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Vážení zaměstnanci, milí čtenáři, 

rádi bychom vám popřáli vše nejlepší do nového roku, přede-
vším pak hodně zdraví. Ať je rok 2012 pro každého z vás lepší, 
než ten předchozí. Pro Krajskou zdravotní byl předchozí rok 
2011 obdobím nelehkým, velmi rušným, bohatým na událos-
ti, obdobím složitým a náročným, ale přesto celkově úspěš-
ným. I přes další změny v českém zdravotnictví a překonává-
ní mnoha překážek a těžkostí se celkově dařilo jak v oblasti 
zdravotní péče, tak i hospodářské, kde jsme dosáhli dokonce 
vyšších cílů, než jsme si stanovili. 
V novém roce nemůžeme očekávat žádné zásadní pozitivní 
vlivy zvenčí, spíš naopak. Můžeme očekávat dopady zvýše-
ného DPH se všemi důsledky, další „deformy“ ministra He-
gera a tlak ministerstva zdravotnictví i zdravotních pojišťoven 
na zdravotnická zařízení, tlak na snižování nákladů, přitom 
při očekávání minimálně stejné nebo spíš lepší a dokonalejší 

zdravotní péče na úrovni dnešní doby. Pro nemocnice Krajské zdravotní o to vý-
znamnější výzva, protože jsou sledovaným pilířem zdravotnictví Ústeckého kraje. 
Zaměstnanci Krajské zdravotní ale v minulosti již mnohokrát prokázali, že s pro-
blémy, které každodenní realita, ale i změny a nové okolnosti kladou, si umí rychle 
a dobře poradit. Věříme, že 6300 zaměstnanců naší společnosti bude její oporou 
i v tomto roce, abychom mohli dál pečovat o naše klienty, obyvatele Ústeckého 
kraje, v jejich zdravotních nesnázích. A když už se stanete našimi pacienty, ať jste 
s naší péčí spokojeni. 
Ještě jednou vše nejlepší v roce 2012.

Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. 
a Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a. s.
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Moderní porodnické lůžko v hodnotě 
400 tisíc korun darovala Gynekologicko-
-porodnickému oddělení Krajské zdra-
votní, a. s. Nemocnici Chomutov, o. z. 
společnost Severočeské doly, a. s. Ofici-
ální předání daru se uskutečnilo v pátek 
2. prosince 2011. 

„Jsem rád, že mohu za vedení Krajské 
zdravotní poděkovat přítomným zástup-
cům společnosti Severočeské doly, a. s. 
za dar v podobě porodnického lůžka, 
které jistě ocení nejen zdravotnický per-
sonál, ale i rodičky při příchodu jejich 
potomka na svět“, uvedl Mgr. Radek 

Scherfer, předseda představenstva Kraj-
ské zdravotní, a. s. (KZ, a. s.)
Za společnost Severočeské doly, a. s. 
se slavnostního předání daru zúčastni-
li Ing. Jan Demjanovič, generální ředitel 
a Ing. Rudolf Kozák, zástupce ředitele 
strategie a komunikace. Dárcům podě-
koval také Ing. Eduard Reichelt, ředitel 
KZ, a. s., ale hlavně primář obdarované-
ho oddělení.
„Darem jsme získali moderní, plně polo-
hovatelné porodnické lůžko s možností 
nastavení optimální polohy rodičky při 
porodu. Lůžko splňuje nejrůznější al-
ternativní požadavky, které významně 
zlepší komfort rodičky i zdravotního per-
sonálu“, řekl MUDr. Michal Zeman, Ph.D., 
primář gynekologicko-porodnického od-
dělení chomutovské nemocnice.
V doprovodu primáře a vrchní sestry ná-
sledovala prohlídka oddělení, včetně 
porodnického sálu s novým porodním 
lůžkem.

Jiří Vondra 
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s. 

Gynekologicko-porodnické oddělení obdrželo dar
Nemocnice Chomutov

Zástupci společnosti Severočeské doly, a. s. a Krajské zdravotní, a. s.

V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem se gratulovalo. 
Za prvními miminky letošního roku přišli v doprovodu vedení 
Krajské zdravotní, a. s. zástupci Ústeckého kraje a Ústí nad 
Labem.
Za Ústecký kraj přišla s gratulací, květinami a finančním da-
rem jeho hejtmanka Jana Vaňhová a za město Ústí nad Labem 
primátor Mgr. Vít Mandík. Malé občánky vybavili do života ne-
jen přáním zdraví a štěstí, ale i hodnotnými finančními dary. 
Ty hodlají maminky, jak Petra Michlerová, tak i Tereza Ikrová, 
využít k nákupu dětských výbaviček. Prvním miminkem Ús-
teckého kraje se stal časem 0:01 hod. Sebastian Michler, ná-
sledovaný první občankou města Ústí nad Labem 2012 Leon-
týnou Ikrovou, která se narodila v 7:38 hod.
Za KZ, a. s. blahopřáli a květiny maminkám předali předse-
da představenstva Mgr. Radek Scherfer a ředitel společnosti 
Ing. Eduard Reichelt.

redakce Infolistů

První občánci v roce 2012 v Ústeckém kraji
Masarykova nemocnice

< Sebastian 
 Michler

 leontýna  
iKrová <	  
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Semináře, Sympózia, Kongresy

Zúčastnilo se ho 45 očních lékařů 
a 30  zdravotních očních sester celého 
ústeckého regionu, letos poprvé přijali 

účast i oční optici. Odborné přednášky se 
týkaly převážně operací šedého zákalu, 
diagnostiky a léčby glaukomu, léčby cév-
ních onemocnění v očním lékařství. Vá-
ženými hosty setkání byli MUDr. Jiří Cen-
delín, CSc., působící na klinikách v Praze 
a Plzni, MUDr. Jiří Nováček z Ústřední 
vojenské nemocnice v Praze, MUDr. Jitka 
Pokorná z dětské ambulance oční kliniky 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
a bývalý senátor parlamentu, ale stále 
odborník v oftalmologii MUDr. Pavel Su-
šický. MUDr. Cendelín vysvětloval kole-
gům současný stav teorie akomodace 
a její objektivní měření s přihlédnutím 
i k možnostem její náhrady. MUDr. Pokor-
ná referovala o progresivní léčbě vrozené 
neprůchodnosti slzných cest u malých 
dětí. Z Krajské zdravotní, a. s. přispěli 
přednáškami MUDr. Lidmila Procház-
ková, jež nastínila posudková kritéria 
v oftalmologii, MUDr. Martina Závorková 

a MUDr. Martin Hovorka se věnovali dia-
betickým očním komplikacím a věkem 
podmíněné makulární degeneraci. Vel-
kým přínosem byla přednáška MUDr. Fi-
lipa Cihláře z radiodiagnostického praco-
viště Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, jenž spolupracoval s mosteckými 
v léčbě pacientů s karotidokavernozní 
píštělí. Z domácích měli po přednášce 
MUDr. Lucie Drtíková, MUDr. Jitka Kout-
ská a třemi přednáškami o nově zavádě-
ných léčebných postupech přispěl primář 
Radomír Mach. Prosincový termín je sice 
nevlídný pro cestování za krásami Mos-
tecka a poznávání jeho upraveného a re-
kultivovaného okolí, ale při předávání si 
odborných poznatků a zkušeností je toto 
předvánoční období vhodnou dobou 
k bilancování výsledků. V příštím roce se 
již 4. tradiční setkání bude konat 7. pro-
since, tedy opět první prosincový pátek. 

Renáta Křičková 
vrchní sestra  

oční oddělení 
Nemocnice Most, o. z. 

Oční lékaři a sestry měli v Mostě sympozium
Nemocnice Most

V pátek 2. prosince 2011 probíhalo v kinosále mostecké nemocnice pod patronací 
MUDr. Luďka Hyky tradiční Mostecké oftalmologické setkání, které zorganizovalo 
oční oddělení mostecké nemocnice vedené primářem MUDr. Radomírem Machem. 

Letošním seminářem jsme vyzkoušeli 
nejen možnosti Větruše, ale i spoluprá-
ci s místními sponzory (AZ Sanace a. s.) 
a v neposlední řadě s Městem Ústí nad 
Labem, které uhradilo pronájem prostor 
a umožnilo noční provoz lanové dráhy 
na Větruši.

Hlavní náplní letošního semináře byl 
samozřejmě odborný program. Úvod-
ní přednáška prim. Housera hodnoti-
la činnost traumacentra v posledním 
roce s důrazem na možnosti spolupráce 
s ostatními nemocnicemi v našem kraji. 
Následující přednášky se zabývaly mož-
nostmi ošetření úrazů horních končetin 
a obličejového skeletu. V tomto bloku 
se představili i naši hosté z Traumatolo-
gické kliniky v Drážďanech (doc. Schnei-
ders), stomatochirurgové naší nemocnice 
(dr. Borovec) a kolegové ze stomatochi-
rurgické kliniky v Drážďanech (doc. Leon-
hardt). Po přestávce byly první příspěv-
ky věnovány možnostem přeshraniční 
spolupráce (ing. Zeman, Prof. Rammelt), 
další ukázaly naše možnosti v operační 
léčbě závažných poranění dolní končeti-

ny a infekčních komplikací v traumatolo-
gii. V této části programu nás seznámil 
dr. Bartoš z ortopedického oddělení ne-
mocnice v Mladé Boleslavi s prvními zku-
šenostmi s artroskopií kyčelního kloubu 
a představil tím novou oblast našeho zá-
jmu. Nepřehlédnutelným příspěvkem se 

stala přednáška Prof. Rammelta z Trau-
matologické kliniky v Drážďanech vě-
novaná problémům při léčení poranění 
kotníků.
Diskuse k předneseným tématům pro-
bíhala v neformálním duchu při spo-
lečenském večeru, který následoval 
po odborné části. Plánovaná večeře se 
neplánovaně změnila ve večeři pracovní, 
kde se nejen probíraly možnosti dneš-
ní traumatologie, ale hlavně hodnotila 
naše dosavadní spolupráce s kolegy 
z Traumatologické kliniky v Drážďanech 
a její další možnosti. Radost nám udělala 
účast doc. Leonhardta ze stomatochirur-
gické kliniky TU Drážďany, kterou jsme 
po domluvě s prim. Nátkem připravova-
li již delší dobu. Doufáme, že jsme tím 
pomohli nastartovat spolupráci v dalším 

oboru a že naši stomatochirurgové posílí 
naše pracovní výpravy do saské metropo-
le. Co se týká spolupráce v traumatologii, 
udělali jsme společným seminářem další 
krok a víceméně jsme se v této oblasti 
dostali do nejvyšší fáze oficiální pře-
shraniční spolupráce probíhající v rám-
ci mezinárodního projektu (viz Infolisty 
12/2011). Bohužel z německé strany ne-
jsou účastníkem tohoto projektu přímo 
kliniky Technické univerzity, takže naše 
aktivity jsou založeny na osobních vzta-
zích a přátelských kontaktech, ale ne-
mohou být zatím podporovány oficiálně 
(tím pádem ani finančně) z uvedeného 
projektu. Naším cílem bude tuto situaci 
ve spolupráci s vedením naší nemocnice 
a KZ, a. s. změnit.
Krajský traumatologický seminář 2011 je 
za námi. Vydařil se díky úsilí organizáto-
rů, podpoře stálých i nových sponzorů, 
kvalitní přípravě a prezentaci přednáše-
jících, špičkové technické podpoře týmu 
Michala Vodáka a solidnímu zázemí 
Větruše. Všem zúčastněným patří podě-
kování naše a téměř stovky účastníků 
z nemocnic a ambulancí našeho kraje, 
Mělníka, Českých Budějovic, Mladé Bole-
slavi a České Lípy. Držme si palce do dal-
šího, jubilejního ročníku.

MUDr. Petr Obruba 
Traumatologické centrum  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Krajský traumatologický seminář 2011
Masarykova nemocnice

14. ročník tradičního traumatologického semináře, pořádaného II. chirurgickým 
oddělením – traumatologickým centrem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 
se konal 1. prosince 2011 na výletním zámečku Větruše. Tato lokalita byla zvolena 
vzhledem k plánované účasti kolegů z Drážďan a zároveň k otestování prostor před 
příštím ročníkem, který by měl být připomínkou 60 let samostatného traumatologic-
kého oddělení v Ústí nad Labem. 

Prim. PD Dr. med. habil. Stefan rammelt při společné operaci  
s MUDr. lubomírem Koppem na našich operačních sálech

Prim. PD Dr. med. habil. Wolfgang 
Schneiders při své přednášce

MUDr. Jiří cendelín, cSc.

Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z. pořádalo 9. 12. 2011, ve spolupráci s Klini-
kou ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, 
ČLK a ČAS, 18. odbornou konferenci na téma „Novinky 
v chirurgii sluchu a baze lební“. Schéma konference 
bylo zaměřeno nejen na odborníky v oboru ORL, kteří 
se zabývají touto tématikou, ale i na ty, které zajímají 
současné trendy v tomto oboru. 
Akce se zúčastnilo na 50 lékařů a sester z celé republiky. 
Nosnými tématy konference byly zejména nové postupy 
ve středoušní chirurgii a chirurgii baze lební, se zaměře-
ním na nové technologie a materiály.
Velmi významná byla zejména přednáška 
prof. MUDr. Jana Betky, DrSc., přednosty Kliniky ORL a chi-
rurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole – o komplexní 
léčbě vestibulárního schwannomu sluchového nervu, 
od chirurgie po rehabilitaci. Zde se tematicky, meziobo-
rově diskuze účastnil i za neurochirurgii doc. MUDr. Mar-
tin Sameš, CSc.
Krom hodnotných informací z přednášek a i diskuzí mimo 
program konference si účastníci odváželi i kreditní body, 
které budou do budoucna nutné pro splnění celoživotní-
ho vzdělávání a bude nutno jich mít více než nyní.

18. odborná konference „Novinky v chirurgii sluchu a baze lební“

Prim. MUDr. Karel SlámaProf. MUDr. Jan Betka, DrSc.

Prim. MUDr. Karel Sláma 
oddělení ORL, Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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Semináře, Sympózia, Kongresy

Personální změny v KZ, a. s.

Bc. Lenka Benešová 
vedoucí odboru personalistiky a mezd KZ, a. s.
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Nemocnice Most, o. z.
Jana Smoleková
se stala vrchní sestrou  
oddělení endoskopie.

MNUL, o. z.
MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
se stal primářem  
Úrazového centra.

MNUL, o. z.
Anna Valterová
se stala vrchní sestrou 
Emergency.
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MNUL, o. z.
Martina Jůzová 
se stala staniční sestrou  
oddělení gastroenterologie.  o

d 
1.

 1
. 2

01
2

Nemocnice Teplice, o. z.
Prim. MUDr. Petra Duchková 
se stala primářkou  
kožního oddělení.

Nemocnice Most, o. z.
Gabriela Scheithauerová
se stala vedoucím zdravotním 
laborantem.

MNUL, o. z.
Bc. Soňa Brabcová 
se stala vrchní sestrou  
Úrazového centra.
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MNUL, o. z.
Mgr. Olga Mučicová
se stala vedoucím  
lékárníkem.
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Nemocnice  
Chomutov, o. z.
Růžena Thumsová
se stala vrchní sestrou 
na rehabilitačním lůžkovém oddělení.
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Krajská zdravotní, a. s.
Ivan Malý 
se stal náměstkem pro řízení 
a správu majetku.

Z výše uvedeného je patrné, že dob-
ře zvládnutá komunikace napomáhá 
k utváření vztahu důvěry mezi sestrou 
a pacientem. Tento vztah důvěry je pev-
ným základem pro poskytování kvalitní 
ošetřovatelské péče. Ač se předešlá věta 
může zdát jako často využívaná fráze, 
skrývá se za ní pravda nemocničního 
lůžka. Neboť jen pacient, který má pocit, 
že o něj pečuje empatická, profesionální 
a vhodně komunikující sestra, se stává 
aktivně spolupracujícím a plně se podílí 
na své léčbě. 
Komunikace nabývá ještě větší důležitos-
ti, ošetřujeme-li klienty s různými druhy 
smyslového či mentálního postižení. Pak 
hledáme optimální komunikační rovinu, 
abychom pacientovi zprostředkovali kva-
litní příjem informací o diagnostických 
a léčebných postupech. 
Pokud se setkáme s pacientem se slu-
chovým postižením (těžší nedoslýcha-
vostí či hluchotou), můžeme z neznalosti 
nabýt dojmu, že je to člověk nechápavý, 
popletený, nervózní… Je to tím, že má 
mnoho práce se zpracováním informací, 
orientací v rozhovoru a působí mu to da-
leko větší námahu, než člověku s normál-
ním sluchem. Proto bychom při komu-
nikaci s nedoslýchavými pacienty měli 
dodržovat několik zásad, které pomohou 
nedoslýchavým lépe porozumět obsahu 
sdělení a cítit se dobře jako komunikační 
partner.

Desatero pro slyšící členy roDiny 
a spolupracovníky sluchově 
postižených osob:
1. Při rozhovoru se sluchově postiže-

ným člověkem vyslovujte zřetelně, 
nezvyšujte hlas a neměňte rychlost 
řeči.

2. Nezačínejte rozhovor se sluchově 
postiženým člověkem, je-li k vám 
obrácen zády nebo ze strany. Dbejte 
na to, aby viděl zepředu, že na něj 

mluvíte. Pokud se na vás nedívá, 
upozorněte ho třeba jemným doty-
kem. Váš obličej by měl být dobře 
osvětlen, nestavte se zády k oknu.

3. Mnohdy ani dobře slyšící člověk není 
schopen vnímat potřebné informace, 
mluví-li více lidí najednou, nebo je-li 
rozhovor rušen hudbou či hlukem. 
Vnímat řeč pomocí sluchadla a ode-
zírat je značně namáhavé. Proto, 
pokud je to možné, vypněte všechny 
zdroje zvuku. Při jednání více osob 

se sluchově postiženým člověkem 
nemluvte najednou, ale vždy jeden 
po druhém.

4. Ujistěte se, že váš sluchově postiže-
ný partner všemu dobře porozuměl. 
Potřebné informace případně opa-
kujte bez nervozity, nebo pozměňte 
stavbu věty či použijte jiná slova.

5. Jste-li se sluchově postiženým člo-
věkem ve společnosti dalších osob, 
dbejte na to, aby se i on zúčastnil 
rozhovoru. Sdělte mu, o čem je řeč 
(případně použijte i písemné sděle-
ní).

6. Na pracovišti nenechávejte slucho-
vě postiženého člověka bez pomoci. 
Postarejte se o to, aby dostal všech-
ny potřebné informace a důležitá 
sdělení.

7. Nezapomínejte ani v zápalu vzájem-
né diskuse na to, že rozhovor vyžadu-
je od sluchově postiženého člověka 
plné soustředění, které vyvolá brzy 
únavu. Oddechový čas při důležitých 
jednáních využijí rádi i slyšící lidé.

8. Povzbuzujte sluchově postiženého 
člověka, aby využíval všechny do-
stupné kompenzační pomůcky a pro-
středky sociální rehabilitace.

9. Indukční smyčky v konferenčních 
a společenských sálech, divadlech, 
kinech nebo kostelech usnadňu-
jí sluchově postiženým lidem lépe 
rozumět sledovanému pořadu. Po-
kuste se vcítit do situace sluchově 
postiženého člověka. Snáze tak po-
rozumíte jeho potřebám. 

10.  Vaše trpělivost a porozumění jsou 
předpokladem pro vytváření dobrých 
mezilidských vztahů.

Použitá literatura: 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. 
Desatero pro slyšící členy rodiny a spo-
lupracovníky sluchově postižených osob 
[on-line]. 
http://www.snncr.cz/com/snncr/userfi-
les/file/PlakA3proint1.pdf

Bc. Barbora Mudrová 
hlavní sestra 

Nemocnice Děčín, o. z.

Umíme komunikovat s nedoslýchavým pacientem?
Nemocnice Děčín

Jakékoli somatické onemocnění nepůsobí jen tělesné potíže, ale ovlivňuje psychiku 
i prožívání a chování nemocného. Nemoc obecně působí jako zátěž, s níž se nemocný 
snaží vyrovnat. S tímto může být pacientovi nápomocna sestra. Její nezastupitelnou 
rolí je (díky znalostem problematiky psychologie nemoci a komunikace s nemoc-
ným) poskytnout nemocnému prostor, vyslechnout jeho stesky a dodat mu naději, 
že obtížnou situaci zvládne. 

Bc. Barbora Mudrová
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„Víte, lidé mají tu trpělivost hledat v písku 
diamanty nebo perly v moři, ale aby hledali 
v lidech vzácné a podivné dary od pánabo-
ha, aby nepřišly nazmar, to je ani nenapad-
ne. A to je veliká chyba.“ 

Karel Čapek

Dobrovolnictví má řadu forem, některé jsou 
více či méně viditelné a rozšířené. Dobrovol-
nictví začíná jednoduchou pomocí starému 
člověku s nákupem, úklidem před domem, 
přes každotýdenní či každodenní návštěvu 
dlouhodobě nemocných, až po sponzorová-
ní dobrovolných aktivit či věnování finanční 
částky některé z charitativních organizací. 
Schopnost darovat svůj čas a práci má každý 
člověk. Jen se projevuje a liší v míře a  v tom, 
jakou formou jsme schopni tak učinit.

Obyčejní lidé dělají neobyčejné věci…
Nemocnice Most

ČinnOST DObROVOLníKa V neMOCniCi 
Má ObOuSTRanný PřínOS. Přináší 
KOnKRéTní POMOC TOMu, KDO Ji 
POTřebuJe, aLe ZáROVeň POSKyTuJe 
DObROVOLníKOVi POCiT SMySLuPLnOSTi.

Jedním z hnacích mechanismů byl zájem 
nahrazovat nebo podporovat selhávající 
orgány. Hlavní funkcí ledvin v organismu 
je očištění krve od odpadních látek, které 
se v ní hromadí (draslík, močovina atd.). 
Tyto látky vylučujeme spolu s přebyteč-
nou vodou v podobě moči. Tak ledviny 
regulují i množství vody v těle.
Pokud dojde k selhání jejich činnosti 
(dočasnému nebo trvalému), je doslo-
va životně nutné funkci ledvin nahradit. 
Dnes k tomuto účelu slouží především 
tzv. dialýza, tj. proces odstraňování zplo-
din metabolismu z těla umělou cestou. 
Představme si igelitový sáček s jemný-
mi póry. Tento sáček je naplněn tekuti-
nou – např. krví, jež obsahuje škodlivé 
látky. Sáček vložíme do misky s vodním 
roztokem. Škodlivé látky prostupují póry 
sáčku a putují do misky tak dlouho, do-
kud není dosaženo koncentrační rovno-
váhy, tzn. obsah škodlivých látek je v krvi 
a vodném roztoku stejný. Tato činnost je 
u zdravých jedinců vykonávána ledvina-
mi. Dojde-li k selhání ledvin, musí být 
krev čištěna uměle, pomocí speciálního 
vybavení. Jsou používány dvě hlavní for-
my dialýzy: hemodialýza a peritoneální 
dialýza.
Kontinuální eliminační metody, které 
nahrazují funkci ledvin, jsou v intenziv-
ní medicíně výhodnější a nedochází při 
nich k nefyziologickým prudkým výkyvům 
v iontové a acidobazické rovnováze. Ztrá-
tu exkretorické funkce ledvin lze nahradit 
CRRT (CONTINUOUS RENAL REPLACE-
MENT TERAPIES) nebo transplantací led-
viny. Principem CRRT je HEMOFILTRACE, 
metoda k očištění krve používá filtraci.
Anesteziologicko-resuscitační oddělení 
děčínské nemocnice poskytuje širokou 
škálu medicínských výkonů a služeb. 
Lůžková část byla uvedena do provozu již 
v r. 1983. Oddělení zajišťuje resuscitač-
ní a intenzivní péči s kapacitou 5 lůžek 

a 1 lůžko určené pro urgentní 
příjem. Erudovaný personál 
v oboru anesteziologie a re-
suscitace poskytuje moderní 
léčbu o pacienty v kritickém 
stavu, kdy selhávají základní 
životní funkce. Tyto funkce 
musí být nahrazeny přístro-
jovou a monitorační technikou, která 
monitoruje vitální funkce pacienta a jsou 
podpořeny léčivy a speciálními léčebný-
mi postupy a výkony.

V minulosti naše oddělení využívalo 
v rámci eliminačních metod intermitent-
ní, extendované dialýzy s nízkou účin-
ností. CRRT se využívaly na principu di-
fuze nebo konvekce na přístroji Prisma 
Hospal. V rámci modernizace a zlepšení 
péče o pacienty byl dialyzační přístroj na-
hrazen Multifiltrate-Basic.
Systém multiFiltrate je speciálně navržen 
k dlouhodobému použití na jednotkách 
intenzivní péče a dalších zařízeních vyu-
žívajících terapie s mimotělním čištěním 
krve. Jeho kompaktní design dovoluje 
snadnou obsluhu a vyhovuje potřebám 
jednotky intenzivní péče, kde je často 
omezený prostor. Přehledné uspořádání 
ovládacích prvků a indikátorů ve spoje-
ní se softwarově řízeným uživatelským 
spojením se softwarově řízeným uživatel-
ským menu zajišťuje nekomplikovanou 
obsluhu, díky níž může se systémem mul-
tiFiltrate pracovat i sesterský personál bez 
zvláštních zkušeností v oblasti dialýzy.

Použitá literatura:
CRRT – MUDr. Ivan Novák 
Náhradní funkce ledvin – Major M., 
Svoboda L.
Vnitřní lékařství – Pavel Kelner a kolektiv
Ošetřovatelství v intenzivní péči – 
Gabriela Kapounová

Petra Masařová 
všeobecná sestra 

anesteziologicko-resuscitační oddělení 
Nemocnice Děčín o. z. 

Kontinuální eliminační metody v intenzivní péči 
Nemocnice Děčín

Intenzivní medicína se začala vyvíjet z potřeby starat se o nemocné, u kterých jsou 
ohroženy základní životní funkce nebo došlo k jejich selhání. Vývoj intenzivní medi-
cíny akceleroval během posledních 20 let a souvisí s průnikem nových technologií 
do diagnostiky a léčby nemocných. 

KOnTinuáLní eLiMinaČní MeTODy 
V inTenZiVní PéČi (COnTinuOuS RenaL 
RePLaCeMenT TeRaPieS = CRRT) 

HeMODiaLýZa – DOCHáZí K PřeSTuPu 
LáTeK Z KRVe DO DiaLyZaČníHO 
ROZTOKu PřeS POLOPROPuSTnOu 
MeMbRánu.

HeMODiaFiLTRaCe – VyužíVá FiLTRaCi 
a DOCHáZí K PřeSTuPu LáTeK – SPOJení 
HeMOFiLTRaCe a HeMODiaLýZa.

Pracoviště Aro ˆ ˇ

je plný trápení a úzkosti. Dobrovolnickou 
činnost mohou vykonávat studenti, lidé 
pracující i nezaměstnaní, ženy na mateřské 
a rodičovské dovolené, lidé v předdůcho-
dovém i důchodovém věku, kolektivy firem. 
Nezáleží na tom, v jakém oboru až doposud 
pracovali, či jakou absolvovali praxi. Zkrátka 
kdokoliv, kdo má chuť a možnost věnovat 
část svého volného času prospěšné činnos-
ti. 

Rok 2011 byl vyhlášen jako Evropský rok 
dobrovolnictví. 
Pod vedením koordinátorky dobrovolnic-
kého centra Nemocnice Most, paní Daniely 
Kováčové, se v tomto roce činnost dobro-
volnického centra nejenom stabilizovala, 
ale dále se rozvíjela. Evropský rok dobro-
volnictví ukončilo dobrovolnické centrum 
svým druhým pracovním setkáním „Mosty 
2011“. Setkání dobrovolníků, koordináto-
rů, zástupců spolupracujících organizací, 
zástupců středních škol, DC Diakonie Most 
a vedení nemocnice se konalo 2. prosince 
2011. Na tomto setkání vedení nemocnice 
také poděkovalo dobrovolníkům za jejich 
záslužnou a nezištnou práci. 
Společná akce dobrovolnického centra 
na konci roku 2011 „Nemocnicí chodí Miku-
láš“ se konala 5. prosince. Tuto akci uspo-
řádali dobrovolníci pro dětské a letos i pro 
dospělé pacienty. Pro pacienty to bylo pří-
jemné zpestření pobytu v nemocnici a při-
pomenutí si blížících se vánočních svátků. 
A jak hodnotili dobrovolníci? „Za ty úsměvy, 
nadšení, ale i dojetí pacientů všechna tato 
činnost stojí“. 
Evropský rok dobrovolnictví 2011 končí – 
dobrovolnictví pokračuje!

Marcela Šárová, hlavní sestra 
Daniela Kováčová, koordinátorka DC 

Nemocnice Most, o. z.

bylo otevřeno dobrovolnické centrum v Ne-
mocnici Most. 
V současné době můžeme v mostecké ne-
mocnici potkat několik desítek dobrovolní-
ků. Věnují se jako společníci hospitalizova-
ným dětem i dospělým pacientům. Povídají 
si s nimi, malují, hrají stolní hry, zpívají nebo 
hrají divadlo. Hospitalizovaní senioři mo-
hou s dobrovolníky trénovat paměť, děti si 
s nimi vyrábějí přívěsky a korále. Vítaná je 

také pomoc dobrovolníků 
při přípravě jednorázových 

akcí, kulturních programů a koncertů. Pro 
nás všechny je existence těchto dobrovol-
ných pomocníků příjemným zjištěním, že 
navzdory všemu není dnešní doba jen o pe-
nězích a honbě za kariérou. Můžeme si jen 
přát, aby šikovných dobrovolníků ve zdra-
votnictví neubývalo. Jsou zde potřeba víc, 
než si kdokoliv z nás umí představit.
Činnost dobrovolníka v nemocnici má obou-
stranný přínos. Přináší konkrétní pomoc 
tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň posky-
tuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je 
zdrojem nových zkušeností a dovedností 
a obohacením v mezilidských vztazích. 
Posláním dobrovolnického programu je vná-
šet do nemocnice více lidského kontaktu, 
přispět ke zlepšení psychosociálních pod-
mínek pacientů na lůžkových odděleních, 
vyplňovat volný čas nemocného, pomáhat 
překlenout náročné chvíle a přispět k lepší-
mu průběhu a efektu léčby. 
Dobrovolník je člověk, který se svobodně 
rozhodl věnovat svůj čas, energii a schop-
nosti ve prospěch druhého člověka a svou 
pomoc poskytuje bezplatně. Dobrovolník 
v nemocnici nenahrazuje práci zdravot-
nického personálu, ale snaží se přispět 
ke zlepšení kvality života pacienta ochotou 
naslouchat, promluvit si o obyčejných vě-
cech nebo jen tak pobýt s člověkem, který 

Dobrovolnictví je v řadě zemí světa pova-
žováno za jednu z občanských ctností, je 
samozřejmou součástí běžného života. 
Solidarita a vzájemná pomoc tvoří základ 
existence lidské společnosti i všech nábo-
ženství. Kořeny dobročinnosti můžeme najít 
už ve starém Řecku. Historie organizované 
dobročinnosti sahá do období raného stře-
dověku. Její počátky jsou spjaty s církví, 
institucí, která má starost o blaho jiných 
zakotvenou ve svém poslání. Od 19. století 
dochází k výraznému rozvoji organizované 
vlastenecké aktivity a vzniká velké množství 
spolků, nadací a občanských asociací. Být 
součástí některé z těchto aktivit bylo poklá-
dáno za čest i vlasteneckou povinnost. 
Po roce 1989 se začal opět projevovat zájem 
občanů o jiný životní styl i o rozvoj tradič-
ních humanistických hodnot. A jako jedna 
ze základních byla znovuobjevena přirozená 
lidská potřeba pomáhat ostatním a zajímat 
se o svět okolo. Někteří lidé začali hledat 
způsoby seberealizace, ve kterých by mohli 
využít svých dovedností a znalostí. Vznikly 
nové neziskové organizace, které stavějí 
svoji činnost na nadšení pro věc a na po-
moci dobrovolníků. Vznikají dobrovolnická 
centra, která jsou specializovaná na určitou 
skupinu lidí či druh činnosti. V roce 2009 
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Když musí být dítě hospitalizované v ne-
mocnici, není to nic radostného pro něj 
samotné ani pro jeho rodiče. Ke zdravot-
ním problémům, které k tomuto vedly, 
se přidá strach z nového prostředí a ne-
známých lidí, nejistota, ztráta domácího 
zázemí. 

Na dětském oddělení děčínské nemocni-
ce mají maminky možnost být ubytované 
se svými dětmi, výrazně tak podporují 
celý léčebný proces. Je známo, že psy-
chická pohoda a klid malých i velkých 
pacientů je nedílnou součástí celkové 
terapie. Ošetřující personál si mimo jiné 
klade za cíl navázat kontakt s pacientem, 
snažit se vzbudit jeho důvěru a být mu 
oporou. Při realizaci ošetřovatelského 
plánu je velkým přínosem, když se po-
daří alespoň trochu redukovat strach 
malého pacienta z bílého pláště. V tom-
to ohledu nám práci usnadní „Zdravotní 
klauni“, kteří pravidelně dochází na naše 
oddělení. Pokud bychom měli být kon-
krétní, Zdravotní klaun je občanské sdru-
žení založené Gary Edwardsem, které je 
sponzorované dobrovolnými dárci a pů-
sobí v České republice od roku 1998. 
Dříve než klauni vyrazí poprvé za svými 
pacienty, projdou důkladným školením. 
Připravují se jak po stránce umělecké, 
tak po stránce etické, účastní se různých 
seminářů a zdokonalují se v improvizaci. 
Na oddělení pak přicházejí jako doko-
nale sehraný tým. Navštěvují již větši-
nu malých i velkých nemocnic a to vždy 

po dohodě s jejich vedením. 
Pracují jako dokonalí profesi-
onálové, ačkoli „klaunství“ není jejich 
hlavní profesí. Nosí s sebou hudební 
nástroje, drobné dárky a jsou oblečeni 
do veselých barevných kostýmů. 

Již několikrát jsem měla to štěstí se zú-
častnit návštěvy klaunů u nás na oddě-
lení. Počáteční odstup a nedůvěru dětí 
vystřídaly úsměvy na tváři a uvolnění. 
Co je ale nejdůležitější? Legrace, protože 
smích léčí, smích boří bariéry a navozuje 
důvěru. Zkrátka tají ledy. A děti potře-
bují úsměv. Klauni prošli celé oddělení 
a zvládli vyléčit i doposud neznámé ne-
duhy rodičů. Prohnali se oddělením jako 
svěží vítr a svou bublinkovou desinfekcí 
se postarali o dokonale čisté prostředí.

Jsem ráda, že v dnešní době plné chaosu, 
nervozity a nudných oficialit, které někdy 
přerůstají lidskou stránku, vyšetříme čas 
na rozveselení dětských pacientů.

Sabina Bártů 
dětská sestra 

dětské oddělení  
Nemocnice Děčín, o. z.

Masarykova nemocnice Mikuláš s čertem ve školce
Letos poprvé navštívili děti v naší firemní školce 

Mikuláš s čertem. 
Před jejich příchodem vládlo mezi dětmi lehké napětí, jak to 
všechno vlastně bude, jakou řeknou básničku nebo jestli přece 
jenom zazpívají tu novou písničku… a co když si je bude chtít 
čert odnést v pytli?
Slzičky, které se některým dětem vloudily na tvářičky, však 
rychle oschly a vystřídal je úsměv a záplavy slibů, jak se všichni 
moc a moc polepší.
Zvláště když za každou básničku nebo písničku je Mikuláš od-
měnil velkým balíčkem a čokoládovým adventním kalendářem.
Všichni slíbili, že celý rok budou jenom hodní a poslušní, aby 
příště mohl přijít Mikuláš s dárečkami sám – bez čerta.

Helena Klatovská 
vedoucí odboru služeb 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Dne 8. 12. 2011 navštívil Dětskou kliniku v Ústí nad Labem, oddělení vel-
kých dětí, klaun Ronald McDonald. 
Už při svém příchodu, oblečen do žlutého oblečku a s obrovskými červe-
nými botami, rozzářil úsměvy na obličejích všech hospitalizovaných dětí. 
Po celou hodinu předváděl malým pacientům, ale i jejich rodičům, různá 
kouzla, organizoval úsměvné soutěže a výherce odměňoval drobnými dárky. 
Poté se přesunul na oddělení IMP, aby i zde potěšil nemocné dětičky. Pro-
tože nadšení bylo na dětských tvářičkách viditelné, domluvili jsme se s or-
ganizačním týmem, že toto vystoupení budeme opakovat a od ledna 2012 
se na klauna Ronalda mohou rodiče, děti i zdravotnický personál těšit každý 
druhý měsíc. Takováto oživení běžného chodu oddělení jsou velikým příno-
sem pro nemocné děti, protože jim pomáhají zapomenout na bolest, úzkost 
a strach z neznámého prostředí a tím mnohdy dochází k urychlení léčby. Už 
nyní se těšíme na další vystoupení veselého klauna Ronalda McDonalda.

Marie Lulková 
vrchní sestra Dětské kliniky  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Klaun Ronald McDonald
Masarykova 

nemocnice

Informace	z	akce:
Počet	vyPuštěných	balónků:		 	
	 	 144

Doba	foukání	balónků:		 	
	 	 60	mIn.

Doba	rozDávání	balónků:		 	
	 	 20	mIn.

Počet	nafukujících:		 5

Počet	rozDávajících	osob:		 6

místa	vyPouštění:	
 – ODDěLENí DěTSKé CHIRURGIE – 

DěTSKé ÚRAZOVé CENTRUM
 – OKNA ODDěLENí VěTšíCH DěTí – 

DěTSKá KLINIKA
 – HLAVNí VCHOD DO BUDOVy 

DěTSKé NEMOCNICE (D2)

Dne 9. 12. 2011 se dětští pacienti odděle-
ní Dětské chirurgie – dětského úrazového 
centra a Dětské kliniky Masarykovy nemoc-
nice, o. z. zapojili do celorepublikové akce 
(jednalo se o rekordní pokus organizova-
ný Agency JE5 s.r.o.) „Vypuštění balónků 
s přáním Ježíškovi“. 
Fialové balónky jsme s dětmi vypouště-
li z oken uvedených oddělení na pokyn 
Rádia Impuls v 15:15 hod. Zaměstnanci 
Masarykovy nemocnice se shromáždili 
před hlavním vchodem do budovy dětské 
nemocnice. Akce se, tak jako každý rok, 
uskutečnila díky nadšení zdravotnického 
personálu a za spolupráce studentů VZŠ 
v Ústí nad Labem, kterým patří také podě-
kování.

   Hromadné vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
Masarykova nemocnice

Bylo to příjemné zpestření pobytu dětí 
v nemocnici a připomenutí si blížících se 
vánočních svátků. 

za organizátory  
Mgr. Bc. Michaela Rothová

Zdravotní klauni

ronald McDonaldČert s Mikulášem rozdávali radost i dárečky
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Žáci třetích a čtvrtých ročníků oboru 
Zdravotnický asistent přichystali pod 
vedením odborných učitelek přitažlivý 
program. Akce se zúčastnili přímo jako 
přednášející, nebo jako pomocníci při 
modelových situacích záchrany života. 
Řada žáků také působila jako průvod-
ci po škole, přijímali žáky a odváděli je 
do místností, kde probíhaly přednášky 
s prezentacemi na jednotlivá témata.
Ohlas mezi žáky základních škol byl růz-
ný, někteří byli nadšeni a aktivně se za-
pojovali do modelových situací či do dis-
kuzí, jiní to brali jako příjemně strávené 
dopoledne bez učení.
Největší ohlas měla přednáška s názvem 
Vodní dýmka – moderní, ale nebezpeč-
ná epidemie. V úvodu této přednášky se 
přednášející učitelka, Mgr. Alena Pješ-
čáková, ptala posluchačů, kde by nejra-
ději oslavili své narozeniny s kamarády. 
Vyvolala diskuzi, ze které vyplynulo, že 
nejraději slaví narozeniny u sebe doma, 
ale pouze bez přítomnosti rodičů. Právě 
proto, aby se mohli věnovat zakázaným 
aktivitám – jak všichni jistě známe „za-
kázané ovoce chutná nejvíce“. Většina 
z nich byla velice překvapena zjištěním, 
že vodní dýmka je nebezpečnější než ci-
garety a více jak polovina z nich zkuše-
nost s vodní dýmkou přiznala. Přednáška 
byla velmi zajímavá a žáky velice zauja-

la. V oblasti prevence nádorového one-
mocnění se ale ukázalo, že řada z nich 
neměla o tomto problému ani nejmenší 
tušení. Z této přednášky si žáci odnesli 
cenný poznatek, jak se například provádí 
samovyšetřovací metoda. Zájem o tuto 
problematiku byl však u jednotlivých 
žáků odlišný. Osvěta v této oblasti je pro-
to na místě. Proto byly pro žáky připrave-
ny i osvětové letáky obsahující nejdůleži-
tější informace.

Měli jsme možnost vyslechnout si i před-
nášku o KPR (kardiopulmonální resusci-
taci). Na žáky to působilo, jako by se s tím 
nikdy nesetkali, a to ani v televizi. Proto 
i zde pro ně byly připraveny osvětové le-
táky obsahující nejdůležitější informace 
a navíc měli možnost si vše vyzkoušet 
na figuríně prakticky. Někteří účastníci 
si nechali změřit krevní tlak, míru oxidu 
uhelnatého v plicích nebo si zacvičili 
s fyzioterapeutem na míčích. Sami si tak 
mohli ověřit, jaký vliv má na jejich organi-
smus kouření, málo pohybu apod. 
Zajímavá byla i přednáška o viru HIV. Bylo 
zajímavé se dozvědět o velkém počtu na-
kažených lidí v republice, ale i ve světě. 
Plno lidí totiž žije s vědomím, že AIDS je 
až někde v Africe, a tudíž že jich se tato 
nemoc netýká, ale to je velký omyl. 
Lze jednoznačně konstatovat, že Den 
zdraví svůj cíl splnil. Ukázalo se, že tato 
akce již vstoupila do povědomí školské 
veřejnosti. Počet škol, které mají zájem 
se zúčastnit, každým rokem totiž narůs-
tá.
My všichni společně doufáme, že před-
nášky alespoň někoho oslovily natolik, 
že si vezme některé věci k srdci a začne 
se jimi řídit, i kdyby to mělo být jenom vy-
nechání jedné cigarety denně. Děkujeme 
všem kantorům i žákům za zorganizování 
této akce, protože osvěty a prevence není 
nikdy dost. Už teď se těšíme na příští rok, 
kdy se Den zdraví bude zase konat.

Pod vedením třídní učitelky  
Mgr. J. Kučerové zpracovaly  

žákyně třídy 3. M: M. Hradcová,  
A. Martínková, K. Podzimková,  

N. Šlapáková. 

Den zdraví v Mostě již tradicí Ortopedické oddělení – operační sál
Nemocnice TepliceDne 30. 11. 2011 se na VOš, OA, SPgš a Střední zdravotnické škole v Mostě konal již 

6. ročník osvětové akce Den zdraví. Zúčastnili se jej žáci druhého stupně základních 
škol mosteckého regionu. Stále více se ukazuje, že věková skupina žáků 8. a 9. tříd je 
velmi ohrožena negativním vlivem požívání alkoholu, kouřením, nezdravou výživou 
i drogami. Cílem této akce je poskytnout v těchto oblastech co nejvíce informací, ale 
také získat praktické dovednosti při poskytování první pomoci a v neposlední řadě 
umět pečovat o své tělo po fyzické stránce.

Proto se raději v článku nepustím do po-
pisování podrobných detailů jednotli-
vých operačních výkonů, protože teprve 
zkušenostmi se člověk učí a zdokonalu-
je. Ale ráda bych vám ukázala práci sestry 
na operačním sále z pohledu, který není 
„běžnému člověku“ tak dobře znám.
Při hledání inspirace a podkladového 
materiálu jsem natrefila na jednu citaci, 
která z mého pohledu vystihuje a popi-
suje práci na operačním sále: 
Niederle: „Operace je práce kolektivní. 
Dobrý výkon je společným dílem ope-
ratéra podporovaného dovednou a har-
monickou spoluprací celé skupiny lidí. 
Každý z nich musí svůj úkol dobře znát 
a plnit. Je ovšem třeba, aby se ke své-
mu zaměstnání hodil a dělal je rád. Pro 
všechny zde platí určitá pracovní i ži-
votní pravidla, mimo jiné také proto, 
aby na operačních sálech nedocházelo 
ke zbytečným úrazům, a aby se předchá-
zelo chorobám z povolání.“
Ale teď už k mému, opravdu stručnému 
popisu. Práce na ortopedickém sále je 

velmi specifická. Vyžaduje logické my-
šlení, odolnost vůči stresu, zachování 
klidu v každé situaci, ale také fyzickou 
zdatnost.
Základní náplní práce ortopedického 
oddělení je poskytování péče v oblasti 
poruch pohybového aparátu. Ortopedie 
je lékařský obor, který se zabývá defor-
mitami vrozenými a získanými, onemoc-
něními funkčními a traumaty systému 
podpůrného a pohybového.
Mezi konkrétní příklady onemocnění, 
kterými se naše oddělení zabývá, bych 
uvedla syndrom bolestivého ramena, 
způsobený poškozením rotátorové man-
žety, syndromem příčně ploché nohy, 
způsobující Hallux valgus, ale především 
artrózou velkých kloubů. Na operačním 
sále tato onemocnění léčíme operativ-
ním zákrokem.
K práci instrumentářky, kromě instru-
mentování, patří i úkoly související 
s provozem operačního sálu. Připravuje 
materiál a nástroje k operaci, stará se 
o údržbu operačních pomůcek a nástro-

Dobrý den milí čtenáři, pracuji na ortopedickém sále jako sálová sestra a i když jsem 
nejmladší člen týmu, rozhodla jsem se napsat článek o náplni naší práce. S prací 
na sále nemám zatím mnoho zkušeností a za instrumentářku se ještě zdaleka nepo-
važuji. Je to běh na dlouhou trať, která je plná radostí i strastí a já bych na ní chtěla 
dospět k cíli = úspěchům. 

Neformální návštěvu primátora města Ústí nad 
Labem Ing. Víta Mandíka uvítalo oddělení ARO 
Krajské zdravotní, a. s., Masarykovy nemocni-
ce, o. z. v poslední pracovní den před Vánoce-
mi. 
Za přítomnosti primáře MUDr. Daniela Nálose 
a MUDr. Jana Procházky předal primátor města 
na oddělení, v den předvánoční, věcné dary.
Anesteziologické oddělení obdrželo z jeho ru-
kou dva velkoplošné televizory, sluchátka a set 
top boxy. Poté si primátor prohlédl oddělení 
a popřál přítomným pracovnicím a pracovní-
kům ARO hezké vánoční svátky.

redakce Infolistů

ing. vít Mandík při předávání daru MUDr. Danielu Nálosovi  
a MUDr. Janu Procházkovi

ARO obdrželo dar od primátora města Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice

Žáci při simulaci

Jedinečná možnost inzerovat v bezplatně šířeném časopise 

s nákladem 5000 ks. Časopis je rozšiřován do všech našich 

odštěpných závodů – nemocnic v Ústeckém kraji.

Ve městech Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov 

se dostává bezplatně na stoly a do stojanů v čekárnách 

ambulancí, na lůžkových odděleních je předáván do ruky 

hospitalizovaným pacientům. Do rukou se tak Infolisty 

dostávají cílové skupině pacientů, odborného lékařského 

a sesterského personálu, ale i široké návštěvní veřejnosti.

Pro bLIžší InforMaCe neJen o CenáCh 

nás konTakTuJTe na:

Inzertní kontakt: inzerce@kzcr.eu

redakce: infolistykz@kzcr.eu

Vedoucí redaktor: Josef.rajchert@kzcr.eu

Tel.: +420 477 112 008

Mobil: +420 731 618 230

 +420 602 421 764

VyužiJTe MiMOřáDnOu MOžnOST inZeROVaT V inFOLiSTeCH

i

jů, odpovídá za hygienicko-epidemiolo-
gický režim na operačním sále. Sálová 
sestra také tvoří spojení mezi operačním 
týmem a okolím. Doplňuje a objednává 
spotřební zdravotnický materiál, zajiš-
ťuje zapůjčení speciálního instrumentá-
ria, potřebného k dané operaci. Stará se 
o konsignační sklad a veškerý inventář 
sálu. K náplni mé práce také patří znalost 
a orientace v administrativě.
Práce instrumentářky je v nespočtu 
ohledů rozdílná od práce na lůžkovém 
oddělení či ambulanci. A protože ještě 
necítím, že bych měla, z mého pohle-
du, dostatek potřebných zkušeností, jak 
jsem již psala, dovolte mi opět citaci: 
Duda uvádí: „Operační sál je místem, 
v jehož magickém prostředí jsou instru-
mentářky nepostradatelnými, tichými 
a spolehlivými průvodkyněmi nemoc-
ných i operatérů.“
Prozatím se s vámi loučím těmito slovy: 
„Milí čtenáři, pokračování… za pár let!“

Ludmila Cháberová 
diplomovaná všeobecná sestra 

ortopedický operační sál 
Nemocnice Teplice, o. z.
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placená inzerce

Pro rok 2012 přichystalo CVDV několik zajímavých akcí, které prezentuje poprvé. Do svého plánu jsme je zahrnuli na zá-
kladě zpětné vazby z dotazníků, které pravidelně vyhodnocujeme.
Jedná se hlavně o akce, které podporují rozvoj sociálních dovedností a mohou tak zlepšit vztahy nejen na pracovišti, ale 
i v osobním životě. 
Vše souvisí se vším a je třeba se tomuto tématu věnovat. Nejde o to se naučit správně komunikovat, ale pochopit tajemství 
komunikačních dovedností, které nám všem nejen usnadní život, ale dokáží i uchopit naše vlastní problémy. 
Komunikace je v podstatě umění, které se musí zdokonalovat a neustále procvičovat. 
• V březnu a opakovaně i v dubnu bude probíhat pod vedením lektorky PhDr. Ivany Honzlové kurz Psychohygieny.  

Kurz by nás měl naučit jak chránit vlastní duševní zdraví a zvyšovat odolnost proti stresu. 

• 14. března se uskuteční i mimořádný seminář Dechová rehabilitace, ve kterém nám Mgr. K. Neumannová z LF UK Olo-
mouc přiblíží rehabilitaci pacientů s dechovými problémy. 

• A ráda bych také zmínila Konferenci Spirituální péče, kterou plánujeme také na březen a přednášky se zaměří na poslá-
ní nemocničních kaplanů a potřeby spirituální péče.

• V únoru se bude konat III. Celostátní konference Emergency, kterou budeme financovat ze zdrojů EU. 

• Po několika letech budeme opakovat v dubnu Metodiku a nácvik neodkladné resuscitace, kterou garantuje Radek 
Urban z ZZS. 

• V červnu, říjnu a listopadu se Mgr. Eva Bendová zaměří na Strasti a slasti v pomáhajících profesích a vysvětlí nám, jak 
se chovat v situacích, které nás ohrožují a zatěžují. 

• V říjnu se budeme učit s PhDr. Ivanou Honzlovou jak správně komunikovat a naučíme se jemnému umění jak neprohrát 
a ustoupit se ctí, nebo naopak vyhrát a neublížit. 

• Pro velký úspěch pak budeme opakovat v listopadu akci s PhDr. Ivanou Honzlovou – Asertivita jako vyzrálý postoj. 

• Dále se pokusíme získat dotaci z EU na konference: Mamologický den, Hojení ran, Péče o matku a dítě a Chirurgické 
obory. 

Mgr. Ludmila Šubrtová, vedoucí Centra výchovy a dalšího vzdělávání (CVDV) KZ, a. s.

2012

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. získala akreditaci MZ ČR k realizaci specializač-
ního vzdělávání pro nelékaře v oboru:
• Klinická genetika – praktická část, určeno pro zdravotní laboranty, garantem vzdělávacího programu je paní Helena Po-

korná – vedoucí laborantka oddělení lékařské genetiky. Akreditace byla udělena na 6 let od 1. 11. 2011–31. 10. 2017. 
Akreditovaným smluvním zařízením pro teoretickou část je NCO NZO Brno.

• Ergoterapie pro dospělé – praktická část, určeno pro ergoterapeuty, garantem vzdělávacího programu je paní Bc. Ale-
na Bendová – vedoucí úseku ergoterapie a fyzioterapie rehabilitačního oddělení. Akreditace byla udělena na 6 let 
od 1. 11. 2011–31. 10. 2017. Akreditovaným smluvním zařízením pro teoretickou část je NCO NZO Brno.

Mgr. Vlasta Mikšová – 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.

CenTRa VýCHOVy a DaLšíHO VZDěLáVání  
KRaJSKé ZDRaVOTní, a. S.



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.

datum odborné a vzdělávací akce KZ, a. s. místo konání

26. 1. 2012 Odborný kurz „Posturální terapie s ohledem na hluboký 
stabilizační systém“ – A

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

26. 1. 2012 Seminář „Hojení ran“ KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z. – vzdělávací 
centrum

31. 1. 2012 VII. Ústecký den ošetřovatelství – malé obory KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
kontakt, přihlášky: fridrich.eva@seznam.cz 
uvést: jméno, příjmení, titul, datum narození, 
pracoviště

1. 2. 2012 Seminář „Bezpečné podání intravenózního léčiva“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
2. 2. 2012 Konference „Rehabilitační ošetřování“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.

2. 2.–26. 4. 2012 Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
9. 2. 2012 Konference „Terapeutické metody v gastroenterologii“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.

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

PODěKOVání JiRP 
V loňském roce, 20. července, se nám v žatecké porodnici narodil syn Mareček, který bohužel krátce po šesti-
nedělí závažně onemocněl a tak byl letecky dopraven do Krajské zdravotní Masarykovy nemocnice v Ústí nad 

Labem. Jeho zdravotní stav byl natolik vážný, že byl hospitalizován na Jednotce intenzivní a resuscitační péče, kde se léčil několik 
týdnů. Za dobu jeho dlouhého pobytu jsem měla tu čest se setkat s profesionální kvalitou všech lékařů a sestřiček a především s je-
jich lidskostí a srdečnou péčí, kterou věnují všem nemocným. Chtěla bych jim také touto cestou z celého srdce poděkovat, že jsem 
mohla být svému synovi nablízku během jeho pobytu na tomto oddělení. Původně jsem nechtěla nikoho jmenovat, abych náhodou 
na někoho nezapomněla nebo někoho neurazila, ale stejně si neodpustím jedno jediné jméno lékaře, které mluví za všechny, a to 
MUDr. Jan Pajerek. 
Na závěr ještě jednou děkuje 

rodina Zimmermannova společně s naším synem Marečkem.

PeRSOnáL ReHabiLiTaČníHO a RDG ODDěLení Je na SVéM MíSTě
Současně se ke své hospitalizaci v Masarykově nemocnici pochvalně vyjádřila i třiaosmdesátiletá pacientka paní Jana Burčová. 
Ta děkuje celému kolektivu lékařů, sester a ostatnímu personálu rehabilitačního oddělení (lůžkové části), pod vedením primáře 
MUDr. Pavla Maršálka, za citlivý, lidský přístup po celou dobu jejího pobytu na tomto oddělení. Současně také vyjadřuje podě-
kování primáři MUDr. Milouši Dernerovi za citlivý zákrok pod „CT“.
„Není vždy samozřejmostí takové jednání s pacientem, s jakým jsem se zde setkala“ sdělila pacientka paní Jana Burčová.

 Napsali jste nám


