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Milí spolupracovníci,  
vážení pacienti Krajské zdravotní,

koncem loňského a v prvních dvou mě-
sících letošního roku jste jistě zazna-
menali mimořádně rozsáhlou mediální 
aktivitu v souvislosti s akcí lékařů „Děku-
jeme, odcházíme“, která se dotkla i pěti 
nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Situace, ve které se od počátku akce na-
cházelo vedení společnosti, byla bohu-
žel výrazně ovlivněna skutečností, kdy 
zmíněná akce nebyla zaměřena proti 
Krajské zdravotní, ale proti ministerstvu 
zdravotnictví a kdy lékaři neměli vůči 
naší společnosti praktické požadav-
ky. Navýšení mezd lékařů, požadované 
v rámci protestní akce po ministru zdra-
votnictví Hegerovi, bylo mimo jakékoliv 
možnosti Krajské zdravotní, vezmeme-li 
navíc v úvahu drastické snížení příjmů 
od zdravotních pojišťoven, ke kterému 
došlo v závěru minulého roku změnou 
úhradové vyhlášky, tedy rozhodujícího 
zdroje našich příjmů.

Krajská zdravotní nebyla příjemcem mi-
nisterských návrhů a protest i případná 
stanoviska protestujících k návrhům 
ministerstva zdravotnictví byly plně 
v kompetenci organizátorů akce. Snahy 
o ovlivnění situace z naší strany byly pro-
to nesnadné a omezené. Doslova řečeno 
„na stole“ bylo ale 111 výpovědí lékařů 
ze čtyř nemocnic naší společnosti a přes 
složitost situace bylo třeba jednat. 

V reakci na situaci představenstvo Kraj-
ské zdravotní zintenzivnilo svá zasedá-
ní, managementu společnosti uložilo 
neprodleně zahájit přípravy na restruk-
turalizaci zdravotní péče v nemocnicích, 
sestaven byl také akční tým z členů ve-
dení společnosti, který se problematice 
začal systémově věnovat a ustaven byl 
i tým krizový, mj. také za účasti zástupců 
Všeobecné zdravotní pojišťovny i Zdra-

votnické záchranné služby 
Ústeckého kraje. Hlavním 
úkolem tohoto týmu byla 
příprava krizového scénáře 
tak, aby dopad celé akce 
na naše pacienty byl pokud 
možno co nejmenší.

I když v Krajské zdravotní 
se jednalo o přibližně 12 % 
podaných výpovědí lékařů 
a Ústecký kraj patřil k nej-
méně postiženým, přesto 
jejich případný odchod 
mohl způsobit vážné kom-
plikace v chodu nemocnic. 
Na začátku ledna, kdy lé-
kařům začala dvouměsíční 
výpovědní lhůta,  bylo navíc 
těžké předjímat výsledek 
lékařského protestu a pří-
stup ministerstva zdravot-
nictví nenabízel uspokojivá 
řešení. 

Podrobný krizový plán-scé-
nář jsme byli nuceni před-
stavit v předstihu na tisko-
vé konferenci 15. února tak, aby občané 
Ústeckého kraje byli včas informováni 
o změnách v poskytování zdravotní péče. 
Bylo třeba řešit situaci tak, aby mohl být 
zahájen útlumový program na zasaže-
ných odděleních a aby pacientům byla 
poskytnuta potřebná zdravotní péče 
i po 1. březnu v maximálním možném 
rozsahu.

Jsem rád, že nakonec na připravený kri-
zový scénář nedošlo, a naopak došlo 
k dohodě mezi Lékařským odborovým 
klubem a ministrem Hegerem, resp. vlá-
dou a že se vážnou krizi podařilo zaže-
hnat. Vedení Krajské zdravotní tak moh-
lo začít se zástupci lékařských odborů 
okamžitě pracovat na naplnění přijatého 
memoranda a praktickém řešení návra-

tu lékařů do nemocnic, když 22. února 
došlo ke stažení 94 podaných výpovědí. 
Dne 23. února proběhlo v sídle Krajské 
zdravotní také poslední jednání krizové-
ho týmu.

Jsem rád, že došlo k rychlému a konstruk-
tivnímu jednání se zástupci našich léka-
řů ve výpovědi. Současně věřím, že brzy 
dojde k převodu finančních prostředků, 
přislíbených na navýšení mezd lékařů, 
abychom mohli dokončit jednání o způ-
sobu navýšení mezd. Krajská zdravotní 
použije finanční prostředky ze zvýšených 
příjmů od zdravotních pojišťoven pro rok 
2011 na platy lékařů v návaznosti na uza-
vřené memorandum. 

 Ing. Eduard Reichelt 
ředitel Krajské zdravotní, a.s. 
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Úvodní slovo 

S blížícím se jarem odtátý sníh již zcela odhalil ne-
skutečné jámy a výmoly na našich silnicích, a tak na-
stává čas na úpravy. I my v redakci máme své no-
vinky. Časopis Infolisty zaznamenal úsporu ve svém 
provedení, a proto se po nějaký čas budeme setká-
vat v upraveném šestnáctistránkovém vydání. Změ-
nu zaznamenal i materiál Vaší oblíbené tiskoviny. 
Spoříme, abychom se za čas mohli opět vrátit k pů-
vodnímu rozsahu a kvalitě. Doufáme, že tato opatře-
ní neovlivní Váš zájem o nabízená zajímavá témata, 
která zde vychází. Připravujeme pro Vás články o kar-

pálních tunelech, „tenisových a oštěpařských“ loktech, o zásazích plastické chirurgie, 
hubnutí „do plavek“ nebo nutriční výživě starších lidí. Jistě Vás zaujme i tématika 
zpracovaná našimi odborníky, zdravotními sestrami a lékaři.

Pokud Vám zde něco schází, oslovte nás, kontakt je na zadní straně časopisu. Jsme 
i nadále Váš seriózní, informační a odborný časopis s trochou zábavy, který Vám krátí 
čas v čekárnách našich ordinací.

Mgr. Josef Rajchert 
vedoucí redaktor Infolistů
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Školení kolegů z Banské Bystrice na robotickém systému da Vinci
Masarykova nemocnice 

Ve dnech 26. – 28. 1. 2011 a 31. 1. – 2. 2. 2011 proběhla dvě 
školení na oddělení robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. 
Prvního termínu se zúčastnili chirurgové z Fakultní nemocnice 
s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, toho druhého 
skupinka urologů a anesteziologů z téže nemocnice. 

Při prvním termínu školení se lékaři zúčastnili dvou robotických 
operací pro nádor prostaty - roboticky asistované radikální pro-
statektomie. Dále viděli operace pro nádor konečníku - robo-
ticky asistované nízké resekce karcinomu rekta. Během celé-
ho pobytu probíhalo kompletní školení na systému da Vinci. 
Kolegové se naučili „dokovat“ robota, zavést porty a nástroje 
a hlavně ovládat celý systém. Po zvládnutí předoperační přípra-
vy prošli kompletním školením a vyzkoušeli si práci s robotem 
na neživých modelech.  Jmenovitě se tohoto školení zúčastnili 
prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc., MUDr. Ladislav Šinkovič, PhD. 
a sestra instrumentářka Izabela Rafanidesová. 

Při druhém školení, kterého se zúčastnili MUDr. Vladimír Ba-
láž, PhD., MUDr. Jozef Babeľa,  Bc. Mária Turčanová,  MUDr. Mar-
tin Okál, MUDr. Vladimír Vrban, se lékaři podívali na čtyři ro-
boticky asistované radikální prostatektomie a dvě robotické 
pyeloplastiky (plastika ledvinové pánvičky).  

Čerstvě vyškoleným kolegům z banskobystrické nemocnice 
přejeme, aby své poznatky mohli co nejdříve využít v praxi.

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

Primář MUDr. Jan Schraml, MUDr. Marek Broul  
a kolektiv banskobystrických lékařů

Střední zdravotnická škola v Teplicích 
od svého vzniku byla a stále je jedinou 
odbornou školou tohoto typu v teplickém 
okrese. Od 1. 8. 2008 se stala odloučeným 
pracovištěm SZŠ a VOŠZ v Ústí nad Labem. 
Praxe v nemocnici je pro naše studenty 
v rámci výuky skutečně nenahraditelná 
a jsme rádi, že ji stále můžeme absolvovat 
v Nemocnici Teplice, KZ, a.s.
Od prvopočátků vzdělávání pracovníků 
ve zdravotnictví hrála jednu z nejdůležitěj-
ších rolí praxe v nemocnici nebo ve zdra-
votnickém zařízení. A totéž platí i dnes, kdy 
na naší škole studují zdravotničtí asistenti.
Během prvních dvou let studia oboru jsou 
jim všechny ošetřovatelské výkony vysvět-
leny a předvedeny na modelech v našich 
vybavených učebnách a někdy se i sami 
studenti stanou živými modely, aby si 
na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se cítí pa-
cient. Studenti docházejí na praxi v ošet-
řování nemocných od 3. ročníku od 6.30 
do 12.00 hodin ve středu a ve čtvrtek na lůž-
kové oddělení chirurgie, interny a dětské, 
kde jsou s nimi učitelky odborného před-
mětu ošetřovatelství. Studenti prohlubují 
své znalosti, schopnosti a zdokonalují se. 
Studenti a studentky 4. ročníku docházejí 
na praxi v pondělí a v úterý od 6.30 do 12.30 

na lůžková oddělení interní (1. a 2. patro), 
chirurgické (CH1), kde se připravují s od-
bornými učitelkami ke složení praktické 
maturity. Na dalších odděleních - ORO 1 
a 2, neurologie, gynekologie 7 a 9, chirur-
gie 2, 6 a ortopedie jsou pod odborným do-
hledem staničních sester a jsou k dispozici 
podle potřeb oddělení a často se dostanou 
i na ambulance nebo operační sály.
Troufám si říct, že většina oddělení praxi 
„žákyň“ vítá s nadšením. Studenti se vět-
šinou starají o dlouhodobě nemocné nebo 
o pacienty se zvýšenou potřebou ošetřova-
telských intervencí, kterým věnují zvýšenou 
péči a tím umožňují ostatnímu personálu 
věnovat se dalším pacientům. 
Je samozřejmé, že práce žákyň je pomalej-
ší, jejich přítomnost v běžném provozu je 
někdy i zatěžující, ale jsme velice rádi, že 
většina nemocničního personálu se jim 
věnuje s ochotou a uvědomuje si, že ani 
jejich začátky z dob studií nebyly úplně sto-
procentní.
Pacienti přítomnost studentů vítají s vel-
kou radostí. Jsou velice rádi, když si s nimi 
někdo povídá a věnuje jim maximum času, 
studenti jsou milí, vstřícní a chápou jejich 
potřeby. Když praxe končí, často se, zejmé-
na starší pacienti, loučí se studenty stis-
kem ruky a občas se objeví i slzy. Již několi-

krát se stalo, že díky zvýšené péči studentů 
se zdravotní nebo i psychický stav pacientů 
rychle zlepšil.
Ale nejen v rámci povinné praxe se naši stu-
denti věnují pacientům. Naše škola je také 
zapojena do programu Dobrodruh KZ, a.s., 
kdy studenti svůj volný čas věnují zejména 
osamělým pacientům, doprovází je, čtou 
jim, povídají si s nimi, snaží se jim vyplnit 
volný čas. Nejčastěji společnost dělají pa-
cientům z oddělení ORO a interny.
Náš veliký dík patří při zajišťování praxí 
vrchním sestrám oddělení a ochotě sta-
ničních sester a často i trpělivosti lékařů 
a dalšího personálu. Zároveň bychom rádi 
poděkovali za pomoc hlavní sestře Nemoc-
nice Teplice o.z. paní K. Vágnerové a pev-
ně doufáme, že nám všichni budou stále 
nakloněni, protože od nového školního 
roku se budou na naší zdravotnické škole 
v Teplicích otevírat další studijní obory a to: 
masér, rekondiční pracovník, 4letý studijní 
obor s maturitou a ošetřovatel, ošetřova-
telka, 3letý učební obor. Samozřejmě bude 
otevřen i 1. ročník pro obor zdravotnický 
asistent. 

Martina Paulíková
vyučující SZŠ v Teplicích

Neurochirurgická klinika Krajské zdravotní, a.s. 
reprezentovala na kongresu v Japonsku

Ústecká neurochirurgie, jako jediná z České 
republiky, reprezentovala naši zemi na vý-
znamném kongresu, který se na začátku 
února konal v japonském Sapporu. Mezi-
národního kongresu, zaměřeného na nej-
novější technologie a poznatky v oboru 
neurochirurgie, se účastnili přední oborníci 
s celého světa, včetně prezidenta světové 
federace neurochirurgických společností 
WFNS Petera Blacka z Harvardské Univerzi-
ty v Bostonu. 
Přednosta Neurochirurgické kliniky Krajské 
zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z. doc. MUDr. Martin 
Sameš, CSc. byl zvaným řečníkem a čle-
nem mezinárodního vědeckého výboru 
kongresu. Přednáška doc. Sameše se tý-
kala operačního řešení gigantických ane-

urysmat mozkových tepen. Tato operativa 
stále patří k velmi náročným a rizikovým 
výkonům i v době mezioborové spolupráce 
současné neurochirurgie. 
Cévní program ústecké neurochirurgie 
a radiologie má dlouholetou tradici a je 
mezinárodně vysoce uznáván. Řada no-
vých a zásadních poznatků z kongresu 
bude ku prospěchu a dalšímu zkvalitnění 
péče o pacienty v rámci komplexního ce-
rebrovaskulárního centra (KCC) - takto byla 
ústecká neurochirurgie, neurologie, radio-
logie a rehabilitace certifikována auditem 
Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci probí-
hajícího „iktového programu“. 
Na kongresu byl diskutován také směr roz-
voje nových zobrazovacích technik a robo-
tické chirurgie u nádorů mozku. Specifický 

robotický systém, vyvíjený v Kanadě, má 
výhodu snadného zobrazování během ope-
race v různých modalitách CT (počítačová 
tomografie) a MR (magnetická rezonance) 
a sledování na 4 monitorech současně. 
Velký vývoj byl zaznamenán v oblasti ana-
tomie, byl vyvinut nový přesný anatomic-
ký model spánkové (temporální) kosti ze 
syntetických materiálů pomocí laserových 
technik a nové preparáty mozkových cév. 
Tyto modely budou poprvé v praktickém 
kurzu využity již tento rok v České republice 
a v Šanghaji. Ústecká neurochirurgie bude 
mít vzácné privilegium pořádat tento prv-
ní kurz ve spolupráci s prof. Fukushimou 
(USA) již v září toho roku.

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
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Od 1. 2. 2011 dochází v Krajské zdravot-
ní, a.s. - Nemocnici Děčín, o.z. k zahájení 
řízeného provozu parkovacího systému, 
včetně zpoplatnění parkovného.
Úprava systému parkování v areálu dě-
čínské nemocnice umožňuje parkování 
na 99 místech. Parkování vozidel je zajiš-
těno na základě smluvního vztahu, který 
vzniká odběrem parkovacího lístku ze 
stojanu parkovacího zařízení či sejmutím 
informací z přiložení čipové ID karty. Díky 
parkovacímu lístku či čipové ID kartě je 
možné vjet do areálu a následně z něj vy-
jet v řízeném provozu.
Vjezd a výjezd do areálu zajišťují 3 brány. 
Jejich prostor je monitorován kamerovým 
systémem. Obsluha systému má mož-
nost v naléhavých případech (požár, koli-
ze apod.) otevřít brány pro co nejrychlejší 
opuštění prostoru. V případě mimořád-
ných situací jsou parkující povinni řídit 
se pokyny pracovníků provozního odbo-
ru Nemocnice Děčín, o.z.
Cílem je umožnění vjezdu většího počtu 
vozidel pacientů, zaměstnanců a ná-
vštěvníků nemocnice, se zohledněním 
přístupu ke všem oddělením. Realizace 
systému parkování je dalším krokem 
ke zkvalitnění služeb poskytovaných dě-
čínskou nemocnicí.

Podrobnější údaje k parkování 
v děčínské nemocnici:
V celém areálu je pohyb vozidel upraven 
dopravním značením. Na komunikacích 
v placeném prostoru jsou řidiči povinni 
řídit se pravidly provozu na pozemních 
komunikacích a schváleným dopravním 
značením. Parkování je povoleno pouze 
na místech označených dopravní znač-
kou IP 11 - parkoviště.

Řidiči nepojízdných vozidel či vozidel 
zaparkovaných mimo povolená místa bu-
dou sankciováni v součinnosti s Policií 
ČR nebo Městskou policií Děčín dle před-
pisů o provozu na pozemní komunikaci. 
V případě, že by vozidlo bránilo provozu 
na komunikaci v areálu nemocnice, bude 
odtaženo na náklady majitele.
V areálu dle provozního řádu není do-
voleno provádění oprav vozidel, ma-
nipulace s provozními kapalinami, 
odkládání předmětů mimo vozidlo a zne-
čišťování ploch areálu, stejně jako mani-
pulace s otevřeným ohněm či parkování 
přívěsných zařízení. 
Vjezd a výjezd všech vozidel pacientů, 
návštěv i zaměstnanců do areálu nemoc-
nice je realizován branou ústící do ulice 
Lužická a dvěma branami do ulice U Ne-
mocnice – hlavní vjezd. Všechny brány 
jsou vybaveny automatickou závorou 
a automatem (terminálem) pro výdej par-
kovacích lístků a čtečkou ID karet. Vjezd 
je umožněn po stisknutí tlačítka na ter-
minálu. Pro případ poruchy je terminál 
vybaven také dorozumívacím zařízením 
propojeným s vrátnicí. Při ztrátě parko-
vacího lístku je nutné uhradit poplatek 
ve výši 300 Kč.
Výjezd všech vozidel je realizován přes 
bránu ústící do ulice Lužická a při výjez-
du do ulice U Nemocnice musí všech-
na vozidla zvolit značenou trasu podél 
platebního terminálu, který je umístěn 
u vrátnice. 
Parkování je zpoplatněno. První půlhodi-
na parkování v areálu nemocnice je zdar-
ma, za každou další započatou půlhodi-
nu je účtováno 10 Kč. Cena parkovného 
je uvedena včetně DPH. Jedná se o ne-

střežené parkovací plochy. Provozovatel 
tedy neodpovídá za škody vzniklé během 
parkování vozidla.
Výjimku při zpoplatnění parkovného tvo-
ří držitelé Jánského plakety, průkazu ZTP, 
dárci krve v den odběru, kontrolní orgány 
IBP, řidiči sanitních vozů, vozů Policie ČR 
a Městské policie Děčín a řidiči vozidel 
HZS ve výkonu služby, kterým se cena 
za parkování neúčtuje. Samostatně je ře-
šeno parkování zaměstnanců. 
Způsob provedení poplatku je naznačen 
u pokladny. Před opuštěním areálu je 
třeba zaplatit parkovací poplatek u po-
kladny, která je umístěna poblíž výjezdo-
vého terminálu. Vjezdová karta (lístek) 
se přikládá na okénko skeneru pokladny, 
označené číslem 1, a to čárovým kódem 
k okénku. Na displeji označeném číslem 
2 se zobrazí částka k úhradě. Platba se 
provádí vložením platidla do štěrbiny 
označené číslem 3. Mince se vhazují 
do otvoru č. 3 vpravo nahoře, bankovky 
do otvoru č. 3 ve střední části. Poklad-
na vrací pouze mince. Za ztrátu nebo 
znehodnocení vjezdové karty (lístku) je 
pokuta 300 Kč. Platbu je možno kdykoli 
přerušit stiskem tlačítka STORNO PLATBY, 
vhozená částka bude vrácena v mincích. 
Hodnoty jsou vyznačeny vedle inkasních 
otvorů. Pokud jsou mince i bankovky ak-
ceptovány, je platba provedena, poklad-
na vrátí mince a vydá výjezdovou kartu. 
Potřebuje-li plátce daňový doklad, vytiš-
tění je možné po zmáčknutí tlačítka č. 4. 
Výjezdová karta (lístek) platí 15 minut 
od vydání, pak je nutno provést novou 
platbu.

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Nový parkovací systém v děčínské nemocnici spuštěn 
Nemocnice Děčín

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Podle zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání 
lidu, domů a bytů v roce 2011 bude na ce-
lém území České republiky provedeno 
k 26. 3. 2011 sčítání lidu, domů a bytů. 

Sčítání 2011 je součástí celosvětového 
programu populačních a bytových censů, 
koordinovaného Evropskou hospodář-
skou komisí OSN. Povinnost poskytnout 
údaje ve stanoveném rozsahu za refe-
renční rok 2011 stanoví členským státům 
Evropské unie nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 
9. července 2008 o sčítání lidu, domů 
a bytů.

Sčítání je zvláštní statistické zjišťování, 
při němž jsou k jednomu rozhodnému 
okamžiku zjišťovány údaje o fyzických 
osobách, složení domácností, o domech 
a bytech.

Zjištěné údaje slouží mimo jiné jako 
podklady pro hodnocení dlouhodobého 
vývoje obyvatelstva, struktury osídlení, 
migrace, struktury domácností a do-
movního a bytového fondu. Zjišťování 
k jednomu datu umožňuje propojení sta-
tistických údajů o obyvatelstvu a domác-
nostech s ostatními zjišťovanými statis-
tickými údaji. 

Výsledky sčítání poskytují informace 
za nejmenší územní jednotky počínaje 
statistickými obvody a základními sí-
delními jednotkami, jejich sumarizace 
do částí obcí, obcí až po kraje, regiony 
soudržnosti a Českou republiku jako ce-
lek.

Respektování mezinárodně doporučo-
vaných metodik umožňuje poskytovat 
objektivní podklady pro mezinárodní 
srovnávání a pro definování pozice Čes-
ké republiky v EU, v rámci OECD i v širším 
mezinárodním kontextu.

Sčítání se provádí metodou sebesčítání, 
kdy obyvatelstvo samo vyplňuje přísluš-
né sčítací formuláře. 

Velký důraz je kladen na ochranu indi-
viduálních a osobních údajů. Ochrana 
údajů a bezpečnost informačních sys-
témů při sčítání je zajištěna ve všech 
fázích sběru, zpracování a publikace 
výsledků sčítání, a to jak na vstupu dat, 
při vlastním zpracování, tak při zajiště-
ní bezpečnosti informačních systémů. 
Bezpečnostní opatření zamezí neopráv-
něnému nebo nahodilému přístupu 
k osobním, resp. důvěrným statistickým 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě 
nebo k neoprávněným přenosům dat, je-
jich jinému neoprávněnému zpracování, 
jakož i jinému zneužití. Tato ochrana je 
zajištěna i po skončení zpracování těch-
to údajů, kdy jsou sčítací formuláře skar-
továny.

Vlastní provedení sčítání je úkolem sčí-
tacích komisařů, kteří zajišťují konkrétní 
práce v terénu - distribuci sčítacích for-
mulářů i jejich sběr a poskytují povinným 
osobám pomoc při vyplňování. 

V nemocnicích, které jsou odštěpnými 
závody Krajské zdravotní, a.s. bude pro-
váděno sčítání převážně zaměstnan-
ci nemocnic – sčítacími komisaři. Při 
výkonu své funkce se sčítací komisař 
prokazuje průkazem sčítacího komisa-
ře. Průkaz musí nosit viditelně na svém 
svrchním oděvu. Sčítání osob se provádí 
vyplněním sčítacího listu osob v souladu 
s návodem ve vysvětlivkách k formuláři.

Sčítací list osoby obsahuje dvě dobro-
volné otázky, které mohou dle zákona 
č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2011 zůstat nevyplněné - 
otázka č. 11 Národnost a otázka č. 12 Ná-
boženská víra.

Rozhodným okamžikem pro zjišťování 
údajů je půlnoc z 25. na 26. března 2011. 

Veškeré informace o sčítání lidu, domů 
a bytů naleznete na internetových strán-
kách www.scitani.cz. 

Ludmila Krumpová
vedoucí KO SLDB pro Ústecký kraj 

Administrativní členění kraje
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Poslední dobou se stále více objevuje 
ve slovníku pacientů s obtížemi rázu teni-
sového lokte, patních ostruh, zánětu Achi-
llových šlach a podobně termín rázová vlna.

Rázovou vlnu
vytváří speciální přístroj pomocí radiální 
vlny.
Tato metoda je využitelná nejen na lokty, 
ramena a šlachy, ale i na kladívkové prsty, 
zarostlé nehty, paklouby, únavové zlomeni-
ny, bolesti krční a bederní páteře a mnoho 
dalších potíží. Zejména si jí oblíbili sportov-
ci a fyzicky zatěžovaní pacienti.
Rázová vlna má použití i v dalších oborech. 
Ověřili ji zejména urologové, kteří s ní začí-
nali a předali k užití dalším specialistům. 
Dnes se tato metoda s úspěchem používá 
i v terapiích oblastí ortopedie, chirurgie, rev-
matologie a rehabilitace.
Jedná se o moderní, vysoce účinnou a šetr-
nou metodu, která je založena na přenosu 
mechanické energie do postižené tkáně, 
kde následně dochází k několika reakcím. 
V první řadě k analgezii (tlumení bolesti) 
v místě aplikace. Tento efekt je však pouze 
přechodný a trvá několik hodin. K hojivé-
mu procesu vedou další účinky, a to hlavně 
zvýšení prokrvení v ošetřené tkáni. Tím pak 
dochází k urychlení tkáňového metabolismu 
(látkové přeměny).
Velmi rychle přibývá diagnóz a chorob, kte-
ré se dají rázovou vlnou léčit. Lze ji použít 
na řadu onemocnění a obtíží pohybového 
aparátu včetně poúrazových a pooperačních 
stavů.

Princip rázové vlny
Přístroj mění vzduchovou vlnu, která je 
do něj vháněna pod tlakem 5-6 barů v akus-

tickou (zvukovou) radiální vlnu. Pro lepší 
kvalitu přenosu rázových vln mezi hlavicí 
a ošetřovanou tkání se používá kontaktní 
gel. V tkáni rázová vlna působí až do hloub-
ky 4 cm. Vhodně zvolená frekvence impulsů 
v rozpětí 1 až 15 Hz umožňuje zkrátit dobu 
rehabilitace. 

Účinky léčby rázovou vlnou
Mezi hlavní účinky terapie rázovými vlnami 
na tkáň patří okamžité snížení napětí tká-
ně (tj. např. zmenšení úponových bolestí), 
analgetický (protibolestivý) efekt, zvýšení 
místního prokrvení a tím zvýšení metaboli-
smu v místě aplikace. U jizevnatých procesů 
dochází k aktivaci fibroblastů (buněk produ-
kujících vazivovou hmotu) a ke zvýšení pro-
dukce kolagenu (základní součást vaziva). 
Také může docházet k rozpuštění vápníku 
uloženého ve šlachách, dále ke zvýšení tvor-
by kostní tkáně a tím k urychlení hojení.
Chemickým podkladem pro tyto účinky jsou 
např. inhibitory zánětlivých markerů (tj. lát-
ky s protizánětlivým účinkem, podobným, 
jako mají některé léky, například nesteroid-
ní antirevmatika). Dále se uvolňují oxidy du-
síku, které mají hojivý a protibolestivý efekt, 
vzniká tzv. substance P, která se spolupodílí 
na tlumení bolesti, hojení tkáně a její obno-
vě. 

Výhody
Metoda je neinvazivní, šetrná, časově ne-
náročná, nezatěžuje pacienta. Má vysokou 
účinnost při nepatrných vedlejších účincích, 
není potřeba znecitlivění (anestezie). Pod-
statně zkracuje dobu léčení, výsledky jsou 
dlouhodobé až trvalé. 

Indikace, tj. případy kdy je vhodné léčbu 
rázovou vlnou použít
Léčba rázovou vlnou je určena k ošetření 
šlachových a svalových úponů, bolestivých 
zánětů a měkkých tkání v blízkosti kosti, tzn. 
pro neinvazivní léčbu bolesti v chronickém 
stádiu jako výhodná alternativa pro chirur-
gická řešení. 

Nejčastější indikace
•  Syndrom rotátorové manžety ramenního 

kloubu, bolesti ramene, kalcifikace šla-
chy nebo zánětlivě změněné burzy (tího-
vého váčku) v této oblasti,

•  bolesti úponů šlach, tzv. epikondylitidy 
pažní kosti (tenisový, oštěpařský, golfo-
vý loket),

•  zánět nebo podráždění tíhového váčku 
kyčelního kloubu nebo zánět šlachy upí-
nající se na kost stehenní v místě kyčle,

•  bolesti třísel,
•  bolesti po nadměrné zátěži kolene, po-

škození šlach  čéšky (tzv. skokanské ko-
leno – jumper‘s knee),

•  bolesti v oblasti holeně – syndrom tibi-
ální hrany,

•  bolest, event. doléčení zánětu Achillovy 
šlachy,

•  akutní a chronické bolesti paty včetně 
ostruhy patní kosti (calcar calcanei), zá-
nětlivé onemocnění šlach v chodidle,

•  poranění svalů a šlach (natržení, nataže-
ní) v subakutním stadiu, tj. 1 až 3 týdny 
od úrazu,

•  léčba šlach a svalových spojení na kon-
četinách vč. artrózy ve všech lokalizacích,

• také je vhodná pro profesionální i ama-
térské sportovce, pouze u vrcholových 
sportovců má jiný charakter a je inten-
zivnější.

Kontraindikace – případy, kdy léčba 
rázovou vlnou není vhodná
•  Poruchy srážení krve, užívání antikoagu-

lancií (léků snižujících srážlivost krve), 
zvl. Marcumaru, trombóza (neprůchod-
nost cév),

• nádorové onemocnění v aktivním stádiu,
•  relativně těhotenství – není vhodná apli-

kace v místě a okolí plodu, ale vzdálená 
místa, např. loket, rameno, pata nevadí, 

•  polyneuropatie při diabetu (specifické 
onemocnění nervů při cukrovce),

•  akutní záněty, hnisavá ložiska atd. v cí-
lové oblasti,

•  děti v období růstu, 
•  léčba kortikoidy v období 6 týdnů před 

první léčbou rázovou vlnou.

Vedlejší účinky
Léčba rázovou vlnou je obecně dobře sná-
šena. Před aplikací je potřeba pacienta dů-
kladně vyšetřit a stanovit diagnózu. 
Vedlejší účinky nejsou významné, může 
se objevit lokální otok, modřina, místní 
podráždění, přechodné zvýšení citlivosti, 
event. bolestivosti v okolí aplikace. 

Mgr. Josef Rajchert
vedoucí redaktor Infolistů

Zdroj internet: www.google.cz  

Rázová vlna 
moderní léčba našich potíží

Máte „karpál...“?

Kdo jej má, ví. Syndrom karpálního tunelu 
mu nedá spát, ruce jsou ztuhlé, bolí. Často 
se budí, třepe rukou a snaží se ruku vyvěsit. 
Tyto příznaky jsou typické pro onemocnění, 
které je způsobeno utlačováním nervu (kte-
rý vede do dlaně) šlachami a vazy. Nejčas-
těji tyto obtíže mají lidé po čtyřicítce, ale 
jsou i mladší případy.
Co vlastně je karpální tunel a co se v něm 
děje. Tato úžinka  mezi kůstkami zápěstí je 
přemostěna vazem. Ve vzniklém prostoru, 
který připomíná malý tunýlek, procházejí 
šlachy ke svalům prstů a ruky a také poz-
ději utlačovaný nervus medianus (středový 
nerv). Ten je protkán sítí jemných cévek, 
které nerv zásobují výživou. Funkce toho-
to nervu spočívá v zabezpečení citlivosti 

a pohyblivosti palce, ukazováčku a dalších 
prstů ruky včetně části dlaně. Tunel zmíně-
ného nervu se nachází nad zápěstní rýhou 
2 cm směrem do dlaně.

Jak vznikají potíže?
Mechanická záležitost. Postupem věku se 
stává, že kanálek dojde ke svému zúžení, 
kdy se do cév nemůže dostat odpovídající 
průtok krve, který má za následek nedosta-
tečnou výživu nervu. A potíže jsou na svě-
tě. Zpočátku málo postřehnutelné, ale po-
stupem času stále intenzivnější. Nerv se 
mění, zpočátku přechodně, ale později tr-
vale ve smyslu omezení hybnosti a funkce 
ruky. Vázne úchop, citlivost prstů, je poško-
zena jejich schopnost jemných a přesných 
pohybů. Ruku v ruce se zvyšující se bolestí. 
Nervová vlákna postupně zanikají, odumí-
rají a dochází k vážným poruchám funkce 
ruky.

Proč dochází ke zúžení?
Příčin je mnoho. Těžká fyzická práce 
(ve strojírenství, stavebnictví), a pravidelné 
přetěžování zápěstí (maséři). Déletrvající 
práce na PC, psaní na klávesnici a podobně 
tyto příznaky urychlují. 

Jak předcházet onemocnění?
Nepodceňujte polohu podepřené ruky při 
práci na PC, dopřejte si přestávky v práci 

s cvičením zatěžovaných rukou. Provádějte 
uvolňovací cviky na zápěstí.

Jak se léčit?
Diagnostikovaný syndrom karpálního tu-
nelu pomocí EMG (elektromyografického 
vyšetření) útlak nervu jednoznačně proká-
že. Pak přichází, jako prvotní fáze, na řadu 
rehabilitace, doplněná o dávky léků včetně 
vitamínů řady B a dále režimová opatření 
(vyloučení námahy, nekouření). Při pokro-
čilejších případech a stupňující se bolesti 
i obstřik.
Jestliže tato léčba je bez efektu je jediným 
dalším krokem operace. Ta vyřeší útlak ner-
vu. Je po ní nutná soustavná a dlouhodobá 
rehabilitace.
Mimo uvedené potíže syndromu karpální-
ho tunelu, způsobené zúžením vedení ner-
vu je zde ale i jiná příčina obdobných obtí-
ží. Může to být způsobeno poruchou páteře 
v oblasti přechodu mezi pohyblivou krční 
páteří a relativně pevnou hrudní (C7-Th1). 
Bez vyšetření této oblasti (lékařem–fyzio-
terapeutem, neurologem) by neměla být 
doporučena výše zmíněná operace zápěstí.

Mgr. Josef Rajchert
vedoucí redaktor Infolistů

Zdroj: Svět ženy

Jako všeobecná sestra pracuji v lůžkové 
péči v interních oborech více jak 20 let, 
v posledních šesti letech je mým pracoviš-
těm jednotka intenzívní péče neurologické-
ho oddělení Nemocnice Děčín, o.z. 
K 1. 1. 2011 jsme získali statut „Iktového 
centra“, proto si i my sestry prohlubujeme 
kvalifikaci v intenzívní medicíně tak, aby-
chom plně obsáhly náročnou odbornost 
specializované neurologické péče. Součas-
ná doba klade na sestry a další nelékařské 
pracovníky čím dál větší nároky. Aby mohly 
pracovat bez odborného dohledu, musí se 
soustavně vzdělávat. V rámci celoživotní-
ho vzdělávání jsem v roce 2009 zahájila 
pomaturitní specializační studium ARIP 
s absolvováním odborné praxe převážně 
v Masarykově nemocnici v Ústí nad La-
bem. Na praxi jsem měla možnost pracovat 
na oddělení Intenzivní medicíny – centrál-

ní JIP. Praxe na akreditovaném pracovišti 
s vyšší specializací byla pro mě přínosem. 
Měla jsem možnost shlédnout a pod do-
hledem školitelky si vyzkoušet a procvičit 
specializované výkony, které se na našem 
oddělení běžně neprovádějí, např. péče 
o epidurální katétr, zavedení arteriálního 
katétru pod ultrazvukem apod. 
Zaujal mne také systém akutní medicíny 
EMERGENCY, kde erudovaný zdravotnický 
personál zajišťuje včasné akutní ošetření 
pacientů, rozdělení dle diagnóz na přísluš-
ná oddělení, se současným provedením 
všech urgentních vyšetření a zákroků. 
Je dobře, že specializovaná pracoviště jsou 
v souladu s platnou legislativou personál-
ně lépe vybavena, to ošetřovatelskému 
personálu umožňuje dostatek času na po-
skytování specializované péče a v rámci 
svých kompetencí lépe saturovat potřeby 

pacientů. Dle mého názoru přináší větší 
časový prostor na jednotlivého pacienta 
zdravotníkům i větší uspokojení z vykona-
né práce. 

Iveta Bartišová
neurologie – JIP, Nemocnice Děčín, o.z.

Praxe na akreditovaném pracovišti v rámci studia ARIP
Nemocnice Děčín

Záchranář p. Jan Bubla
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Studenti chomutovského gymnázia se již 
počtvrté zúčastnili exkurze v Nemocnici 
Chomutov. Rozděleni do skupin navštívili 
čtyři vybraná oddělení, a to anesteziologic-
ko-resuscitační, patologické, hematologic-
ko-transfuzní a klinické biochemie. Akce 
se uskutečnila díky dobré spolupráci mezi 
Krajskou zdravotní, a.s. a Gymnáziem Cho-
mutov. 
Studenty v 8:00 přivítal ve vzdělávacím 
centru Nemocnice Chomutov, o.z. MUDr. Jiří 
Mrázek, vedoucí odboru zdravotní péče spo-
lečně s Bc. Zdenkou Soukupovou za úsek 
systému řízení.
Každé ze skupinek byl přidělen, jako dopro-
vod, určený odborný průvodce. Celkem čtyři 

skupiny studentů vedly provo-
zem chomutovské nemocnice  
Bc. Zdenka Soukupová, Eva 
Kindlová, Lenka Nováková, 
Irena Pospíšilová. Společně 
udělali tzv. kolečko po oddě-
leních, kde se studenti dozvě-
děli něco o jejich chodu. Jedi-
ná otázka studentů nezůstala 
bez odpovědi.
Po anesteziologickém oddě-
lení studenty provázel primář 
MUDr. Pavel Smetana společ-
ně s vrchní sestrou Bc. Janem 
Kotrbou, který studentům 
podal nové informace o kar-

diopulmonální resuscitaci a ti si následně 
vyzkoušeli své nové poznatky v praxi na fi-
guríně. 
Na patologickém oddělení studenty přivíta-
la MUDr. Pavla Vysoudilová, která jim uká-
zala běžnou praxi na, některými obávané, 
patologii a vysvětlila jim, že při této práci 
musí jít všechny city stranou.
Za hematologicko-transfuzní oddělení se 
studentům věnovala primářka MUDr. Vladi-
míra Kašková, která je seznámila s možnos-
tí darování krve a ukázala jim, kde a jakým 
způsobem se krev uchovává.
Na oddělení klinické biochemie, pod vede-
ním Mgr. Lukáše Louba, se studenti zase 
seznámili s prací v laboratoři, přístrojovým 

vybavením a byli i lehce přezkoušeni z toho, 
co by mohli znát.
Studentům byl také představen stipendijní 
program Krajské zdravotní, a.s., který je na-
bízen studentům druhých a vyšších ročníků 
lékařských a ošetřovatelských oborů a obo-
ru farmaceut.
Po zajímavém dopoledni studenti opět 
usedli ve vzdělávacím centru Nemocnice 
Chomutov, o.z. k závěrečné fázi prohlíd-
ky, kde se s nimi rozloučil MUDr. Bc. Petr 
Hossner, MBA, náměstek pro systém řízení 
Krajské zdravotní, a.s. a zároveň garant této 
akce. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem 
zúčastněným, kteří se studentům věnovali 
a připravili pro ně velmi zajímavý a poučný 
program. 

Jana Pomikáčková 
tiskové oddělení KZ, a.s.

Exkurze studentů Gymnázia Chomutov
Nemocnice Chomutov

Ples pomohl onkologii
Krajská zdravotní

Společenský dům Střelnice v Děčíně hostil další, letos 
již osmý, Reprezentační ples Ústeckého kraje. Výtěžek 
tohoto plesu byl, jako již tradičně, věnován na dobročin-
né účely. Celkem se výše šeku vyšplhala na úctyhodných 
145.700 Kč. 
Tentokráte šek poputuje do ústecké Masarykovy nemocni-
ce na konto onkologického centra. V průběhu plesového 
veselí převzal uvedený šek, z rukou hejtmanky Ústecké-
ho kraje Jany Vaňhové, předseda správní rady Nadačního 
fondu Krajské zdravotní, a.s. MUDr. Jan Lami.

redakce Infolistů

MUDr. Jan Lami s šekem pro onkologické centrum MNUL

Prevence   
Zatím není možno provádět prevenci, jedno-
značně mířenou na příčinu choroby. Velmi 
dobrá prevence je duševní činnost – čtení, 
koníčky a podobně. Také však přiměřená tě-
lesná aktivita. 

Ošetřovatelská péče
Sestra realizuje ošetřovatelské intervence 
navrhované v plánu ošetřovatelské péče, 
který zohledňuje individuální potřeby pa-
cienta, jeho rodiny, bere v potaz aktuální 
klinický obraz duševní poruchy a somatické 
choroby, pokud ji pacient má.
Nejčastější ošetřovatelské diagnózy sou-
visející s onemocněním: alterace kogni-
tivních funkcí (stavy zmatenosti, porucha 
paměti, zkreslené vnímání reality, zhoršená 
schopnost úsudku, změněné myšlenkové 
procesy), porucha výživy, porucha spánku, 
změny smyslového vnímání, riziko násilí, 
strach, úzkost, změny sebepojetí, porucha 
chování, porucha verbální komunikace, ne-
dostatečná sebepéče (hygiena, stravování, 
vyprazdňování, oblékání, celková osobní 
péče), potenciální nebezpečí úrazu, poruše-
ní celistvosti kůže.
Základní rady a pravidla pro rodinné pří-
slušníky pečující o nemocného s Alzhei-
merovou nemocí v domácím prostředí: 
•  Odkliďte z místnosti vše, co tam překáží, 

aby se snížilo nebezpečí pádu nemocné-
ho. 

• Zabezpečte plynové a elektrické sporáky 
a jiné spotřebiče. Odstraňte i jiné před-
měty, které by mohly pacienta ohrozit.

•  Peněženky, klíče, účty a důležité doklady 
ukládejte mimo dosah nemocného. Ne-
mocní s Alzheimerovou nemocí mohou 
různé předměty přemístit nebo schovat, 
aniž si to uvědomují. 

•  Zamykejte nebezpečné látky, jako jsou 
čisticí prostředky, zápalky a léky.

•  Zabraňte nemocnému s Alzheimerovou 
nemocí v řízení auta. Váš blízký se prav-
děpodobně nebude chtít této činnosti 
vzdát. Pro obecnou bezpečnost je však 
třeba udělat vše, aby nemocný nesedl 
za volant. 

•  Kontrolujte, kam nemocný chodí. Ne-
mocní s Alzheimerovou nemocí býva-
jí neklidní a zmatení. Snadno mohou 
bloudit a ztratit se. Požádejte sousedy, 
aby vás upozornili, pokud uvidí, že se 
nemocný pohybuje někde sám. 

•  Kupte nemocnému náramek, na který 
se dá umístit jméno a adresa a dbejte 
na to, aby jej nosil.

•  Zajistěte pomoc při péči o vlastní osobu 
nemocného.

•  Alespoň jedno jídlo denně konzumujte 
společně s nemocným. Dbejte na to, aby 
jídlo mělo co nejvyšší výživnou hodnotu 
a aby nemocný během dne vypil dosta-
tek tekutin.

•  Pro nemocného je někdy obtížné vybrat 
si, co si má obléci. Zkuste mu připravit 
každý den oblečení sami. Potřebuje-li 
nemocný pomoc při oblékání, podávej-
te mu jednotlivé kusy oblečení a říkejte 
mu, jak si je má obléci.

•  Dbejte na to, aby nemocný denně uží-
val všechny léky, které má předepsá-
ny. Nespoléhejte na to, že si nemocný 
vezme léky sám. Dávejte mu je raději 
sami, abyste si byli jisti, že je užívá včas 
a ve správném množství. Léky uchová-
vejte na bezpečném místě, abyste za-
bránili tomu, že si jich nemocný omylem 
vezme více.

•  Pro nemocného s Alzheimerovou nemo-
cí je často obtížné se dorozumět a být 
pochopen. K projevům Alzheimerovy ne-
moci patří i to, že nemocní jednají a cho-
vají se takovým způsobem, který vás 
může znechutit nebo rozčílit. Uvědomte 
si, že to je důsledek nemoci a ne záměr. 
Naučte se s takovými obtížnými situace-
mi vyrovnávat.

•  Nemocní s Alzheimerovou nemocí mají 
často potíže porozumět smyslu řečené-

ho, ale jsou velmi citliví na to, jak se co 
říká. Snažte se vždy komunikovat vlíd-
ným a klidným tónem.

•  Způsob komunikace volte oznamovací, 
ne tázací. Např. místo abyste se pta-
li: „Chceš se jít vykoupat?“, oznamte: 
„Koupel máš připravenou, tady je ruč-
ník.“

•  Rozptylujte pozornost nemocného. Ne-
mocný chce jít například sám ven. Místo, 
abyste řekli: „Kam chceš teď jít? Nemů-
žeš odejít sám.“ Řekněte: „Než odejdeš, 
pojď mi tady s tím na chvilku pomoci.“ 
Pacientova pozornost se zaměří na něco 
jiného a brzy zapomene na to, co chtěl 
původně dělat.

•  Vyhýbejte se diskusím o realitě. Nemoc-
ný si často realitu neuvědomuje a není 
schopen rozlišovat minulost a přítom-
nost. Může dokonce zapomenout, kdo 
jste. To je samozřejmě velmi nepříjemné, 
přesto netrvejte na své verzi reality, vzni-
kl by tak ještě větší stres. Místo, abyste 
řekli: „Tatínkovi nemůžeš zavolat, je pře-
ci už tolik let mrtev“, řekněte: „On teď ur-
čitě není doma. Zavoláme mu později.“

•  Plánujte každodenní činnost pro nemoc-
ného. Pacienti s Alzheimerovou nemocí 
se často nudí. Rádi by něco dělali, ale 
nevědí co a jak. Proto je dobré připravit 
jim na každý den nějakou činnost. Úkoly 
musí být jednoduché. Vhodné je, když 
se činnosti opakují. Pracujte spolu s ne-
mocným a obtížnější část úkolů udělejte 
případně sami (např. při pečení koláče 
sami obstarejte vážení nebo odměřová-
ní surovin).

•  Dbejte na to, abyste se vy i nemocný udr-
žovali v co nejlepší fyzické kondici. 

Stárnutí je přirozený a zákonitý proces v ži-
votě každého člověka. Pojí se s biologický-
mi, sociálními, psychologickými, ale také 
s ekonomickými změnami. Každý stárne 
jinak. Základní mechanismy stárnutí jsou 
ovlivněné způsobem života a prostředím, 
ve kterém člověk žije. Stáří je tedy odrazem 
celého života a výsledkem působení mnoha 
faktorů.
Demence není normální součást stárnutí. 
Demence je vždy důsledek chorobného pro-
cesu. Demence je choroba, stáří nikoli!

Marcela Šárová
hlavní sestra

KZ, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

Alzheimer – část III. (zakončení)
Nemocnice Most
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Člověk hledá stále nové látky a postupy, kte-
ré jsou schopny lépe a přesněji popsat a tím 
lépe pochopit životní děje s možností je ovliv-
nit.  Cílem všech studií je prodlužování života 
se zachováním jak fyzických, tak duševních 
sil. 

Jedním z činitelů, který ovlivňuje náš život 
od začátku do konce je stres, kdy je organi-
smus vystaven mimořádným podmínkám 
(stresorům) a jeho následné obranné reakci, 
která má za cíl zachování homeostázy a za-
bránit poškození nebo smrti organismu. 

Stres dělíme podle výsledného vlivu na stres 
označovaný jako eustres  s pozitivním výsled-
kem, který nás posiluje a  distres  s negativní-
mi důsledky. Oxidační stres je jednou z forem 
stresu, která je za určitých situací nezbytná 
pro zachování života a na druhé straně pod-
kladem vzniku i rozvoje řady chorob.

Tento stres lze charakterizovat jako děj ve-
doucí ke zvýšené produkci reaktivních kys-
líkových a dusíkových forem, označovaných 
jako radikály. Proces je spojen s vysoce ener-
getickými procesy, např. buněčné dýchání. 
Tyto formy kyslíku či dusíku se vyznačují vy-
sokou reaktivitou. Jejich životnost je velice 
krátká a v kontaktu s jinými molekulami, např. 
bílkovinami, lipidy, reagují způsobem, že z je-
jich atomů či molekul vytrhují elektrony. Vý-
sledkem jsou nové reaktivní formy nebo vznik 
nových derivátů původních molekul. Oxidací 
proteinů, které mají katalytickou aktivitu, 
může tato reakce vést k poruše této funkce 
s následkem zvýšení vstupního substrátu. Se 
vznikem nové biochemické situace u lipido-
vých membrán dochází ke změně s násled-
nou poruchou signalizačního systému. Při 
oxidaci nukleových kyselin mohou vznikat 
mutace nebo úplné poškození genu. 

Účinky reaktivních forem kyslíku nemůžeme 
vždy hodnotit jako negativní činitel, který po-
škozuje organismus, ale pro zachování někte-
rých fyziologických regulačních systémů jsou 
nutné. Stejně tak při odstraňování cizorodých 
látek, bakterií, virů i vlastních degradačních 
peptidů cestou autofagie. Jejich nebezpečí 
je v nadprodukci, kdy dochází ke snížení an-
tioxidačních nízkomolekulárních komponent, 
případně antioxidačních enzymů.  Rovnováha 
může být porušena při dlouhodobé psychic-
ké, případně fyzické zátěži.  Jedno i druhé 
vede k výraznému dlouhodobému zvýšení re-
aktivních forem kyslíku a dusíku. Výsledkem 
je rozvoj chorobných procesů, včetně poruchy 
imunitního systému s následkem vnímavosti 
a rozvoji chorobného procesu. Jejich náprava 

je dlouhodobá. Naproti tomu 30 min. cvičení 
navodí krátkodobý oxidační stres, trvající jen 
krátkou dobu. Tato zátěž je pak vystřídána 
přechodem do antioxidačního stavu, který je 
pro organismus výhodný.
 Z toho plyne, že mírná fyzická i duševní zátěž 
jedinci prospívá a organismus se posiluje 
a připravuje případně k větší zátěži oxidačním 
stresem.

Všeobecně se ví, že v posledních 60 letech se 
mění výrazně způsob života. Na jedné stra-
ně došlo k prodlužování lidského věku o 20 
let.  Za toto prodloužení je pravděpodobně 
zodpovědná antibiotická léčba se snížením 
infekčních chorob a snížením dětské úmrt-
nosti. Demografické studie ukazují, že v roce 
2020 by se délka života mohla přiblížit hrani-
ci 85 let. Hodnotíme-li dnešní stav např. 75le-
tých žen, pak každá třetí žena trpí artrotickými 
nebo osteoporotickými změnami a úbytkem 
mentálních funkcí. Z toho je možno usuzovat, 
že prodlužováním lidského věku se stav bude 
dále zhoršovat, Proto již v současné době je 
nutno se tomuto problému věnovat v plném 
rozsahu, než řešit tyto problémy při jejich kli-
nické manifestaci.
Dlouhověkost není dána jednoduchým před-
pisem, ale je dána kombinací genetických 
předpokladů a vlivů zevního prostředí včetně 
životního stylu. 
S prodloužením lidského věku vzniká řada ne-
gativních projevů, jako je nárůst civilizačních 
chorob – kardiovaskulární nemoci, diabetes 
mellitus 2. typu, hypertenze, nealkoholická 
steatóza. Všechny uvedené chorobné pro-
jevy je možno zjistit až u 50 % obyvatelstva 
a jejich společným jmenovatelem je nadváha, 
obezita různého stupně se sníženou fyzickou 
aktivitou. Je pozoruhodné, že popisované 
choroby se vzájemně prolínají, a proto tento 
stav je označen jako metabolický syndrom.
Metabolický syndrom je definován jako sou-
bor metabolických či fyziologických abnor-
malit, které se vyskytují společně častěji, než 
by odpovídalo náhodné koincidenci a které 
mají úzký vztah k rozvoji aterosklerózy a vy-
kazují v určitém stupni inzulínovou rezisten-
ci.  Dalším společným znakem je přítomnost 
subklinického zánětu tukové tkáně se zvýše-
nou hladinou cytokinů a zvýšením reaktantů 
akutní fáze. 
Pohybová aktivita významně ovlivňuje jednot-
livé složky tohoto syndromu. Upravuje koagu-
laci, dochází ke změně lipidového spektra, 
zlepšuje se utilizace glukózy, snižuje se rezi-

stence na inzulín, dochází ke snížení klidové 
srdeční frekvence a poklesu krevního tlaku.

Zvyšování tělesné hmotnosti v druhé polovi-
ně minulého století bylo pozorováno u lidí, 
ale také u laboratorních zvířat. Proč k tomuto 
jevu dochází u člověka, je vysvětlováno zvý-
šenou spotřebou energeticky bohaté stravy 
s nárůstem nepřiměřeného stresu, zhoršením 
životního prostředí a snížením fyzické zátěže. 
Ale proč u zvířat, když jsou krmeny stejně, 
není zatím vysvětleno. 

 V roce 2010 byla publikována tabulka (Zlato-
hlávek a spol.), která hodnotí potraviny podle 
prospěšnosti na prevenci a léčbu kardiovas-
kulárních chorob.

prospěšné škodlivé
rostlinné oleje, 

margariny, 
ořechy, 

semena, 
mořské ryby

tučná masa
máslo, vepřové sádlo, 
pomazánkové máslo
zákusky, výrobky ze 

smetany, sladké nápoje

Srovnáváním jednotlivých populací v Evropě 
bylo možno prokázat, že lidé žijící na území 
kolem Středomoří vykazují statisticky nižší 
prevalenci metabolického syndromu, to zna-
mená nadváhu až obezitu, diabetes 2. typu, 
hypertenzi a nižší výskyt infarktů myokardu 
přibližně o 40 %, i když v tomto regionu je da-
leko větší spotřeba živočišných tuků, másla, 
sýrů a vína ve srovnání s naší populací.  Tento 
fenomén je označován jako Francouzský pa-
radox a je vysvětlován mimo jiné  antioxidač-
ním působením látek obsažených v červeném 
a bílém víně vedle zcela odlišného životního 
stylu. 

Při analýzách jednotlivých částí vína byla zvý-
šená pozornost věnována antioxidantům po-
lyfenolového charakteru, zvláště pak látkám 
z řady stilbenů – resveratrolu, který vedle an-
tioxidační aktivity vykazuje stimulační účinek 
na geny s produkcí proteinů označených jako  
sirtuiny.  Bylo zjištěno, že resveratrol zvyšuje 
aktivitu sirtuinů  až 13krát. Tento stilben na-
podobuje svým účinkem kalorickou restrikci 
tím, že inhibuje fosforylaci některých kináz. 
Aktivace pak podmiňuje rozvoj obezity a in-
zulínové rezistence. Účinky založené na inhi-
bici aktivovaných signálních drah zpomaluje 
nejen stárnutí organismu, ale omezuje rozvoj 
metabolického syndromu, neurodegenerativ-
ních změn a nádorové transformace. Stejné 
účinky jako u  resveratrolu byly pozorovány 
u plodů černého rybízu, borůvek, jablek, čaje, 
cibule, papriky. 

Původně byl tento stimulační efekt k syntéze 
proteinu prokázán u kvasinek a byl označen 
jako SIR2, u člověka pak SIRT1-7. 
Sirtuiny představují enzymy, které jsou 
schopny zpomalovat proces stárnutí tím, že 
snižují adipogenezu, podporují lipomobili-
zaci, zvyšují sekreci inzulínu a tím současně 
kontrolují glukózovou homeostázu v játrech 
a zvyšují odolnost vůči stresu.
Jejich lokalizace v buňce je rozdílná SIRT1, 
SIRT3, SIRT6 a SIRT7 jsou jaderné proteiny, 
zatímco SIRT2 v cytoplazmě tak SIRT3, SIRT4 
a SIRT5 jsou přítomny v mitochondriích. 
Všechny studie prokázaly důležitost těchto 
proteinů v kontrole buněčné proliferace. Sir-
tuiny mění stav bílkovin, na kterých je v jádru 
buněk natočena DNA. Výsledkem je těsnější 
vztah gen-bílkovina a tím i menší poškození. 
Celý systém je založen na acetylaci a deace-
tylaci proteinů jako základního regulátoru 
posttranslatační modifikace proteinů v jejich 
nastavení biologické aktivity. Uvedený sys-
tém je v určitém vztahu k stárnutí.
Katalytická aktivita SIRT1 umožňuje NAD+  
depedentní deacetylaci charakterizovanou 
přenosem acetylované skupiny z bílkovin 
na ADP-ribózovou část NAD+ za vzniku O-ace-
tyl-ADP-ribózy.
Jak bylo experimentálně prokázáno, červené 
a bílé víno stimulují aktivitu genů zodpověd-
ných za syntézu proteinů sirtuinů, které jsou 
zodpovědné za prodloužení bezchybnosti 
funkce buněk.
Červené víno obsahuje vedle fenolických lá-
tek také alkohol v koncentračním rozmezí 
9-15 %.
Červená vína na rozdíl od bílých vín obsahu-
jí antokyany, které jsou obsaženy ve slupce 
a jsou odpovědné za červenou barvu, a stil-
beny. Bílá vína obsahují žlutá barviva typu 
flavonoidů a xantofylů. Z flavonoidních látek 
85 % představuje quercetin, katachin, epika-
techin, antokyany. Tyto látky nejsou rozpust-
né ve vodě a ve víně jsou rozpuštěny v alko-
holu.
Obecně je známo, že alkohol v jakékoliv podo-
bě působí toxicky. Při nadměrné konzumaci 
vína, piva nebo destilátů dochází k poškození 
mnoha orgánů a jedním z nejčastěji postiže-
ných orgánů jsou játra. Toto postižení může 
vykazovat chronický nebo akutní průběh. 
Játra jsou hlavním místem metabolismu alko-
holu za účasti alkoholdehydrogenasy, je tvo-
řen acetaldehyd, který je dále metabolizován 
v cyklu trikarbonových kyselin. K vlastnímu 
poškození dochází na podkladě biochemic-
kých, genetických, buněčných, imunologic-

kých poruch jako následek z přeměny nad-
měrného množství alkoholu.
Významnou roli hraje oxidační stres, indukce 
cytochromu P450-Cyp2E1, nedostatek anti-
oxidant, kdy dochází k poškození buněčných 
membrán a organel především mitochondrií.

V posledních letech stoupá nealkoholická 
steatóza, která je nejčastější příčinou zvýše-
ných jaterních testů a je považována za ja-
terní manifestaci metabolického syndromu. 
Jedním z možných důvodů této metabolické 
reflexibility je mitochondriální dysfunkce, de-
finována jako snížená schopnost mitochon-
drií efektivně oxidovat lipidy. Tento předpo-
klad podporuje zjištění, že diabetici 2. typu 
mají snížený počet mitochondrií pro ektopic-
ké ukládání lipidů do netukových tkání.
Vedle nadměrné spotřeby alkoholu, která - jak 
bylo uvedeno - vede k poškození organismu, 
tak mírná spotřeba alkoholu vykazuje naopak 
příznivé účinky.
Denní dávka alkoholu pro ženy nesmí pře-
sáhnout 20 g a u mužů 40 g. Tato spotřeba 
obecně představuje termín mírné spotřeby 
alkoholu. V tomto kontextu bylo zjištěno, že 
kladný vliv alkoholických nápojů je potenco-
ván v kontextu s jídlem vedle volného pití.
Otázkou je, zda vliv alkoholu je obecný nebo 
je orientován pouze na červené víno. Expe-
rimenty s červeným vínem, které bylo deal-
koholizováno ukázaly nulový efekt, který je 
pozorován u vína s alkoholem. Při konzumaci 
destilátů je názor protichůdný.  
V našem společenství je především velká 
spotřeba piva, která představuje 160 l/osobu 
za rok. Různost pivních výrobků, které obsa-
hují různé koncentrace antioxidantů i různé 
hladiny alkoholu mají efekt odlišný. U piva 
je vyšší obsah glycidů až 30 g/litr a nižší 
obsah polyfenolů, které u vína dosahují až  
4 g/litr. Důležitou součástí piva je přítomnost 
fytoestrogenů, které snižují výskyt nádorů 
prostaty, dělohy a endometriálního karcino-
mu pouze u nekuřaček. Pivo ovlivňuje tvorbu 
tromboxanu A2, zvyšuje hladinu dehydro-
epiandrosteron sulfátu, který snižuje riziko 
rozvoje aterosklerózy u koronárních cév. Pivo 
se vyznačuje celou plejádou vitamínů přede-
vším řady B, které chrání jedince před zvyšo-
váním homocysteinu. Na rozdíl od piva, tvor-
ba homocysteinu při konzumaci vína stoupá 
a může dosáhnou patologických hodnot. 
Proto při konzumaci vína by měla být zvýšená 
spotřeba listové zeleniny, která spolu s vita-
mínem B6 homocystein snižují.

Vína, která jsou na trhu, se liší obsahem fe-
nolických látek, ale i obsahem alkoholu, jak 
bylo uvedeno. Rozdíl mezi bílým a červeným 
vínem je v přítomnosti barviva. U červené-
ho vína je barva tvořena antokyany, jejichž 
koncentrace může dosáhnout až 3 g/l a jsou 
obsaženy ve slupce spolu s resveratrolem. 
U bílého vína jsou to žlutá barviva flavonoidy 
a xantofyly.

Z flavonoidních látek 85 % představuj querce-
tin, katechiny, antokyany a řada dalších látek 
náležející do této skupiny. Tyto látky nejsou 
rozpustné ve vodě, proto ve víně jsou rozpuš-
těné v alkoholu.

Srovnáváme-li vliv alkoholu na rozvoj před-
časné aterosklerózy, je možno pozorovat 
zajímavý průběh křivky s třemi úseky rozvo-
je aterosklerózy. První část křivky vykazuje 
při nulové spotřebě alkoholu zvýšený rozvoj 
aterosklerózy, s mírnou spotřebou alkoholu 
dochází k minimalizaci rozvoje, ale s nárůs-
tem spotřeby alkoholu tento aterosklerotický 
rozvoj vykazuje geometrický rozvoj. Stejný 
průběh můžeme pozorovat i u jiných testova-
ných faktorů.

Tento fenomén malé spotřeby alkoholu v kon-
textu s červeným vínem vykazuje pozitivní pa-
rametry, jako jsou zvýšená syntéza sirtuinů, 
má pozitivní vliv na dysfunkci endotelu, sni-
žuje zánětlivé mediátory, dochází k poklesu 
fibrinogenu a ostatní koagulační faktory vyka-
zují fyziologické rozmezí. Dochází k snižování 
negativních frakcí LDL cholesterolu a naopak 
vzrůstá hladina HDL cholesterolu. 

Takový efekt nebyl v plném rozsahu pozoro-
ván u piva. Větší konzumace piva vede k obe-
zitě v důsledku přítomnosti zvýšené cukerné 
složky, která, u suchých vín vyjádřena jako 
zbytkový cukr, odpovídá 4 g/litr.

Alkohol představuje problém, který je starý 
tisíce let – Řekové, Římané. Stále jsou pro-
kazovány pozitivní stránky tohoto problému, 
které jsou prezentovány za určitých pravidel, 
protože při nedodržování dochází až k rozvra-
tu lidské osobnosti. 

Víno i pivo by mělo být součástí jídelního ri-
tuálu, společenského života nebo večerního 
rozjímání.

Držme se Starého zákona:

Pijte víno, ale s mírou, užívejte je, ale nezneu-
žívejte jej, buďte moudří a zůstávejte střízliví.

RNDr. Erich Scheithauer, CSc.
oddělení klinické biochemie

Nemocnice Most ,o.z.

Alkoholový paradox
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Personální změny v KZ, a.s.

Martina Placatová
vedoucí personálního a mzdového oddělení KZ, a.s.
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Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Marie Lulková
se stala vrchní sestrou Dětské kliniky 

Krajská zdravotní, a.s.
vypisuje interní výběrové řízení na pracovní pozici

sekretářka
Požadujeme:  SŠ vzdělání se zaměřením na administrativu, uživatelská znalost na PC, komunikativnost, aktivní přístup k práci, 

organizační schopnosti, samostatnost, příjemné vystupování, požadovaná praxe min. 3 roky na stejné pozici, 
řidičský průkaz skupiny B.

Nástup možný: od  1. 4. 2011
Pracoviště:  sekretariát ředitele KZ, a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem  

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte do 15. 3. 2011 na adresu: 
Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, Bc. Radka Šauerová, email: radka.sauerova@kzcr.eu, 
obálku označte VŘ sekretářka.                                                  

placená inzerce:
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Fotografie našich čtenářů

Labuť
Iva Broulíková

Nad pláží Omaha – Normandie
Jana Vacíková

Podvečerní přístav Livorno
Jana Vacíková

Západ slunce v Ústí
Jaroslava Ulčová

Nebeští jezdci
M. Mikuláš
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Vladislav Kraus
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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, vzdělávací a společenské akce 
 Krajské zdravotní, a.s.

Gynekologicko-porodnické oddělení Masarykovy nemocnice  v Ústí nad Labem, o.z. ve spolupráci s ČAS, OS ČLK pořádají
regionální gynekologickou konferenci

Endoskopická operativa a její indikace
24. března 2011

15.00 – 19.00 hod. (14.30 – 15.00 hod. – registrace) 

Místo konání: prostory Centra výchovy a dalšího vzdělávání, v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 
budova B - posluchárna č. III., 5. patro

Organizačně zajištěno: Tiskovým a organizačním oddělením Krajské zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n. L.
Okruhy přednášek: Hysteroskopie  

MUDr. Peter Gindl,  
Gynekologicko-porodnické oddělení Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.

 Laparoskopické a robotické operace v gynekologii  
MUDr. Tomáš Pichlík,  
Gynekologicko-porodnické oddělení Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.

Kontaktní osoby: Eva Urbanová (eva.urbanova@kzcr.eu), Bc. Markéta Rybínová (marketa.rybinova@kzcr.eu)

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.s. místo konání
8. 3. 2011 Odborný kurz „Autogenní trénink“

akce již naplněna
KZ, a.s. - CVDV, Ústí nad Labem - učebna I.

9. 3. 2011 Školicí akce „Péče o pacienta se zavedeným portem“
akce již naplněna

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

10. 3. 2011 Regionální odborná konference všeobecných sester  
a lékařů „Ošetřovatelská péče v urologii“

KZ, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - pavilon O

21. 3. 2011 Odborný kurz „Dětská hra“ KZ, a.s. - CVDV, Ústí nad Labem - učebna V.
23. 3. 2011 Seminář „Manipulace s psychikou člověka“ KZ, a.s. - CVDV, Ústí nad Labem - učebna IV.
23. 3. 2011 Seminář Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních 

onemocnění
KZ, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - pavilon O

24. 3. 2011 Supervize jako prostředek k osobnímu  
a profesionálnímu růstu

KZ, a.s. - CVDV, Ústí nad Labem - učebna I.

24. 3. 2011 Konference „Endoskopická operativa a její indikace“ KZ, a.s. - CVDV, Ústí nad Labem - učebna III.
kontakt: Bc. Markéta Rybínová
tel. +420 477 114 104

30. 3. 2011 IX. Regionální odborná konference NELZP 
„Bezpečná nemocnice“

KZ, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - kinosál

1. 4. - 2. 4. 2011 17. Podkrušnohorské elektrofyziologické dny zámek Červený Hrádek, okr. Chomutov
4. 4. 2011 Seminář „Komunikace na pracovišti“ KZ, a.s. - CVDV, Ústí nad Labem - učebna IV.
4. 4. 2011 Odborný kurz „Racionální indikace fyzikální terapie“ KZ, a.s. - CVDV, Ústí nad Labem - učebna I.

6. 4. - 8. 4. 2011 XV. Žaludovy dny hotel Clarion, Ústí nad Labem
14. 4. 2011 Konference „Novinky v péči o novorozence“ KZ, a.s. - CVDV, Ústí nad Labem - učebna III.

14. 4. - 15. 4. 2011 Konference „Biomedicínský výzkum“ zámek Větruše, Ústí nad labem
kontakt: Bc. Markéta Rybínová
tel. +420 477 114 104

Cyklické školení „Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví“ a cyklické školení „První pomoc“ je již na 1. pololetí naplně-
no, je možné se hlásit na 2. pololetí.
kontakt: p. H. Hostašová, tel. +420 477 112 046

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


