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Milí čtenáři Infolistů,
jsme právě v polovině prázdnin a s nimi spojených letních 
dovolených. Věřím, že krásné, opravdu letní počasí přispělo 
všem, kteří již dovolenou čerpali, k potřebnému odpočinku 
a relaxaci. Těm, kteří se na dovolenou teprve chystají, přeji, 
aby krásné počasí ještě dlouho vydrželo. 
Ve zdravotnictví ale žádné skutečné prázdniny neexistují, 
naopak mnozí musí vynaložit zvýšené úsilí, aby nahradili 
po dobu dovolených své kolegy. Pro řadu z nás jsou navíc 
letošní prázdniny obdobím usilovné práce na realizaci změn 
v řízení celé naší společnosti. O značném rozsahu celého 
projektu, který jsme spustili na konci června, jsme informo-
vali v minulém vydání Infolistů. Proto jen stručná rekapitu-
lace.

K 30. 6. byly zrušeny funkce ředitelů nemocnic – odštěpných závodů, k 1. 7. pak došlo 
k přeskupení odborných úseků pod vedení nových náměstků ředitele Krajské zdravot-
ní, a.s. Řízení úseku zdravotní péče se ujal bývalý ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem MUDr. Jiří Madar, bývalý ředitel mostecké nemocnice Mgr. Ing. Jindřich Zetek vede 
úsek ekonomického řízení a controllingu, bývalý chomutovský ředitel MUDr. Bc. Petr Hoss-
ner vede úsek řízení a kvality. Dosavadní náměstek Ing. Miloslav Řehák řídí úsek správy 
majetku a MUDr. Jan Lami vede úsek řízení lidských zdrojů.
Garanti jednotlivých procesů nyní usilovně se svými spolupracovníky z centrály společ-
nosti i z jednotlivých nemocnic intenzívně pracují na přípravě nové, efektivní organizační 
struktury, založené na principech procesního řízení. Start nového modelu řízení, včetně 
procesních změn je plánován na 1. 1. 2011. Všem, kteří se na přípravě změn podílejí, chci 
poděkovat za jejich dosavadní úsilí, enormní nasazení a dobrou práci. Výsledky této práce 
budou významné nejen pro zaměstnance Krajské zdravotní, ale i pro její klienty.

 Ing. Eduard Reichelt 
ředitel Krajské zdravotní, a.s.
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Poplatky kraj proplácel na základě veřejné-
ho příslibu ze dne 25. 3. 2009, účinného 
ode dne 1. 4. 2009. S účinností od 1. čer-
vence 2010 se tak placení regulačních po-
platků vrací k původnímu způsobu úhrad, 
kdy je každý pacient povinen uhradit daný 
typ zákonného regulačního poplatku.

Zrušení veřejného příslibu daru Ústeckého 
kraje představovalo pro nemocnice Krajské 
zdravotní, a.s. pouze provedení několika 
nezbytných opatření, související především 
s agendou, která proplácení poplatků ve 
zdravotnictví dosud provázela. Informace 
o poplatcích jsou zveřejněny ve všech od-
děleních našich nemocnic. 

O ukončení procesu proplácení poplatků ve 
zdravotnictví rozhodl ten, kdo tento proces 
zavedl, tedy Ústecký kraj, nikoli samotná 
Krajská zdravotní, a.s. Ústecký kraj je na-
ším jediným akcionářem a Krajská zdravot-
ní, a.s. je vždy připravena na plnění úkolů, 
jediným akcionářem zadaných. 

Krajská zdravotní, a.s. zavedla proplácení 
daru „krajem“ rychle, za jasných pravidel 
a bez problémů, kterých jsme byli svědky 
v jiných krajích. Stejným způsobem byla 
situace řešena nyní, kdy bylo o zrušení 
proplácení poplatků rozhodnuto. O změně 
byli naši klienti včas, jasně a srozumitelně 
informováni.

Jak Je to s poplatky v lékárnách 
kraJské zdravotní
Zrušení proplácení poplatků „krajem“ ni-
jak nesouvisí s dlouhodobým přístupem 
Krajské zdravotní, a.s. k poplatkům v ne-
mocničních lékárnách, které dále poskytují 
svým zákazníkům bonus, jehož výše se 
shoduje s výší regulačního poplatku.

K zavedení bonusů, jako nové marketin-
gové strategii, se vedení společnosti ve 
své době rozhodlo i proto, že zisky lékáren 
dlouhodobě stagnovaly. Společnost proto 
upravila obchodní filozofii všech pěti ne-

mocničních lékáren a rozhodla o zavedení 
motivačního bonusu.
Celková cena, kterou zákazník hradí při 
koupi léku na recept, se skládá z doplatku 
za lék a z regulačního poplatku. Regulační 
poplatek je v souladu se zákonem vybrán, 
hodnota celkové platby však je o tento po-
platek formou přiděleného bonusu oka-
mžitě snížena, a to bez ohledu na počet 
předepsaných balení. 

Jiří Vondra 
vedoucí řízení vztahu se zákazníky  

Krajská zdravotní, a.s.

Jak je to s poplatky v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s.

Smluvní strany uzavřely Kolektivní smlouvu 
s cílem udržovat stabilně dobré vzájemné 
vztahy. Nová Kolektivní smlouva je platná 
pro období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2012. 
Pro rok 2010 a první pololetí roku 2011 
zaměstnavatel garantuje navýšení objemu 
mzdových prostředků minimálně o 2 %, 
oproti roku 2009. Nová smlouva poskytne 
zaměstnancům také širokou škálu zaměst-
naneckých výhod a benefitů.
Kolektivní smlouva upravuje pracovní pod-
mínky a pravidla zaměstnávání zaměstnan-
ců u Krajské zdravotní, a.s., jejich nároky 
vyplývající z pracovně právního vztahu, 
tedy včetně dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, vztahy mezi zaměst-
navatelem a zaměstnanci a mezi zaměst-

navatelem a odborovými organizacemi. 
Kolektivní smlouva vychází z ratifikovaných 
mezinárodních úmluv, zákoníku práce 
v platném znění a dalších platných práv-
ních předpisů. 
„Jsem velmi rád, že po mnoha intenzív-
ních jednáních mezi oběma stranami do-
šlo k uzavření nové Kolektivní smlouvy pro 
období dvou let. Věřím, že nová smlouva 
odráží nejen míru nezbytného vzájemného 
kompromisu, ale také zohledňuje celkovou 
ekonomickou situaci, ve které se všichni 
nacházíme v době po ekonomické krizi, 
která se v oblasti zdravotnictví projevuje 
se zpožděním. Z mého pohledu je nová 
smlouva velmi rozumným řešením a umož-
ní pokračování standardně dobrých vztahů 

mezi Krajskou zdravotní a zástupci odbo-
rových organizací, zastupujících všechny 
naše zaměstnance“, řekl Ing. eduard Rei-
chelt, ředitel Krajské zdravotní, a.s. 

MUDr. Jan Lami 
náměstek pro řízení lidských zdrojů  

Krajská zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s. uzavřela novou kolektivní smlouvu 
S účinností od 1. července 2010 vstoupila v platnost nová Kolektivní smlouva, podepsaná 
mezi Krajskou zdravotní, a.s. a zástupci 11 odborových organizací, které zastupují téměř 
6300 zaměstnanců ze všech pěti nemocnic Ústeckého kraje, sloučených do společnosti 
Krajská zdravotní, a.s. 

MUDr. Jan Lami

Ústecký kraj od 1. července 2010 přestal ve svých zařízeních proplácet poplatky ve zdra-
votnictví. Mezi zařízení Ústeckého kraje, kterých se toto opatření týká, patří také pět ne-
mocnic, spravovaných Krajskou zdravotní, a.s. Opatření se nijak netýká pěti nemocnič-
ních lékáren, které dál poskytují svým zákazníkům bonusy.

Jiří Vondra
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Poradna Infolistů

Co je ChroniCká obstrukční pliCní 
nemoC?
CHOPN je zatím mezi veřejností málo vži-
tý název pro vleklé zánětlivé onemocnění 
průdušek, které je charakterizované ome-
zením průtoku vzduchu v průduškách 
(bronchiální obstrukcí), které nelze léč-
bou normalizovat. Bronchiální obstrukce 
se postupně zhoršuje. Časem může dojít 
až k zániku plicní tkáně, kdy se stává je-
dinou alternativou přežití transplantace 
plic. Podkladem vzniku obstrukční ven-
tilační poruchy je chronická bronchitida 
a rozedma, nejčastěji v kombinaci.

je Chopn závažným onemoCněním?
Odhaduje se, že v České republice má 
CHOPN až 800 000 dospělých obyvatel. 
Odborníci předpokládají, že počet pa-
cientů s CHOPN následkem zvyšujícího 
se počtu kuřáků ve společnosti ještě 
více poroste. V roce 2020 bude CHOPN 
dokonce třetí nejčastější příčinou úmrtí. 

V České republice v důsledku CHOPN ze-
mře každoročně asi 1700 lidí. 

Nemocní s CHOPN mají zvýšené riziko 
vzniku infarktu myokardu, anginy pecto-
ris, rakoviny plic, osteoporózy, respirač-
ních infekcí, kostních zlomenin, depresí, 
diabetu, poruch spánku, anémie a glau-
komu.

co Je příčinou vzniku chopn?

Aktivní kouření. Podílí se celými 75 % • 
na vzniku všech případů onemocně-
ní. Kouření zrychluje pokles plicních 
funkcí 3x více než u nekuřáků. 

Pasivní kouření. Pasivní kouření • 
po dobu alespoň 40 hodin týdně 
po dobu 5 let zvyšuje riziko vzniku 
CHOPN o 48 %.

Dýchání znečištěného vzduchu nebo • 
chemických látek ze zevního nebo 
pracovního prostředí.

Jaké Jsou příznaky chopn?
Chronický kašel nebo kašel, při kte-• 
rém se vykašlává velké množství hle-
nového sputa (kuřácký kašel). Stane-li 
se kašel pravidelným, tedy trvá-li ale-
spoň 3 měsíce v roce po dobu dvou 
po sobě následujících let, označuje-
me stav jako chronickou bronchitidu, 
která je rizikovým faktorem pro vývoj 
CHOPN (někdy je proto označována 
jako CHOPN nultého stadia).

Dušnost, zvláště při námaze. Paci-• 
enti ji obvykle popisují jako krátký 
dech, pocit nedostatku vzduchu nebo 
kyslíku, nemožnost se nadechnout 
nebo jako tíhu na prsou či hrudníku. 
Zpočátku se dušnost objevuje jen při 
větší fyzické zátěži, při běhu, jízdě na 
kole, chůzi do prudkého kopce nebo 
do schodů apod. S postupem duš-
nost přichází i při obvyklých denních 
činnostech: chůzi po rovině, chůzi 
z kopce nebo ze schodů, mytí, oblé-

kání, pohlavním styku, chůzi po bytě, 
po jídle apod. Nakonec se dušnost 
stává trvalou a může nemocného bu-
dit i ze spánku.

Sípání (hvízdavý zvuk při dýchání).• 

Tyto příznaky se často vyskytují roky • 
před vznikem bronchiální obstrukce. 
Příznaky CHOPN se obvykle pomalu 

zhoršují během času. Nejprve, když 
jsou příznaky malé, si jich nemusíte 
vůbec všimnout. Později Vás mohou 
nenápadně přimět ke změně Vašeho 
životního stylu, abyste zmírnili duš-
nost. 

Jak se chopn diagnostikuJe?
Stanovení diagnózy CHOPN nevyžaduje 
žádné bolestivé vyšetření. Lékař dia-
gnostikuje CHOPN na základě příznaků 
a obtíží, anamnézy a výsledků testů plic-
ních funkcí. Testy plicních funkcí měří, 
jak mnoho vzduchu můžete nadechnout 
a jak rychle ho můžete vydechnout. Hlav-
ní metodou pro potvrzení diagnózy je vy-
šetření funkce plic – spirometrie. Jedná 
se o vyšetření, které nemocného nijak 
nezatěžuje a pomáhá stanovit správný 
postup léčby. Podle výsledků vyšetření 
plicních funkcí je možné stanovit stupeň, 
tedy závažnost onemocnění (stádium: 
lehké – středně těžké – těžké – velmi 
těžké).

Jaké Jsou cíle a léčebné postupy 
u nemocných s chopn?

Cíle léčby CHOPN jsou:
Zmírnit příznaky – obtíže• 
Zpomalit progresi nemoci – omezit • 
další zhoršování plicních funkcí
Zlepšit výkonnost• 

Bránit a léčit komplikace• 
Zlepšit kvalitu života• 

Na prvním místě je zanechání kouření. 
Zanechání kouření je jediná věc, která 

dokáže zpomalit zhoršování této nemo-
ci. 

Jaká Je doporučována léčba?
Pravidelná a nepřerušovaná, lékařem • 
doporučená farmakoterapie
Rehabilitace• 
Protichřipková vakcinace• 

Podávání kyslíku doma• 

Chirurgická léčba (transplantace plic)• 

existuJe účinná prevence chopn? 
Ano. Nikdy nekouřit!!! Závislost na tabá-
ku je samostatnou nemocí (MKN F17.2) 
a velmi úpornou závislostí. Přestat kouřit 
není jednoduché, ale je to možné. Stej-
ně tak jako tušíme, že zlomená noha se 
lépe zahojí, když nám ji ošetří lékař a dá 
do sádry, také se závislostí na tabáku 
máme u lékaře větší šanci na úspěch. Ku-
řák, který přestává sám, má jen asi 3% 
pravděpodobnost, že po roce nebude 
kouřit. Druhým extrémem může být in-
tenzivní léčba ve specializovaném cent-
ru a nejméně půlroční užívání účinných 
léků – pak je šance na abstinenci po roce 
více než 40%. Ale i jen krátká rada lékaře 
může být prospěšná. Center pro závislé 
na tabáku je v ČR více než 25. 

Pro úspěšnou léčbu CHOPN je ale vždy 
potřeba včasná diagnóza. Jen tehdy může 
dojít k včasnému zahájení léčby. Je tedy 
třeba neváhat a již při prvních příznacích 
vznikající dušnosti navštívit lékaře.

Marcela Šárová 
hlavní sestra 

Nemocnice Most, o.z.

Chronická obstrukční plicní nemoc – CHOPN
Nemocnice Most
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Zasažení plicního laloku Snímek plic
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Protože všechny máme děti a víme, co ob-
náší je nakrmit, ošatit, vychovat a umož-
nit jim vzdělání, napadla mě myšlenka 
podpořit a dát šanci dítěti, které takové 
možnosti nemá.
Oslovila jsem občanské sdružení Huma-
nitas Afrika, které se zabývá adopcí na 
dálku, abych zjistila potřebné informace. 
Vzniklo v roce 2000 jako africko-česká 
iniciativa s cílem přispět k šíření vzájem-
né tolerance a porozumění mezi Čechy 
a Afričany a ke zlepšení informovanosti 
o Africe, Afričanech a jejich kultuře v čes-
ké společnosti. Jejich činnost se soustře-
dí na podporu vzdělání a rozvoje v chu-
dých oblastech Afriky. Cílem pomoci je 
dosažení alespoň základního vzdělání, 
popřípadě získání pracovních dovednos-
tí nutných k uplatnění se na trhu práce 
v dané zemi. 

vzdělání – základní právo člověka
Humanitas Afrika pomáhá ohroženým 
dětem a mladým lidem, žijícím ve vel-
ké chudobě zejména ve venkovských 

komunitách, získat přístup ke vzdělání 
a rozvíjet své schopnosti a talent. Vel-
ká chudoba je příčinou toho, že mnoho 
rodin nemá peníze na základní obživu, 
tudíž ani na školní uniformu a pomůcky 
a proto jejich děti nechodí nebo přesta-
nou chodit do školy dříve, než se naučí 
číst a psát.
S nápadem adoptovat dítě na dálku jsem 
oslovila sestřičky ze svého oddělení a se-
tkala se s kladnými ohlasy. Vybrala jsem 
tedy děvčátko z Ghany. V Ghaně je projekt 
situován ve vesnických oblastech distrik-
tu Ga nedaleko města Nsawam. Většina 
obyvatel se živí z toho, co jsou schopni 
vypěstovat na malém kousku pole. Prů-
měrná mzda je v přepočtu 500 Kč za mě-
síc. Rodiny žijí v malých chýších nebo 

domcích, kde není elektřina ani přívod 
vody a často chodí pro vodu velmi daleko 
od svých obydlí. 
Jako kolektiv jsme se tedy dobrovolně 
rozhodly zapojit do projektu, který má 
zlepšit vzdělání dětem, jejichž rodiče ne-
mají finanční prostředky na výdaje spo-
jené se školní docházkou. Z příspěvku je 
dítěti hrazena školní uniforma, boty, škol-
ní pomůcky, učebnice a školní strava. 

Jsem ráda, že se nám tato věc podařila 
a jsem pyšná na svůj kolektiv, kterému 
není lhostejný svět kolem nás. Je to mož-
ná malá pomoc pro nás, ale obrovská pro 
naši Akweley, která žije se svými dvěma 
bratry u babičky, aby mohli rodiče více 
pracovat. Těšíme se, až dokončí školní 
rok a my dostaneme kopii jejího vysvěd-
čení. To bude důkaz toho, že naše pomoc 
nebyla zbytečná. 

Iveta Šebková 
staniční sestra ženského oddělení  
Masarykova nemocnice v UL, o.z.

Naše dítě v Africe

 

Nadace Křižovatka zprostředkovala spon-
zorské dary od firem Viamont DSP, a.s. 
a RWe TRANSGAS, a.s. Monitory dechu 
převzal od zástupců firem MUDr. Petr Ja-
nec, primář novorozeneckého oddělení 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 
a MUDr. Jan Pajerek, lékař Dětské klini-
ky. Za firmu Viamont DSP a.s. byl předání 
daru přítomen místopředseda předsta-
venstva Ing. Jiří Klier.

Apnea monitor BABYSeNSe II je mobilní 
přístroj, sloužící ke sledování dechu no-
vorozenců. Čidla, umístěná v podložce 
dětské postýlky, sledují dech novoro-
zence a případné selhání bezprostředně 
signalizují prostřednictvím připojeného 
akustického hlásiče. Jednoduchý přístroj 

je významným pomocníkem v prvních 
měsících života novorozence.
Monitory dechu pomáhají nejen zdravot-
nímu personálu, ale i samotným mamin-
kám. Významnou měrou se podílejí na 
snížení rizika „Syndromu náhlého úmrtí 

novorozenců – SIDS“, v souvislosti s pří-
padnou zástavou dechu.

Jiří Vondra 
vedoucí řízení vztahu se zákazníky  

Krajská zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní obdržela monitory dechu pro nejmenší pacienty
Masarykova nemocnice

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. obdržela pro-
střednictvím Nadace  Křižovatka,  zastoupenou  Ing. Vlastimilem Novotným,  20  no-
vých monitorů dechu pro malé pacienty z Dětské kliniky a novorozeneckého odděle-
ní. Celková hodnota Apnea monitorů BABYSENSE II činí 58 000 Kč.

Apnea monitor u novorozence
Ing. Jiří Klier

Ukázka monitoru v běžné praxi

Ráda bych připojila své opravdu velké poděkování mým sestřičkám. O to více, že i pro mne to připravily jako jedno velké překva-
pení. Určitě se s Vámi rády podělíme v dalších číslech Infolistů o průběhu celého tohoto projektu.

Iva Černá 
vrchní sestra ženského oddělení Masarykovy nemocnice v UL, o.z. 

Zdroj–www.humanitasafrika.cz

číslo účtu: 22 99 60 851/0300, veden u ČSOB
Nadační fond Krajské zdravotní, a.s.
začíná spravovat finanční dary 
pro nemocnice Krajské zdravotní, a.s. 

doplňuJící informace:
Převzato z tiskové zprávy Nadace 
Křižovatka, ze dne 29. 6. 2010.
Nadace Křižovatka byla  založena 
počátkem roku 1995, s cílem po-
máhat postiženým dětem a spolu-
občanům. Za střed svého zájmu si 
nadace zvolila – jako jediná orga-
nizace v České republice – pomoc 
dětem,  ohroženým  „Syndromem 
náhlého  úmrtí  novorozenců  – 
SIDS“.
Za dobu svého působení předala 
Nadace  Křižovatka  k  dnešnímu 
dni 3455 monitorů BABYSENSE II 
do  nemocnic  ve  všech  regionech 
České  republiky.  V  průběhu  roku 
2010  a  v  dalších  letech  se  bude 
Nadace  Křižovatka  snažit  dopl-
ňovat  těmito  monitory  všechna 
dětská a novorozenecká oddělení 
nemocnic  a  jednotky  intenzivní 
péče v celé České republice.

Naše Akweley z Ghany
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Likvidace hromadného neštěstí – cvičení i realita Masarykova nemocnice

cvičení 
Život nám přináší spoustu náhod i para-
doxních situací. Tentokrát nám potvrdil 
staré rčení Napoleona Bonaparteho – 
„Těžce na cvičišti, lehce na bojišti“.
Dne 28. 6. 2010 proběhl nácvik likvida-
ce hromadného neštěstí v Masarykově 
nemocnici ve spolupráci s integrovaným 
záchranným systémem Ústeckého kraje. 
Centrem a klíčovým místem pro úspěšný 
přechod z přednemocniční péče do péče 
nemocniční je nutně akutní příjem – 
emergency. Informace o cvičení nebyla 
předem rozšiřována s cílem zjistit aktu-
ální připravenost našeho zdravotnického 
zařízení na tuto nenadálou událost. 
V 10:05 hod. byla na emergency přijata 
výzva z dispečinku ZZS o nehodě auto-
busu s vlakem s první informací o zraně-
ní 20–30 lidí. V 10:10 hod. byl spuštěn 
traumatologický plán, aktivován lékařský 
i střední zdravotnický personál, sestra 
koordinátorka svolala dostupný volný 
personál centrálního dispečinku k nave-
zení volných postelí z krytu. Přivezeno 
bylo celkem 9 pacientů, první pacient 
v 10:53, poslední pacient v 11:41 hod. 
Z krytu MN do prostor žluté chodby bylo 
navezeno 6 postelí, 4 náhradní postele 
jsou k dispozici na oddělení trvale. Lůžka 

realita
Velitel zásahu – MUDr. Petr Obruba – 
sloužící starší traumatologická služba, 
sestra koordinátorka – Alena egerman-
nová (emergency).
Na akutní lůžka bylo přivezeno celkem 
5  vážně raněných, z toho 1 ventilovaný. 
Přítomní lékaři – traumatolog 3x, inten-
zivista 3x, neurochirurg 1x, hrudní chi-
rurg 1x.
Na konzilium přivolán neurolog, urolog 
a ortoped.

průběh akce na emergency: 
1)  17:20 hod. – otevřený hrudník, ven-

tilovaný – 17:55 hod. operační sál, 
ARO

2)  17:15 hod. – komoce, ruptura uretry 
– 19:00 hod. CJP C

3)  17:20 hod. – tržné rány, kontuze – 
18:30 hod. U2

4)  17:37 hod. – tržné, řezné rány, ko-
moce – 19:00 hod. U2

5)  17:45 hod. – susp. zlomenina ste-
henní kosti – 18:40 hod. U1

Na úrazové ambulanci emergency byli 
ošetřeni celkem 4 ranění a všichni byli 
přijati do nemocniční péče. Na interní 
ambulanci emergency byla ošetřena 
1 cestující z vykolejeného vlaku pro stre-
sovou reakci.

ukončení akce 19:00 hod.
Celkem  bylo  ošetřeno  10  zraněných, 
z toho 9 bylo hospitalizovaných a jeden 
byl propuštěn do domácího ošetřování.

závěrem

Likvidace skutečného hromadného ne-
štěstí proběhla velice rychle, hladce 
a bez vážnějších problémů. Jistě k tomu 
přispělo i dopolední „cvičení“. Potvrdilo 
se nám, že klíčem k úspěchu je správná 
organizace, velké nasazení a obětavost 
zdravotnického personálu, bez rozdílu 
odbornosti nebo zařazení. Velké podě-
kování proto patří všem, kteří se na této 
akci podíleli.

MUDr. Roman Mišičko 
zástupce primáře Emergency 

Masarykova nemocnice v UL, o.z.

28. 6. 2010 – vykolejení vlaku ve Vaňově 

Shodou náhod téhož dne 28. 6. 2010 v odpoledních hodinách došlo ke skuteč-
nému velkému dopravnímu neštěstí – vykolejení vlaku ve Vaňově. První výzva 
5–10 zraněných, v 17:00 hod. byl aktivován traumaplán. 

byla rozmístěna tak, aby chodba zů-
stala průchodná.
Do prostoru byla vytažena „klec hro-
madné neštěstí“ s balíčky pro 50 ra-
něných se základními pomůckami 
pro zajištění žilního vstupu a odběrů 
biologického materiálu, dále desky 
s předtištěným formulářem pro příjem 
pacienta na emergency – tzv. „dekem“, 
papírové žádanky. Byly použity 4 ba-
líčky a desky s dokumentací. Pro lepší 
orientaci se personál oblékl do barev-
ných vest. Lékaři do žlutých a sestry do 
oranžových. 

průběh akce na emergency: 
1)   10:55 hod. – navezen první paci-

ent – otevřená zlomenina stehen-
ní kosti–11:50 hod. – CJP B

2)   11:20  hod. – poranění páteře 
a míchy – 11:52 hod. – CJP C

3)   11:30 hod. – kraniocerebrální po-
ranění 11:55 hod. – sál, ARO

4)   11:32  hod. – ventilovaný paci-
ent, pneumothorax, subdurál – 
12:10 hod. – ARO

5)  11:34  hod. – komoce + poranění 
horní končetiny – 12:15 hod. – U2

6)  11:36  hod. – susp. zlomenina 
pažní kosti, komoce 12:10 hod. – 
CJP C

7)   11:45 hod. – ventilovaný pacient, 
poranění páteře 12:50 hod. – ARO

8)   12:10 hod. – pneumothorax, bez-
vědomí 12:55 hod. – ARO

ukončení akce 13:00 hod.
Celkem 8 vážně zraněných, 1 lehce.
Souběžně se na expektačních lůžkách 
ošetřovalo dalších 5 akutních pacientů 
(susp. CMP, susp. IM, hyperglykémie, 
bolesti břicha, bolesti na hrudi). Pro 
posílení byla povolána sestra z interní 
vyšetřovny. Ambulantní pacienti s nej-
nižším stupněm naléhavosti v tuto 
dobu čekali. 
UVedeNé FOTOgrAFIe JSOU POřízeNY 
PřI CVIČeNí.
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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vás oslovit ve velmi význam-
ný den, tedy alespoň pro mě. Možná se 
divíte mé troufalosti, ale právě jsem do-
stala pomyslný občanský průkaz, a tak 
patřím částečně mezi Vás „dospěláky“. 
Je to prima pocit, věřte mi, ale je pravda, 
že když se toulám po ulicích, nikdo si té 
změny ani nevšimne. Ptáte se, jak je to 
možné? Že v patnácti je ulice tím nejlep-
ším místem pro mládež? No vidím, že mi 
do dospělosti přece jenom něco chybí. 
Já jsem úplně zapomněla, vždyť jsem se 
Vám nepředstavila a Vy mě možná vůbec 
neznáte. 
Jmenuji se KDP NADĚJe s.r.o. To je můj 
oficiální název, důvěrně mi všichni říkají 
NADĚJe. KDP znamená komplexní domá-
cí péče. To znamená, že moje zdravotní 
sestry poskytují ošetřovatelskou péči pří-
mo ve Vašem domácím prostředí. 
Zajímá Vás, kdo může být naším paci-
entem? Každý, komu domácí zdravotní 
péči předepíše, tedy odborně řečeno na-
ordinuje, ošetřující lékař, protože moje 
ošetřovatelská péče je plně hrazena z ve-
řejného zdravotního pojištění. Největší 
skupinu tvoří starší lidé, kteří mají jedno 
nebo více onemocnění omezující jejich 
mobilitu a nejsou schopni docházet na 

pravidelné návštěvy ke svému praktické-
mu nebo odbornému lékaři. Dále o moji 
péči mají zájem pacienti s onemocněním 
cévního nervového systému, s onkolo-
gickým onemocněním, s diabetem, s kož-
ními defekty, po úrazech, amputacích. 
V těchto případech nastupuji já, NADĚJe, 
plná usměvavých, šikovných a odborně 
připravených pracovníků. Každý den Vás 
mé sestřičky navštěvují, aby Vás naučily 
si aplikovat inzulín, ale nebojte se, pokud 
to nezvládnete, převezmou tuto činnost 
za Vás, změří Vám tlak, ošetří defekty, 
připraví a podají léky všech forem, zacvi-
čí si s Vámi. Vedle těchto nejčastějších 
výkonů odebírají krev na potřebná vy-
šetření a vozí ji do příslušné laboratoře, 
aplikují infúze, pokud toto pacient potře-
buje a lékař naordinuje, a to jak z důvodu 
pouhé hydratace, tak jako součást léčby 
velkých bolestí, tedy společně s aplikací 
analgetik. Zdaleka jsem nevyjmenovala 
všechny činnosti, které sestřičky zajiš-
ťují, prostě pracují jako mobilní ambu-
lance. S některými pacienty se vídáme 
jedenkrát za měsíc, ale jiné navštívíme 
i třikrát denně, podle nutnosti a vážnosti 
zdravotního stavu, od rána až do veče-
ra, i v nočních hodinách, včetně víkendů 
a svátků. Nad rámec pravidelných ná-
vštěv se na nás pacienti nebo jejich blízcí 
příbuzní obracejí s žádostí o pomoc nebo 
alespoň o radu.
Ale teď zpátky k mému představení. Prá-
vě slavím své 15. narozeniny. Narodila 
jsem se v Roudnici nad Labem, ale po-
stupně jsem se zabydlela i v ostatních re-
gionech. Mým druhým domovem se stalo 
Ústí nad Labem, pak Praha, Česká Lípa 
a Slaný. Vůbec nejsem malá, vždyť mám 
na 100 „sestřiček“ a 10 fyzioterapeutů. 
I když jich je podstatně méně, nemohu 
je nezmínit. I oni poskytují péči v terénu. 
Vždyť v loňském roce moje sestřičky po-
mohly téměř 1000 pacientům, u kterých 
setrvaly bezmála 90 tisíc hodin.
Protože bych sama nebyla schopná za-
jistit komplexní služby našim pacientům, 
přizvala jsem ke spolupráci svojí o něco 
mladší kamarádku OPORU, o.s. Jak už 
z názvu vyplývá, OPORA pomáhá všem 

občanům v různých sociálních problé-
mech. Vedle poradenské činnosti v ob-
lasti sociální problematiky, poskytuje 
pečovatelské služby spojené s uspoko-
jováním potřeb klienta, půjčuje kompen-
zační pomůcky, tedy chodítka, vozíky, 
lůžka a vše, co odstraňuje omezení po-
bytu člověka v domácím prostředí. Mezi 
nejoblíbenější činnosti mojí kamarádky 
patří kurzy taneční terapie pro seniory 
a pořádání přednášek a besed zaměře-
ných na aktivní stárnutí.

Naše přátelství ale nejvíce spojuje do-
mácí hospicová péče, tam bychom jedna 
bez druhé neuspěly. Střídáme se v po-
skytování až 24hodinové péče a dohledu 

u umírajících pacientů a umožňujeme 
tak rodinám, které se o své blízké do po-
sledního okamžiku starají, odpočinek, 
podporu a pomoc v těchto náročných si-
tuacích. 

Děkuji Vám, pokud jste můj článek do-
četli až sem. Chtěla jsem se Vám jen 
tak trochu představit a pochlubit se, co 
všechno umím a nabízím, ačkoliv vím, že 
až se potkáme na ulici, zase si mě nikdo 
nevšimne.

Vaše NADĚJE

Patnáct let s NAdĚJí komplexní domácí péče

Sídlo společnosti ústecké pobočky

karcinom prostaty v éře robotické 
prostatektomie
Americká farmaceutická společnost Am-
gen hledá a vyvíjí nové léky pro vážná 
onemocnění a napomáhá tak pacien-
tům v onkologii, nefrologii, revmatologii 
a dalších oborech medicíny a to již více 
než třicet let. Od doby svého vzniku 
v roce 1980 se stala největší biotech-
nologickou společností v oblasti lékař-
ství. Jejím posláním je sloužit pacientům 

a přeměňovat výsledky vědeckého vý-
zkumu do inovací v léčbě, které mají sílu 
pacientům navracet zdraví nebo dokonce 
zachránit jejich život. V České republice 
je společnost Amgen s.r.o. již šestým 
rokem a uvedla zde v oblasti onkologie 
a hematoonkologie na trh tyto příprav-
ky: Neulasta a Neupogen (v indikaci 
chemoterapií indukovaná neutropenie), 
Aranesp (chemoterapií indukovaná ané-
mie), Vectibix (metastazující kolorektální 

karcinom), Nplate (imunitní trombocyto-
penie, ITP) a nejnověji přípravek Prolia 
(léčba úbytku kostní hmoty u pacientů 
léčených androgenní hormonální ablací 
pro karcinom prostaty).
Během školení si kolegové poslechli 
přednášky na téma karcinomu prostaty: 
„Úvod do problematiky karcinomu pro-
staty“, „Biopsie prostaty a problematika 
diagnostiky karcinomu prostaty“, „Sta-
ging karcinomu prostaty a problematika 

PSA“ a „Kontroverzní otázky v léčbě kar-
cinomu prostaty“. Dále se „naživo“ zú-
častnili celkem čtyř robotických operací 
prostaty. 

MUDr. Marek Broul 
centrum robotické chirurgie  

Krajská zdravotní, a.s.

Školení kolegů z firmy Amgen na robotickém systému da Vinci

Ve dnech 14.–15. 6. 2010 proběhlo na oddělení robotické chirurgie KZ, a.s. školení 
kolegů z firmy Amgen. Jednalo se o školení na robotickém systému da Vinci s názvem 
„Karcinom prostaty  v  éře  robotické  prostatektomie“.  Jmenovitě  se  tohoto  školení 
zúčastnili: Mgr. Michal Burger, MUDr. Zuzana Traugottová, Hana Mašková, Kateřina 
Egerová a Mgr. Milan Bejdák.

Ve dnech 10.–11. 6. 2010 proběhlo na 
oddělení robotické chirurgie KZ, a.s. 
školení lékařů z Ruska na robotickém 
systému da Vinci. Jednalo se o kolegy 
z Moskevské státní univerzity (Moscow 
State University of Medicine and Denti-
stry). Školení se zúčastnili tři urologové 
a jejich dvě sálové sestry. Jmenovitě se 
školení zúčastnili: Ass. Prof. Vladimir Di-

akov, Ass. Prof. Pavel Rasner, Konstantin 
Kolontarev MD., Nina Titkova a Julia Vol-
nuhina.

Během celého školení všichni kolegové 
viděli průběh celkem čtyř robotických 
operací tumorů ledviny. Jednalo se o tři 
resekční výkony a jednu nefrektomii, 
tedy odstranění celé ledviny vcelku. Bě-

hem celého školení si mohli vyzkoušet 
práci na robotu na neživých modelech. 
Celé školení a zvláště trénink „na sucho“ 
naši kolegové hodnotili jako dobře při-
pravené a pro ně velice přínosné.

MUDr. Marek Broul 
centrum robotické chirurgie  

Krajská zdravotní, a.s.

Školení kolegů z Ukrajiny na robotickém systému da Vinci

Účastníci školení

Přednášející primář  
MUDr. Jan Schraml
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Firemní školka pro zaměstnance
Masarykova nemocnice

změny v dopravě 
Nemocnice Teplice

V areálu Nemocnice Teplice byla zaháje-
na první etapa oprav místních obslužných 
silnic. Její zřizovatel, společnost Krajská 
zdravotní, a.s. chce za přibližně 12 mili-
onů korun nechat do 30. září 2010 opra-
vit úsek od hlavního příjezdu, u vrátnice 
v ulici Duchcovská, k pavilonu F-chirurgie. 
Součástí akce je i vybudování kruhového 
objezdu. Protože nelze znemožnit prů-
jezd vozidel úplně, budou silnice opra-
vovány postupně, vždy v jednom pruhu, 
aby ten druhý bylo možné používat. Do 
nemocnice není v současnosti možné 
vjet z hlavní, Duchcovské ulice. Dopravní 
značení to umožňuje pouze sanitám a zá-

sobovacím vozům. Pro naložení nebo vy-
ložení pacientů byl zřízen dočasný vjezd 
z ulice Bratislavská. Toto opatření je však 
opravdu jen pro dobu nezbytně nutnou, 
když je rodinou například přivezen imo-
bilní pacient a podobně. Další dočasný 
vjezd do areálu, včetně provizorního par-
koviště, byl zřízen z ulice Anglická. Slouží 
však výhradně pro potřeby zaměstnanců 
nemocnice. 

Projekt řeší rekonstrukci vozovek pro 
osobní automobily, chodníky, odstavná 
stání a přechody pro chodce. Součástí 
stavby jsou také rekonstrukce rozvodů 
pitné vody a kanalizace. V rámci této eta-

py budou stávající komunikace, od hlav-
ní vrátnice k pavilonu chirurgie, úplně 
vybourány a položeny nové povrchy. 

O dalších opravách silnic, umožňujících 
boční příjezdy k tomuto pavilonu a dále 
k pavilonům D-rehabilitace a pavilonu 
G-ortopedie, respektive k boční vrátnici 
do ulice Bratislavská, se uvažuje v II. eta-
pě. Realizace další etapy bude záležet na 
finančních možnostech společnosti Kraj-
ská zdravotní.

Jiří Vondra 
vedoucí řízení vztahu se zákazníky  

Krajská zdravotní, a.s.

Geneze vybudování a zprovoznění fi-
remní školky pro zaměstnance Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 
vznikla již před několika lety. Myšlenka 
nalezla svou oporu také v managementu 
Krajské zdravotní, a.s., jehož prioritou je 
stabilizace nedostatku zdravotnického 
personálu, především všeobecných ses-
ter. Proto vedení Krajské zdravotní, a.s. 
rozhodlo o zřízení firemní mateřské škol-
ky v prostorách Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z.

sestavení rozpočtu, apod. Po dvou měsí-
cích usilovné práce byla na ministerstvo 
dne 31. března 2010 podána kompletní 
projektová žádost o finanční podporu na 
projekt s finálním názvem „Firemní škol-
ka pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masary-
kovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.“.
Projekt je zaměřen na vybudování fi-
remní školky pro 50 dětí předškolního 
věku a zajistit tak možnost rychlého a pl-
nohodnotného návratu do pracovního 
procesu pro jinak znevýhodněné skupi-

pracovního a rodinného života ve výši 
necelých 8.000.000 Kč, které budou ur-
čeny především na personální zajištění 
po celou dobu realizace projektu a na 
nákup zařízení a vybavení. Po skončení 
projektu bude provoz firemní školky za-
chován za stoprocentní podpory Krajské 
zdravotní, a.s., případně z dalších dotač-
ních titulů. V případě, že by projekt nezís-
kal finanční dotaci z evropské unie, bude 
firemní školka financována z vlastních 
zdrojů Krajské zdravotní, a.s.

Nejdříve však mezi zaměstnanci Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
proběhlo dotazníkové šetření reprezen-
tativního vzorku zdravotnického per-
sonálu, které se uskutečnilo v období 
od října 2008 do března 2009. Anketa 
se zaměřila na potřebu zajistit zaměst-
nancům dostatečnou a kvalitní péči pro 
jejich děti předškolního věku. Celkem 
vyplnilo dotazník na 108 osob. Z toho 
61 % se vyjádřilo pro zřízení jeslí a 86 % 
pro školku v časovém rozpětí od 6 do 18 
hodin v pracovní dny. Aktuálnost této 
problematiky vnímá na 88 % všech dotá-
zaných.
Na počátku roku 2010 se objevila mož-
nost získat finanční zdroje na zřízení fi-
remní školky z Ministerstva práce a soci-
álních věcí v rámci Operačního programu 
LIDSKé ZDROJe A ZAMĚSTNANOST. Dne 
2. února 2010 se poprvé sešel projek-
tový tým, kterému nechybělo nadšení, 
a proto se pustil okamžitě do příprav 
projektové žádosti. Nejdříve proběhla 
jednání o vhodných prostorách pro vybu-
dování firemní školky, konzultace s pro-
jektantem, krajskou hygienickou stanicí, 

ny osob – zaměstnanci/kyně KZ MNUL 
s dětmi předškolního věku. To přispěje 
k doplnění chybějícího stavu zdravotnic-
kého personálu.
Doba trvání projektu činí 36 měsíců, tj. 
od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013. 
Před tímto datem proběhne rekonstruk-
ce prostor a jejich následné vybavení, 
zajištění personálu, přijímací řízení dětí, 
zajištění provozního vybavení, příprava 
školního roku apod.
Firemní školka zajistí nad rámec základ-
ních činností dle platné legislativy i další 
aktivity nejen pro děti, ale také pro je-
jich rodiče. Jedná se např. o pedagogic-
ko-psychologickou poradnu, výživovou 
poradnu, poskytování zdravotní péče, 
základní zásady pravidelného cvičení, 
konzultační a poradenskou činnost er-
goterapeuta, canisterapie a mnoho dal-
šího.
Provoz firemní školky bude v rámci tříle-
tého projektu finančně podpořen z Ope-
račního programu Lidské zdroje a za-
městnanost z grantu Rovné příležitosti 
žen a mužů na trhu práce a slaďování 

V současné době se firemní školka na-
chází ve fázi, kdy předložená projektová 
žádost splnila podmínky přijatelnosti 
a nyní je hodnocena z věcného hlediska. 
Výsledky hodnotící komise budou známy 
během srpna 2010. Zároveň v prosto-
rách firemní školky probíhá rekonstrukce 
prostor.
Celému projektovému týmu velmi děkuji 
za spolupráci při přípravě žádosti o fi-
nanční podporu k projektu firemní škol-
ky. Věřím, že čas strávený nad přípravou 
jednotlivých částí projektu nebyl pro ni-
koho z nás zbytečný.
Doufám, že naše úsilí bude odměněno 
nejen podepsáním grantové smlouvy, 
ale především šťastnými zaměstnanci, 
zaměstnankyněmi, rodiči se svými rato-
lestmi. Těším se na další naši spolupráci 
a vězte, že veškerá práce je teprve před 
námi.

Ing. Pavlína Bubeníková 
oddělení koordinace projektů  

Krajská zdravotní, a.s.

 

Dobro-Druh v Ústí naD labem pro paCienty
akCe „lavička“ 

Všichni si přinesli štětce, smirkové papíry a přišli ve 
slušivých oblečcích přidat ruku k dílu. Nesmíme zapo-
menout ani na skvělé pacienty, kteří taktéž pomáhali, 
brousili a šroubovali. Práce šla všem hezky od ruky. Od-
měnou za dřinu v dešti i na žhavém sluníčku bylo grilo-
vání, každý, kdo pomáhal, dostal voňavou klobásku.
Dobrovolnická kancelář DOBRO-DRUH děkuje všem, 
kteří se na akci podíleli fyzicky, ale i sponzorům, kteří 
dodali barvy, laky a klobásky.

redakce Infolistů

Dobrovolníci a jejich příznivci 30. května započa-
li natěračský maraton, který probíhal na Protetice. 
Dobrovolníci DOBRO-DRUZI a posléze i studenti SOŠ 
Stará 100 se rozhodli zpříjemnit pacientům a jejich 
návštěvám posezení na terase oddělení a začali 
s opravami laviček, které byly v tak dezolátním stavu, 
že posezení na nich nebylo příjemné a pohodlné. 
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Přihlášky: pasivní účast: marketa.rybinova@kzcr.eu 
 aktivní účast: korn@nspcv.cz

Elektronická přihláška: www.kzcr.eu/korn-2010

Info: www.kzcr.eu 

VI. ROČNÍK

Krajská zdravotní, a.s. 
pořádá
v Městském divadle v Chomutově

30. 9. 2010 – 1. 10. 2010
VI. ročník celonárodní 
Konference registrovaných sester

Motto:
Vzdělaná sestra – cesta ke změně 

nástup na operační sály…
Převlékám se ve filtru do oblečení, které 
nosí všechny mé nové kolegyně, beru si 
operační čepici a ústenku. Jdu do denní 
místnosti sester, už na chodbě cítím jiný 
pach nebo vůni? Asi dezinfekce, nevím. 
Už jsem tu a je tu první překvapení, sedí 
tu dvě sestry ve věku mé mámy. No nic. 
Slušně pozdravím a představím se. Bě-
hem patnácti minut dorazí i ostatní ko-
legyně všech věkových kategorií. Během 
několika následujících dnů mi všechny, 
i ty starší, nabídnou tykání a pomoc kdy-
koliv budu potřebovat. Vrchní sestra mi 
představí mojí školitelku a zavalí mě in-
formacemi o chodu oddělení, o bezpeč-
nosti práce, o požárním řádu a tak dále. 
Až doteď to jde. Nevím, do čeho jdu, ale 
zítra začne vojna.
Je tu další den a já zakuklená a pod ochran-
nými křídly školitelky vstupuji na operač-
ní sál. Konečně mám důvod začít brečet 
(ale až doma). Zjišťuji, že mám mezery 
v anatomii a někde se mi ztratila kapitola 
o druzích laparotomií. Poprvé vidím síto 
s nástroji, kromě peánu, pinzety a nůžek 
neznám vůbec nic. Prostě hromada žele-
za, ale úhledně složená. Na řadu přichá-
zejí jehly. Rozeznat střevní od žaludkové 
je pro mě nadlidský úkol a to nemluvím 
o šicím materiálu. Během dne vstřebá-
vám všechny tyto informace a pohybuji se 
(tedy pletu se) mezi doktory a učím se nic 
neznesterilnit. Ještě, že je tu můj strážný 
anděl – školitelka. Domů odcházím s nůž-
kami a klubíčkem silonu, abych se s nimi 
naučila zacházet. Tam se zhroutím, jsem 
nadšená, unavená, zmatená a vůbec ne-
věřím, že se to někdy dokážu naučit. 
A bude hůř. Jdu poprvé ke stolu, myji se 
u umyvadla, dezinfikuji si ruce a v hlavě 
mi běží postup appendektomie, a pořád 
dokola. Ale nemusím se bát, anděl je tu se 
mnou. Oblékáme se do sterilních plášťů 
a rukavic, příprava stolku s nástroji, rouš-
kování pacienta a pak… nestíhám, pletu si 
operatéra s asistentem, ligatury jsou buď 
krátké nebo dlouhé, anděl zachraňuje si-
tuaci. Lékaři si neztěžují, vždyť ona je tu 
nová.

A tak to jde dál dny, týdny, měsíce. Přibý-
vají nové operační postupy, nové nástro-
je, k chirurgii přidáváme gynekologii, pak 
urologii, v hlavě mám zmatek, ale jsem 
mladá a tak to vydržím. Vždyť tahle práce 
je tak zajímavá, je úplně jiná než na chi-
rurgickém oddělení, odkud jsem přišla. 
Mám pocit, že jsem členem týmu a všem 
nám jde o stejnou věc – pomoc.
Už umím cholecystektomii, hysterektomii, 
také nefrektomii a můj anděl mě vynáší 
do nebes. Nebo do pekla? Strmě stou-
pám k vrcholu traumatologie a ortopedie, 
všechno je jinak. Všude samé kosti, dlá-
ta a kladiva a jsem zas na začátku. Proč 
nemůžou být všechny šrouby a dlahy stej-
né? 
Už ani nevím, kolikrát jsem v noci ve spaní 
operovala, kolikrát jsem si pobrečela, ale 
vím, že tu „traumačku“ jsem si nakonec 
zamilovala.

po dvaceti letech…
Za těch dvacet let se plno věcí změnilo. 
Šití, způsob ukládání sterilního materi-
álu, kontejnerový systém vytlačil síta za-
balená v lukasteriku, ale i já se změnila. 
Snad zmoudřela, určitě zestárla, také 
jsem si vystála křečové žíly, ale nezapo-
mněla jsem. A mimochodem, ty dvě ko-
legyně, které jsem uviděla jako první, už 
si užívají zasloužený důchod. Často na ně 
vzpomínám. A abych nezapomněla, jsem 
perioperační sestra.
A teď, po dvaceti letech, stojí naproti mně. 
Je jí 21 let a v jejích očích můžu číst: „Co 
mě tady čeká?“. Můj anděl jí říká: „To teď 
bude tvoje školitelka.“. Usměji se, aby ne-
utekla ještě dnes a podám jí ruku. Stisknu 
jí pěkně pevně, aby věděla, že na to ne-
bude sama. Teď budu já její anděl, musím 
jí toho tolik říci, budu přísná, ale zároveň 
ji budu chránit svými křídly. Chci jí dát ze 
sebe to nejlepší, chci aby si tuhle práci za-
milovala jako já. A tomu mému andělovi 
chci ukázat, že jeho práce nebyla zbyteč-
ná a marná.
A tak den co den vyrážíme spolu s mojí 
svěřenkyní na sál, já v roli anděla, za-

chránce a mámy. Všechno, co jsem se za 
těch dvacet let naučila, se snažím předat 
dál, aby moje žačka jednoho dne mohla 
to naše instrumentářské žezlo předat dál. 
Někdy, když ji pozoruji, vrátím se v čase 
zpátky, a zase mám ty samé pocity, jako 
tenkrát, když jsem začínala. Rozdíl je 
v tom, že když začínáte, je vám drobné 
zaváhání odpuštěno. Čím jste starší, ne-
sete břímě odpovědnosti za sebe i mladší 
kolegyně.

zamyšlení…
Nikdy bych nechtěla sklouznout do pozi-
ce neomylné. I já občas musím přiznat, že 
něco nevím a poradím se s jinou kolegyní. 
Už jenom to, že jsme použitelné pro šest 
chirurgických oborů, že můžeme kdykoliv 
ve dne v noci nastoupit a bojovat o lidský 
život, považuji za fantastické. A to ne-
mluvím o tom, že každá z nás má rodinu 
a i tam se snaží být perfektní a vynahradit, 
hlavně dětem, všechny ty víkendy, které 
jsme strávily v zaměstnání. Naštěstí moje 
rodina to vždycky chápala. 
Nevím, jak dlouho ještě budu moci vy-
konávat tohle povolání vzhledem k dů-
chodovému systému. Asi nikdo z nás si 
nedovede představit sedmdesátiletou in-
strumentářku u výměny kyčelního kloubu. 
Ani já ne. Doufám, že ten správný čas od-
chodu poznám a budu soudná. Snad mi 
pomůže můj strážný anděl.

závěr…
Co napsat závěrem? Že mě za těch dvacet 
let neomrzelo to dennodenní rozsvěcení 
operační lampy, počítání roušek, stříhání 
nití a vůně dezinfekce. Našla jsem si plno 
nových přátel, na které se mohu spoleh-
nout a získala spoustu nových zkušeností. 
Je to můj svět a mnoha dalších, kteří pro-
padli kouzlu tohoto povolání. Tahle práce 
se nedá ošidit a jakákoliv chyba může mít 
nedozírné následky. A tak končím slovy 
Honoré de Balzaca: „Největším štěstím 
člověka je, když může žít pro to, zač by byl 
ochoten zemřít.“.

Pavla Sobotková 
perioperační sestra 

centrální operační sály 
Nemocnice Most, o.z.

Každý má svého anděla
Nemocnice Most

Nevím, jestli se dají popsat pocity, ale ráda bych se o to pokusila. Je nový měsíc, nový 
den a já jdu do nové práce. Je mi 21 let a mám před sebou celý život. Rozhodla jsem se, 
budu instrumentářka. Tak to bylo přesně před dvaceti lety, ale já nezapomněla.

?

placená inzerce

www.karate-rajchert.cz | tel.: 602 421 764

TRADICE  *SPOLEHLIVOST  

KVALITA * VÝSLEDKY

ústecká a lovosická škola karate

středisko
Ústí nad Labem

ZŠ Rabasova, Dobětice
Pondělí a středa
17.00–18.00 přípravka nejmenších 4–6 let
18.00–19.00 nábor dětí 6–9 let 

středisko
 Lovosice

1. ZŠ Sady Pionýrů Lovosice
Pondělí a středa
16.00–17.00  
přípravka nejmenších 4–6 let

úterý a čtvrtek 
17.00–18.30 nábor dětí 6–10 let

nové nábory
sportovního

KARATE

SHOTOKAN KLUB RAJCHERT Sport Union

dětí a mládežezáří 2010
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hodnocení účastníka kurzu 
Supervize je pojem, který již není ve 
zdravotnictví tak úplně neznámý. Jedná 
se o poradenskou metodu, při které je 
rozvíjen dialog supervizora a supervi-
zanta o pracovních situacích, které nás 
obklopují, o postupech či vztazích k pro-
fesi, ke klientům či spolupracovníkům. 
Supervize v pomáhajících profesích není 
kontrola ani nástroj nadřízených, jak zjiš-
ťovat nedostatky. Supervize chápu jako 
bezpečnou, laskavou a obohacující zku-
šenost, kterou považuji za jednu z nej-
výraznějších forem podpory profesního 
růstu. Avšak s využitím supervize pro 
svou práci máme ve zdravotnictví ještě 
co dohánět. 
V naší profesi ze sebe často vydáme pří-
liš mnoho, snadno se tak mohou obje-
vit pocity opotřebovanosti a vyčerpání, 
vedoucí k syndromu vyhoření. Je třeba 
umět identifikovat své emoce, porozumět 
těmto emocím, zacházet s nimi a získat 
oporu v náročných situacích jako člověk 
i jako pracovník. Supervize oproti terapii 
není léčba, ale posun, růst. Tím, že se na 
situace podíváme jinak, ozřejmíme si své 
pohnutky a chceme s tím něco udělat.
Supervize nabízí oči z venku, pohled, 
který není zatížený 2hodinovou diskuzí, 
která předcházela.
V neposlední řadě nám supervize pomá-
há ochraňovat sebe, to je něco, co nás 
nikdo nikde neučil. 
Díky spolupráci s krizovým centrem mám 
to štěstí supervizi zažívat na vlastní kůži 
pravidelně již několik let. O její prospěš-
nosti jsem tedy skálopevně přesvědčená 
a také vím, že by hodně pomohla zdra-
votníkům. Jak nás ale přesvědčit, že po-
třebujeme pomoc, podporu. Zdravotní 
sestry jsou nastavené pomáhat, ne po-
moc přijímat nebo si o ni dokonce říkat. 
To prostě neumíme. I to je něco, s čím 
může dobrá supervize pomoci. Zdravot-
níci zatím jen neví, o co přichází.

V naší nemocnici se v tomto směru blýsk-
lo na lepší časy. V květnu a v červnu 2010 
se ve výukovém centru sešla skupina ve-
doucích sester posílena o nemocniční-
ho kaplana, kteří se zúčastnili semináře 
o supervizi a také si vyzkoušeli supervizi 
na vlastní kůži.
Po vzájemném seznámení jsme si sdělili 
svá očekávání. Převládá zvědavost, chuť 
poznat něco nového, poučit se, tedy oče-
kávání celkem splnitelná. Je však spousta 
věcí a supervize mezi ně patří, které musí 
člověk zažít sám na sobě, aby opravdu 
poznal o čem to je. Jak vtipně uvedla jed-
na ze supervizorek: „Zkuste vysvětlit, jak 
smrdí mokrej pes?“ 
V první části semináře jsme si společně 
se supervizorkami Mgr. Janou Merhauto-
vou a Bc. Radkou Mrazíkovou odpovída-
li na otázky: Co je to supervize? Proč je 
supervize potřeba ve zdravotnictví a čím 
je užitečná pro nás. Je něco, co brání pro-
vádět supervizi? Možné zábrany? Co se 
vlastně řeší na supervizi zdravotnictví? 
Možné pracovní situace, které nás obklo-
pují.
Vysvětlili jsme si, co je to téma a zakáz-
ka. Je třeba se naučit mluvit o tom, co 
nás v práci obklopuje, o pracovních vzta-
zích. Není dobré hned začínat mluvením 
o problému, ale otevřít příběhy z našeho 
pracovního života. Zamyslet se nad tím, 
kolem čeho mi zůstávají otazníky, v čem 
cítím nepohodu, co mě brzdí v mé práci.
V druhé části semináře proběhla supervi-
ze o supervizi:
Na ukázce jsme si představili, jak se na 
zakázku, téma díváme. Jaký je smysl su-
pervizní práce, jak se s příběhem pracu-
je.
Pomocí supervizního rozhovoru, vhodně 
kladených otázek a diskuze nad tématem 
(využít se dají i jiné techniky) si supervi-
zant upřesňuje, kde má svůj konkrétní 
otazník, co se chce dovědět, co by chtěl 
mít na konci supervize jinak. Máme mož-
nost vědomě pracovat s rozdílnými hle-

disky a názory, předávat si zkušenosti, 
sdílet pracovní problém. Uvědomit si, že 
situace nemusí mít řešení, ale uděláme 
si na ní náhled. Důležitá je podpora ko-
legů, zjištění, že i ti druzí vnímají některé 
pracovní situace stejně. 
Supervize nám pomáhá odreagovat se 
a pozitivně zpracovat emoce tak, aby-
chom mohli dále poskytovat podporu ne-
jen svým pacientům, klientům, ale také 
svým podřízeným a nebyli těmito emoce-
mi přetěžováni.
Supervize pracuje s osobní motivací 
všech zúčastněných, s jejich potřebami, 
pocity i vzájemnými vztahy. Dává prostor 
tomu, s čím přicházejí pracovníci sami. 
Napomáhá tak objevení skrytých překá-
žek a faktorů, které práci brzdí, umož-
ňuje využití zdrojů, nápadů i potenciálu 
zúčastněných. Může přispívat k lepší mo-
tivaci pracovníků a ke zlepšení spoluprá-
ce na pracovišti, stejně jako k otevření 
problémů, o kterých se dosud nemluvilo. 
To je mnohdy velmi křehký a náročný pro-
ces a proto je nutné, aby probíhal v dobré 
tvůrčí atmosféře, která bude pro účastní-
ky co nejméně ohrožující.
Je důležité si uvědomit, že supervize není 
jen událostí, ale probíhajícím procesem, 
který by měl prostupovat kulturou které-
koli pomáhající organizace. Proto, aby 
mohla být supervize plně využita, je tře-
ba vytvořit důvěrné, bezpečné prostředí. 
To však nelze během jednoho či dvou 
sezení. Doufám, že se podaří se super-
vizorkami navázat trvalou spolupráci 
a supervize se stane pravidelnou sou-
částí našeho profesního života, tak jak to 
zaznělo v závěrečném hodnocení těchto 
dvou setkání. 
Na závěr si dovolím, samozřejmě ano-
nymně, protože vše, co se v supervizi 
upeče je důvěrné, závěrečné hodnocení 
jedné z účastnic:
„Supervizi potřebujeme a jsme schopné 
ji přijmout.“

Bc. Jaroslava Šupková 
vrchní sestra Emergency  

Masarykova nemocnice v UL, o.z.

Centrum výchovy a dalšího vzdělávání – SUPerVIze

V květnu a červnu tohoto roku proběhly dva na sebe navazující kurzy supervize – 
byly to zkušební „testy“ pro naše zaměstnance, jak přijmou novou cestu k sebepo-
znání a možnost zvládnout náročné životní i pracovní situace. 

 

Personální změny v KZ, a.s.
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Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Miloslav Řehák
se stal náměstkem 
pro řízení a správu majetku 

Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Mgr. Jindřich Zetek
se stal náměstkem 
pro ekonomické řízení a controlling

Krajská zdravotní, a.s.
MUDr. Jiří Madar
se stal náměstkem 
pro zdravotní péči

Krajská zdravotní, a.s.
MUDr. Jan Lami
se stal náměstkem 
pro řízení lidských zdrojů

Krajská zdravotní, a.s.
MUDr. Bc. Petr Hossner
se stal náměstkem 
pro systém řízení

Bc. Lenka Benešová 
vedoucí personálně-právního odboru 

Krajská zdravotní, a.s.

V děčínské nemocnici byl otevřen nový provoz přístavby 
hemodialyzačního  střediska,  které  představila  ústecká 
Krajská zdravotní, a.s.
Přístavbou objektu, v hodnotě sedmi miliónů korun, se ka-
pacita hemodialyzačního střediska nemocnice rozšířila ze 
stávajících osmi na třináct speciálních lůžek. 
K původním 8 speciálním lůžkům přibylo 5 dalších. Větší 
kapacita oddělení je důležitá pro ty pacienty, kteří museli 
využívat vzdálenější zdravotnické zařízení. Vzdálenost he-
modialýzy je totiž pro každého z˙nich podstatná. Na pro-
čištění krve, které obvykle trvá 3–4 hodiny, musí docházet 
i několikrát týdně. 

Mgr. Josef Rajchert 
redakce Infolistů

rozšíření děčínské hemodialýzy
Nemocnice Děčín

Dialyzační jednotka
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Cestování a cestovatelé

Istanbul, město vonící kořením a exotikou

První dojem, který získáte při průchodu 
města je ten, že ještě více lidí se sem již 
opravdu nevejde. Pokud však setrváte 
do dopravní špičky, opět vás toto město 
překvapí. O parkování v uličkách okolo 
městského bazaru či v blízkosti atraktiv-
ní Modré mešity ani neuvažujete. Všude 
vás však do turisticky zajímavých míst, za 
slušnou cenou, dopraví žluté taxíky. Při 
mé krátké týdenní návštěvě Istanbulu 
jsem měl možnost všímat si právě kaž-
dodenního městského života, který mě 
zajímá. V úzkých uličkách starého města, 
kam se nedostane ani základní automo-
bilová doprava, zajišťuje dodávku všeho 
potřebného prastarý zdroj dopravy ná-
kladů, lidská záda. 

Nosiči na svých bedrech dopravují vše, 
co si jen dokážete představit. Četné ba-
rely s pitnou vodou, základní nedostatek 
ve většině domů starého města, objemné 
balíky se zbožím všeho druhu i půlmet-
rové stohy vyrovnaných preclíků na hla-
vě. Mezi nosiče se rekrutují všichni, kteří 
chtějí práci, ať mladí či staří. Viděl jsem 
mladého chlapce se stohem minimálně 

sta preclíků na hlavě i muže přes šede-
sát let s pěti patnáctilitrovými barely na 
zádech. Oba stoupali po nekonečných 
schodech ke svému příjemci. 
Je několik věcí, které evropana v tomto 
městě zaskočí. V ulicích, kde často chy-
bí orientační cedule, nezabloudíte. Proč? 
Většina ulic je věnována nějakému dru-
hu zboží: satelitová, tričková, kabelová 
a podobně. Našemu logickému myšlení 
se vymyká, když vedle sebe jsou obchody 
s kabely jeden vedle druhého. Dal jsem 
se tedy do řeči s dvěma prodejci textilu 
a ti mi tuto situaci vysvětlili.
Když přišel první obchodník s nějakým 
novým zbožím, bylo jasné, že se mu bude 
dařit. Viděl to druhý a řekl si, když to jde 
jednomu, půjde to i mně. Zanedlouho 
se objevil třetí, který si řekl, když to uživí 
dva, uživí to i mně a tak se objevil čtvrtý 
... a je z toho ulice hodinářů, zlatníků, ze-
linářů, kabelářů a dalších.

Bazar. Samostatná kniha by se dala 
napsat o tomto místě. O nepřeberném 
množství a druzích zboží, které vám na-
bídne toto velmi exotické místo. Prim 

zde hrají zejména zlatnické obchody, 
prodejci koření a hlavně textil a textil. 
Smlouvání je zde povinností a základním 
rysem vychovanosti. Kdo nesmlouvá, je 
považován za tupce a ignoranta místních 
zvyklostí. 
Je to nejen zábava, ale i trénink dobrých 
nervů, taktiky a strategie na obchodním 
poli. 
Obchodník vás nepustí, dokud neudělá 
vše proto, aby zobchodoval. Spokojeni 
jsou nakonec oba. Svá folklórní specifika 
má i rybí trh přímo u přístavu. Rybí vy-
volávači dokáží pobavit všechny kolem-
jdoucí. 
Za pár okamžiků je prodáno a navíc v ka-
baretním stylu. Rybáři vám i rádi se svými 
úlovky zapózují, ale hned natahují ruku 
na spropitné.

Ve městě uvidíte velmi zřídka dětský ko-
čárek. Pokud uvidíte děti ve městě, pak 
jen ty větší, nebo v matčině náruči zavá-
zané v závěsném postoji. Kočárek s dvoj-
čaty je věc naprosto ojedinělá. Z pohle-
du chůze po četných křivých schodech 
a nepřehledných uličkách je to více než 
pochopitelné. 
Istanbul je téma pro běžce na dlouhou 
trať, nicméně stojí za to ho vidět.

Jaroslav Nekola

 

POZVáNKA NA TRADIčNí TRIATLON

sobota 4. 9. 2010
Start ve 14:00 hod. – pláž hotelu Maxičky u Děčínského Sněžníku (4 km od Děčína, 15 km od Ústí nad Labem).
Bohaté občerstvení pro přihlášené na místě po závodě, terasa pro diváky.
Ubytování ve sportovním areálu Maxičky.

Registrace a rezervace ubytování e-mail: iveta.filova@mnul.cz , telefon: +420 477 112 873

TRIATLON Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 2010  
12. ročník 
ženy – plavání 450 m, kolo 23 km, běh 3 km
muži – plavání 900 m, kolo 36 km, běh 7 km

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

inzerce A5.ai   20.10.2009   23:42:25

placená inzerce

Spojnicí mezi kulturami východu, Evropy a arabského světa by se dala, s lehkou nad-
sázkou, nazvat  tato změť křivolakých uliček, dálničních autostrád a příměstských 
zákoutí. Kdo navštívil poprvé toto město jako já, vstřebává jeho atmosféru se zataje-
ným dechem, co dalšího nového a nepoznaného ho zde ještě potká. 

Modrá mešita

Noční Istanbul

Istanbul



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

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

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.s. místo konání
6. 9.–15. 11. 2010 Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“ KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – učebna

9. 9. 2010 VIII. Regionální odborná konference Nemocnice Most  
„Ošetřovatelská péče v klinických oborech“

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

17. 9. 2010 Mezinárodní konference „Přenos živých operací“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
20. 9. 2010 Komunikace s pacienty se specifickými potřebami KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.

20. 9.–21. 9. 2010 Konference ORL KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
21. 9. 2010 Odborný kurz „Umělá plicní ventilace“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.

22. 9.–8. 12. 2010 Odborný kurz „Znakový jazyk neslyšících  
pro zdravotníky – pro pokročilé“

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

23. 9. 2010 Konference „Duševní zdraví“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
25. 9.–27. 11. 2010 Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“ KZ, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – učebna

30. 9.–1. 10. 2010 VI. KORN – Celonárodní konference registrovaných sester Městské divadlo Chomutov 
kontakt: p. Rybínová – tel.: 477 114 104

4. 10.–6. 12. 2010 Certifikovaný kurz „Mentor klinicko-pedagogické praxe  
v ošetřovatelství“

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

5. 10. 2010 Konference „Ošetřování nemocných v domácím prostředí“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
5. 10. 2010 Školící akce „Periferní žilní vstupy“ – akce již naplněna KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
6. 10. 2010 Konference „Intervenční endoskopie“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
7. 10. 2010 Celostátní konference „emergency – nemocniční křižovatka“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

12. 10. 2010 Seminář „Mezilidské vztahy“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
13. 10. 2010 Konference „Péče o matku a dítě“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
15. 10. 2010 Den stomiků – určeno pro pacienty KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.

18. 10.–22. 11. 2010 Certifikovaný kurz „Perioperační péče v robotické chirurgii“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
20. 10.–16. 2. 2011 Akreditovaný kvalifikační kurz „Řidič dopravy nemocných  

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

20. 10. 2010 Konference „Transplantační program“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
20. 10. 2010 Odborný kurz „Hojení ran“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna I.
21. 10. 2010 Konference pro lékaře a všeobecné sestry  

„Ošetřovatelská péče v urologii“
KZ, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.,  
pavilon O, poliklinika

21. 10. 2010 Seminář „Zdravotnická dokumentace“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
25. 10. 2010 Konference „Možnosti hormonální a nehormonální antikoncepce 

u žen. Podvaz chámovodů – mužský příspěvek k antikoncepci“
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
kontakt: p. Rybínová – tel.: 477 114 104

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


