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Úvodní slovo
Vážení zaměstnanci  
a klienti Krajské zdravotní,

na protější straně vidíte šest fotografií kandidátů 
na doplnění dozorčí rady naší akciové společ-
nosti tak, aby v souladu se stanovami dosáh-
la celkového počtu devíti členů. Z těchto šesti  
zaměstnanců Krajské zdravotní, a.s. by měli být 
volbami vybráni tři. Podmiňovací způsob pro-
to, že první pokus o dovolbu členů dozorčí rady 
na jaře tohoto roku skončil pro nedostatečnou 
účast (podmínkou platnosti je účast minimálně  
50 % zaměstnanců) neúspěšně. 

Přípravě těchto listopadových voleb věnovaly personální útvary napříč celou spo-
lečností značnou pozornost a pro zajištění maximální účasti byl představenstvem  
KZ, a.s. i upraven volební řád – zejména prodloužením voleb na tři dny. Jsem přesvěd-
čen, že v jednom ze tří dnů uprostřed pracovního týdne a navíc v období z hlediska 
dovolených nezajímavém, umožní účastnit se voleb všem našim zaměstnancům.

Šesti stávajícím členům chci na tomto místě poděkovat zejména za to, že svým disci-
plinovaným přístupem udrželi dozorčí radu naší společnosti plně funkční i za dvou-
třetinového stavu a mohly tak být splněny veškeré zákonné povinnosti. 

 Ing. Eduard Reichelt 
ředitel Krajské zdravotní, a.s. 
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Dozorčí rada je vedle představenstva a val-
né hromady jedním ze tří orgánů akciové 
společnosti. 
Je to kolektivní orgán, který v zájmu akcio-
nářů a zaměstnanců dohlíží nad výkonem 
působnosti představenstva a uskutečňo-
váním podnikatelské činnosti společnosti. 
Jeho základní funkcí je kontrola.
Dozorčí rada akciové společnosti je tedy 
zvláštním kontrolním orgánem. Její kontrol-
ní činnost se ale netýká pouze vedení účet-
nictví, ale celého hospodaření akciové spo-
lečnosti a činnosti jejího představenstva. 
Nástrojem k uskutečňování této činnosti 
je např. právo nahlížet do všech dokladů 
a záznamů o podnikatelské činnosti akci-
ové společnosti. Dozorčí rada je oprávněna 
zabývat se otázkami souladu činnosti před-
stavenstva a společnosti s právními před-
pisy a normami společnosti. 

Dále dozorčí rada přezkoumává a kontrolu-
je účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku 
nebo úhradu ztráty a po přezkoumání před-
kládá své vyjádření valné hromadě společ-
nosti. Členové dozorčí rady se účastní valné 
hromady, kterou musí seznámit s výsledky 
své kontrolní činnosti. 
Pokud to vyžadují zájmy společnosti, je  
dozorčí rada oprávněna svolat valnou 
hromadu a navrhovat jí přijetí potřebných 
opatření. 
V akciové společnosti se dozorčí rada zři-
zuje povinně. Musí mít nejméně tři členy 
(fyzické osoby), kteří si ze svého středu 
volí předsedu. Členy dozorčí rady volí valná 
hromada na funkční období, určené stano-
vami společnosti, nejdéle však pět let. 
Má-li akciová společnost alespoň 51 za-
městnanců, volí zaměstnanci nejméně tře-
tinu členů dozorčí rady. 

Pro členy dozorčí rady platí zákaz konku-
rence, svoji funkci musí vykonávat s péčí 
řádného hospodáře.

Z uvedeného vyplývá důležitost dozorčí 
rady a tak by volby členů dozorčí rady měly 
být zájmem každého zaměstnance společ-
nosti. Naše společnost připisuje volbám 
do dozorčí rady velkou váhu, kdy volby jsou 
připravovány dlouho dopředu a v součin-
nosti s odborovými organizacemi, působí-
cími v Krajské zdravotní, a.s.

V naší společnosti má dozorčí rada celkem 
9 členů. Tři z nich jsou voleni z řad zaměst-
nanců.

A o zvolení právě těchto tří členů dozorčí 
rady půjde ve volbách, které se uskuteční 
ve dnech 10.–12. 11. 2009.

právní oddělení KZ, a.s.

Co to je dozorčí rada akciové společnosti a proč jít k volbám

Volby členů dozorčí rady společnosti Krajská zdravotní, a.s. 
zaměstnanci společnosti ve dnech 10.–12. listopadu 2009
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V prevenci zubního kazu hraje důležitou 
roli více faktorů. Patří sem ústní hygiena, 
správná životospráva, pravidelné preven-
tivní prohlídky a fluoridace. 
Zubní kaz vzniká, pokud na sklovinu 
působí dlouhodobě patogenní baktérie 
z potravy a plaku a tím dochází k demi-
neralizaci skloviny. Proto je důležitá role 
složení potravy.
Čím více sacharidů potrava obsahuje, tím 
rychleji probíhá metabolizmus baktérií 
a slouží jim jako přímý zdroj energie.
Potraviny, které škodí sklovině a přispí-
vají k vzniku zubního kazu nazýváme 
kariogenními. Jsou to ty, které obsahují 
přímo zkvasitelné glycidy, mají lepivou 
konzistenci a kyselé pH. 
Patří sem sladkosti, ovoce – banán, jabl-
ko, rozinky, med, nugátový krém. 

Při pH nižším než 5,5 začíná demine-• 
ralizace skloviny. 
Lepivá konzistence potravy snižuje • 
čistící schopnost sliny.

Mezi nekariogenní potraviny řadíme ty, 
které jsou tuhé konzistence (stírají povrch 
zubu), se sníženým obsahem sacharózy 
nebo umělých sladel. Nepodporují vznik 
zubního kazu a demineralizaci skloviny. 
Patří sem mrkev, paprika, celozrnné peči-
vo, těstoviny, žvýkačky s xylitolem, slad-
kosti s náhradními sladidly, tvrdé sýry.
Mezi nevhodné potraviny řadíme ty, kte-
ré kombinují přítomnost sacharózy a lá-
tek, které snižují pH a to sladko-kyselé: 
Jupík, Coca-Cola, sladkokyselé salátové 
zálivky, kyselé rybičky, citrusové džusy, 
kysané zelí.
Čerstvé ovoce a ovocné šťávy mohou po-
škozovat tvrdé zubní tkáně také kyselina-
mi v nich obsaženými. Zejména citrusové 
plody (citróny a grapefruity) mohou způ-
sobit eroze tvrdých zubních tkání. Zatím-
co predilekčním místem zubního kazu 
jsou jamky a rýhy, nacházejí se eroze nej-
častěji na palatinálních ploškách posti-
žených zubů horního frontálního úseku. 
Působením kyselin obsažených v těch-
to produktech se sklovina stává křehčí 

a náchylnější pro vznik erozí a zubního 
kazu.
Proto je důležité nečistit si chrup půl ho-
diny po požití kyselých jídel. Tak jako po 
zvracení. Doporučuji si raději vyplách-
nout ústa minerální vodou nebo ústní 
vodou, která kyseliny zneutralizuje. 
Velmi důležitou roli hraje výživa od dět-
ství. Už v těhotenství se vlivem měnící 

se hladiny hormonů snižuje tvorba slin, 
proto je nutné zvýšit příjem tekutin. Měl 
by se snížit příjem kyselých potravin, 
zvláště když žena často zvrací. Snadněji 
dochází k demineralizaci skloviny. Důle-
žité je jíst plnohodnotnou stravu, 5–7 jí-
del denně, jíst v klidu, potravu dobře žvý-
kat, mít přísun uhlohydrátů (celozrnné  
pečivo, těstoviny, brambory), vitamí-
ny typu B (maso, ryby, ovesné vločky),  
železo (špenát, hrách, maso), vápník 
(mléko a mléčné produkty), brokolice, 
celer, minerálky, vit. A (červená, žlutá 
a zelená zelenina). A vyhnout se alko-
holu, černé kávě a černému čaji (snižuje 
resorpci Fe z gIT). 
U novorozenců a kojenců je důležité pre-
ferovat kojení před umělou výživou. Koje-
ním se snižuje výskyt některých ortodon-
tických vad. 

Dudlík se nesmí nikdy namáčet do medu 
nebo podobných sladkostí. Co nejdříve 
používat prsťáček a zubní kartáček. A už 
od prořezání prvních zoubků navštívit 
zubního lékaře, aby si dítě zvykalo na 
prostředí v ordinaci. 
Batolata učit správným hygienickým 
návykům a čištění zubů. Vhodná je tzv. 
Leonardova metoda. (kartáček se přilo-
ží na zavřené čelisti a stíracími pohyby  
,,cik-cak“ se přejíždí z dolní čelisti na 
horní a opačně).
Zvykat dítě na preventivní stomatologic-
ké prohlídky a péči.
U dětí od 3–6 let začínají problémy s od-
mítáním potravy, pro rodiče je nutné být 
důsledný, použít rodičovskou autoritu 
a nepodléhat vynucování sladkostí. Do 
jídelníčku můžeme přidat mořské ryby.
U dítěte je důležité zafixovat pravidelnou 
dentální hygienu a hlavně kontrolu pro-
váděnou rodičem po vyčištění zubů. 
Dětem od 6–12 let nastává nejtěžší ob-
dobí, mění se chrup z dočasného na stá-
lý. Vznikají ,,rychlé kazy“ na stálých šest-
kách. Kromě správné potravy je důležitá 
pravidelná kontrola u zubního lékaře, 
jednou za 3 měsíce, domácí nebo profe-
sionální fluoridace v ordinaci a pečetění 
skloviny. 
Nenechat děti nakupovat svačiny v auto-
matech a rychlých občerstveních.
Do dentální hygieny zařadit čištění inter-
dentálních prostorů.
U dětí od 12–20 let ještě stále hrozí vy-
soká kazivost stálých zubů, důležité jsou 
pravidelné stomatologické prohlídky, flu-
oridace, kvalitní zubní pasta i kartáček. 
Častěji u chlapců nastávají problémy 
s prováděním hygienické péče. Nutná je 
opakovaná instruktáž a motivace. 
Výchova k tomuto uvědomělému preven-
tivnímu chování a ke správné životosprá-
vě je důležitou součástí zdravého chrupu 
už od dětství.

Jaroslava Stripajová Dis. 
dentální hygienistka 

privátní ordinace  
MUDr. Petra Jouzy v Mostě

Výživa a zubní kaz

V současné době vzrůstá počet dětí s růz-
nými alergiemi a kožními problémy, mezi 
něž patří i atopický ekzém. V Evropě se po-
čet atopiků pohybuje mezi třiceti až čtyřice-
ti procenty populace a jedinců s klinickými 
projevy atopie je kolem dvaceti až pětadva-
ceti procent. V České republice trápí zhruba 
15 000 dětí v kojeneckém věku. Ve skupi-
ně dětí do patnácti let už je to ale 175 000 
postižených. V odborných statistikách se 
potom uvádí, že u dospívajících (starších 
šestnácti let) a dospělých je už v Česku po-
stiženo 260 000 lidí.
Pojem atopický odvozujeme od řeckého 
slova atopos (zvláštní, cizí), tedy něco, co 
není na svém místě a je atypické. Atopický 
ekzém (synonyma: atopická dermatitida, 
endogenní ekzém, neurodermitida) je chro-
nické, zánětlivé, svědivé kožní onemocnění 
alergického původu, které má dědičný pod-
klad. Jinými slovy se dá říct, že genetické 
dispozice pro atopii změnit nelze, je proto 
žádoucí pokusit se co nejvíce předejít roz-
voji atopie u svých dětí, nebo ji alespoň co 
nejvíce omezit. rizikovými kojenci jsou pak 
hlavně ti, jejichž oba rodiče jsou alergici, 
nebo jeden z rodičů. Pokud alergií netrpí 
žádný z rodičů, je riziko vzniku atopie u dí-
těte 5–15 %. Při alergickém onemocnění 
jednoho z rodičů se riziko vzniku zvyšuje na 
20–40 %. Pokud jsou alergici oba rodiče, je 
u dítěte riziko vzniku atopie 40–60%.
Atopický ekzém se vyskytuje ve třech roz-
dílných formách, lišících se obdobím vzni-
ku. Nejčastější je kojenecká forma atopic-
kého ekzému. Začíná obvykle mezi druhým 
a šestým měsícem života dítěte silně svě-
dícími výsevy skupin pupínků i puchýřků 
na tvářích nebo ve vlasech, které se mohou 
rozšířit na celou hlavu, trup i končetiny. 
Často dochází ke vzniku mokvajících loži-
sek, která se pokrývají stroupky a šupina-
mi. Vyrážka je provázena úporným svědě-
ním, děti se musejí škrábat, jsou neklidné 
a špatně spí. Vyvolávajícími nebo zhoršují-
cími faktory se v tomto období ukazují být 
potravinové alergeny a to nejčastěji krav-
ské mléko, vejce (zejména vaječný bílek) 
a citrusové plody. 
Dětská forma atopického ekzému posti-
huje děti předškolního a školního věku. 
Nejčastějšími lokalitami této formy jsou 
loketní a podkolenní jamky, šíje, krk, místa 
kolem kotníků, nárty a zápěstí. Často býva-
jí postiženy ruce i obličej, především víčka 

a okolí úst. K mokvání nedochází často, jde 
spíše o suché chronické projevy – zdrsně-
ní a vysušení kůže s občasnými akutními 
fázemi, které se projevují jako zčervenání 
a svědění.
Dospělá forma atopického ekzému se ně-
kdy může vyskytnout jako první projev one-
mocnění i u pacientů, kteří dříve ekzémem 
netrpěli. Obvykle však předchází kojenecká 
i dětská forma choroby nebo astma. U do-

spělých a dospívajících zůstává atopický 
ekzém lokalizován v ohybových partiích 
končetin, postižena je i horní část hrud-
níku, ramena, krk, obličej a často i ruce. 
Hlavním příznakem všech klasických forem 
této nemoci je svědění, které přichází v zá-
chvatech.
Mnoho žen ani netuší, že mohou úpravou 
svého těhotenského jídelníčku přispět, či 
naopak zabránit tomu, aby se u jejich mi-
minka atopický ekzém rozvinul. Prvotním 
krokem po diagnostikování atopického 
ekzému u těhotné ženy by měla být úprava 
životosprávy a domácího prostředí. Je třeba 
odstranit všechny provokační a zhoršující 
faktory. Často je možné (v rodinách, které 
jsou v tomto směru rizikové) atopickému 
ekzému předejít preventivními opatření-
mi ještě před narozením potencionálního 
pacienta. Těhotná žena by v druhé polovi-
ně gravidity (doporučuje se od 20. týdne 
těhotenství, v souvislosti s vývojem imu-

nitního systému plodu) měla vynechat ve 
svém jídelníčku ryby, vejce a ořechy, které 
jsou nejčastějšími potravinovými alergeny. 
Obecně se dá doporučit gravidním ženám, 
chtějí-li přispět k nerozvinutí atopického 
ekzému u svého potomka, omezit dráždivé 
potraviny (uzené, zrající a kvašené potra-
viny, uzená makrela či tuňák, aromatické 
koření – chilli, paprika, kyselé okurky, vel-
mi zralá rajčata, papriky, citrusy a ostatní 
kyselé ovoce, jahody, káva, čokoláda a ka-
kao, zrající sýry, atd.). Dále se doporučuje 
nepřehánět konzumaci kravského mléka 
a výrobků z něj, sóju, korýše, celer, nekon-
zumovat přehnaně výrobky z bílé mouky.
Pokud dítě prospívá, tak by maminka ri-
zikového dítěte měla plně kojit nejméně  
6 měsíců, dle Světové zdravotnické organi-
zace (WHO) je kojení doporučováno pokud 
možno až do 2. roku věku dítěte. Kojení 
je nejpřirozenější a nejúčinnější způsob, 
jak dítěti poskytnout přirozenou cestou tu 
nejlepší a ničím nenahraditelnou výživu. 
Zejména pro děti z alergických rodin je 
ještě mnohem důležitější než pro kojence 
bez atopické zátěže. V případě nemožnos-
ti kojení u atopického dítěte je nutné plně  
nahradit výživu hypoalergenní umělou 
výživou (mléka označená symbolem HA) 
a i později používat výživu takto označe-
nou. Pokud maminka bude připravovat 
příkrmy u staršího kojence sama, vždy 
po poradě s lékařem – zásadou je podá-
vat nejdříve nejméně rizikovou potravinu, 
a to jen lžičkou, postupně a velmi pomalu 
(zpravidla po týdnu přidávat), aby se moh-
la případná alergie vysledovat. 
Tak jako i u jiných onemocnění lze závěrem 
říci, že nejlepší léčbou je prevence. Jak v tě-
hotenství matky, tak u dětí s alergickou zá-
těží se zavedením tzv. „preventivního pro-
tialergického režimu“ omezit, oddálit nebo 
alespoň zmírnit vznik a průběh atopického 
ekzému.

Lenka Novotná, DiS 
nutriční terapeut Aramark 

Nemocnice Chomutov, o.z.
Použitá literatura:
Fuchs, M.: Alergie číhá v jídle a pití 
Čapková, Š.: Atopický ekzém 
MUDr. Pavel Burket – Tamara Starnovská: 
Diety při onemocnění atopickým ekzémem 
http://www.rodina.cz/clanek3306.htm 
http://www.babyonline.cz/nemoci-deti/
atopicky-ekzem.html

atopický ekzém a jeho prevence v prenatálním období?
Nemocnice Chomutov

Poradna Infolistů
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Semináře, Sympózia, Kongresy

Střední zdravotnická škola a nemocnice
Nemocnice Chomutov

A je to tady znovu – začátek nového škol-
ního roku! Kupodivu se tato skutečnost již 
téměř čtyřicet let odráží i na dění chomu-
tovské nemocnice. V jejím areálu začnete 
potkávat v růžovobílých uniformách mladé 
budoucí sestřičky, studentky střední zdra-
votnické školy. Občas mezi nimi zahlédne-
te i chlapce v modrobílé variaci uniformy. 
V prvních týdnech praxe lze někdy v jejich 
tvářích vyčíst nejistotu, ale postupem času 
se tito mladí lidé plně zařadí do práce zdra-
votnických týmů, v současné době jako 
zdravotničtí asistenti. Pacienti se s nimi 
mohou setkat jak na lůžkových odděleních 
nemocnice, tak i v ambulantních zařízeních 
či na akcích pořádaných KZ, a.s. – Nemoc-
nicí Chomutov, o.z.
Koncem září se v Chomutově konala  
již V. konference registrovaných sester 
– KOrN, jejímž ústředním tématem bylo 
„Zdraví pro všechny“. Odborníci z různých 
oblastí zdravotní péče si připravili své pří-
spěvky a přítomní hosté – zdravotníci tak 
mohli načerpat mnoho nových, cenných 
poznatků, které přenesou do praxe. Vedení 
nemocnice ani tentokrát nezapomnělo při-

zvat k účasti na této akci zástupce chomu-
tovské střední zdravotnické školy – odbor-
né učitelky i žáky 3. a 4. ročníků. 
Také naše škola se snaží pomáhat v oblas-
ti prevence poruch a nemocí. V budoucnu 
by odborné učitelky na podobné akci rády 
představily své projekty, kterými se snaží 
přispět ke zlepšení zdraví obyvatel našeho 
regionu. Již rok je ve škole úspěšně realizo-
ván projekt „Zdraví pro 3. věk“, ve kterém 
se na pravidelných setkáních se seniory za-
měřujeme na různé oblasti podpory zdraví. 
Své poznatky zde předávají nejenom odbor-
né učitelky, ale i pozvaní odborníci. Jejich 
přednášky jsou obvykle doplňované prak-
tickými ukázkami či cvičeními a například 
o problémech, týkajících se bezpečnosti 
seniorů, pohovořil zástupce Policie Čr. 
Další naší aktivitou je velmi úspěšný pro-
jekt „Zdravý úsměv“, který je realizován ve 
spolupráci s VZP. Jeho cílem je naučit před-
školáky správné péči o chrup. V loňském 
školním roce naši žáci navštívili většinu 
chomutovských a jirkovských mateřských 
škol a nyní pokračujeme edukacemi dětí 
v Kadani, Klášterci nad Ohří, Kovářské aj.

Na mnoha akcích Střední zdravotnické ško-
ly Chomutov se aktivně podílejí spolu se 
svými učitelkami i žáci. Potkat je můžete 
v nemocnici i mimo vyučování, kde pracu-
jí pod záštitou KZ projektu DOBrO-DrUH 
jako dobrovolníci. Velmi přínosná pro ve-
řejnost je i dlouholetá spolupráce s nadací 
KAPKA 97. Zkušené pracovnice této organi-
zace společně s našimi žákyněmi pořádají 
na středních školách a odborných učilištích 
v Chomutově, Jirkově a v Kadani přednášky 
zaměřené na prevenci karcinomu prsu. Vý-
čet zajímavých aktivit Střední zdravotnické 
školy Chomutov pro udržení zdraví občanů 
regionu zdaleka není konečný.
Přejme si, aby snaha a práce všech zdravot-
níků, i těch budoucích, nebyla marná a re-
alizované preventivní programy přinesly 
úspěch. Aby změna v myšlení lidí a jejich 
aktivní účast na péči o své zdraví konečně 
nastartovala obrat v celkově neradostném 
zdravotním stavu naší populace.

Eva Čížková 
SZŠ Chomutov

Ve dnech 23.–25. 9. 2009 jsem se s další-
mi členy Robotického centra Krajské zdra-
votní, a.s. zúčastnil Evropského robotické-
ho urologického sympozia – ERUS 2009. 
Sympozium se konalo v italské Padově. 
Bylo to již šesté setkání evropských robo-
tických chirurgů. 
Sympozia se zúčastnil prim. Jan Schra-
ml, Dr. Miloš Bočan, Dr. Miroslav Štrbavý, 
Dr. Marek Broul a koordinátorka robotické-
ho centra KZ, a.s. Jitka Postlerová. Kromě 
našeho robotického centra se kongresu 
zúčastnili i zástupci českých robotických 
center z Olomouce, Ústřední vojenské ne-
mocnice v Praze a nemocnice Na Homolce.
První den probíhaly kurzy robotiky. Naše 
týmy se zúčastnily kurzů radikální robotické 
prostatektomie a operační techniky na hor-
ních cestách močových pro pokročilé. Kurz 
robotické radikální prostatektomie vedli 
prof. Walter Artibani (University Hospital of 
Padua) a prof. T. Piéchaud (Clinique Saint 
Augustin, Bordeaux, France). Kurz operační 
techniky na horních močových cestách ved-
li prof. Alex Mottrie (O.L.V. – Clinic in Aalst, 

Belgium) a prof. James Porter (Swedish He-
alth Services, WA). 

Další dva dny probíhal samotný kongres. 
Jednotlivé přednášky byly propojeny s on-
line přenosy z operačních sálů. Mohli jsme 
takto on-line shlédnout operace – kolpo-
promontofixace, resekce tumoru ledviny, 
radikální prostatektomie, retroperitoneální 
lymfadenektomie a uretrální reimplantace. 
Některé výkony byly provedeny vícekrát 
různými operatéry a tak jsme měli možnost 
porovnat postupy jednotlivých chirurgů. 

Jako jediní zástupci z České republiky jsme 
se kongresu zúčastnili aktivně – s poste-
rem „robotic radical Prostatectomy: initial 
experience after firsth 100 cases in our ro-
botic center“. Celé sympozium probíhalo 
na vysoce odborné úrovni a bylo pro nás 
všechny zúčastněné velkým přínosem.

MUDr. Marek Broul 
urologické oddělení  

Masarykova nemocnice UL, o.z.

ERUS 2009 – Evropské robotické urologické sympozium

Vlevo autor článku MUDr. Marek Broul 

Konference oddělení EMERGENCY
Masarykova nemocnice

Naše „Emergency“ pracuje od 1. 3. 2008 
jako samostatné oddělení Masarykovy ne-
mocnice v UL, o.z, Krajské zdravotní, a.s. 
Svým charakterem a multioborovým zamě-
řením je jedno z nemnoha stále se rozvíjejí-
cích pracovišť v republice. Abychom uvedli 
a zdůraznili charakter našeho oddělení, 
zorganizovali jsme celostátní seminář na 
téma „Emergency, nemocniční křižovatka, 
nemocniční předměstí“. Název nebyl mož-
ná úplně vystihující, lépe by znělo „Brána 
nemocnice či Nemocniční křižovatka?“. 
Každopádně, tak jako celé oddělení je  
multioborové, takový byl i náš seminář. 
Oslovili jsme s nabídkou k účasti lékaře 
celkem 13 oborů. Zdaleka jsme nevyčerpali 
všechna palčivá témata. Přesto během dne 
proběhlo celkem na 21 sdělení. Na mnohé 
účastníky (publika) v odpoledních hodinách 
již očividně padala únava. Seminář zahájil 
úvodním slovem ředitel Masarykovy ne-
mocnice v UL, o.z. MUDr. Jiří Madar a popřál 
všem účastníkům hodnotné a podnětné zá-
žitky. Jednu z úvodních přednášek také pre-
zentoval, jako host konference, MUDr. Jiří 
Bělohlávek z VFN Karlovo náměstí v Praze 

na téma „Plicní embolie“. Poté následovala 
celá řada velmi zajímavých přednášek. Zá-
jemců o seminář bylo opravdu velké množ-
ství, i když ne všichni vydrželi až do pozd-
ních odpoledních hodin. Akce splnila naše 
očekávání a to nejen obsahem, ale i velkým 
zájmem posluchačů. Přednášková místnost 
byla zaplněna do posledního místa a řada 

zájemců vyslechla některá témata i ve sto-
je. Již dnes připravujeme další pokračování 
pro příští rok a doufáme, že tak zahájíme 
novu tradici v této oblasti Emergency.

MUDr. Jana Bednářová  
primářka oddělení EMERgENCy 
 Masarykova nemocnice UL, o.z.

Pohled do zaplněné posluchárny CVDV KZ, a.s.

Zahájení provozu dalšího babyboxu
Masarykova nemocnice

V areálu ústecké Masarykovy nemocnice 
byl v neděli 25. 10. slavnostně zahájen 
provoz dalšího babyboxu. Je to již třetí zaří-
zení tohoto druhu v Krajské zdravotní, a.s.  
(Nemocnice Teplice a Nemocnice Chomu-
tov).
Zahájení provozu proběhlo za účasti zá-
stupců vedení Krajské zdravotní, a.s. – 
Masarykovy nemocnice, o.z. a předsedy 
Nadačního fondu pro odložené děti Statim 
pana Ludvíka Hesse.

Nové zařízení, které je volně 
přístupné pro všechny, kteří 
jej potřebují využít, je umís-
těno v budově C, Masaryko-
vy nemocnice v UL, o.z., zad-
ní vchod u nájezdové rampy 
(mezi budovou protetiky 
a budovou C), ulice Sociál-
ní péče 3316/12a, 401 13 
v Ústí nad Labem.

redakce Infolistů

  Umístění babyboxu v Masarykově  
nemocnici v Ústí nad Labem
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14. 11 . – Světový den diabetu

Cílem dietní 
léčby diabe-
tiků je zlepše-
ní kompen-
zace diabetu, 

především:
udržováním • 

individuální opti-
mální glykémie při 

dietě sladěné s vlastní 
produkcí inzulínu, s léčbou in-

zulínem nebo perorálními antidiabeti-
ky a fyzickou aktivitou
dosažením optimální hladiny krevních • 
tuků
energetickým přísunem vedoucím k: • 

dosažení nebo udržení přiměřené  –
hmotnosti dospělých diabetiků (při-
měřenou hmotností se rozumí tako-
vá hmotnost, kterou pacient může 
reálně dosáhnout a udržovat).
prevencí a léčbou akutních kompli- –
kací, např. hypoglykémie a pozdních 
komplikací diabetu, např. diabetic-
ké nefropatie, hypertenze a jiných 
kardiovaskulárních onemocnění

zlepšením celkového zdravotního sta-• 
vu

při snaze o zlepšení kompenzace  –
diabetu dietní léčbou je nutné re-
spektovat kvalitu života diabetiků. 
Předpokladem efektivní dietní léčby 
diabetu je monitorování hmotnosti, 
glykémií a glykovaného hemoglo-
bínu, krevních tuků, krevního tlaku 
a funkce ledvin.

Výživová doporučení pro pacienty s dia-
betem 

u diabetiků s přijatelnou hmotnos-• 
tí, tj. s BMI (body mass indexem)  
18–25 kg/m2 není nutná regulace  
příjmu 
u osob s nadváhou, obezitou nebo se • 
sklonem k obezitě se energetický pří-
jem individualizuje, dietním opatře-
ním by se měl snížit denní energetic-
ký příjem o 2100 KJ/den (o 500 kcal) 
proti dosavadnímu příjmu. Snížení 
energetického příjmu může vést k re-
dukci o 1–2 kg za měsíc.

diety s výrazně sníženým obsahem  –
energie mají být indikovány velmi 
obézním diabetikům, kteří musí být 
sledováni a řízeni zkušeným cent-
rem.

TUKY V dIETNí LéčBě
Doporučuje se snížit celkový příjem tuků 
na méně než 30 % energetického příjmu.
Cis-monoenové mastné kyseliny – 
10–15 % ener. příjmu (např. olejová ky-
selina – zdroj: olivový olej) 
Saturované mastné kyseliny méně než 
10 % ener. příjmu, při zvýšené hladině 
LDL cholesterolu se jejich spotřeba snižu-
je na 7 % ener. příjmu.
Polyenové mastné kyseliny do 10 % ener. 
příjmu (především omega-6; např. linole-
nová kyselina v oleji sójovém, slunečni-
covém a kukuřičném a omega-3, např. ei-
cosapentaenová kyselina v rybím tuku).
Nevhodné jsou nenasycené mastné ky-
seliny v trans-konfiguraci, vznikající pře-
devším hydrogenací při ztužování tuků. 
Mají nepříznivý vliv na krevní tuky a mo-
hou zvyšovat riziko kardiovaskulárních 
chorob.

SaCHaRIdY V dIETNí LéčBě
Spotřeba sacharidů, především ve formě 
složených sacharidů a vlákniny, má tvořit 
přibližně 50–60 % celkového energetic-
kého příjmu.
Pro pacienty léčené inzulínem je důležité 
rozdělení sacharidů do více porcí (větši-
nou do 6) odpovídajících dávkám a době 
aplikace inzulínu.
Hlavním zdrojem sacharidů mají být po-
traviny bohaté na rozpustnou vlákninu, 
vitamíny a minerály jako zelenina, ovoce, 
luštěniny, celozrnné mlýnské a pekáren-
ské výrobky.
Doporučená denní dávka vlákniny je 
20–35 g/den nebo 20 g/4200 KJ (1000 
kcal).
Menší příjem sacharózy (řepného cuk-
ru) do 10 % celkové energie, tj. většinou  
do denní dávky 30 g, lze akceptovat s při-
hlédnutím k jejímu vlivu na glykémii, li-
pémii a hmotnost pacienta. Sacharóza 

a potraviny se sacharózou musí být zapo-
čítány do celkového příjmu sacharidů.
BíLKOVINY V dIETNí LéčBě
Příjem bílkovin v dietní léčbě diabetu by 
se měl pohybovat mezi 10–20 % celkové 
energie.
Pro pacienty s manifestní nefropatií 
by měl být příjem bílkovin redukován  
na 0,8 g/kg normální hmotnosti.
Diabetici v renální insuficienci by  
neměli mít bílkoviny redukovány více  
než na 0,6 g/kg normální hmotnosti, 
tj. většinou pod 40 g/den, neboť hrozí 
malnutrice.
Po úspěšné hemodialyzační nebo trans-
plantační léčbě je nutné opět přísun bíl-
kovin navýšit.

PříjEM SOLI a jINýCH MINERáLů
SOdíK – denní dávka soli by neměla pře-
sáhnout 6 g. Vyšší restrikce soli je nutná 
u hypertoniků.
HOřčíK – někteří špatně kompenzovaní 
diabetici závislí na inzulínu nebo diabe-
tičky v době těhotenství mohou potře-
bovat suplementaci hořčíkem. Vždy je 
potřeba zkontrolovat hladinu hořčíku. 
Deficit hořčíku se může uplatňovat při in-
zulínové rezistenci a hypertenzi.
CHRÓM – decifit chrómu se může vyvinout 
při dlouhodobé parenterální výživě s ne-
dostatečnou suplementací chrómem.
dRaSLíK – suplementace draslíkem je 
nutná pouze při hypokalémii (např. při 
terapii diuretiky), naopak omezení dras-
líku je nutné při hyperkalémii v důsledku 
renální insuficience, hyporeninového hy-
poaldosteronismu nebo u pacientů léče-
ných ACE inhibitory.
Dodržování diety vyžaduje často větší 
změny v životním stylu, kterých je možné 
dosáhnout pouze soustavnou dietní edu-
kací pacienta a rodinných příslušníků, 
popřípadě i účinnou psychoterapií.

Monika Vernerová 
vedoucí nutriční terapeut 

za použití informací z www.diabetes.cz

Stravování pacientů s diabetem
 Masarykova nemocnice

FREdERICK BaNTING
* 14. listopadu 1891 v allistonu 
† 21. února 1941 v Newfoundlandu

14. 11 . – Světový den diabetu. Ten-
to den byl zvolen k výročí narození 
objevitele inzulínu kanadského lé-
kaře a nositele Nobelovy ceny Fre-
dericka Bantinga (1891). Po absol-
vování lékařské univerzity v Torontu 
sloužil v armádě a po ukončení prv-
ní světové války se vrátil vyzname-
nán válečným křížem. V roce 1920 
si otevřel lékařskou praxi a později 
přijal místo asistenta fyziologie na 
univerzitě v Ontariu. Tady se Ban-

ting začal zabývat myšlenkou, jak 
izolovat složku slinivky břišní, kte-
rá působí proti cukrovce. Podstata 
cukrovky je v tom, že nedostatek 
hormonu inzulínu v těle způsobí, 
že se nemůže v buňkách zužitkovat 
glukóza (jednoduchý cukr). glukó-
za se tak hromadí v těle a když její 
množství dosáhne určité výše, pře-
chází do moči. Není-li zjednána ná-
prava, trpí přeměna bílkovin a tuků 
a nakonec se rozvrátí celá látková 
přeměna. Neléčení cukrovky může 
vést ke vzniku některých onemoc-
nění a ke kómatu.
Slaví se od roku 1991 a byl vyhlá-
šen Mezinárodní federací diabetu 
a Světovou zdravotnickou organi-
zací.

Zdroj: Internet

jEdEN Z RECEPTů: jáHLOVé RIZOTO S KUřECíM MaSEM a ZELENINOU
Suroviny: jáhly, bujón, olej, cibule, kuřecí maso, sůl, pepř, paprika, rajče

Jáhly spaříme horkou vodou a poté uvaříme v osolené a bujónem ochucené 
vodě.
Na oleji zpěníme najemno nakrájenou cibuli, na které orestujeme omyté,  
na nudličky nakrájené kuřecí maso. Osolíme, opepříme, zalijeme vodou a dusí-
me. Když je maso téměř měkké, přidáme k němu omyté a pokrájené papriky a raj-
čata (v zimním období můžeme použít mraženou zeleninu) a dusíme doměkka. 
Nakonec do připraveného, ochuceného základu vmícháme uvařené jáhly.
Dobrou a zdravou chuť!

MaSO
Maso libové – hovězí zadní, vepřo- –
vá kýta, telecí, jehněčí, kuřecí, krůtí 
maso, králík.
Ryby – sladkovodní i mořské, pstruh,  –
štika, lín, cejn, kapr, filé (ryby by měly 
být zařazeny 1–2x týdně).

MLéKO
Polotučné, nízkotučné, odstředěné. –
Vhodné jsou zakysané mléčné výrob- –
ky – biokys, podmáslí, kefírové mlé-
ko, jogurtové mléko. 

MLéčNé VýROBKY
jogurt bílý, jogurt s marmeládou dia,  –
tvaroh měkký i tvrdý, nízkotučný.
Sýry tvarohové, tvarůžky, plísňové  –
i zrající sýry, tavený sýr do 30 % t. v s. 
(tuku v sušině).
Tvrdé sýry do 30 % t. v s.  –
Nízkotučné mléčné nápoje a výrobky  –
bez cukru.

VEjCE
1 ks za týden v jakékoliv úpravě (kro- –
mě smažení). 
jinak používáme vejce na přípravu  –
pokrmů. 

TUKY
jejich nadměrná konzumace zvyšuje  –
riziko rozvoje diabetických cévních 
komplikací.

doporučujeme omezení tuků živočiš- –
ných – máslo, sádlo, slanina, tučná 
masa, tučné mléčné výrobky, zabijač-
kové produkty... 

Vhodnější jsou tuky rostlinné např.  –
margaríny, jednodruhové rostlinné 
oleje. 

SaCHaRIdOVé POTRaVINY
V dietě máme stanovené dávky sacha- –
ridových potravin podle tzv. rámcové-
ho jídelního lístku, nebo se můžeme 
řídit podle výměnných jednotek. 

Příkrmy – brambory, bramborová  –
kaše, těstoviny, rýže. 

Mouka hladká, polohrubá, hrubá, ce- –
lozrnná. 

Tmavé pečivo, celozrnné mlýnské  –
a pekárenské výrobky. 

OVOCE
Neomezený výběr, pouze méně často  –
ovoce, které je příliš sladké a přezrá-
lé (banán, hrušky, hrozny, švestky). 

ZELENINa
Bez omezení.  –

KOřENí
Zbytečně pokrmy nepřekořeňujeme  –
a nepřesolujeme, vhodnější je zejmé-
na používání natí.

VýBěR daLšíCH dOPORUčENýCH POTRaVIN PRO PaCIENTY 
S dIaBETEM:
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diabetes mellitus neboli cukrovka je nemoc, 
která se v populaci vyskytuje čím dál častěji. 
Proto odborníci začínají hovořit o epidemii. 
V Čr každoročně onemocní touto chorobou 
40 až 50 tisíc osob. Jedním z ukazatelů úrov-
ně léčby cukrovky je glykovaný hemoglobin 
A1c (HgA1c) nebo-li „Dlouhý cukr“. Tento 
ukazatel a jeho význam není dosud veřejnosti 
ani samotným pacientům dostatečně znám.

Co to vlastně je glykovaný hemoglobin? 
je to látka, která vzniká v organismu neenzy-
matickou reakcí mezi glukózou a hemoglobi-
nem (červené krevní barvivo).
Odráží hodnoty glykémie v období 4–6 týdnů 
před provedením jeho odběru. Někdy hovo-
říme o tzv. průměrné nebo dlouhodobé gly-
kémii. Hodnoty glykémie kolísají u každého 
z nás (ať už jde o diabetika nebo „nediabeti-
ka“), závisí na mnoha faktorech, z nichž jsou 
zpravidla nejčastější příjem potravy a fyzická 
zátěž.
Standardním měřením glykémie, které pro-
bíhá většinou nalačno nebo 1–2 hodiny 
po jídle, zjistíme pouze momentální stav 
hladiny cukru v krvi. Tento aktuální stav  
(např. nalačno) můžeme ovlivnit a „obe-
lstít“ i krátkodobou dietou nebo hladověním  
(např. přes noc apod.). Naproti tomu HbA1c, 
vzhledem k tomu, že ukazuje hladinu glyké-
mie za 4–6 týdnů, „obelstít“ nelze a odráží 
schopnost (nebo i neschopnost) nemocného 
dodržet základní pravidla diety a životosprá-
vy. HbA1c je proto stále považován za nejdů-
ležitější parametr kompenzace cukrovky.
HbA1c vyjadřujeme v procentech (%) jako 
procento glykovaného hemoglobinu z celko-
vého hemoglobinu v krvi.

U zdravého člověka (resp. ,,nediabetika“) se 
hodnoty HbA1c pohybují v rozmezí 2,8–4,0 %. 
Dobře léčený diabetik by měl mít hodnotu  
glykovaného hemoglobinu do 4,5 %. Čím 
je vyšší, tím víc ho ohrožuje riziko vzniku  
a rozvoje diabetických komplikací.

U diabetika se rozlišují 3 stupně kompenza-
ce:

Stupeň kompenzace Hodnota Hba1c 

Výborná kompenzace do 4,5 % 

Uspokojivá kompenzace 4,5 %–6,0 %

Neuspokojivá kompenzace nad 6,0 % 

Je nutné si ale uvědomit, že HbA1c odráží 
„průměrnou“ hladinu glykémie. Tedy, že jeho 
hodnota může být zkreslena, a to jak denní-
mi, tak nočními hyperglykémiemi i hypogly-
kémiemi.
Např. HbA1c může být výrazně snížen častý-
mi denními nebo nočními bezpříznakovými 
(asymptomatickými) hypoglykémiemi.
Spousta lidí si myslí, že lékaři léčí cukrovku  
2. typu hlavně inzulínem. Ten ale užívá asi 
25 % pacientů. Základem léčby diabetu je 
racionální strava a fyzická aktivita, které pa-
cientovi mohou pomoci shodit nadbytečná 
kila. Z léků pak hlavně ty, které zpátky zvyšu-
jí citlivost tkání na inzulín, jež slinivka stále 
ještě produkuje. Teprve když je ho opravdu 
málo, protože si diabetik hazardním způso-
bem života poškodil inzulínotvornou tkáň sli-
nivky břišní, musí si ho píchat pomocí injekcí 
nebo speciálních per. Pak zaleží na tom, jak 
obratně zvládne souhru jídla, pohybu a inzu-
línu. Přitom každé nadbytečné kilo, které se 
mu podaří shodit, jeho stav i stav choroby 
zlepšuje.
Vedle léků existuje řada preparátů, které mo-
hou být užitečným doplňkem léčby. Někdy 
obsahují extrakt ze zeleného salátu nebo bo-
růvky brusnice, případně ovsa setého, které 
mohou pomáhat při snižování hladiny krevní-
ho cukru. Jindy v nich najdete zinek, který po-
máhá při biosyntéze inzulínu a zlepšuje cel-
kovou imunitu. V dalších je vitamín B6 nebo 
ornithin, stimulující sekreci inzulínu atd. 
Na účinky extraktu ze skořice, který zvyšuje 
citlivost tkání na inzulín, existuje klinické tes-
tování, při kterém snižoval příliš vysoké krevní 
cukry o 18–29 %, cholesterol o 12–16 % a tri-
acylglyceroly o 23–30 %. Účinky všech těchto 
preparátů bývají u různých lidí různé, a proto 
se musí vyzkoušet. Měly by být součástí dob-

rého pitného režimu (2,5–3 litry nealkoholic-
kých a nekalorických tekutin denně) a racio-
nálního jídelníčku. V něm musí být rozumně 
omezeno množství sacharidů i živočišných 
tuků a měl by obsahovat co nejvíc potravin 
s nízkým glykemickým indexem. Takových, 
které zvedají jen málo hladinu krevního cuk-
ru. Víc vám o nich řekne dietní sestra, která 
by měla být v každé nemocnici nebo diabe-
tickém centru. 
U nás v laboratoři se glykovaný hemoglo-
bin vyšetřuje na analyzátoru americké firmy  
BIO-rAD D-10. Analýza probíhá na principu 
tekutinové chromatografie. Vzorky plné krve 
jsou ve dvou krocích zředěny, v analytické 
koloně se separují působením iontů a v ko-
můrce fotometru se při 415 nm změří změny 
absorbance. K vyšetření se používá nesraže-
ná krev odebraná do K2EDTA (jako na krevní 
obraz). Úzce spolupracujeme s diabetologic-
kými ambulancemi MUDr. Kallmünzerové, 
MUDr. Ácsové a MUDr. Maršálkové, kde je 
vyšetření glykovaného hemoglobinu u diabe-
tiků již standardem spolu s aktuální glykémií 
a dalšími doplňujícími parametry.

Šárka Zbudilová a Jakub Koukal  
zdravotní laboranti  

oddělení laboratoří a transfuzní služby  
Nemocnice Děčín, o.z.

Glykovaný hemoglobin
Nemocnice Děčín

ÚSTECKý KRaj
DĚČÍN
zubní pohotovost: 
v ordinacích zubních lékařů
kontakt:  
webové stránky statutárního města 
Děčín
ordinační hodiny: 
sobota, neděle, svátek:  
8:00–11:00 hod.

MOST
zubní pohotovost: 
centrální
adresa: 
Paracelsus s.r.o. 
areál Chemopetrol, a.s. 
Litvínov – Záluží
kontakt: 
476 162 240
ordinační hodiny: 
sobota, neděle, svátek:  
09:00–18:00 hod.

Zdravotní laborant Jakub Koukal

Letošní rok bude druhým celým rokem spolu-
práce pěti páteřních nemocnic Ústeckého kra-
je pod hlavičkou Krajské zdravotní, a.s. Stejně 
jako rok minulý, byl i tento ve znamení nejen 
modernizace stávající zdravotnické přístrojo-
vé techniky, ale i změny pracovního prostře-
dí, ve kterém více jak šest tisíc zaměstnanců 
Krajské zdravotní, a.s. poskytuje své služby 
pacientům nejen z Ústeckého kraje, ale i z při-
lehlých regionů.
Nejinak tomu bylo i v chomutovské nemoc-
nici. Až bude vedení Krajské zdravotní, a.s. 
i Nemocnice Chomutov, o.z. na konci roku 
hodnotit, co se na tomto poli podařilo, urči-
tě ani jedno z nich neopomene nákupy nové 
zdravotnické techniky na gynekologicko-po-
rodnické oddělení chomutovské nemocnice. 
Na tomto oddělení, které v roce 2008 obsadi-
lo v nevyhlášené soutěži o největší počet po-
rodů v regionu třetí místo, slouží od letošního 
roku kromě nových infuzních pump i tři nové 
digitální kardiotokografy. Tyto přístroje pomá-
hají lékařům sledovat po delší dobu srdeční 
akci plodu v závislosti na intenzitě děložních 
stahů. Přístroji zachycené poruchy koordina-
ce těchto sledovaných aktivit matky a nena-
rozeného dítěte umožňují zavčas odhalit pří-
padnou tíseň plodu. Toto významnou měrou 
snižuje riziko poškození novorozence či mat-
ky během porodu. Sadu těchto nových pří-
strojů doplňuje ultrazvukový monitor srdeční 
činnosti plodu. Nákupem těchto přístrojů se 
dále rozšiřují možnosti oddělení poskytovat 
specializovanou i standardní péči o matky 

i novorozence. Možnosti oddělení byly dále 
kromě jiného doplněny vytvořením lůžek se 
sledováním vitálních funkcí matek po opera-
tivních porodech, které jsou nově zřízeny pří-
mo v prostorách porodnice.
Přístrojový park očního oddělení byl vybaven 
novým přístrojem, který je potřebný pro přes-
nou diagnostiku před operací šedého záka-

lu. Nový autorefraktometr rychle a pohotově 
měří optickou mohutnost oka a pomáhá tak 
lékaři se správnou volbou umělé čočky před 
operací katarakty. Kromě pacientů, kteří se 
připravují na výměnu oční čočky, ocení další 
nový přístroj i pacienti se zeleným zákalem. 
Nový bezkontaktní tonometr dokáže rychle 
a bez komplikací změřit nitrooční tlak a po-
skytnout lékaři dostatek informací jak o stavu 
pacienta, tak i k volbě optimální léčby. Oba 
přístroje byly umístěny na nové ergonomické 
stoly, které svým designem významně přispě-
ly k zlepšení pracovního prostředí personálu 
očního oddělení. 
Nebyly to ale jen přístroje a drobné vybave-
ní, které udělalo radost jak zaměstnancům, 
tak především pacientům naší nemocnice. 
Během tohoto roku se podařilo realizovat 
stavební úpravy sociálního zařízení na lůž-
kové části ortopedického oddělení. Úpravy 
se týkaly nejen dispozičních změn (tj. nové 
rozmístění WC žen a mužů, koupelen a nové 
čistící komory), ale také úpravy povrchů pod-
lah a stěn. Došlo také k výměně sociálního vy-

bavení a součástí rekonstrukce byla i výměna 
osvětlovacích a topných těles. Lůžková část 
ortopedického oddělení tak opravdu „pro-
koukla“. Pěkné prostředí tak získali pacienti 
i zaměstnanci. 
Je samozřejmostí, že všechny tyto změny 
něco stojí. Významným partnerem při obnově 
a rozvoji chomutovské nemocnice se i v letoš-

ním roce staly Severočeské doly, a.s., které na 
rozvoj nemocnice přispěly nemalou částkou 
ve formě sponzorského daru. 

Bc. Šárka Urbánková 
asistentka ředitele  

Mgr. Anna-Marie Malá 
hlavní sestra  

Nemocnice Chomutov, o.z.

Nové přístrojové vybavení
Nemocnice Chomutov

Nové vybavení koupelen  
ortopedického oddělení

MUDr. Jitka Marschová a sestra Radka Panušková na novém autorefraktometru 
očního oddělení

Vybavení nadstandardních pokojů
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Artroskopie je moderní mini invazivní chi-
rurgická metoda, která slouží ke stanovení 
diagnózy a jejímu operačnímu řešení. Je 
považována za standardní operační meto-
du. Prvenství artroskopie je přisuzováno 
Japonci Takagimu, jenž první artroskopii 
provedl v roce 1918 za pomoci cystoskopu. 
rozmach nastává v 70. a 80. letech dvacá-
tého století.
Artroskopická věž se skládá z vlastního ar-
troskopu, tedy kamery se světelným zdro-
jem. Obraz je dále přenášen na monitor. 
Dalším vybavením je záznamové medium 
(DVD rekordér, případně paměť počítače). 
Operační nástroje, jako jsou například nůž-
ky, kochry, kleště a další svojí velikostí od-
povídají mini invazivnímu výkonu. Součástí 
je rovněž Shaver k mechanickému ošetření 
chrupavky a měkkých tkání a Vaper k tepel-
nému ošetření chrupavky a měkkých tkání.
Nejčastěji operovanými klouby jsou koleno 
a rameno. Postupně jsou přidávány i další 
klouby jako hlezno, kyčelní a loketní kloub 
a dále potom zápěstí.
Nejčastější indikací operace je úraz a bo-
lest kloubu.
Kolenní kloub je skloubení stehenní, ho-
lenní kosti a čéšky. Jako stabilizátory slouží 
vnější a vnitřní postranní vaz, přední a zad-
ní křížový vaz a čtyřhlavý sval stehenní, kte-
rý se přes patellu upíná vpředu na drsna-
tinu holenní kosti. Pro pohyb kloubu jsou 
důležité menisky vnější a vnitřní, které jsou 
jako půlměsíce uloženy na holenní kosti 
a stehenní kost se po nich pohybuje. Další 
důležitou anatomickou strukturou v kloubu 

jsou artikulační plochy opatřené hyalinní 
chrupavkou. Při artroskopii se ošetřují po-
škozené menisky, zkřížené vazy a chrupav-
ky. Menisky se ošetřují fixací, odstraněním 
poškozených částí, případně odstraněním 
celého menisku (meniscectomie). Chru-
pavka se ošetřuje tzv. shavingem, nebo 
se volné fragmenty fixují nebo odstraňují 
z dutiny kloubu. Novou technikou je ná-
hrada defektu chrupavky štěpem pěsto-
vaným in vitro z vlastní, předem odebrané 
chrupavky. K fixaci operovaných struktur 
se používají vstřebatelné i nevstřebatelné 
materiály. Přední a zadní křížový vaz se při 
poškození zcela odstraňuje a jeho náhrada 
se obvykle provádí ve druhé operační době 
jako tzv. plastika zkříženého vazu.
Artroskopie se u kolenních kloubů nejčas-
těji provádí v regionální anestezii.
Vstup do kolenního kloubu je ze zevní stra-
ny od patelly v úrovni kloubní štěrbiny. Tudy 
se zavádí vlastní artroskop. Vyšetřovací 
a operační nástroje jsou zaváděny z vnitř-
ní strany rovněž v úrovni kloubní štěrbiny. 
Pouze výjimečně se používá další vstup do 
kloubu.
K hospitalizaci se pacient obvykle dostaví 
jeden den před vlastním výkonem. Pláno-
vané výkony jsou již s předem, ambulantně 
provedeným předoperačním vyšetřením. 
Pouze v akutních případech se předope-
rační vyšetření provádí za hospitalizace. Při 
příjmu je pacient seznámen s vlastním vý-
konem, jeho riziky a dalším průběhem hos-
pitalizace. Posledním jídlem před výkonem 
je večeře. Od půlnoci do zákroku nesmí 
pacient nic jíst, pít a ani kouřit. Pacientům 

s diabetem se před výkonem podává infuze 
glukózy krytá inzulinem jako prevence hy-
poglykemie. Premedikace je podávána již 
večer před operací a dále potom 30 minut 
před výkonem. Na operačním sále uvede 
anesteziolog pacienta do anestezie.
Celková délka zákroku se pohybuje mezi 
20–40 minutami, v závislosti na rozsahu 
operačního nálezu. rozsáhlejší výkony se 
pohybují v délce 50 až 70 minut.
Po zákroku kontrolujeme operační ránu – 
jestli se kloubní dutina neplní výpotkem, 
množství a charakter odpadu z drénu (je-li 
při výkonu drén zaveden) a vitální funkce 
pacienta.
Způsob rehabilitace odpovídá konkrétní-
mu nálezu a výkonu. Obvykle je zahájena 
následující den po operaci. Ortéza a berle 
se k chůzi používají u rozsáhlejších operač-
ních výkonů pouze po dobu určenou léka-
řem. 
Pokud je pooperační průběh bez komplika-
cí, odchází pacient první až třetí pooperační 
den, maximálně však do týdne, domů. Dal-
ší kontroly probíhají na ambulanci, obvykle 
u lékaře, který výkon provedl. Přibližně za 
sedm dnů od operace se odstraňují stehy. 
Při výskytu potíží, jako je například: zvýše-
ná teplota, nadměrná bolest nebo otok, je 
kontrola nutná hned.
V případě jednodušších artroskopií je ná-
vrat k běžným aktivitám možný po několika 
dnech od výkonu v závislosti na typu a roz-
sahu výkonu. U rekonstrukčních výkonů je 
návrat k běžnému způsobu života v řádech 
měsíců.
Komplikace spojené s artroskopií, jako 
krvácení, poškození cév a nervů, jsou výji-
mečné a na našem pracovišti nebyly regis-
trovány.
Na ortopedickém oddělení Nemocnice  
Teplice, o.z., bylo v roce 2008 provedeno 
220 artroskopií. Vysoký podíl nesou ope-
rační výkony typu složitých artroskopií ko-
lenního kloubu. Další v pořadí jsou potom 
plastiky zkřížených vazů a operační výkony 
ramenního a hlezenného kloubu.
Artroskopie, jako moderní mini invazivní 
metody, jsou tímto předurčeny k dalšímu 
rozvoji a rozšíření ortopedické operativy. 

Martina Čulová 
ortopedické oddělení 

Nemocnice Teplice, o.z.

artroskopie
Nemocnice Teplice
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Pohled do operačního pole artroskopu

Pro velký zájem samozřejmě pokračuje-
me dále s názvem Fotosoutěž čtenářů. 
Abychom příliš neomezovali autory vy-
hlášeným tématem, uveřejňujeme pří-
spěvky vztahující se k aktuálnímu roční-
mu období nebo akcím pro dané období 
typické. Nejlepší fotografie zveřejňujeme 
průběžně a autory odměňujeme jednou 
za čtvrt roku. Děkujeme za příspěvky.

Pravidla soutěže:
soutěže se mohou zúčastnit zaměst-• 
nanci KZ, a.s. i široká veřejnost
své fotografie zasílejte pouze v elek-• 
tronické podobě na e-mail:  
infolistykz@kzcr.eu
účastník soutěže souhlasí se zveřej-• 
něním zaslaných fotografií v časopise 
Infolisty a na webu KZ, a.s.

Západ
Lucie Janalíková

V mechu
Jitka Rudolfová

ZaCHYTILI jSTE ZVLášTNí PříROdNí ÚKaZ – BLESK, dUHU NEBO jINé PROjEVY PříROdY?  
POděLTE SE S NáMI O ZajíMaVý ZážITEK
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Karta, která vám zachrání život

Vím, že je to 
pravda!

Mgr. Petr Šiška

placená inzerce

HLEdáME NOVé LIdI
dobrovolnické kanceláře dOBRO-dRUH mají stálý zájem  
o dobrovolníky pro nemocnice Krajské zdravotní, a.s. 
v těchto městech:

• děčín – Marcela Ridlová, tel.: 412 705 526
• Teplice – Bc. Zuzana Berkyová, tel.: 733 660 579
• Ústí nad Labem – andrea Sahulová, tel.: 731 535 647
• Most – daniela Kováčová, tel.: 731 535 656
• Chomutov – david Schilling, tel.: 733 782 906

Domluvte si osobní schůzku ve svém městě, případně nahlédněte nawww.dobro-druh.webnode.czTĚŠÍME SE NA VÁS



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

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

2. 11. 2009 Konference „Péče o neklidného pacienta“ CVDV MNUL – učebna III.

3. 11. 2009 III. regionální konference „Mamologický den“ CVDV MNUL – učebna III.

5. 11. 2009 Konference „Ošetřování chronických ran a defektů“  
– akce již naplněna

CVDV MNUL – učebna III.

9. 11. 2009 III. Konference „Hygiena zdravotnických zařízení“ CVDV MNUL – učebna III.

10. 11. 2009 Konference chirurgických sester – akce již naplněna CVDV MNUL – učebna III.

11. 11. 2009 VII. regionální odborná konference  
„Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech“

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

11. 11. 2009 Konference „Transplantační program“  
– akce již naplněna

CVDV MNUL – učebna III.

11. 11. 2009 regionální konference  
„Napříč klinickými obory a laboratorním komplementem“

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

12. 11. 2009 regionální odborná onkologická konference KZ, a.s. – MNUL  
– stravovací provoz

19. 11. 2009 Konference „Prezentace Centra robotické chirurgie“ – akce již naplněna CVDV MNUL – učebna III.

19. 11. 2009 XIV. regionální konference nelékařů – zdravotnické právo,  
problematika drogově závislých

Kino Oko – Chomutov

24. 11. 2009 Seminář „Nejčastější kožní choroby a jejich ošetřování“ CVDV MNUL – učebna III.

26. 11. 2009 Seminář „Novinky v kardiologii“ CVDV MNUL – učebna III.

1. 12. 2009 Konference „Prostředí v ordinaci“ CVDV MNUL – učebna I.

1. 12. 2009 regionální konference „Myomy v gynekologii a porodnictví“  
– akce již naplněna

CVDV MNUL – učebna III.

3. 12.–5. 12. 2009 Focusing CVDV MNUL – učebna V.

8. 12. 2009 Komunikace s agresivním pacientem a aktivní sebeobrana  
– akce již naplněna

CVDV MNUL – učebna II.

9. 12. 2009 Konference „Pacient po CMP a následná rHC péče“  
– akce již naplněna

CVDV MNUL – učebna III.

17. 12. 2009 Seminář „Alkohol a játra“ – akce již naplněna CVDV MNUL - učebna III.

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

Personální změny v KZ, a.s.

Bc. Lenka Benešová, vedoucí personálně-právního odboru

od
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Nemocnice Most, o.z.
Zdeněk Hába  
se stal novým vedoucím provozně technického úseku.

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


