUDr. Lenka 
Křížová, která je v současnosti na mateř-
ské dovolené. Na zajištění pohotovost-
ních služeb se podílí několik externích 
lékařů z ambulantní sféry z blízkého oko-
lí i v rámci spolupráce s ostatními oddě-
leními KZ, a. s.

Zvláštností celého kolektivu je jeho vě-
kové složení. Celkově se jedná o velmi 
mladý, perspektivní a dynamicky se roz-
víjející soubor lékařů.
SZP a NZP pracuje pod vedením v. s. Šár-
ky Součkové, staničními sestrami na gy-
nekologii a porodnici jsou pak Jindra 
Chaloupková a Jana Spodniaková.

speKtrum péče
Na oddělení poskytujeme komplexní 
péči v celé šíři základního oboru včetně 
jednotlivých subspecializací jako je on-
kogynekologie a urogynekologie. V rám-
ci operativy klademe důraz na využívání 

moderních endoskopických a vaginál-
ních technik.
Za poslední 2 roky se podařilo v rámci 
oddělení vybudovat Urogynekologické 
centrum. Poskytujeme komplexní péči 
ženám s inkontinencí a s poruchami stati-
ky pánevního dna počínaje diagnostikou 
přes konzervativní léčbu včetně rehabi-
litační až po náročnou léčbu operační. 
V rámci této operativy plně využíváme 
všech moderních technik včetně síťových 
implantátů na podporu pánevního dna 
a pásek pod močovou trubici. V rámci 

kraje i širšího regionu je pracoviště v této 
oblasti jedinečné. Léčení těchto obtíží se 
podařilo vzhledem k adekvátnímu perso-
nálnímu obsazení nasmlouvat i s plátci 
ZP. Bohužel i přesto není jisté, zda tuto 
léčbu, která je materiálově a finančně 
nákladná, budeme moci za současných 
úhradových mechanismů poskytovat 
i do budoucna, což by jistě byla velká 
škoda.
V oblasti onkogynekologie úzce spolu-
pracujeme s dnes již bývalým (což je jistě 
velká škoda) komplexním onkologickým 
centrem v Nemocnici Chomutov, o. z., 
přesto stále excelentním onkologickým 

14. 5. ve 13 hodin se rozzářila očka 
i úsměv hospitalizovaných dětí ze všech 
dětských oddělení. Potěšilo je a na chvíli 
zapomenout na léčení jim pomohlo „Di-
vadlo Krabice Teplice“. Herci zahráli dě-
tem představení zcela zdarma. Pohádka 
se dětem líbila, reagovaly na podněty 
a spolupracovaly s herci. 
Tímto „Divadlu Krabice Teplice“ děkuje-
me a těšíme se na další pohádky.

učitelky MŠ a ZŠ  
v Masarykově nemocnici v UL, o. z.

Poděkování
Masarykova nemocnice

Divadlo Krabice Teplice
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Polovina 19. století je historickým mezní-
kem rozvoje ošetřovatelského povolání. 
V této době vzniká vlastní ošetřovatelská 
profese, charakteristická systematickým 
vzděláváním sester a zavedením sta-
vovského oděvu – sesterské uniformy. 
Civilní sestry se v historii začaly oblékat 
jednotně nejen proto, aby chránily své ci-
vilní oblečení, ale také aby hrdě vyjádřily 
svou stavovskou příslušnost k ošetřova-
telské profesi. 
Podle některých historických publikací 
se zavedení uniforem připisuje chirurgo-
vi Pirogovi, který přivedl v průběhu Krym-
ské války v letech 1854-1856 na bojiště 

32 ruských žen vycvičených pro ošetřová-
ní raněných. Ruská kněžna Helena Pav-
lovna je vybavila jednotným oblečením. 
České sestry začaly nosit uniformy v roce 
1918, kdy vstoupily do praxe první diplo-
mované sestry – absolventky dvouleté 
Státní ošetřovatelské školy, otevřené 
v roce 1916.
Užívaly dva typy uniforem. V klinické 
praxi nosily pracovní uniformy, což byly 
bílé šaty, dlouhé až ke kotníkům. K uni-
formě patřila bílá zástěra, velký bílý sklá-
daný čepec, černé punčochy, černé boty 
a samozřejmě odznak. Odznak obdržela 
každá absolventka dvouleté ošetřova-
telské školy. Na zadní straně odznaku 
bylo vyraženo číslo, pod kterým byla 
absolventka zapsána do záznamu o slo-
žení zkoušky. Odznaky byly evidovány, 
a proto je nebylo možno získat jinou 
cestou než složením diplomové zkoušky. 
Každá sestra byla hrdá na to, že může 
odznak (připínal se pod límeček) nosit. 
Pro slavnostní příležitost, nebo sestry 
představené, nosily slavnostní (vycház-
kovou) uniformu: tmavě modré dlouhé 

šaty s krátkou pláštěnkou, čepec s bílým 
okrajem a tmavě modrý mušelínový zá-
voj. Postupně bylo toto náročné oblečení 
nahrazeno tmavými střízlivými šaty s ku-
latým tuhým bílým límečkem. Na pochůz-
ky mimo zařízení si sestry na pracovní 
i slavnostní uniformu oblékaly vlněnou 
tmavě modrou pláštěnku. 
Sestry ČSČK nosily bílé šaty se zapíná-
ním vzadu. Pro návštěvní péči byly urče-
ny šedé šaty a baret. Jako svrchní obleče-
ní sloužil tmavý hubertus.
Sesterská uniforma po dlouhá léta ne-
zaznamenala příliš mnoho změn. Sestry 
byly na své oblečení hrdé, svému ob-

lečení věnovaly velkou pozornost. 
Postavení diplomované sestry bylo 
na konci meziválečného období, 
po dvacetiletém trvání ošetřovatel-
ské školy, velmi vysoké. Získaly vel-
kou prestiž v očích veřejnosti, mimo 
jiné i za svou zcela samostatnou 
práci v terénu. Zejména v ošetřova-
telské a zdravotní službě v rodinách, 

v poradnách pro matky o děti, v organiza-
cích ligy proti tuberkulóze apod. 
Česká sesterská uniforma se začala mě-
nit teprve v poválečném období. Diplo-
mované sestry začaly nosit modrobílé 
proužkované šaty s krátkým rukávem. 
Po únoru 1948 byly ošetřovatelské 
školy zrušeny a byly nahrazeny sociál-
ně zdravotními školami, které vznikly 
z rodinných škol. Bylo nutné vymýtit 
vše buržoazní včetně stavovské hrdosti 
diplomovaných sester. Tak byla nejpr-
ve zrušena slavnostní tmavá uniforma 
s pláštěnkou. Začal se používat odznak 
„Sloužím zdraví lidu“ a zanikl titul di-
plomovaná sestra. Pracovní uniforma se 
zjednodušila. Délka šatů a zástěry začala 
držet krok s módou, černé punčochy na-
hradily bílé ponožky. Bledě modré šaty 
měly krátké rukávy a rozhalenku. Šaty 
měly odepínací bílý límeček, který byl 
zpočátku kulatý, později špičatý. Šaty 
doplňovala bílá zástěra. Čepec měl tvar 
kola, vzadu se šňůrkou, jejímž zatažením 
se vytvořily sklady. Dosažení správného 
tvaru bylo náročné. Skládaný čepec byl 

nahrazen tylovými síťkami, později čep-
cem tzv. „téčkem“, který sestry povinně 
nosily až do roku 1990.
Oblečení sester se začalo pomalu měnit 
z uniformy na pracovní oděv, což snížilo 
stavovské povědomí sester, které bylo 
provázeno již popsaným hrdým vztahem 
k ošetřovatelskému povolání.
V posledních letech převažuje liberální 
trend. Na trhu je velká nabídka různých 
typů oblečení v různých barevných kom-
binacích. Na krásné sesterské uniformy 
můžeme již dnes jen s nostalgií vzpo-
mínat. Jejich doba pominula. Co by však 
nemělo pominout, je účel, pro který je 
sestry nosily.

současNé treNdy v zahraNičí 
Německo: Zdravotnický personál používá 
bílé oblečení. Jsou povoleny i drobné ba-
revné doplňky, ale bílá barva musí pře-
važovat. Je jedno, zda sestry nosí kalhoty 
a blůzu, nebo bílé šaty. Sestry musí nosit 
bílé pracovní boty, které mají krytý nárt 
a bezpečnostní řemínek fixující patu. Ne-
existuje zde, podobně jako u nás, žádný 
celostátní standard, který by přesně sta-
novil, jak má být sestra oblečená a upra-
vená. 
Švédsko: Sestry nosí bavlněnou tuniku 
a kalhoty. Tunika je bílá, nebo má mod-
robílé pruhování. Kalhoty jsou v přípa-
dě sester upraveny pro ženy – s gumou 
v pase. Další alternativou jsou modrobílé 
šaty, které vypadají jako tunika, ale jsou 
dlouhé až pod kolena. V chladném po-
časí se připouští bavlněné triko s dlou-
hým rukávem pod tunikou, případně bílý 
plášť. 

Dánsko: Dánové mají samostatnou in-
stituci, která o odívání sester rozhoduje. 
Sestry nosí bílý pracovní plášť nebo šaty, 
které mohou být doplněny barevným 
páskem. Alternativou jsou pak uniformy 
pruhované. Mužský zdravotnický perso-
nál nosí bílé kalhoty a bílou košili, pří-
padně sako s krátkým rukávem. Operační  
a anesteziologické sestry používají ob-
vykle zelené nebo modré kalhoty a koši-
li. Sestry mohou nosit boty podle svého 
uvážení, přičemž extrémy se nepředpo-
kládají. Pouze na operačních sálech mu-
sejí nosit dřevěnou obuv, tzv. dřeváky. 
Velká Británie: Zde jsou pravidla pro odí-
vání sester poněkud striktní. Sestry zde 
musí být oblečeny do světle modrých 
šatů, jejichž délka nesmí být kratší než 
těsně nad kolena. Součástí šatů je bílý 
gumový pásek, který je zdoben stříbr-
nou sponou. K šatům se celoročně nosí 
punčochy tělové barvy. Vrchní sestry mají 
tmavě modré šaty s páskem. Obuv je 
černá, s krytým nártem a bezpečnostním 
patním páskem. 
Řecko: Sestry zde používají velmi kva-
litní bílý oděv, který je vyrobený z pope-
línu. Jedná se o bílé šaty s manžetami 
a límcem, na kterých je přišité lemová-
ní z pevného materiálu v modré barvě. 
K šatům se nosí silonové punčochy tě-
lové barvy. V zimním období může být 
uniforma doplněna vlněným pleteným 
svetrem a pláštěm, obojím v modré bar-
vě. V řecku sestry nosí pokrývku hlavy, 
kterou dostávají již ve škole. Je to čepec 
podobný námořnické „lodičce“. Personál 
zde nemusí nosit typickou zdravotnic-
kou obuv, ale může používat bílé kožené 

polobotky, eventuálně bílé lodičky. Prak-
tická sestra má oděv stejný, rozdíl je pa-
trný pouze v tmavě zeleném lemování 
na límci a manžetách uniformy. 
V ČR si určuje každé zdravotnické zaří-
zení svá pravidla pro oblékání zdravot-
nického personálu. V současné době se 
některá zdravotnická zařízení v ČR opět 
navracejí k oblečení pro sestry v původní 
modré barvě. 
Důvěryhodnost je často ovlivněna osob-
ním vystupováním sestry a vhodně zvole-
nou úpravou zevnějšku. K základním pro-
jevům důvěryhodnosti sestry především 
náleží její vztah ke své profesi, kultivova-
nost jejího projevu, vhodné vystupování 
a chování, odborná úroveň a již zmíněný 
zevnějšek. Vzhled sestry a její jednání 
vypovídá hodně o tom, jaká vlastně je. 
V profesích, při kterých zaměstnanci nosí 
civilní oblečení, je všeobecně známo, 
že úprava zevnějšku ovlivňuje klienty 
i obchodní partnery. To stejné platí i pro 
profese užívající pracovní uniformu, tedy 
i pro povolání sesterské. Pokud sestra 
doplňuje svoji uniformu obnošenými 
svetry, tričky nebo sešlapanými pantof-
lemi, rozhodně pak její celkový dojem 
nemůže působit příliš esteticky. Čistota 
a upravenost by měla být samozřejmostí. 
Nejen chování, ale i vnější vzhled sestry 
hraje významnou roli při utváření názoru 
laické veřejnosti na tuto profesi. 

Marcela Šárová 
hlavní sestra  

Nemocnice Most, o. z.

Vznik a vývoj sesterských uniforem Nemocnice Most

SeSTerSKá uNIfOrMA byLA 
INSpIrOváNA ObLečeNíM 
řáDOvýCH SeSTer A TyTO STrOHé 
prvKy přeTrvávAjí v NěKTerýCH 
zeMíCH DODNeS

S prvními náznaky sesterské uniformy se setkáváme teprve na konci 18. století 
s rozvojem nemocnic. Od počátku byla inspirována oblečením řádových sester a tyto 
strohé prvky přetrvávají v některých zemích dodnes (např. Velká Británie, Rakousko, 
Švýcarsko). 

Uniforma dříve

Uniforma dnes
Bc. Lenka Benešová , vedoucí Odboru personalistiky a mezd KZ, a. s.
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Krajská zdravotní, a. s.
Ing. Jiří Smrčka
se stal náměstkem  
na Úseku řízení a správy majetku  o
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Krajská zdravotní, a. s.
Ing. Helena Luzumová
byla jmenována vedoucí  
Odboru správy nákupu a logistiky

personální změny v Kz, a. s.
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Nozokomiální infekce na novorozenec-
kých odděleních jsou jednou z hlavních 
příčin mortality či závažné morbidity 
u předčasně narozených dětí. Proto byla 
před dvěma lety sestavena pracovní 
skupina pro sledování nozokomiálních 
nákaz při České neonatologické společ-
nosti. Prvním cílem této skupiny bylo 
začít jednotným způsobem sbírat data 
o výskytu nemocničních infekcí na jed-
notkách intenzivní péče novorozenec-
kých oddělení. 
Ve dnech 23.–24. 4. 2013 uspořádalo 
Novorozenecké oddělení Masarykovy 
nemocnice setkání této pracovní skupi-
ny v malebném prostředí Ostrova u Tisé. 
Během setkání byly zhodnoceny dva roky 
mravenčí práce. Základní informací je, že 
se podařilo sebrat data o cca 80 % paci-
entů, kteří byli hospitalizováni na novo-
rozeneckých jednotkách intenzivní péče 
s porodní hmotností nižší než 1500 g. 
Z analýzy těchto dat vyvstaly patrné roz-
díly mezi jednotlivými perinatologickými 
centry, které pramení z rozdílné skladby 
pacientů, ale též z rozdílného pohledu 
na nozokomiální nákazy. Při setkání byly 

zrevidovány postupy sběru dat a identi-
fikace invazivních i neinvazivních infekcí 
u novorozenců. Byly stanoveny další cíle, 
kterých chce pracovní skupina dosáh-
nout. Kromě sběru dat je cílem analýza 
výsledků jednotlivých center a operativ-
ní úprava klinických postupů vedoucích 
ke snížení incidence nozokomiálních 

nákaz. Závěrem lze říci, že setkání pro-
běhlo v příjemném duchu s dobrými vý-
sledky a stanovením reálných cílů.

Ing. MUDr. Martin Pánek 

novorozenecké oddělení  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Nozokomiální infekce – setkání v Ostrově
Masarykova nemocnice

Krajská zdravotní se zúčastnila projektu Tour Nordic Walking 2013

Oddělení funkčního vyšetřování Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z. se zúčastnilo 2. května 2013 projektu 
Tour Nordic Walking 2013 na téma „Chůzí ke zlepšení dechu“. Tour Nordic 
Walking (TNW) je již třetím ročníkem celorepublikové osvětové akce, která 
za pomoci odborníků – lékařů představuje široké veřejnosti pozitivní vliv 
pohybu na zdraví jedince. Akce se konala u příležitosti Světového dne ast-
matu a byla jedinou v Ústeckém kraji. 

Cílem projektu bylo prostřednictvím aktivity lékařů rozpohybovat českého 
člověka, a tak předcházet nejen civilizačním chorobám.
Všichni zájemci o tuto akci si mohli zapůjčit hole zdarma a pod vedením 
instruktorky techniku Nordic Walking (severskou chůzi) vyzkoušet.

Současně byla možnost nechat si změřit tlak, udělat si odhad kardiovas-
kulárního rizika a bezplatně změřit plicní funkce (spirometrii). Využít se 
mohla i konzultace s pneumologem a alergologem.
Poděkování za pěknou akci patří především primářce MUDr. Jarmile Fišero-
vé, která se nejen odborně, ale hlavně i aktivně na celém projektu podílela.

redakce Infolistů
Nordic Walking  
= severská chůze pomocí speciálních hůlek

1. skupina škodí živé hmotě (má biolo-
gický efekt) – patří sem rentgen, CT 
(počítačová tomografie)

2. skupina neškodí živé hmotě (nemá 
biologický efekt) – patří sem ultra-
zvuk, MR (magnetická rezonance)

reNtgeN (reNtgeNové zářeNí, 
paprsKy X) 
je všem známý. „Bojíme“ se ho, pro-
to s ním šetříme a používáme ho jen 
na část těla k žádanému vyšetření nut-
nou. Umělým zdrojem rentgenového zá-
ření je rentgenka (speciální elektronka), 
ve které vzniká rentgenové záření po do-
padu urychleného svazku elektronů 
(od katody) na kovovou přepážku (ano-
du). Energie dopadajících elektronů se 
mění na rentgenové záření pouze z 1 % 
a zbývajících 99 % na teplo. Nejdůleži-
tější vlastností tohoto záření je proniká-
ní hmotou. Při průchodu je rentgenové 
záření zeslabováno. Na tom se podílí 

fotoefekt a Comptnův jev. Pro následné 
zobrazení je důležitá další vlastnost – fo-
toluminiscenční efekt – vzniká tak obraz.

počítačová tomografie (ct, lidově 
tuNel) 
využívá rentgenové záření stejně jako při 
snímkování. Obraz vzniká pomocí počí-
tače.

ultrazvuK (soNografie, echografie) 
je zvuk o vysoké frekvenci, člověk jej 
neslyší. Ultrazvukový přístroj se skládá 
z počítačové jednotky s rekonstrukčním 
programem a ultrazvukové sondy. Tato 
sonda funguje jako vysílač i jako přijímač 
ultrazvukových vln. Princip ultrazvukové-
ho přístroje je založen na tom, že ultra-
zvuková vlna naráží při průchodu tělem 
na tkáňová rozhraní, tam se část vlny od-
razí a zbytek projde dál k dalšímu tkáňo-
vému rozhraní, aby se zase část odrazila 
a část prošla atd. Tyto odrazy jsou zpětně 

Fyzikální podstata vyšetřovacích metod v radiodiagnostice
Nemocnice Děčín

POZVÁNKA

ODDěLENí kLINICké BIOCHEMIE
kZ, a. s. – MASARYkOVA NEMOCNICE V ÚSTí NAD LABEM, o. z. POŘáDá

REgIONáLNí MEZIOBOROVOU ODBORNOU kONFERENCI PRO PRACOVNíkY kLINICkýCH LABORATOŘí

INterlAb 2013
5. 6. 2013 od 9.30 – 13.30 hod. (registrace 9.00 – 9.30 hod.)

Přednáškové prostory Výukového centra krajské zdravotní, a. s., Ústí nad Labem, Sociální péče, nový areál na Bukově, 
budova B (s heliportem), 5. patro, posluchárna č. 3

konference byla zařazena do akcí kreditního systému a ohodnocena kredity u profesních organizací:
OS ČLk, kVVOPZ a POUZP. Odborný garant akce: Ing. Pavla Eliášová, OKB KZ, a. s. – MNUL, o. z.

Organizační zajištění:  
Tiskové a organizační oddělení KZ, a. s.
Technické zajištění:  
Oddělení multimediálních služeb KZ, a. s.

Přihlášky on-line:  http://www.kzcr.eu/konference/interlab-2013/
Ivana Martinovská  tel.: +420 477 114 107, e-mail.: ivana.martinovska@kzcr.eu
Další informace: Bc. Eva Urbanová, tel.: +420 477 114 145,  

e-mail: eva.urbanova@kzcr.eu

Pracovní skupina pro sledování nozokomiálních nákaz

MUDr. Josef Liehne při měření plicní funkce

V radiodiagnostice využíváme různé typy vyšetřovacích metod, jejichž základ se dia-
metrálně liší. Můžeme je tak rozdělit do dvou skupin dle biologického efektu.

přijímány sondou a program počítače 
na základě rozdílu v odrazech dokáže 
rekonstruovat ultrazvukový obraz, který 
následně vidíme na monitoru.

magNeticKá rezoNaNce 
její fyzikální podstata je založena 
na dvou různých fyzikálních jevech. Prv-
ní z nich se zaobírá magnetickým po-
lem, druhý chováním atomových částic 
a jejich uspořádáním v jádře. Složením 
těchto jevů vzniká velmi složité prostře-
dí, ve kterém můžeme proměřovat různé 
složky hmoty a jejich chování při umís-
tění do magnetického pole vytvářeného 
cívkou. Naše tělo je složeno z velmi růz-
norodých částí. Každá část se chová jinak 
v cívce a tím vytváří měřitelné rozdíly, 
které jsou základními údaji pro počítač. 
Přečtením těchto dat a složením pomocí 
počítače vzniká obraz, který lékař hodno-
tí. 

Věra Hošková a Iveta Petříková 
RDG oddělení 

Nemocnice Děčín, o. z.
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V březnovém čísle našich Infolistů jste měli 
možnost seznámit se s Neurologickým od-
dělením teplické nemocnice, v tom minu-
lém jste se dozvěděli, co je „TIA“ a dnes 
bychom tento „neurologický blok“ uzavřeli 
bližším vysvětlením toho, co jsou „evoko-
vané potenciály“.
Evokovaný potenciál (EvP) je vyšetření jed-
notlivých drah centrálního nervového sys-
tému s využitím různých druhů stimulací 
(zrakové, sluchové, pohybové,…), které po-
máhá k diagnostice onemocnění nervového 
systému.
Současně je také nejmladší neurofyziolo-
gickou metodou používanou v neurologii. 
Dlouhá léta byla spíše experimentální zá-
ležitostí, ale technický rozvoj v oblasti pří-
strojové techniky umožnil také rozvoj této 
metody a aplikování do klinické praxe.
Spolu s EEG (elektroencefalografií) a EMG 
(elektromyografií) patří dnes EvP k základ-
ním elektrofyziologickým diagnostickým 
metodám. EvP zachycuje odpověď nervové 
soustavy na zevní stimulaci různými podně-
ty, na rozdíl od EEG, kdy je snímána spon-
tánní elektrická aktivita (el. aktivita mozku).

metodou evp jsou zachycováNy 
Nejčastěji:
1. poruchy příslušného senzorického 

nebo motorického systému
2. lokalizace chorobných procesů
3. postižení demyelinizační či axonální
V současnosti je moderní medicína schop-
ná rozlišit několik druhů EvP, v naší praxi 
používáme tyto 4 základní druhy:
I. VEP – vizuální (zrakové) evokované po-
tenciály
Stimulací je strukturovaný podnět (černo-
bílá invertující šachovnice) nebo světelné 
záblesky.
U tohoto druhu vyšetření je nutná spolu-
práce pacienta. Na hlavu jsou aplikovány 
elektrody přilepením. Snímací elektroda 
je v oblasti zrakového centra, ze kterého 
je snímána odpověď. Pokud pacient nosí 
brýle na dálku, musí je mít. Je doporučeno, 
aby samotné diagnostice předcházelo oční 
vyšetření visu, popř. perimetru.
Během vyšetření pacient sedí a sleduje 
monitor s vysílaným podnětem každým 
okem zvlášť. Výstupem pak je křivka, která 

je průměrována a lékařem specialistou je 
hodnocen tvar, latence a amplituda. Při ne-
spolupráci pacienta nebo při špatném visu, 
je ke stimulaci použit záblesk.
Indikace – nejčastěji:
• demyelinizační onemocnění  

(př.: roztroušená skleróza)
• retrobulbární neuritida
• expanzivní procesy utlačující zrakovou 

dráhu
II. BAEP nebo také BERA – sluchové (kme-
nové) evokované potenciály
Ke stimulaci se používá rytmický sluchový 
podnět (click – zvuk tónu v podobě klikání). 
U tohoto druhu vyšetření není spolupráce 
pacienta příliš vyžadována. Pacientovi jsou 
aplikovány elektrody na hlavu a uši nalepe-
ním. Sestra nasadí sluchátka, do kterých 
je reprodukován stimulační podnět. Každé 
ucho je vyšetřováno zvlášť. Ucho, které není 
vyšetřované, je maskováno šumem. Sa-
motnému vyšetření předchází zjištění sub-
jektivního prahu sluchu. Během vyšetření 
může pacient spát. Tato metoda umožňuje 
vyšetřovat také pacienty v bezvědomí.
Na výsledné křivce měření je hodnocen 
lékařem – specialistou tvar, latence (pře-
devším mezi jednotlivými vrcholy) a ampli-
tudy. Před vyšetřením BEAP je doporučeno 
audio vyšetření.
Indikace – nejčastěji:
• demyelinizace při roztroušené skleróze 

(RS)
• neurinom akustiku
• upřesňuje kmenové léze (postižení)
III. SSEP – somatosenzorické evokované 
potenciály
Jde o metodu vyšetření, u níž je stimulač-
ním podnětem opakující se elektrický im-
puls. Elektricky je stimulován senzitivní 
nerv od periferie přes míšní kořen drahou 
ke kortexu.
Pacient má aplikované elektrody nalepením 
na hlavě a dalších místech těla dle žádané-
ho vyšetření. Stimulační elektroda je při-
ložena na zápěstí při SEP medianus, nebo 
za vnitřní kotník při vyšetření SEP tibialis. 
Spolupráce pacienta není vyžadována, pou-
ze musí relaxovat místa, kde jsou nalepené 
snímací elektrody. Vyšetření je u citlivých 
jedinců nepříjemné (elektrické impulsy).

Hodnocena lékařem – specialistou je na-
měřená křivka – latence, tvar a amplituda. 
Dále je porovnávána stranová symetrie. 
Stejně jako u VEP a BAEP.
Indikace – nejčastěji:
• k diagnostice izolovaného postižení 

nervových kmenů nebo kořenů
• lokalizace míšních postižení
• demyelinizace
• syndrom zadních provazců míšních
• neurodegenerativní onemocnění
IV. MEP – motorické evokované potenciály
Metoda, kdy je odpověď vybavena ze sva-
lu magnetickou stimulací motorické dráhy 
na horních a dolních končetinách. Na sva-
ly jsou aplikovány snímací elektrody přile-
pením a stimulační cívka je přiložena nad 
kortex (kúru) v oblasti motorického centra 
pro danou končetinu a C páteř nebo L páteř 
v místě výstupu míšních kořenů inervujících 
vyšetřované svaly.
Hodnocena lékařem – specialistou je laten-
ce a výbavnost potenciálu.
Kontraindikací tohoto vyšetření je kardiosti-
mulátor a kovové implantáty z důvodu po-
škození či elektromagnetické indukce.
Indikace – nejčastěji:
• postižení kortikospinální dráhy
• RS, ALS
• cervikální myelopatie

Dagmar Svobodová 
neurologie EMG 

Nemocnice Teplice, o. z.

EvP – evokované potenciály
Nemocnice Teplice

Použité zkratky:
EvP evokované potenciály
VEP vizuální (zrakové) evokované 

potenciály
BAEP, BERA sluchové (kmenové) 

evokované potenciály
SSEP somatosenzorické evokované 

potenciály
MEP motorické evokované 

potenciály
C páteř krční páteř
L páteř bederní páteř
RS roztroušená skleróza
ALS amyotrofická laterální 

skleróza

KATeřINA SLAvěTíNSKá
veDOuCí fyzIOTerApeuT  
reHAbILITACe NeMOCNICe DěčíN, o. z.

Jaké byly vaše začátky ve zdravotnictví?
Jsem od narození Děčíňanka a Nemocni-
ce Děčín je zákonitě mým osudem. Ab-
solvovala jsem Rodinnou školu v oboru 
sociální a zdravotní péče a doplnila tří-
letým nástavbovým studiem VOŠ, jako 
diplomovaný fyzioterapeut.
Proč právě rehabilitace?
Rehabilitační oddělení mě přitahovalo 
hned od začátku, a tak jsem do něj na-
stoupila v roce 2000. O deset let později 
jsem se stala vedoucím rehabilitačním 
pracovníkem.
Co je u vás nového?
Současná největší změna na mém 
pracovišti je spojena s vybudováním 
lůžkové části rehabilitačního odděle-
ní, které je součástí nově vybudované-
ho Iktového centra, se kterým je úzce 

spjato. Můžeme poskytovat rehabilitační 
péči přímo ohroženým pacientům. Jsem 
pyšná na nová polohovací lůžka, kte-
rá poskytují pacientům tolik potřebný 
komfort. Naše oddělení má celkem 24 
pracovníků (12 fyzioterapeutů, 2 ergote-
rapeutky a 9 sestřiček na oddělení), kteří 
tvoří fantastický kolektiv. Zde se může 
každý na každého spolehnout. Umíme 
se scházet i po práci, organizovat společ-
né akce na Mikuláše, narozeniny i výlety. 
Jsme, trochu nadneseně, jako rodina. 
Alespoň já to tak vnímám.
Jaká jsou vaše profesní přání?
Pokud bych si pro oddělení mohla cokoliv 
přát, byla by to určitě možnost polohova-
cích rehabilitačních stolů, mechanických 
vozíků a drobných pomůcek ergoterapie. 
Předmětů denní potřeby, se kterými se 
naši pacienti ve své rehabilitační péči 

učí opět zacházet (sedačky na vany, ku-
chyňské vybavení apod.). Kdo ví, jaký je 
stav po mozkové mrtvici, také ví, jak je 
potřebné se vše znovu naučit…

profily
IvANA ŠTIKOvá
veDOuCí fyzIOTerApeuT  
reHAbILITACe NeMOCNICe CHOMuTOv, o. z.

Jak šel její čas...

Fyzioterapeutka Ivana Štiková po ukon-
čení vzdělání v roce 1982 nastoupila 
na RHB oddělení Nemocnice Chomutov, 
kde působí dodnes. V té době se pod ve-
dením primáře Berana a vedoucí fyziote-
rapeutky Aleny Fuchsové detailně sezna-
movala s prací na oddělení a vzdělávala 
se v nových metodikách a technikách re-
habilitační práce. V roce 1995 úspěšně 
absolvovala PSS a následně se stala ve-
doucí fyzioterapeutkou. 
Již na gymnáziu věděla, že chce studo-
vat rehabilitaci. Podnětem jí byla rodina 
s aktivním přístupem ke sportu (hokej, 
fotbal, tenis, lyžování) a jeho následkům, 
kterými jsou i časté úrazy. Díky této zku-
šenosti je jí blízká problematika poúra-
zových stavů sportovců, ale dokáže se 
vcítit i do problémů ostatních pacientů, 

kterých je převážná většina. Zaměstnání 
je jí stále koníčkem. 
Současnost

V současné době, v čele s primářem od-
dělení MUDr. Davidem Richtrem a celým 
kolektivem, se snaží o udržení vysoké-
ho standardu mezi pacienty, o zajištění 
profesního růstu dalším vzděláváním 
fyzioterapeutů a ergoterapeutů v nových 
technikách a léčebných postupech. V re-
habilitaci je velký prostor pro variabilitu 
rehabilitačních technik a možností růz-
norodého přístupu ke každému problé-
mu individuálně.
Budoucnost

Jejím cílem je poskytnout pacientům co 
nejlepší péči včetně citlivého přístupu 
ke každému z nich, aby odcházeli spoko-
jeni a pokud možno uzdraveni.

Mgr. Josef Rajchert, vedoucí redaktor Infolistů
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POZVÁNKA

placená inzerce

Lázně pro diabetiky
Nová vyhláška o Indikačním seznamu, která vstoupila v platnost v říjnu 2012, teplickým lázním 
rozšířila možnosti léčení. Díky tomu se nyní mohou také diabetici léčit v Teplicích za podpory 
zdravotní pojišťovny.
Konkrétně se jedná o indikaci IV/1 Diabetes mellitus. Diabetici, jímž se objevují komplikace typu 
mikroangiopatie, makroangiopatie nebo neuropatie, tak mohou na lékařské doporučení získat plně 
hrazenou Komplexní lázeňskou péči, nebo částečně hrazenou Příspěvkovou lázeňskou péči. Jelikož 
cukrovku často provází poruchy oběhového a nervového charakteru (zpravidla tzv. diabetická 
noha), má v terapii nezastupitelnou úlohu termální voda. Vodoléčebné procedury z teplického 
pramene mají velmi příznivé účinky na onemocnění cév, které se díky koupelím rozšiřují, 
vstřebávají minerály, stopové prvky a také lépe absorbují důležitý inzulín. Diabetes bohužel nelze 
vyléčit, ale můžeme ji kompenzovat natolik, že život diabetika se pak kvalitativně neliší od plně 
zdravého člověka.

Možnosti Lázeňské Léčby cukrovky konzuLtujte s LékařeM. 

čísLo indikace iv/1

indikace diabetes MeLLitus

doporučené Lázně tepLice

více inforMací na www.LaznetepLice.cz

Lázeňská péče  
pro diabetiky v Lázních tepLice

novĚ s podporoU 
zdravotní poJiŠŤovny

Jak postUpovat? 
rádi byste se informovali,  
zda máte na lázně nárok?

poradíme vám na tel.: 

+420 417 977 446  
+420 417 977 444

PERINATOLOgICká CENTRA ÚSTECkéHO kRAJE VE SPOLUPRáCI S OS ČLk A POUZP  
POŘáDAJí

XII. PerINAtOlOgIcKý DeN ÚstecKéhO KrAje

6.–7. 6. 2013
hotel Ostrov – Ostrov u tisé

Odborní garanti: doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., MUDr. Pavel Gerych, MUDr. Petr Janec – Gynekologicko-porodnické oddělení 
a Novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
Akce je ohodnocena kredity od POUZP dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. a od ČLk dle Stavovského předpisu ČLk č. 16.

PŘIHLáŠkY k ÚČASTI:  http://www.kzcr.eu/konference/perinaden/
DALŠí INFORMACE: Bc. Eva Urbanová, tel.: +420 477 114 145,  
 e-mail: eva.urbanova@kzcr.eu

Organizační zajištění:  
Tiskové a organizační oddělení KZ, a. s.
Technické zajištění:  
Oddělení multimediálních služeb KZ, a. s.

• Estetické řešení ztráty 
jednoho a více zubů

• Ukotvení volných 
celkových náhrad – 
hybridních protéz

• Bezbolestené ošetření 
na specializovaném 
nemocničním pracovišti

Zubní implantáty 
             nyní v Masarykově nemocnici

MADE
CZEC

H

Ke konzultaci na Oddělení ústní, čelistní a obličejové 
chirurgie se objednejte na tel.: 477 113 406

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

Odborné a vzdělávací akce 
 Krajská zdravotní, a. s.

Nové akreditace pro nelékaře 2013 

datum odborné a vzdělávací akce kZ, a. s. místo konání
3. 6. 2013 Seminář „Hojení ran“ KZ, a. s. CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. IV
3. 6. 2013 První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS KZ, a. s. CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
4. 6. 2013 První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS KZ, a. s. CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
5. 6. 2013 Interlab 2013 KZ, a. s. CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I
6. 6. 2013 První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS KZ, a. s. CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II

6. 6.–7. 6. 2013 12. Perinatologický den Ústeckého kraje Hotel Ostrov
7. 6. 2013 VII. Internistický den Zámek Červený Hrádek, okr. Chomutov

10. 6. 2013 První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS KZ, a. s. CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
11. 6. 2013 Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou 

ve zdravotnictví
KZ, a. s. CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I

13. 6. 2013 První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS KZ, a. s. CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
17. 6. 2013 První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS KZ, a. s. CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
18. 6. 2013 První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS KZ, a. s. CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
20. 6. 2013 První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS KZ, a. s. CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
24. 6. 2013 První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS KZ, a. s. CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
25. 6. 2013 Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou 

ve zdravotnictví
KZ, a. s. CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I

Centrum výchovy a dalšího vzdělávání (CVDV) KZ, a. s.

Nové akreditace pro nelékaře dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb. v Krajské zdravotní, a. s.
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. získala akreditaci 
MZ ČR k realizaci specializačního vzdělávání pro nelékaře v oboru:
• Ošetřovatelská péče v psychiatrii – praktická část OM1 a OM2, určeno pro všeobecné 

sestry, garant vzdělávacího programu paní Jarmila Bezděčná – vrchní sestra, Psychiat-
rické oddělení MNUL. 
Akreditace byla udělena od 1. 5. 2013 – 30. 4. 2018. Akreditovaným smluvním zaříze-
ním pro teoretickou část je NCO NZO Brno. 

• Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech – praktická část OM1, OM2, OM3, určeno 
pro všeobecné sestry, garanti vzdělávacího programu pro OM1, OM2 paní Bc. Svatava 
Nováková – vrchní sestra, Chirurgická klinika MNUL a pro OM3 paní Bc. Soňa Brabcová 
– vrchní sestra, Úrazové centrum MNUL. 
Akreditace byla udělena od 1. 5. 2013 – 30. 4. 2018. Akreditovaným smluvním zařízením 
pro teoretickou část je NCO NZO Brno a VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem.

Mgr. Ludmila Šubrtová, vedoucí Odboru vědy, výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a. s.


