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V  pondělí  29.  srpna  se  sešli  zástup-
ci  Krajské  zdravotní,  a.  s.  s  primátory 
a náměstky pěti měst Ústeckého kraje, 
v  nichž má  společnost  své  nemocnice. 
Předmětem  dohodnuté  schůzky  byla 
výměna informací, týkajících se činnos-
ti Krajské zdravotní,  a.  s.,  v návaznosti 
na  prohlášení  primátorů,  zaslané  hejt-
mance  Ústeckého  kraje  Janě  Vaňhové 
a krajským zastupitelům. 
Schůzku svolal nově zvolený předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a. s. 
Radek Scherfer, který si mj. předsevzal 
zlepšení komunikace se zástupci samo-
správ, v jejichž městech sídlí nemocnice 
společnosti. Spolu s ředitelem Krajské 
zdravotní, a. s. Eduardem Reicheltem in-
formovali přítomné primátory a náměst-
ky o aktuálním dění ve společnosti. 
„Jsme zde proto, abychom byli společně 
schopni komunikovat o problémech a ře-
šit je“, uvedl úvodem setkání se zástupci 
statutárních měst Radek Scherfer, nový 
předseda představenstva Krajské zdra-
votní, a. s.
Zástupci měst byli informováni o stavu 
ekonomiky společnosti, o problematice 
poskytování zdravotní péče, ovlivněné 
novou úhradovou vyhláškou, o personál-
ní politice společnosti, způsobu řízení 
Krajské zdravotní, a. s. v novém modelu 
procesního řízení, ale i o změnách v nej-
vyšších orgánech Krajské zdravotní, a. s., 
provedených jediným akcionářem.

Podnět ke společnému setkání primá-
torů a zástupců Krajské zdravotní, a. s. 
dali i zástupci jediného akcionáře, radní 
Ústeckého kraje, které na jednání zastu-
poval Arno Fišera, náměstek hejtmanky 
Ústeckého kraje. „Oceňuji dnešní jed-
nání i skutečnost, že Krajská zdravotní 
není ve sporu s primátory. Po vzájem-
ném jednání se jako největší problém 
ukázala nedostatečná úroveň vzájemné 
komunikace. Věřím, že po dnešním spo-
lečném vyjasnění stanovisek dojde v ko-
munikaci k pozitivnímu posunu“, řekl 
Arno Fišera.
Zástupci Krajské zdravotní, a. s. nejen 
poskytli informace, ale také otevřeně 
odpověděli na konkrétní dotazy zástup-
ců samospráv jak k dění ve společnosti, 
tak k jednotlivým nemocnicím. Snahou 
bylo i nalezení takového způsobu ko-
munikace, který by umožnil operativní 
výměnu informací. Společně proto byla 
dohodnuta další schůzka zástupců zú-
častněných stran, která se na pozvání 
uskuteční na mostecké radnici v polovi-
ně listopadu. 

Schůzky se zástupci Krajské zdravot-
ní, a. s. se zúčastnili Arno Fišera, náměs-
tek hejtmanky Ústeckého kraje, Franti-
šek Pelant, primátor Děčína, náměstek 
primátora Děčína Pavel Sinko, Vít Man-
dík, primátor Ústí nad Labem, náměstek 
primátora Teplic Hynek Hanza, náměstci 
primátora Mostu Karel Novotný a Luboš 
Pitín. Zástupci města Chomutov svou ne-
účast na schůzce předem omluvili.

Jiří Vondra 
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
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Za obsahovou správnost příspěvků plně 
odpovídají uvedení autoři. Děkujeme 
všem, kteří se podíleli na přípravě  
tohoto vydání. 

Milí čtenáři Infolistů,

skončila doba letních prázdnin a pro vět-
šinu z nás i doba dovolených. Při návratu 
k běžnému pracovnímu rytmu si musíme 
připomenout, že v září uplynuly již čtyři 
roky od vzniku Krajské zdravotní, a. s.

Čtyři roky se nezdají jako příliš dlouhá 
doba. Změn, kterými ale musela naše spo-
lečnost projít je až neuvěřitelně mnoho 
a jejich rozsah si vždy uvědomím až při se-
stavovaní nejrůznějších zpráv a přehledů, 
třeba i v souvislosti s bilancováním před-
chozích období. 

Na září připadá také další významný milník Krajské zdravotní. V srpnu před třemi 
lety se v Masarykově nemocnici uskutečnila první robotická operace a září je pak 
spojeno se vznikem Centra robotické chirurgie KZ. Z entuziazmu malého kolektivu 
vedeného primářem Janem Schramlem vzniklo v  krátké době špičkové medicín-
ské pracoviště včetně školicího centra evropského formátu.

Spolu se zástupci vedení společnosti, ale i za účasti Jany Vaňhové, hejtmanky 
Ústeckého kraje, jsme obě výročí prezentovali před novináři, kdy jsme v retro-
spektivě zhodnotili dění v naší společnosti, včetně těch nejaktuálnějších událos-
tí. Věřím, že páté výročí si již připomeneme v trochu klidnější době, s důstojným 
ohlédnutím zpět.

Jsem rád, že mohu konstatovat, že Krajská zdravotní čtyřletou existencí dokazuje 
nejen svou životaschopnost, ale i opodstatněnost, o které někteří při transforma-
ci bývalých příspěvkových organizací Ústeckého kraje pochybovali. Jsem rád, že 
přes prakticky nepřetržitý důraz na ekonomiku a hlavně úspory, zůstává i nadále 
jasnou prioritou Krajské zdravotní poskytování co nejkvalitnější zdravotní péče. 

Sloučení pěti největších nemocnic Ústeckého kraje pod Krajskou zdravotní, a. s. 
byl a stále ještě je velice komplikovaný proces. Jednou z nejdůležitějších výhod 
tohoto spojení musí být celkové zlepšení přístupu k pacientům, jednoduše řečeno 
účinný systém kontroly kvality poskytované péče. V tomto se ale neobejdeme bez 
podnětů, reakcí a třeba i stížností Vás, pacientů i zaměstnanců KZ.

Proto bych chtěl touto cestou nejen upřímně popřát do dalšího období spoko-
jenost pacientům i zaměstnancům, ale také je vyzvat k tomu, aby se na vedení 
společnosti jakoukoliv cestou obraceli se svými podněty, připomínkami, nápady 
či se svými názory na fungování našich zdravotnických zařízení.

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

ZáSTuPCI KZ, A. S. Se SešLI S PrIMáTOry 
A náMěSTKy PěTI MěST ÚSTeCKéhO KrAje

Mgr. Radek Scherfer
předseda představenstva KZ, a. s.

Ing. Vít Mandík
primátor města Ústí nad Labem

Obsah
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Tříleté výročí vzniku Centra robotické chirurgie KZ, a. s.

V letošním roce tedy slavíme tříleté vý-
ročí vzniku centra. Roboticky asisto-
vaná chirurgie (RACH) v ČR začala dne 
31. 10. 2005 v Nemocnici Na Homolce. 
Kromě našeho centra a centra Na Ho-
molce v České republice funguje ještě 
dalších 5 robotických center – Ústřední 
vojenská nemocnice Praha, Fakultní ne-
mocnice U svaté Anny Brno, Nemocnice 
sv. Zdislavy Mostiště, Nemocnice s poli-
klinikou Nový Jičín a Fakultní nemocnice 
Olomouc.
Robotická neboli da Vinci chirurgie zna-
mená minimálně invazivní chirurgickou 
metodu, vhodnou pro operace v dutině 
břišní a hrudní a v dalších špatně dostup-
ných dutinách lidského těla. Nově v rám-
ci ORL i v dutině ústní a hltanu. Zejména 
všude tam, kam je z anatomických příčin 
obtížný přístup při otevřené, případně 
i laparoskopické metodě. Robotické ope-
race jsou pro pacienta vždy šetrnější než 
otevřené, často přesnější a rozsáhlejší 
než laparoskopické a pro operatéra vždy 
ergonomičtější. Zejména z ekonomic-

kých důvodů se v různých částech světa 
robotická chirurgie uplatňuje v různé šíři 
možných indikací. Dalším efektem léčby 
je minimální poškození jiných anatomic-
kých struktur, a tedy zachování funkcí 
jako je udržení moči, zachování sexuál-
ních funkcí a podobně. V případě da Vin-
ci chirurgie má operatér pomocí videozo-
brazení před očima zvětšený, excelentně 
osvětlený obraz operačního pole v HD 
kvalitě, a to ve trojrozměrném zobraze-
ní. To znamená, že lékař vnímá veškeré 
detaily operačního pole, a to v prostoro-
vém zobrazení. Operatér při operaci sedí 
a svá předloktí opírá o polstrované opěr-
ky, v prstech drží v prostoru umístěné 
specifické joistiky, kterými ovládá pohy-
by skoro 40 cm dlouhých a 8 mm tenkých 
nástrojů, jejichž jemné pracovní konce 
kopírují dokonale pohyby simulované 
operatérem v prostoru. Díky převodní-
kům řízených počítačem může operatér 
měnit poměr mezi velikostí pohybu své 
ruky s joistiky a velikostí pohybu nástrojů 
1:1 až 1:10, to znamená, že u nejjemněj-

ší preparace může operatér velmi jemně 
pracovat s nejmenšími tkáňovými struk-
turami. A to všechno bez přirozeného 
třesu nástrojů, díky počítačové filtraci mi-
movolních pohybů. Operace tak probíhá 
s maximální efektivitou.
V Masarykově nemocnici fungují robo-
tické systémy da Vinci dva. V roce 2009 
byl zakoupen robot da Vinci č. 2. Spuš-
těn byl 23. 4. 2009. Do 19. 8. 2011 jsme 
na obou systémech provedli celkem 756 
operací. Na obou robotických systémech 
pracuje tým urologů, chirurgů, gyneko-
logů a lékařů ORL. Ve spektru indikací 
dominuje urologie. Nejčastější operací 
je roboticky asistovaná radikální pro-
statektomie (dVP). Dalšími indikacemi, 
při kterých se používá robotický systém 
da Vinci, jsou: nádorová onemocnění 
ledvin, anatomické anomálie močových 
cest a radikální cystektomie – operace 
močového měchýře pro pokročilý nádor. 
V rámci chirurgie se na robotu provádě-
jí operace tlustého střeva pro karcinom 
(nízká resekce rekta) a žaludku. Tým ORL 
provádí operace kořene jazyka. Tento 
typ operací provádí jako jediní v České 
republice. Gynekologové robota použí-
vají při radikálních hysterektomiích, tedy 
operacích dělohy pro nádor. 
V letech 2008 až 2011 se účastnilo 
operativy celkem 8 proškolených léka-
řů (2x urolog, 2x chirurg, 2x gynekolog, 
2x lékař ORL) a 10 instrumentačních 
sester. Již během prvního roku bylo pa-
trné postupné zlepšování se v daných 
operačních metodách. Jasně to je vidět 
na zkrácení jednotlivých časových úseků 
– příprava systému k operaci, dokování 
robota, založení kapnoperitonea a portů, 
samotná operace. Například čas opera-
ce prostaty po založení kapnoperitonea 
je do 80 minut a plastika ledvinné pán-
vičky do 70 minut. Kladné ohlasy jsou 
patrné i ze strany pacientů – kosmetické 

Live Surgery světového neurochirurga na neurochirurgické klinice 
Masarykova nemocnice

Profesor Fukushima pochází z japonské-
ho Tokia a od roku 1990 působí v USA. 

Dr. Fukushima je považován za jed-
noho z nejnadanějších neurochirurgů 
toho specializovaného oboru, vychoval 
a ovlivnil celou generaci neurochirurgů 
v mnoha zemích všech kontinentů. Je 
tvůrcem konceptu minimálně invazivní 
neurochirurgie a chirurgie baze lební 
a právě on vyvinul přesnou a jemnou 
operační techniku tzv. key hole surgery, 
neboli „operaci klíčovou dírkou“. Tato 
technika výrazně zlepšila kvalitu života 
pacientů po náročných neurochirurgic-
kých výkonech.

Ve dnech 1.–2. 9. 2011 proběhly v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem čtyři vý-
ukové operace neurochirurga světového jména profesora Takanori Fukushimy z USA. 

Robot da Vinci 

Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc., Mgr. Radek Scherfer a Dr. Takanori Fukushima

Výukové operace sledovalo 40 odborníků 
z 8 zemí světa, přenos operací s komentá-
řem byl též přenášen on-line internetem 
do Číny. 
Neurochirurgickou kliniku Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem si profesor 
Fukushima vybral díky dlouholeté spolu-
práci a společným studijním projektům 
s klinikou v USA a v Japonsku.
Na „Fukushima Live Surgery“ navazuje 
Mikroanatomický kurz v Praze. Mikro-
anatomický direkční kurz trvá dva dny 
a jeho cílem je intenzivní výuka nároč-
ných neurochirurgických operačních pří-
stupů na věrných anatomických modelech 

spánkové kosti s použitím operačního 
mikroskopu a vrtaček jako na skutečném 
operačním sále. Dále je kurz věnován ná-
cviku náročných mikrochirurgických moz-
kových bypassů. Pro lékaře specialisty 
bude novinkou testování speciálních ana-
tomických modelů poprvé v Evropě. Tyto 
modely jsou vyráběny v Japonsku pomo-
cí laserové technologie přesně podle 3D 
modelů skutečných pacientů. Podobnou 
příležitost budou mít odborníci neurochi-
rurgie až v listopadu 2011 v Shanghaji.
Tým lektorů a profesorů tvoří současní 
významní odborníci prof. T. Fukushima 
z USA, prof. T. Mathiesen ze Švédska, 
prof. U. Spetzger z Německa, z České re-
publiky pak doc. Sameš a dr. Vachata 
z MN, prof. Zvěřina z Prahy a doc. Vaverka 
z Olomouce.
Intenzivní práce a studia se účastní 20 lé-
kařů ze zemí západní i východní Evropy 
a USA. Celá akce je pořádána pod zášti-
tou České neurochirurgické společnosti 
a Světové federace neurochirurgických 
společností (World Federation of Neuro-
surgical Societies, WFNS). Neurochirur-
gická klinika MN má prestižní certifikát 
výukového centra WFNS class A od roku 
2008.
Výukové operace i satelitní mikroanato-
mický kurz jsou akce nebývalého rozsa-
hu, současně zviditelňující solidní úroveň 
české medicíny a neurochirurgie.

doc. MUDr. Martin Sameš, CSc. 
přednosta neurochirurgické kliniky 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Dne 19. srpna 2011 Centrum robotické chirurgie KZ, a. s. oslavilo tříleté výročí své 
existence. Toto centrum (CRCH KZ, a. s.) zahájilo svou činnost dne 19. 8. 2008 první 
roboticky asistovanou operací.  Jednalo se o  roboticky asistovanou resekci  tumoru 
ledviny. 

a funkční výsledky, zkrácení doby hospi-
talizace. 
Naše centrum zároveň funguje jako 
školicí centrum pro další týmy z jiných 
zemí. Pořádáme dvou a třídenní školení 
pro celou Evropu a Rusko. Tímto školi-
cím centrem prošlo celkem 39 lékařů 
a 15 sálových sester. Vyškolili jsme celé 
týmy z Vyškova, Olomouce, Brna, Bánské 

Bystrice, maďarské Budapešti, Ukrajiny, 
Slovinska a Ruska. Primář CRCH KZ, a. s. 
Jan Schraml zároveň působí jako proctor 
robotických operací a účastní se prvních 
operací v nově vzniklých centrech robo-
tické chirurgie. Takto provedl první radi-
kální prostatektomie v Bánské Bystrici, 
Maďarsku, Slovinsku, ruském Petrohradě 
a na Sibiři.

CRCH po dobu své existence zvýšilo pres-
tiž KZ, a. s. v očích pacientů i odborné 
veřejnosti. Stalo se nedílnou součástí 
spektra chirurgických výkonů a je příkla-
dem účelné centralizace vysoce specia-
lizovaných výkonů v týmu lékařů napříč 
celou KZ, a. s.

MUDr. Marek Broul 
Centrum robotické chirurgie KZ, a. s.
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Až nyní okolnosti dovolili vrátit se k rea-
lizaci progresivního směru moderní me-
dicíny. Krajská zdravotní, a. s. – Masary-
kova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
zprovozněním jednodenní chirurgie včas 
zachytila celosvětový trend poskytování 

tohoto druhu péče a je jednou z mála ne-
mocnic, která má toto samostatné zdra-
votnické pracoviště, včetně dvou přileh-
lých operačních sálů.
„Jsem rád, že mohu být u zavádění jedné 
z nejmodernějších služeb v možnostech 
českého zdravotnictví. Doufám, že bu-
dou naši pacienti spokojeni a jednoden-
ní chirurgie bude výhodou pro ně i naše 
zdravotníky“, uvedl během představová-
ní oddělení zástupcům médií Mgr. Radek 
Scherfer, předseda představenstva Kraj-
ské zdravotní, a. s. 

Krajská zdravotní, a. s. otevřela provoz jednodenní chirurgie

Krajská  zdravotní,  a.  s.  –  Masarykova  nemocnice  v  Ústí  nad  Labem,  o.  z.  dne 
6. 9. 2011 představila nově otevřený provoz stanice jednodenní chirurgie, která je 
situována do prostor, kde bylo její zřízení původně plánováno při dostavbě nemoc-
nice již koncem devadesátých let.

Díky moderním medicínským poznatkům, 
vývoji v operační technice a v následné 
pooperační péči umožňuje jednodenní 
chirurgie pacientům zkrátit nezbytně nut-
nou dobu pobytu v nemocnici na mini-
mum a tím umožnit co nejrychlejší návrat 
domů a do běžného života.
„Stanice jednodenní chirurgie se skládá 
z administrativní části (příjmu pacientů), 
dvou operačních sálů a dvaceti lůžek, 
kdy je vše na jednom místě, což našim 
pacientům zajišťuje určitý komfort a ano-
nymitu. Během zkušebního provozu, 
který probíhal během prázdnin, se zre-
alizovalo na 200 výkonů v lokální anes-
tezii. Od září je v plánu přidat operativu 
v celkové anestezii“, uvedl náměstek pro 
zdravotní péči Krajské zdravotní, a. s. 
MUDr. Jiří Madar. 
MUDr. Josef Liehne, náměstek pro zdra-
votní péči Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem doplnil, že se pracuje v den-
ním režimu, kdy jsou sestry přítom-
ny od 6:00 do 22:00 hodin. V celkové  

anestezii se operuje hlavně v dopoled-
ních hodinách, naopak zákroky v lokální 
anestezii probíhají odpoledne.
S vlastním oddělením přítomné zástup-
ce médií seznámil MUDr. Jan Schraml, 
primář oddělení robotické chirurgie, uro-
logie a centrálních operačních sálů, jenž 

se zmínil také o stále rostoucím trendu 
jednodenních hospitalizací.
Zavedení jednodenní chirurgie přináší 
také významné úspory jak pro pacienta, 
tak pro zdravotní pojišťovny i samotné 
zdravotnické zařízení. Mezi obory, které 
nejčastěji působí na stanici jednodenní 
chirurgie patří urologie, neurochirurgie, 
ORL, chirurgie, částečně traumatologie 
a ortopedie. Prováděné úkony jsou hra-
zeny zdravotními pojišťovnami, ve výhle-

du jsou i některé úkony, pojišťovnami 
nehrazené.
Pacienti se v případě zájmu mohou
informovat na e-mailové adrese:  
jepl@kzcr.eu. 

Jiří Vondra 
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.

MUDr. Jiří Madar

Mgr. Radek Scherfer  
a MUDr. Jan Schraml 

Příjem pacientů

„30 dnů pro léčbu a prevenci cévních mozkových příhod“

Nemocnice  Krajské  zdravotní,  a.  s.  se 
opět  zúčastnila  projektu  „30  dnů  pro 
léčbu a prevenci cévních mozkových pří-
hod“.
Světový den pro CMP (cévní mozkové pří-
hody) „STROKE AWARENESS DAY“ je v le-
tošním roce v ČR již po sedmé rozšířen 
o kampaň „30 dnů pro léčbu a prevenci 
CMP“, kterou vyhlásila Celebrovaskulární 
sekce Neurologické společnosti ČLS JEP 
ve dnech od 12. září do 7. října 2011. 
Kampaň postupně proběhne v nemoc-
nicích Krajské zdravotní, a. s. v odštěp-
ných závodech Teplice, Chomutov, Děčín 
a Ústí nad Labem.

K letošní osvětové kampani „30 dnů pro 
léčbu a prevenci CMP“ se jako každý rok 
připojila také neurologická pracoviště 
nemocnic Krajské zdravotní, a. s. Čtyři 
neurologická oddělení jsou akreditova-
nými pracovišti, se statutem iktového 
centra, působícími v rámci sítě iktových 
pracovišť v České republice, a zařazený-
mi do mezinárodního registru pracovišť, 
provádějících systémovou trombolýzu 
v léčbě mozkového infarktu (SITS). 

Na neurologických odděleních Krajské 
zdravotní, a. s. se uskutečnily Dny ote-
vřených dveří, kdy první z nich proběhl 
14. 9. 2011 na neurologickém oddělení 
teplické nemocnice. V Nemocnici Cho-
mutov proběhl tento den 20. září, v Ne-

mocnici Děčín 5. října a v Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem 6. října. Dny 
otevřených dveří byly provázeny také dal-
šími akcemi, přednáškami pro odbornou 
i laickou veřejnost, distribucí informač-
ních materiálů, ale především možností 
zjištění rizikových faktorů pro vznik CMP.
Hlavními koordinátory projektu na re-
publikové úrovni byli člen výboru České 
neurologické společnosti ČLS JEP a Ce-
rebrovaskulární sekce ČNS MUDr. Jiří Ne-
umann, primář Neurologického oddělení 
a Iktového centra KZ, a. s. – Nemocnice 
Chomutov, o. z. a Hana Potměšilová, ře-
ditelka „Nadačního fondu pro podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním po-
stižením“ Commedia Praha. Celostátní 
projekt „30 dní pro prevenci a léčbu cév-
ních mozkových příhod 2011“ podporují 
VZP, SLL Jánské lázně s. p., Boehringer-
-Ingelheim a. s., IPSEN o. s., EVER Neu-
ro Pharma, Lundbeck, Sanofi-Aven-
tis s. r. o., Pacientská organizace ICTUS, 
Českomoravský fotbalový svaz a řada 
dalších organizací na místních úrovních.

Jiří Vondra  
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s. 

Zubní POhOTOVOST V MASAryKOVě neMOCnICI 
PrODLužuje SVé OrDInAční hODIny

Zubní pohotovost Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  
prodlužuje od 1. 9. 2011 své ordinační hodiny. 

Nová ordinační doba:
Pátek: 16:00–20:00 hod.

Víkend + státem uznaný svátek: 8:00–20:00 hod.
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. nabízí také služby ambulance zubního lékaře, 
která je přístupná veřejnosti ve stejných prostorách jako pohotovost, pouze v jiných ordinačních hodinách.

Ordinační doba ambulance zubního lékaře:

Pondělí – pátek: 7:00–15:00 hod.
Telefon do ambulance: +420 477 117 898

Stomatologická ambulantní pohotovostní péče (zubní pohoto-
vost) a ambulance zubního lékaře se nachází v budově zdravot-
ního střediska v Mírové ulici č. p. 8, v Ústí nad Labem, ve čtvrti 
Severní Terasa.

Vyšetření krkavice

jeDnODenní ChIrurgIe uMOžňuje 
PACIenTůM ZKráTIT neZbyTně nuTnOu DObu 
PObyTu V neMOCnICI nA MInIMuM.
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V pátek 9. září, za účasti představitelů Krajské zdravot-
ní, a. s. (předsedy představenstva Mgr. Radka Scherfe-
ra, Ing. Petra Fialy, MUDr. Luďka Hyky, MUDr. Bc. Petra 
Hossnera, MBA, MUDr. Jiřího Biolka a Marcely Šárové),  
navštívila  místopředsedkyně  vlády  ČR  Mgr.  Karolína 
Peak Nemocnici Most, o. z.
Za doprovodu primáře MUDr. Jiřího Biolka navštívila 
místopředsedkyně vlády v mostecké nemocnici dětské 
oddělení a seznámila se s jeho chodem. 
Dále také diskutovala s přítomnými zástupci KZ, a. s. 
o problematice odštěpných závodů společnosti.

redakce Infolistů

Místopředsedkyně vlády ČR Mgr. Karolína Peak na návštěvě
Nemocnice Most

Dne 11. 9. 2011 se na novorozeneckém odděle-
ní MNUL uskutečnil seminář pod vedením Judy 
Moore z Velké Británie. 

Anglická sestra na novorozencích
Masarykova nemocnice

Judy Moore je zkušená sestra, která léta pracovala na novorozenecké jed-
notce intenzivní a resuscitační péče v Birminghamu.
Od roku 2004 spolupracuje s firmou GE Healthcare jako edukační sestra 
v oblasti péče o matku a dítě pro region Evropy, Středního východu a Afriky.
Přednáška a praktické ukázky byly věnovány termomanagementu během 
transportu novorozenců z porodního sálu na jednotku intenzivní a resus-
citační péče.
Na závěr setkání proběhla neformální diskuze s prohlídkou novorozenec-
kého oddělení MNUL.

MUDr. Petr Janec 
primář novorozeneckého oddělení  
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Instuktážní přednáška Judy Moore z Velké Británie

Péče o Pacienta Před oPerací
Založení stomie znamená pro pacien-
ta změnu životního stylu, zásah do jeho 
osobnosti a přehodnocení žebříčku hod-
not. Jak rychle a do jaké míry se s daným 
stavem vyrovná, záleží na jeho osobnosti, 
sociálních vztazích, způsobu přípravy, ve-
dení a ošetřování v průběhu hospitalizace 
a na následné péči po propuštění z ne-
mocnice.
Péče o pacienta začíná již před operací. 
Je nutné poskytovat dostatečné a srozu-
mitelné informace od ošetřujícího lékaře 
i sestry jak pacientovi, tak i rodině. Lékař 
by měl informovat pacienta o provedení 
stomie, vysvětlit nutnost a typ operace. 
Poté by měl následovat psychologicko 
edukační rozhovor se stomasestrou. 
Jednou z aktivních činností sester je edu-
kace pacientů. Sestra by měla podat do-
statek informací, do jaké míry mu operace 
ovlivní jeho další život v oblasti osobní hy-
gieny, oblékání, stravování, vyprazdňová-
ní, pohybu a pracovního zařazení. Dále by 
měla poskytnout pacientovi písemné edu-
kační materiály, odpovědět na dotazy pa-
cienta, předvést stomické pomůcky a po-
kud je to možné, zprostředkovat setkání 
se stomikem, který stomii již akceptoval. 
Nemocný často propadá panice a depre-
si. Při rozhovoru vlivem stresu některé 
informace dobře nechápe. Proto je nutné 
informace s klidem opakovat, ověřit si, 
zda informacím rozuměl a respektovat do-
poručení Charty práv stomiků. Charta práv 
stomiků uvádí speciální potřeby skupiny 
tělesně postižených a péči, kterou vyžadu-
jí. Musí obdržet informace i péči, které jim 
umožní vést nezávislý život podle vlast-
ního rozhodnutí a participovat na všech 
důležitých rozhodnutích. Důležitý je cit-
livý, vstřícný, taktní a empatický přístup. 
Spolupráce s rodinou je neméně důležitá, 
neboť nemocnému pomáhá překonávat 
problémy a psychicky jej podporuje. 
Před každým výkonem či operací je potře-
ba dostatečně se věnovat pacientovi při 
psychické i fyzické přípravě, která je ne-
dílnou součástí úspěšně zvládnutého zá-

kroku i hospitalizace. Úlohou sestry je ne-
mocného uklidňovat, vlastní výkon nesmí 
bagatelizovat, protože by jí mohl nemocný 
přestat věřit. Obavy nemocných mají růz-
né příčiny, např. nedostatek zájmu jeho 
blízkých, pocity osamělosti, další léčebné 
zákroky, ztráta kontinence, strach z bolesti 
apod.
Citlivým přístupem personálu k nemoc-
nému se minimalizuje jeho strach a stres 
z operace. Sestra by měla volit dostateč-
nou a vhodnou komunikaci (rozhovor má 
probíhat nedirektivně a empaticky). Dů-
ležité je informovat pacienta v soukromí, 
respektovat jeho otázky a ověřit si, zda ro-
zuměl odpovědím. O míře informovanosti 
členů rodiny rozhoduje pacient. Poté mů-
žeme rodinu informovat o změnách, které 
život se stomií přináší. 

Péče o Pacienta Po oPeraci 
Po operaci je pacient umístěn na jednot-
ku intenzivní péče. Sestra plní ordinace 
lékaře, kromě fyzického stavu sestra sle-
duje i stav psychický, neboť pacient může 
pociťovat nedostatek sebeúcty, poskytuje 
pacientovi aktivní péči, a to především 
v oblasti psychiky a edukace. Po stabiliza-
ci stavu je pacient přeložen na standardní 
oddělení. 

PříPrava na ProPuštění
Informace, které pacient dostal před ope-
rací, si nemusí pamatovat, jeho psychic-

ký stav byl ovlivněn nemocí a strachem 
z operace. Proto je nutné, aby se sestra 
přesvědčila, zda informace dostatečně 
chápe. V případě potřeby by je měla zo-
pakovat. Propuštění pacienta do domácí 
péče by mělo nastat po domluvě lékaře 
a stomasestry. Před propuštěním je nut-
né, aby byl pacient vybaven stomickými 
pomůckami, pokyny k ošetřování sto-
mie, seznámen s komplikacemi stomie, 
s úpravou životosprávy, aby měl kontakt 
na stomasestru a kluby stomiků. Po doho-
dě s ošetřujícím lékařem je možné využít 
pomoc agentury domácí péče a zajistit ná-
slednou péči (dispenzarizaci). 

následná Péče
V následné péči sestra i nadále paciento-
vi pomáhá řešit jeho problémy, kontroluje 
stomii a okolní kůži, vede jej k soběstač-
nosti a snaží se pacientovi pomoci vyrov-
nat se s novým způsobem života. Založení 
stomie v počátcích po zákroku vnímají sto-
mici jako utrpení, což v konečném důsled-
ku ovlivňuje jejich sebehodnocení a tím 
i sexualitu. K řešení intimních problémů 
stomiků je třeba získat si důvěru pacienta, 
prolomit komunikační bariéru empatic-
kým a aktivním přístupem. 

Kvalita života stomiKů
Založení stomie znamená pro stomika tr-
valou zátěž. Musí změnit svůj životní styl, 
trvalé postižení mu přináší řadu omezení 
a různou míru stresu. Způsoby přijetí po-
stižení jsou individuální. Kvalitu života 
stomika může ovlivnit pečlivá edukace 
pacienta a jeho rodiny, psychická podpora 
ošetřujícího personálu, důkladná předo-
perační příprava a pooperační péče, mi-
nimalizace bolesti, dostupnost kvalitních 
stomických pomůcek, zajištění následné 
péče a navázání kontaktů se svépomocný-
mi organizacemi. 
Cílem ošetřujícího týmu by měla být pod-
pora pacienta v dosažení takové kvality 
života, kdy je schopen strávit každý den 
na vrcholu svých možností, bez subjektiv-
ních těžkostí se zachováním aktivity a pěs-
továním pozitivních sociálních vztahů. 

Bc. Šárka Patrovská 
vrchní sestra 

chirurgické oddělení 
Nemocnice Děčín, o. z.

Psychologické aspekty života pacientů se stomií
Nemocnice Děčín

Stomie je uměle vytvořené vyústění dutého orgánu před stěnu břišní nebo na ni. Důvo-
dem k vytvoření stomie jsou nejčastěji závažné záněty střeva, nádorová onemocnění, 
úrazy, dopravní nehody, apod. Založení stomie tedy může postihnout kohokoliv.

Komunikace s pacienty

Uvítání místopředsedkyně vlády ČR Mgr. Karolíny Peak



Hlídejte si své věci!

V letních měsících navštívili dětská oddělení Masarykovy nemocnice indiáni. Co 
na tom, že nepřijeli z Ameriky, ale z Třebušína. Zástupci firmy Panocha a Občanského 
sdružení Rýdeč přivezli hospitalizovaným dětem trochu obveselení a něco pamlsků.

redakce Infolistů

Indiáni z Třebušína
Masarykova nemocnice

Babyboxy Krajské zdravnostní, a. s. došly opět ke svému využití. Po Masarykově ne-
mocnici v Ústí nad Labem (leden 2011) a Nemocnici Děčín (březen 2011) zazvonil 
signální zvonek 5. září v Nemocnici Teplice a naše populace byla bohatší o jedno-
ho krásného chlapečka. Dostal jméno Michal Pondělíček. Další signál přišel na pult 
kontroly babyboxu v mostecké nemocnici v neděli 11. 9. 2011. Holčička, která „roz-
svítila“ červenou kontrolku, je pátým dítětem, které našlo svou záchranu v jednom 
z celkem pěti instalovaných babyboxů v KZ, a. s. Jméno Marcelka jí tentokráte dal 
zakladatel českých babyboxů pan Ludvík Hess.

Mgr. Josef Rajchert 
redakce Infolistů

Novinky z babyboxů

Tak jako ve všech zařízeních s větším pohybem osob, tak i v nemocnicích se mezi 
námi najdou tací, kteří cíleně a nutně potřebují naše věci. Nenechají na pokoji vámi 
odložené věci a záhy se stávají jejich majiteli. Ano, i v našich nemocnicích se stávají 
odsouzeníhodné situace, kdy si neopatrní pacienti berou ke svému pobytu v nemoc-
nici drahé věci nebo své osobní věci nechávají bez náležitého dozoru. Mobilní tele-
fon, peněženka, šperky či elektronika se pak při opuštění pokoje mohou stát kořistí 
nenechavců. V moderní době svobodných návštěv na odděleních nemůže personál 
monitorovat a kontrolovat pohyb všech přítomných osob a zabránit krádežím. Pro 
zamezení vzniku těchto nepříjemných situací je třeba nechat cenné věci doma, použít 
úschovných skříněk na pokojích (pokud jsou jimi oddělení vybavena) nebo požádat 
personál o úschovu. Jen tak je ochráníte a odnesete si je zpět.
Pamatujte, že příležitost dělá zloděje a to platí všude a stále.

redakce Infolistů

Babybox v Děčíně
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Slovo bonding můžeme volně přeložit 
jako „připoutání“ nebo „sepjetí“. Jedná 
se o proces utváření emočních vazeb 
a láskyplného vztahu mezi maminkou 
a jejím miminkem. Velice důležitá je 
podpora jejich vzájemného kontaktu 
ihned po porodu. Tuto možnost mamin-
ky na našem oddělení mají již řadu let. 
Velice si uvědomujeme, že v oblasti péče 
o dítě a matku při a po porodu je stále 
co zlepšovat. Na našem oddělení nabízí-
me možnost položení nahého miminka 
ihned po porodu na matčino břicho, kdy 
je dítě s matkou v kontaktu „skin to skin“, 
tedy „kůže na kůži“. Aby se předešlo 
u miminka tepelným ztrátám, je přikryto 

nahřátou plenou a fleesovou dekou. Pu-
pečník je na žádost matky přestřižen až 
po jeho dotepání. Matka dítě hladí po zá-
dech a tím stimuluje dýchání. Miminko 

se na matčině těle dobře adaptuje, uvol-
ní se a téměř 90 % dětí se do 30 minut 
samo přisaje k prsu. Bonding má význam 
nejen pro tvorbu citových vazeb a emoč-
ního prožitku z porodu, ale má nezastu-
pitelnou roli i v adaptaci novorozence 
na nové prostředí. Matka dítě zahřívá, 
stimuluje ho k dýchání, kontaktem kůže 
na kůži je pokožka novorozence osidlo-
vána bakteriemi matky (a ne bakterie-
mi z rukou zdravotnického personálu). 
Novorozenci, kteří jsou po celou dobu 
adaptačního procesu na hrudi matky 
mají hlubší a klidnější dýchání, lepší 
srdeční akci. Z dlouhodobého hlediska 
vede bonding ke zlepšení kvality spánku 

a ke snížení míry pláče dí-
těte. Matce se dříve a lépe 
tvoří mateřské mléko 
a dítě rychleji začíná pro-
spívat na váze. Toto všech-
no vede ke zkrácení doby 
hospitalizace, spokojenos-

ti matky a dobré poporodní adaptaci no-
vorozence. Maminky mají možnost sdí-
let pocity radosti a štěstí v přítomnosti 
svých partnerů či rodinných příslušníků. 

Ti mohou využít možnosti být při porodu 
a následně prožívat první okamžiky živo-
ta jejich dítěte. Po dvou hodinách, strá-
vených na porodním sále, je matka i dítě 
převezena na oddělení šestinedělí, kde 
je se svým dítětem v neustálém kontak-
tu až do jejich propuštění domů. V péči 
o miminko jsou maminky podporovány 
zkušenými dětskými sestrami, které jim 
pomáhají např. při kojení či koupání. 
Maminky mají možnost zapůjčení růz-
ných pomůcek, které jim tyto činnosti 
usnadňují (kojící polštář, odsávačka ma-
teřského mléka či lehátko do vaničky). 
Cenné informace a názorné ukázky ma-
nipulačních poloh maminkám poskytuje 
každou středu Věra Jonczy, lektorka ma-

nipulačních technik. Naším cílem je po-
skytnout maminkám po porodu dostatek 
času i soukromí, aby se mohly vzájemně 
seznámit se svým miminkem. Snad se 
nám tento záměr daří plnit. Děkujeme 
firmě Kaarsgaaren, s.r.o., která našemu 
oddělení darovala červené fleesové deky 
pro udržení tělesné teploty novorozence 
na porodním sále. 

Iva Dlouhá  
staniční sestra  

novorozeneckého oddělení a JIP 
Nemocnice Teplice, o. z.

Novorozenecké oddělení – BONDING 
Nemocnice Teplice

Bonding – dítě na matčině břiše

bOnDIng = PřIPOuTání, SePjeTí.

bOnDIng = MeTODA uTVáření eMOčníCh VAZeb 
A LáSKyPLnéhO VZTAhu.
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Každý přicházíme na svět s něčím, co nás 
odlišuje od ostatních. Co nás činí jedi-
nečnými a nezaměnitelnými. Někdy však 
dostáváme do vínku odlišnost, která nám 
z barevné mozaiky života ubírá skleněný 
střípek. Možná červený, možná modrý. 
Této odlišnosti říkáme handicap nebo 
postižení. Můžeme se s ní narodit, mů-
žeme si ji přivodit během života vlastní 
lehkomyslností, můžeme ji získat nemo-
cí, stářím. Nikdy nemáme jistotu, že se 
zrovna nám vyhne. Bylo by krásné, kdy-
bychom však měli jistotu, že v okamžiku, 
kdy tato odlišnost vstoupí do našeho 
života, najdeme v něm zároveň někoho, 
kdo nám pomůže ten skleněný střípek 
nahradit jiným. Tímto chybějícím stříp-
kem může být pro někoho chybějící ka-
pacita sluchu – vada sluchu.

Většinou se setkáváme s tím, že lidé bý-
vají rozlišováni na nedoslýchavé, nesly-
šící, ohluchlé, ale někdy se setkáváme 
i s tím, že všichni, kteří mají nějakou vadu 
sluchu, bývají souhrnně označováni jako 
neslyšící. Nedoslýchavý je ten člověk, 
který má nějakou vadu sluchu, má ně-
jakou ztrátu sluchu, ale pomocí tech-
niky může slyšet a důležité je, že může 
rozumět mluvené řeči. Alespoň v tichém 
prostředí. Člověk neslyšící toto nemůže. 
Ten má tak velikou ztrátu sluchu, že ani 

s technickými pomůckami to není mož-
né. Člověk ohluchlý bývá většinou ten, 
který ohluchl až poté, co se naučil přiro-
zeným způsobem mluvený jazyk. To zna-
mená zhruba po šestém roku věku. Pre-
lingválně neslyšící jsou lidé, kteří se buď 

narodili neslyšící, anebo ztratili sluch 
právě před tím, než se mohli přirozeným 
způsobem naučit mluvený jazyk, udává 
se před šestým rokem věku. 
Neslyšící člověk se na první pohled 
od slyšícího nijak neliší. Jen neslyší. 
Ovšem to, že neslyší, mu neumožňu-
je komunikovat obvyklým způsobem 

– tj. mluvenou řečí. Proto neslyšící pou-
žívají ke komunikaci takové prostředky, 
které jsou dostupné jejich smyslům, tj. 
které mohou vnímat. Komunikují vizuál-
ním – znakovým jazykem. 
Někteří neslyšící jsou schopni se v zá-
vislosti na velikosti sluchové ztráty na-
učit mluvit a podle osobních schopností 
i odezírat. Ale ani to neznamená, že mo-
hou komunikovat stejně jako slyšící. 
Někteří lidé si myslí, že když neslyšící mají 
oči, mohou přece číst a získávat všechny 
potřebné informace čtením. Neslyšící sa-
mozřejmě oči mají a číst mohou, ale je to 
pro ně náročnější než pro běžného sly-
šícího člověka. Slyšící člověk čte tak, že 
uvidí slovo a mozek ho nejprve rozpozná 
jako text. Potom ho převede do zvukové 
podoby, aktivuje centrum sluchu a slovo 
se v podvědomí "přehraje", takže slovo 
v podvědomí slyší. Neslyšící člověk slovo 
jen vidí jako shluk písmen a maximálně 
si pod ním může představit odpovídají-
cí znak znakového jazyka. Představte si, 
že jste nikdy neslyšeli, jak písmena zní. 
Není to jen něco podobného, jako když 
nevíte, jak se čtou anglická nebo fran-
couzská slova. Neznáte žádný zvuk pro 
písmeno A, B, nebo C. Jsou to jen čáry. 
Něco podobného, jako když si otevřete 
japonskou knihu a neumíte japonsky. 
Čeština je malebný jazyk, ale také pěkně 
složitý. Se svými sedmi pády a třemi rody 
dovede udělat problémy i lidem, kteří ji 
mohou slyšet. Znakový jazyk skloňování 
ani rody nemá. 
Znakový jazyk není na celém světě stej-
ný. Stejně tak jako se liší čeština od něm-

Hluchota Nemocnice Most
činy, liší se český znakový jazyk od ně-
meckého, ale mezi znakovými jazyky 
nejsou rozdíly tak výrazné. Odlišnosti 
existují i regionální. Tak jako nikoho ne-
překvapí, že v Praze jezdí tramvaj, dříve 
elektrika a v Brně šalina, liší se i znako-
vý jazyk v Praze, Brně, Ostravě. Rozdíly 
jsou různé. Součástí znakového jazyka je 
také prstová abeceda. Slouží jen k "na-
psání" slova, pro které zatím neexistuje 
znak, nebo pro hláskování jmen. Existuje 
obouruční a jednoruční abeceda. 
Český znakový jazyk je přirozený jazyk 
neslyšících. Má vlastní slovník a vlastní 
gramatiku, není nijak odvozený z mluve-
ného českého jazyka a je s ním funkčně 
souměřitelný (oba plní úplně stejné funk-
ce). Tyto dva jazyky se liší pouze způso-
bem své existence: Český jazyk je jazyk 
audio-orální ("slyší se a mluví se"). Český 
znakový jazyk je jazyk vizuálně-motoric-
ký ("vidí se a ukazuje se"). Znakový jazyk 
má dvě důležité složky: manuální (tvary, 
pohyby, pozice rukou) a nemanuální (mi-
mika, pohyby a pozice hlavy a horní části 
trupu). Obě tyto složky jsou nositeli gra-
matických a lexikálních významů a jsou 
nedílnou součástí znakového jazyka.

desatero KomuniKace s Pacienty se 
sluchovým Postižením
1. Komunikace „přes papír“  s neslyší-
cími je většinou neúčinná. Lidé, kteří 
se narodili  jako neslyšící nebo ztra-
tili sluch v raném věku nemají dosta-
tečnou  slovní  zásobu,  takže  psaný 
projev pro ně neznamená úlevu. 

2. S neslyšícím je třeba mluvit přiroze-
ně, pomaleji, čelem a s „prázdnými 
ústy“. Při mluvení by jednající osoba 
neměla jíst, pít, kouřit, žvýkat, pod-
pírat  si  bradu  či  dávat  si  ruce  před 
ústa.  Je  vhodné udržovat  pomalejší 
rytmus řeči a nezvyšovat hlas. 

3. Pro komunikaci s neslyšícím je dob-
ré  využívat  výrazy  obličeje  a  gesta 
rukou. Přijímání zpráv je pro neslyší-
cího stejně důležité  jako  jejich pře-
dávání.

4. Odezírání  pro  neslyšící  nepředsta-
vuje  úlevu.  Je  zjištěno,  že  odezírá-
ní  je  pro  neslyšící  zřetelné  pouze  
z 30–40 %.

5. Pokud  jednající  osoba  neslyšícímu 
nerozumí, je vhodné požádat nesly-
šícího, aby zpomalil nebo větu zopa-
koval.

6. Zná-li  jednající  osoba  s  neslyšícím 
základy znakového jazyka či prstové 
abecedy, měla by je používat.

7. Při  konverzaci  ve  skupině  je  třeba 
říci neslyšícímu téma rozhovoru tak, 
aby se necítil vyčleněn.

8. Kontakt  s  neslyšícím  je  zapotřebí 
udržovat  přímým  pohledem  z  očí 
do očí.

9. Při  komunikaci  s  neslyšícím  je  žá-
doucí vypnout všechny rušivé zvuky.

10. Pokud chceme získat zpětnou vazbu 
a ujištění, že neslyšící našemu sdě-
lení skutečně porozuměl, není dobré 

ptát  se,  zda  porozuměl,  ale  položit 
otázku, „co jste mi rozuměl?“.

významné osobnosti neslyšících:
Abbe Charles Michel De l'Eppee (1712–
1789). Francouzský učitel neslyšících, 
vytvořil znakový jazyk a v roce 1754 zalo-
žil a financoval první veřejnou školu pro 
neslyšící ve Francii. 
Helena Kellerová (1880–1968), americ-
ká hluchoslepá básnířka a spisovatelka. 
V dětství ztratila zrak i sluch. Jako první 
hluchoslepý člověk ukončila studium 
na universitě v Harvardu. 
Na tichém místě v zahradě, v přírodě, 
v domě řekneme „slyšíš to ticho…?“ 
Většina z nás toto ticho vnímá jako pří-
jemný, libý pocit. Naše mozaika, ve které 
barevný střípek nechybí, je v tu chvíli ješ-
tě barevnější. Ale kdo z nás si uvědomí, 
že jsou mezi námi lidé, kterým v jejich 
mozaice tento barevný střípek chybí. Se 
svým handicapem se zapojují do každo-
denního života. Jejich slyšitelné ticho je 
doprovází každý den.
24. září jsme si připomněli Mezinárod-
ní den neslyšících. K jejich svátku jim 
dodatečně přeji, aby vždy našli ve svém 
okolí někoho, kdo jim pomůže skleněný 
střípek nahradit jiným, byť třeba jen prů-
hledným, který ale udrží jejich mozaiku 
pohromadě a dovolí jim se z toho barev-
ného obrázku radovat.

Marcela Šárová  
hlavní sestra  

Nemocnice Most, o. z.

„SLePOTA ODDěLuje čLOVěKA OD VěCí, 

hLuChOTA OD LIDí… “

Helena Kellerová

Kontaktní osoba: Eva Urbanová, tel.: 477 114 145; e-mail: eva.urbanova@kzcr.eu
Tiskové a organizační oddělení, Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
Gynekologicko-porodnické oddělení ve spolupráci s ČAS, OS ČLK

pořádají regionální odbornou konferenci

uLTrAZVuKOVá DIAgnOSTIKA V gyneKOLOgII A POrODnICTVí
26. 10. 2011 od 15.00–19.00 hod. 

v prostorách Centra výchovy a dalšího vzdělávání, v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,  
budova B – posluchárna č. III., 5. patro

Krajská zdravotní, a. s. ve spolupráci s GlaxoSmithKline a ČAS
pořádá regionální odbornou konferenci  

pro porodní asistentky a gynekologické sestry

ZKušenOSTI Z nOVýCh TrenDů V POrODnICTVí
15. 10. 2011 od 9.00–13.00 hod.

CLArIOn COngreSS hOTeL ÚSTí nAD LAbeM****

Kontaktní osoba: Eva Urbanová, tel.: 477 114 145; e-mail: eva.urbanova@kzcr.eu

Znakování
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placená inzerceRecertifikační audit ISO 9001:2009 Nemocnice Chomutov a Most

Obě jmenované nemocnice vystupova-
ly pro certifikační autoritu jako jeden 
objekt, čímž došlo k finanční úspoře 
v řádech desetitisíců korun. Celkem 
bylo auditováno 11 oddělení, která byla 
poté certifikována (5 oddělení Nemoc-
nice Chomutov a 6 oddělení Nemocni-
ce Most). Externí auditoři velmi ocenili 
vstřícnost zaměstnanců, kteří ochotně 
zůstali až do pozdních večerních hodin, 
kdy byl audit oficiálně ukončen. V rámci 
auditu nebyla vydefinována žádná ne-
shoda ani v jedné z auditovaných ne-
mocnic. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

inzerce A5.ai   20.10.2009   23:42:25

placená inzerce

Tak  jako  dostávali  školáci  v  červnu  vysvědčení,  dostala  i  Krajská  zdravotní,  a.  s. 
ve dvou svých odštěpných závodech – Nemocnice Chomutov a Nemocnice Most vy-
svědčení kvality v podobě certifikátu, který musely obhájit při recertifikačním auditu. 

Velmi kladně byla hodnocena nově vy-
daná laboratorní příručka patologické-
ho oddělení v Mostě a připojení tohoto 
oddělení na nemocniční informační sys-
tém. V Nemocnici Chomutov kultivovali 
systém objednávání na radioterapeutic-
kém oddělení. Oceněno bylo též získání 
nových zákazníků primářkou Ing. E. Her-
kommerovou, PhD. pro oddělení klinic-
ké biochemie Nemocnice Most v oblasti 
toxikologie. Hematologicko-transfuzní 
oddělení v Chomutově převedlo většinu 
řízených dokumentů do nového systému. 
Dále připravují podklady a dokumentaci 

k odběrům plasmy na zpracování pro fir-
mu Baxter. Velký dík patří metrologům 
paní M. Puschelové a Ing. J. Vojtíškovi 
za aktualizaci metrologického řádu, kde 
došlo ke sjednocení postupů interní kali-
brace a následné zavedení sjednocených 
postupů do praxe. Při auditu byl oceněn 
také přístup Ing. R. Brože v problemati-
ce zdravotnické techniky, její evidence 
a plán údržby. Takto bych mohla pokračo-
vat dále ve vyjmenovávání dílčích úspě-
chů certifikovaných oddělení, neb každé 
se mělo čím pochlubit. Důležité však je, 
že jsme certifikát společně obhájili. 

Bc. Zdenka Soukupová 
úsek systému řízení



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 
 Krajské zdravotní, a. s.

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a. s. místo konání
6. 10. 2011 Seminář „Komunikace na pracovišti“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.

11. 10. 2011 Odborný kurz „Centrální žilní vstupy“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
12. 10. 2011 Školící akce „Dětská hra“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
12. 10. 2011 Konference „Péče o matku a dítě“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
13. 10. 2011 Seminář „Ošetřovatelská péče o seniory“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
15. 10. 2011 Regionální odborná konference pro porodní asistentky  

a gynekologické sestry „Zkušenosti z nových trendů v porodnictví“
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem****

17. 10. 2011 Asertivita jako vyzrálý postoj – akce již naplněna KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
19. 10. 2011 Seminář „Efektivní komunikace“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.

19. 10. 2011–1. 2. 2012 Akreditovaný kvalifikační kurz  
„Řidič dopravy nemocných a raněných“

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

20. 10. 2011 Regionální odborná konference všeobecných sester a lékařů:  
„Ošetřovatelská péče v urologii“

KZ, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.  
– sál „O“ poliklinika

25. 10. 2011 Setkání pacientů – stomiků KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
26. 10. 2011 Seminář „Péče o dlouhodobě se hojící rány, vlhké krytí,  

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

26. 10. 2011 Supervize jako prostředek k osobnímu a profesionálnímu růstu KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
26. 10. 2011 Konference „Ultrazvuková diagnostika v gynekologii a porodnictví“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
31. 10. 2011 Seminář „Bolest“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.

1. 11. 2011 Onkologická konference KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
2. 11. 2011 Konference „Paliativní medicína – Spirituální potřeby, paraneo-

plastické příznaky“
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

7. 11. 2011 Seminář „Zdravotnická dokumentace“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
8. 11. 2011 Konference „Laboratorní metody IX.“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

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

Vzdělávání zdravotníků

Dne 22. 9. 2011 se v prostorách CVDV KZ, a. s. v Ústí nad Labem 
uskutečnil Seminář k bezplatnému vzdělávání lékařů i nelékařů. 
Akce se zúčastnilo cca 25 zájemců a pořadatel IPVZ Praha projevil 
spokojenost  jak  s  účastí,  tak  i  s  organizačním zajištěním akce. 
Pro  účastníky  z  řad  „projektových  týmů“  byla  akce  přínosem 
a pro ostatní inspirací. 

Akci zahájila Mgr. Martina Ludvíková, projektová manažerka pro-
jektu Prohlubování vzdělávání lékařů IPVZ a MUDr. Andrea Vrbov-
ská, náměstkyně pro výuku IPVZ. 
Ing. Jan Duben, koordinátor projektu informoval o průběhu pro-
jektu a dalších možnostech bezplatného vzdělávání nelékařů. 
Mgr. Jan Martinek nás seznámil s průběhem výběrových řízení 
z pohledu právníka. 
V diskuzi se řešily problémy dvojkolejnosti vzdělávání nelékařů 
a možnosti bezplatného využití certifikovaných kurzů. 
Diskutovalo se i o novelách Zákonů 96/2004 Sb. a  95/2004 Sb. 
Byli jsme upozorněni na nutnost reakreditací všech vzdělávacích 
programů pro lékaře podle Vyhlášky 361/2011 Sb. 
Vzhledem k tomu, že akce byla včas vystavena na webových strán-
kách KZ, a. s. Ústí n. L. a byla bezplatná, tak účast nesplnila mé 
očekávání. Všem, kteří projevili zájem a na akci přišli, děkuji.

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


