
Unikátní kardiooperace

Děčín | Ústí nad Labem | Teplice | Most | Chomutov

časopis 
Krajská zdravotní, a.  s. 
nemocnice Ústeckého kraje

číslo 7 / 2013
www.kzcr.eu

ISSN 1802-4297

VII. Internistický den
čtěte na str. 5

Klokánkujeme, 
pelíškujeme…

čtěte na str. 8

Důležité upozornění
čtěte na str. 16



2 www.kzcr.eu 3

Milí čtenáři Infolistů,

po úvodních uplakaných dnech letních měsíců, 
které potrápily nás všechny a téměř každý byl 
dotčen více či méně povodněmi, se nám vyčasilo 
a blíží se doba prázdnin a dovolených.
Vím, jak náročný je i Váš pracovní program. Pro-
to Vám všem, zaměstnancům Krajské zdravot-
ní, a. s. ve všech odštěpných závodech, našim 
klientům, pacientům i čtenářům přeji slunné léto 
a kvalitní odpočinek.
V době dovolených bude ale také přenesen tlak 
pracovního vytížení na ty, kteří budou ty šťast-
nější zastupovat. Jim přeji hlavně klidné služby 
bez komplikací a nenadálých případů.

Ing. Eduard Reichelt 
ředitel Krajské zdravotní, a. s. 
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Jednalo se o první použití tohoto zařízení 
v České republice. Podobný zákrok v ús-
tecké nemocnici podstoupilo již 30 paci-
entů. Ty byly ovšem provedeny bez této 
ochrany mozku. Ochrana mozku pomocí 
clateru, což je provedení jakéhosi košíč-
kovitého filtru na tenké struně, zabezpečí 
vyjmutí případné sraženiny nebo nečis-
toty v krevním řečišti a ochrání tak mozek 
před cévní mozkovou příhodou. I tímto 
prvenstvím opět vzrostla prestiž ústecké-
ho kardiologického oddělení. 
TAVI (transaortální inzerce chlopně) je 
unikátní výkon, který umožňuje léčbu 
nemocných se závažnou stenózou (zúže-
ním) aortální chlopně (mezi levou komo-
rou a srdečnicí) u nemocných, kteří jsou 
kontraindikováni nebo mají vysoké rizi-
ko kardio-chirurgické operace (náhrady  
chlopně klasickou metodou – tzn. rozříz-
nutím hrudníku, připojením na mimotěl-
ní oběh, odstraněním nemocné chlopně 
a všitím chlopně nové).
TAVI provedl jako první na světě Alan 
Cribier v roce 2002 u nemocného v kri-
tickém stavu, který nebyl schopen 

podstoupit chirurgický výkon. Metoda se 
od té doby nebývale rozšířila a umožni-
la léčbu nemocných, dříve odsouzených 
k postupnému umírání. V současné době 
jsou již k dispozici data ze srovnávacích 
studií, která jednoznačně prokazují pří-
nos této léčby u indikovaných nemoc-
ných. Až do současnosti bylo provedeno 
na celém světě již více než 40 000 těchto 
zákroků. Výkon se provádí i na několika 
(7) centrech v České republice a do květ-
na tohoto roku bylo provedeno v ČR >550 
TAVI. 
Klinika kardiologie Krajské zdravot-
ní, a. s., Masarykovy nemocnice v UL, o. z. 
začala s těmito výkony jako jedna z prv-
ních v České republice a dosud jich pro-
vedla 30. Ačkoli se jednalo o velmi riziko-
vé nemocné, z celkového počtu jich stále 
26 přežívá. Během výkonu nezemřel žád-
ný nemocný, 2 nemocní zemřeli do 30 
dnů a 2 do 6 měsíců po výkonu. Žádný 
nemocný nezemřel v souvislosti s TAVI, 
ale na přidružená onemocnění (např. 
selhávání ledvin, zápal plic, atd.) U pře-
žívajících nemocných se výrazně zlepšila 
kvalita jejich života. 

TAVI je zákrok, který je unikátní nejen 
sám o sobě, ale také tím, že spojuje celou 
řadu oborů. Na výkonech totiž spolupra-
cují kardiochirurgové, rentgenologové, 
neinvazivní kardiologové, cévní chirur-
gové či anesteziologové. Spolupráce je 
nutná nejen při diagnostice onemocně-
ní, ale také v průběhu výkonu i v dalším 
sledování. Vzhledem k tomu, že v Masa-
rykově nemocnici není kardiochirurgické 
oddělení a k provádění výkonů je zatím 
nutný „kardiochirurgický back-up“ (včet-
ně možnosti připojení nemocného na mi-
motělní oběh), bylo nutno „přivézt“ celý 
kardiochirurgický tým z jiného zařízení. 
Podařilo se získat tým Kardiochirugic-
ké kliniky FN Královské Vinohrady v čele 
s prof. MUDr. Z. Strakou, CSc. Tento tým 
je přítomen při každé TAVI a v případě 
nutnosti je schopen řešit všechny even-
tuální komplikace. K dispozici je i ope-
rační sál s mimotělním oběhem. 

V současnosti probíhají srovnávací stu-
die TAVI s klasickou chirurgickou léčbou 
u nemocných mladších věkových katego-
rií a s nižším rizikem. Výsledky jsou velmi 
pozitivní, a tak je velmi pravděpodobné, 
že v nedaleké budoucnosti bude TAVI 
metodou volenou u většiny nemocných 
s aortální stenózou.

doc. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D.,  
FESC, FSCAI 

přednosta Kardiologické kliniky  
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Unikátní kardiooperace v Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice

Doc. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI

Na Kardiologické klinice Krajské zdravotní a. s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o.  z. byly dne 20. 6. 2013 provedeny dvě perkutánní  implantace  chlopně 
do  aortální  pozice  (TAVI)  s  protekcí možné  embolizační mozkové  příhody  pomocí 
speciálního nového zařízení – Claret CE ProTM. 

Zavádění struny
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Semináře, Sympózia, Kongresy

Toto tradiční setkání plicních lékařů 
a středně zdravotnického personálu se 
konalo v prostorách hotelu a restaurantu 
zámečku Větruše a je pořádáno pravidel-
ně již od roku 1972 ve spolupráci s plic-
ními odděleními 5 krajů – Jihočeského, 
Karlovarského, Libereckého, Plzeňského 
a Ústeckého. Odborného programu se 
účastnilo 72 lékařů a 76 zdravotních se-
ster. Program probíhal po celý den 31. 5. 
a dopoledne 1. 6. 2013. Kromě plicního 
oddělení se na jeho průběhu podílela 
aktivním vystoupením svých lékařů též 
oddělení radiologické, radioterapeutické 
a oddělení nukleární medicíny Masary-
kovy nemocnice. Aktivní účastí se spo-
lupodíleli na odborném programu svými 
prezentacemi též lékaři Plicní kliniky FN 
Plzeň, prim. Kos z Plicní léčebny Janov 
a pravidelný aktivní účastník našich 

setkání dr. Jílek z centra imunologie Zdra-
votního ústavu v Ústí nad Labem.
Součástí tohoto pravidelného setkání 
byl také program nelékařské sekce, kde 
si své odborné zkušenosti aktivními pří-
spěvky vyměnil středně zdravotnický per-
sonál.
Nedílnou součástí těchto setkání bývá 
společenský program, který zahrnoval 
krátké večerní posezení s ochutnávkou 
vín dne 30. 5. a pravidelný společenský 
večer s rautem a hudbou dne 31. 5. po-
řádaný v prostorách restaurantu a hotelu 
Větruše.
Za zdárný průběh této akce bych chtěl 
na závěr poděkovat paní Bc. Evě Urbano-
vé z organizačního a tiskového oddělení 
KZ, technikům OMS v čele s panem Mi-
chalem Vodákem, všem aktivním účast-
níkům a samozřejmě též partnerským 

firmám, bez jejichž podpory by bylo jen 
velmi obtížné takovouto akci uspořádat. 

prim. MUDr. Pavel Reiterer  
oddělení plicních nemocí a TBC  

Masarykova nemocnice v UL, o. z. 

Mezikrajské pneumologické dny
Masarykova nemocnice

Ve dnech 30. 5.–1. 6. 2013 pořádalo Plicní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z. ve spolupráci s OS ČLK, POUZP a pod záštitou ředitele Krajské zdra-
votní, a. s. XXXIX. Mezikrajské pneumologické dny.

Perinatologické dny Ústeckého kraje

Milé kolegyně, kolegové,  
odborná veřejnosti! 
Dne 7. 6. 2013 jsme se již po sedmé sešli 
na odborné konferenci Internistický den, 
konferenci, která pevně zakořenila mezi 
odbornou veřejností a stává se vyhledá-
vanou vzdělávací akcí. 

VII. Internistický den na Červeném Hrádku je úspěšně za námi!
Nemocnice Chomutov

Prim. MUDr. Pavel Reiterer 

Prim. MUDr. Jiří Dostál  Mgr. Jana Rejhonová

Pohled do sálu

Ve dnech 6. a 7. 6. proběhly v Ostrově 
u Tisé již 12. Perinatologické dny Ústec-
kého kraje. Účastníky konference v úvodu 
pozdravil vedoucí lékař léčebně-preven-
tivní péče Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z. MUDr. Josef Liehne. Kaž-
doroční setkání porodníků, neonatologů, 

ambulantních gynekologů, porodních 
asistentek a dětských sester je již tradič-
ně v úvodu věnováno prezentaci celore-
publikových výsledků perinatologické 
péče za uplynulý rok. Česká republika 
se může za rok 2012 pochlubit výsledky, 
které ji řadí mezi světovou špičku oboru. 
Následovala podrobná kritická analýza 
dosažených výsledků v rámci kraje. Bylo 
konstatováno, že perinatologická centra 
Ústeckého kraje se ve srovnání se zbyt-
kem republiky potýkají s vysokým podí-
lem předčasných porodů (více jak 11 % 
všech porodů). Obě centra (jak v Mostě, 
tak v Ústí) zajišťují navíc porodní a neo-
natologickou péči o předčasně narozené 
děti částečně i pro Karlovarský a Liberec-
ký kraj, které žádným perinatologickým 
centrem nedisponují. I když prezentova-
né výsledky dokládají, že poskytovaná 
péče je na vysoké úrovni a výsledky lze 
hodnotit jako velmi dobré, odborníci se 
shodli na tom, že je nutné hledat cesty, 
jak výsledky v současné složité socio-
-ekonomické situaci dále zlepšovat.

Na konferenci jsou již tradičně zváni 
přednášející z jiných špičkových po-
rodnických pracovišť republiky. Letos 
přijali pozvání odborníci z Ústavu pro 
péči o matku a dítě v Praze, z FN Motol, 
VFN Praha a FN Hradec Králové. Každo-
ročně je tak zajištěna informovanost lé-
kařů z regionu o novinkách a nejnověj-
ších postupech v oblasti péče o těhotnou 
ženu, plod či novorozence.
Neformální diskuse a navazování osob-
ních kontaktů pokračuje vždy po skon-
čení odborného programu prvního dne 
na společenském večeru, který je každý 
rok jinak tématicky zaměřen. Letošní roč-
ník byl věnován vzpomínkám na období 
hippies.
Podle prvních ohlasů i počtu zúčastně-
ných patřil letošní ročník k velmi vydaře-
ným.

doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. 
gynekologicko-porodnické oddělení 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA 
z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze

Konferenci pořádalo Interní oddělení Ne-
mocnice Chomutov, o. z. pod odborným 
vedením prim. MUDr. Jiřího Dostála. Nos-
né téma pro letošní ročník znělo: „Trom-
bóza versus krvácivé stavy.“
Záštitu nad akcí převzalo město Chomu-
tov v čele s primátorem Mgr. Janem Ma-
rešem a město Jirkov v čele se starostou 
Ing. Radkem Štejnarem. Město Jirkov 
podpořilo akci finanční dotací ve výši 
5.000 Kč. 
Konference byla zahájena v 9:00 hodin 
prim. MUDr. Dostálem a Bc. Kloudou – 
náměstkem primátora za město Chomu-
tov, kteří vyzdvihli význam odborných 
setkávání a popřáli akci mnoho zdaru. 
Z dalších významných hostů konference 
je třeba jmenovat MUDr. Jiřího Mrázka, 
vedoucího odboru zdravotní péče Ne-
mocnice Chomutov, o. z., Mgr. Annou-
-Marií Malou, hlavní sestru Nemocnice 
Chomutov, o. z. a zástupkyně SZŠ v Cho-
mutově Mgr. Čížkovou a Mgr. Kosinovou, 
kteří poděkovali za pozvání a popřáli 
zdravotníkům mnoho zdaru v jejich těžké 
práci. 

Poté se rozjel přednáškový maratón, je-
hož společným jmenovatelem byla one-
mocnění (jejich etiologie, diagnostika, 
terapie + ošetřovatelská péče) spojená 
s trombózami nebo naopak s krvácivý-
mi stavy pohledem lékařů a sester růz-
ných odborností – interních intenzivistů, 

gastroenterologů, kardiologů, neurologů, 
chirurgů, zástupců z oboru ARO. Nechy-
běly ani příspěvky hematologického od-
dělení týkající se laboratorní diagnostiky 
trombofilních stavů a postupy při odbě-
rech krve. 
Právě tento mezioborový pohled na dané 
téma vyvolával mezi přednášejícími 
a posluchači velké debaty, ve kterých 
se střetávala souhlasná i antagonistická 
stanoviska na konkrétní problematiku.

Doufáme, že letošní ročník Vás znovu 
zaujal, rozšířil Vaše odborné povědomí 
a dovolujeme si Vás pozvat na ročník pří-
ští, který by měl být plný inovací.
Tento ročník konference se konal v ob-
dobí, kdy Českou republiku opět postihly 
rozsáhlé povodně. Proto se organizátoři 
rozhodli pro uspořádání dobrovolné fi-
nanční sbírky postiženým oblastem. Bylo 
vybráno 1.041 Kč a tyto vybrané peníze 
odesíláme na povodňové konto  České-
ho Červeného kříže: účet 222885/5500 
v.s. 111. Děkujeme všem za projev soli-
darity.
Závěrem je třeba s poděkováním jmeno-
vat následující firmy, které se letošního 
ročníku sponzorsky účastnily: 
Biotronik, s.r.o Praha, Inlab, s.r.o. Praha, 
Cardion, s.r.o. Brno, B. Braun Medical, 
s.r.o. Praha, Abbot Laboratoriés, s.r.o. 
Praha, Serviér, s.r.o. Praha, Boston Scien-
tific, s.r.o. Praha, Pfizer, s.r.o. Praha, Ta-
keda Pharmaceuticals, s.r.o. Praha, Ber-
lin-Chemie Praha, PharmaSwiss, s.r.o. 

Praha, Bayer HealthCare Pharmaceuti-
cals, s.r.o. Praha. 
Rovněž touto cestou děkujeme všem, 
kteří se na konferenci podíleli, ať už jako 
přednášející, organizátoři, sponzoři a sa-
mozřejmě i Vám – účastníkům za Váš zá-
jem.

Mgr. Jana Rejhonová 
vrchní sestra interního oddělení  

Nemocnice Chomutov, o. z.
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od výkonu, v doprovodu předem domlu-
vené osoby. Propuštění domů předchází 
kontrola ošetřujícím lékařem, podmín-
kou je dostatečné sociální zázemí. Jako 
výhody jednodenní chirurgie lze zmínit 
menší zásah do běžného života pacienta, 

Krajská  zdravotní,  a.  s.  3.  června  2013 
představila  komplexní  centrum  péče 
o neurologické pacienty a pacienty s dět-
skou mozkovou obrnou a dalšími poru-
chami hybnosti při Novorozeneckém od-
dělení ústecké Masarykovy nemocnice. 
Nově vzniklá ambulance dětské neurolo-
gie při Novorozeneckém oddělení Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem bude 
pečovat o děti od narození až do 19 let, 
se zaměřením na rizikové novorozen-
ce narozené v perinatologickém centru. 
Činnost ambulance bude navazovat tedy 
jak na péči perinatologického centra, tak 
bude i součástí Centra pro léčbu dětí 
s dětskou mozkovou obrnou v Masaryko-
vě nemocnici. Dále bude ambulance ote-
vřena pro potřeby dětských praktických 
lékařů a specialistů v regionu, dle jejich 
uvážení.
„Dětská neurologie má v Masarykově 
nemocnici dlouhou tradici především 
v rámci Dětské kliniky. Dneškem se v kva-
litě poskytované péče v tomto oboru opět 
dostáváme dál. Zahajujeme činnost pra-
coviště, které je běžné spíš pro velké fa-
kultní nemocnice. Nyní bude obdobnou 

Péči o dětské pacienty zlepší nové ambulantní pracoviště
Masarykova nemocnice

V souladu se současnými trendy v ope-
račních oborech bylo v rámci Chirurgické-
ho oddělení Nemocnice Chomutov, o. z. 
v květnu roku 2012 nově otevřeno od-
dělení jednodenní péče na lůžku (JEPL). 
Vlastní oddělení je umístěno v ambu-
lantní sekci chirurgie v prostorách za-
niklého urologického oddělení. Kapacitu 
oddělení tvoří čtyři pokoje s celkem osmi 
lůžky, z toho dvě lůžka s možností moni-
torace životních funkcí. Provozní doba je 
od 7.00 do 22.00 hodin ve všední dny. 
Personál  oddělení  zahrnuje  lékaře,  sta-
niční sestru, čtyři zdravotní sestry a sa-
nitárku.
Přímo na oddělení je k dispozici chirur-
gický sálek, kde se provádí menší výko-
ny v místní anestezii. Rozsáhlejší výkony 
a výkony vyžadující celkovou anestezii 
probíhají na centrálních operačních sá-
lech. Předpokladem k hospitalizaci je 
především typ výkonu, rozhodující je rov-
něž celkový zdravotní stav pacienta při-
pouštějící jednodenní péči.
Mezi nejčastější výkony, prováděné 
v rámci našeho oddělení JEPL, patří ex-
trakce osteosyntetických materiálů, 
excise a exstirpace, operace syndro-
mu karpálního tunelu, Dupuytrenovi 
kontraktury, event. plastiky kýl. V rám-
ci spolupráce s onkologickým odděle-
ním jsou zde hospitalizováni i pacienti 
k implantaci i.v. portů. Kromě pacientů 

Představení oddělení jednodenní chirurgie
Nemocnice Chomutov

k plánovaným výkonům hospitalizujeme 
i některé akutní stavy, zejména trauma-
tologické pacienty k repozicím zlomenin 
a luxací v celkové anestezii. 
V ambulantním režimu pečujeme o paci-
enty indikované k aplikaci vasodilatač-
ních infuzí či v rámci některých vyšetření 
– např. rektoskopie. Oddělení je rovněž 
využíváno k péči o akutní stavy ve fázi 
diagnostiky před přijetím na akutní lůžko 
v těsné spolupráci s chirurgickou ambu-
lancí, která se nachází na stejném patře. 
Našim pacientům se snažíme vytvořit 
příjemné a vlídné prostředí v rámci hos-
pitalizace. K propuštění do domácího 
ošetřování dochází po cca 4 hodinách 

nižší výskyt nozokomiálních nákaz, nižší 
spotřeba analgetik, snížené ekonomické 
náklady. V případě eventuálních kompli-
kací je k dispozici chirurgická ambulance 
s nepřetržitým provozem a zázemí chirur-
gického oddělení.
Po roce provozu oddělení můžeme jeho 
přínos hodnotit kladně. Věříme, že se 
do budoucna bude naše oddělení dále 
rozvíjet, rozšíří se spektrum prováděných 
výkonů a pacienti budou i nadále spoko-
jeni. 

Bc. Eva Kindlová 
vrchní sestra 

chirurgické oddělení 
Nemocnice Chomutov, o. z.

JeDnoDenní péče na LůžKU 
(JepL)

VeDoUCí LéKař  
 – MUDr. Jan Voráč 
STanIční SeSTra  
 – HeLena FreISIngeroVá

Prim. MUDr. Petr Janec

MUDr. Ladislava Rennerová

Kolektiv oddělení jednodenní chirurgie

JEPL JEPL – lůžková část

péči v rámci novorozeneckého oddělení 
poskytovat i Masarykova nemocnice, a to 
mě těší“, poznamenal MUDr. Josef Lieh-
ne, vedoucí lékař léčebně-preventivní 
péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z. (MNUL).

„Komplexní centrum péče o neurologické 
pacienty a pacienty s dětskou mozkovou 
obrnou a dalšími poruchami hybnosti 
se bude zabývat diagnostikou a terapií 
běžných neurologických onemocnění 
a jejich diferenciální diagnostikou včetně 
epilepsie, neurovývojových onemocnění, 
diagnostikou a terapií dětí ohrožených 
rizikovým vývojem včetně indikace kom-
plexní rehabilitace“, uvedla k činnosti 
nového specializovaného pracoviště 
MUDr. Ladislava Rennerová, lékařka No-
vorozeneckého oddělení MNUL, která je 
odborným garantem nového pracoviště.

„Kromě ambulantních vyšetření bude 
nové pracoviště zajišťovat také konzili-
ární vyšetření u pacientů novorozenec-
kého oddělení a dle domluvy v rámci ne-
mocnice. Za zmínku stojí i připravenost 
centra pro potřeby dětských praktických 
lékařů a specialistů v regionu“, dodal 

MUDr. Petr Janec, primář Novorozenecké-
ho oddělení MNUL, o. z.
Ambulance je umístěna v budově D1 ús-
tecké Masarykovy nemocnice. Součástí 
ambulance je EEG vyšetřovna s možností 
provedení standardního EEG, denního 
spánkového EEG a denního video EEG 
k odlišení epileptických a neepileptic-
kých paroxyzmálních stavů. Personální 
zajištění tvoří 2 zkušené sestry (vyškole-
né i jako EEG laborantky) a lékař – dětský 
neurolog, epileptolog.
Komplexní centrum péče o pacienty s dět-
skou mozkovou obrnou zahájilo svou čin-
nost 3. června 2013. Své služby poskytu-
je v pondělí a úterý od 13.00 do 20.00 
hodin (vyšetření, odběry, EEG), ve čtvr-
tek a pátek pak pro objednané pacienty 
od 13 hodin. V tyto dny jsou prováděna 
jen neurologická vyšetření, např. u dětí 
s pervazivními vývojovými poruchami, 

kdy je potřeba při jednom vyšetření více 
času. 
Objednání  pacientů  je  zatím  možné 
v pondělí a úterý v době ambulance na  
tel. čísle 475 682 866, ev. 475 682 867.

Jiří Vondra 
tiskový mluvčí KZ, a. s. 
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Něco málo k historii
V nedávné minulosti, resp. před mo-
dernizací pracoviště se parní autoklávy 
centrální sterilizace využívaly jen ke ste-
rilizaci obvazového materiálu lůžkových 
oddělení. Zdravotnická oddělení a ope-
rační sály si čištění i sterilizaci nástrojů 
zajišťovaly samy ve vlastních, většinou 
horkovzdušných sterilizátorech. Vzhle-
dem k vysokým ekonomickým nákladům 
na provoz lokálních sterilizátorů (kontro-
ly účinnosti, spotřeba energií) a nevyho-
vujícím prostorovým podmínkám původ-
ní sterilizace došlo před 7 lety k její nutné 
rekonstrukci. Staré sterilizační přístroje 
nahradily nové a moderní velkokapacitní 
parní sterilizátory a přibyly dvě, dnes již 
naprosto nepostradatelné, automatické 
myčky nástrojů. Dnes centrální steriliza-
ce poskytuje své služby nejen operačním 
sálům různých oborů a lůžkovým i ambu-
lantním provozům celé nemocnice, ale 
rovněž řadě externích odběratelů, sou-
kromým odborným ambulancím a kos-
metickým salonům. 

Jak to tedy u Nás NyNí vypadá? 
Oddělení centrální sterilizace je součás-
tí chirurgického oddělení. Pod vedením 

staniční sestry zde pracují 
tři zdravotní sestry a čtyři 
sanitáři. Celé oddělení je 
uzavřené a skládá se z čisté 
a nečisté zóny. Nečistá zóna 
začíná „příjmem materiá-
lu“. Zde se přebírá materiál 
z oddělení, operačních sálů 
či od externistů. Materiál je zde kontro-
lován podle počtu uvedeného na žádan-
kách a tříděn dle kontaminace do myček 
nebo do sterilizačních obalů. Kontami-
novaný materiál je zpracován v místnos-
ti „umývárny“, kde je rozložen do pro-
kládacích myček. Zde se provádí i ruční 
mytí materiálu, jež nelze čistit v myčce. 
V „setovací místnosti“, která se nachá-
zí za myčkami, se umyté nástroje řádně 
kontrolují, ošetřují dle potřeby olejem 
a kompletují. Nástroje operačních sít se 
zde setují podle fotografické dokumenta-
ce. Veškerý materiál, nástroje a operační 
sety se balí do sterilizačních obalů (ne-
tkané textilie, papírové či kombinované 
sáčky a fólie) nebo do kontejnerů. Dle 
Vyhlášky 306/2012 Sb. se řádně ozna-
čují čárovým kódem, názvem materiálu, 
oddělením, datem sterilizace, exspirace 
a číslem zaměstnance, který materiál 

zpracoval. Pomocí zavážecího vozíku je 
materiál uložen do prokládacího parního 
sterilizátoru a vysterilizován. Zde nečistá 
zóna končí a přes hygienický filtr zaměst-
nanci vstupují do zóny čisté. V této čisté 
zóně se materiál třídí zpět do vydezinfi-
kovaných přepravních boxů různých od-
dělení. Zaměstnanci třídění věnují vel-
kou pozornost, aby se materiál správně 
vrátil a vydal tam, kam patří. Přepravní 
boxy zaměstnanci uloží do „sterilního 
skladu materiálu“. Posledním prostorem 
čisté zóny je „výdej materiálu“.

medix ®
Již dva roky nám v práci pomáhá počí-
tačový program „Medix ®“, jehož cílem 
je zvýšení bezpečnosti pacienta po-
mocí monitoringu nástrojů použitých 
ve zdravotní péči. Vlastní proces začíná 
vytvořením žádanky na oddělení, po-
kračuje přijetím materiálu, setováním, 
vlastní sterilizací až po vydání materiálu 
zpět na jednotlivá oddělení, kde proces 
pokračuje. Před zavedením programu 
do provozu bylo nutné proškolit personál 
nejen na centrální sterilizaci, ale i v lůž-
kových a ambulantních provozech. Neby-
lo jednoduché naučit se využít možnosti 
Medixu, ale daří se nám to. 

Romana Kleinpeterová 
všeobecná sestra 

oddělení centrální sterilizace  
Nemocnice Děčín, o. z.

Pracuji jako všeobecná sestra na novoro-
zeneckém oddělení ústecké Masarykovy 
nemocnice necelý rok a své práce si vel-
mi vážím. Je to pro mě velká záliba a my-
slím i dar. Každý by jistě pochopil, kdyby 
den co den viděl tak velkou snahu a úsilí 
těchto malých bojovníků vyrovnat se se 
všemi překážkami, které jim do cesty při-
nesl předčasný porod.
Početí miminka patří k nejradostnějším 
okamžikům života. Nikoho z budoucích 
rodičů by ani ve zlém snu nenapadlo, 
že by se právě jim mohlo během tohoto 

krásného okamžiku něco špatného stát. 
Jenže opak je někdy pravdou. V dnešní 
uspěchané době je spíše zázrak nejen 
počít, ale i porodit donošené, zdravé mi-
minko.
Zeptala jsem se rodičů předčasně naro-
zených dětí, jestli dříve věděli, co to obor 

Klokánkujeme, pelíškujeme… 
Masarykova nemocnice

Centrální sterilizace
Nemocnice Děčín

Oddělení  centrální  sterilizace  děčínské  nemocnice  je  specializované 
zdravotnické pracoviště, které se svou činností významně podílí na pre-
venci nozokomiálních nákaz.

Pelíškujeme

KLoKánKoVání = MaTKa a DíTě  
 TěLo na TěLo

peLíšKoVání = SpeCIáLní peLíšKy 
 pro neDonošené DěTI

neonatologie je. Zhruba tři čtvrtiny rodi-
čů odpověděly, že ne. Ale nyní už ví, že si 
tento zdravotnický obor budou pamato-
vat celý život.

Jak probíhaJí prvNí dNy předčasNě 
NarozeNých dětí Na Jip
Pro čerstvé nedonošené děti jsou první 
dny jejich života velice kritické a vyžadují 
neustálou péči. Období klidu a pohodlí, 
strávené u maminky, se v mžiku mění 
na nepříjemné chvíle strávené v inku-
bátoru. Proto je naší snahou tyto nepří-
jemné vjemy minimalizovat a naopak 
maximalizovat vjemy příjemné, aby se 
opět mohly cítit bezpečně, jako v matči-
ně děloze.

co vše si můžete pod Neustálou 
péčí představit?
Například pelíškování, polohování a ma-
nipulace jsou nedílnou součástí naší 
péče. Polohujeme miminka každé 3 ho-
diny z důvodu proleženin. Střídáme bříš-
ko, oba boky a záda. Manipulace musí 
být velice šetrná. U nedonošených mimi-
nek hrozí mnoho komplikací, mezi které 
řadíme například ↑ intrakraniálního tlaku 
(může způsobit krvácení do komorové-
ho systému nebo mozkové tkáně), dále 
postižení trávicího traktu, zraku, sluchu 
apod. V neonatologii hojně využíváme 
princip bazální stimulace ve formě pe-
líškování, snažíme se miminkům udělat 
tzv. hnízda.

Na oddělení se staráme o miminka, kte-
rá jsou buď z části nebo zcela závislá 
na kyslíkové terapii. Tu můžeme apliko-
vat pomocí inkubátoru, N-CPAPu nebo 
ventilátoru. Miminkům předčasně naro-
zeným chybí tzv. surfaktant, povrchově 
aktivní látka zabraňující kolapsu alveolů 
v plicích. Proto většina těchto dětí potře-
buje dechovou podporu.
Napadá vás, jak miminka krmíme? Ke kr-
mení využíváme permanentní gastrickou 
sondu, která je zavedena nejčastěji no-
sem nebo ústy do žaludku. Sem mléko 
stéká volně samospádem.
Velice důležitá je sociální stránka, rodiče 
mohou navštěvovat svá miminka, hladit 
je, pomáhat sestřičkám s jejich ošetřová-
ním a především klokánkovat. Klokánko-
vání spočívá v uložení miminka na hrud-
ník jednoho z rodičů.
Závěrem mého článku bych velice ráda 
poděkovala celému týmu novorozenec-
kého oddělení a našim milým sponzo-
rům, zaměstnankyním z firmy Preciosa 
Ornela a.s. Zásada, pobočka Bílina, 
za dečky k pelíškování a ponožky, dále 
Střední škole obchodu a služeb v Tep-
licích, jmenovitě Aleně Horákové, Dáše 
Kulichové a Tereze Mauleové za krásné 
čepičky a ponožky.

Petra Soukupová, Dis. 
novorozenecké oddělení  

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Petra Soukupová, Dis.

Nová sterilizace

Starý autokláv
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V  dubnu  se  skupina  deseti  žáků  ESOZ 
–  Střední  odborné  školy  energetické 
a stavební, Obchodní akademie a Střed-
ní  zdravotnické  školy,  Chomutov,  p.o. 
–  oboru  vzdělání  zdravotnický  asistent 
zúčastnilo  čtrnáctidenní  odborné  stáže 
ve Španělsku. Stáž byla součástí projek-
tu naší školy „Cesta za vzděláním: Rozvoj 
kompetencí žáků naší školy v Granadě“ 
v  rámci  Programu  celoživotního  učení 
Leonardo da Vinci – Projekty mobility. 
Odbornou praxi vykonávali budoucí zdra-
votníci ve čtyřech zdravotnických a soci-
álních zařízeních, kde měli možnost zís-
kat nové zkušenosti a poznatky. Velmi 
kladně byl všemi hodnocen vřelý přístup 
španělských zdravotníků k pacientům. 
Všichni žáci po návratu obdrželi potvrze-
ní o absolvování zahraniční stáže – Euro-
pass mobility.
Kromě odborné praxe byl pro studen-
ty připraven i bohatý kulturní program. 
Během pobytu navštívili nejen všechna 
krásná místa Granady, ale poznali i pa-
mátky měst Sevilla, Cordoba a Malaga. 

Stáž byla pro studenty velkou zkušenos-
tí. Zdokonalili si své znalosti anglického 
jazyka, procvičili základy španělského 
jazyka a poznali spoustu nových míst 
a lidí, na které, jak sami říkají, nikdy 
nezapomenou. Všem žákům patří velké 
díky za vzornou reprezentaci naší školy!

Mgr. Eva Čížková  
zástupce ředitelky školy  
pro odborné vyučování  

Střední odborná škola energetická a sta-
vební, Obchodní akademie a Střední 

zdravotnická škola, Chomutov,  
příspěvková organizace

Žáci ESOZ získávali nové zkušenosti v Granadě 

V pátek 31. 5. 2013 bylo na dětském od-
dělení nemocnice v Chomutově mimořád-
ně veselo. Pedagožky připravily zábavný 
program pro malé i větší pacienty, aby 
i oni oslavili MDD. V herně dětského oddě-
lení byly nachystány různé soutěže a hry. 
Děti nejvíce zaujalo chytání ryb na mag-
net, přechod přes kameny ve vodě, chůze 
s vajíčkem na lžíci a další atrakce. Zábava 
pak pokračovala v učebně pracovních čin-
ností. Každé dítě si vyrobilo dekorativní 
talíř, který si odneslo domů jako památku. 
Na závěr byl každý soutěžící obdarován 
balíčkem od našich stálých sponzorů: 
Billa a Globus v Chomutově.
Myslím, že se zábavné dopoledne vydaři-
lo, děti byly spokojeny a nemocničním od-
dělením byl slyšet jen smích a radost. 

Mgr. Hana Koníčková 
za ZŠ a MŠ v Nemocnici Chomutov, o. z.

ZŠ a MŠ při Nemocnici Chomutov

Dětská klinika IPVZ Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z. – obdržela finanční dar od regio-
nální obchodní kanceláře Pražská plynáren-
ská, a. s. v celkové hodnotě 19.712 korun, 
který použije pro vybavení kliniky. 
Výtěžek byl pořízen z akce, kterou Pražská 
plynárenská, a. s. pořádala v rámci Dne 
pro rodiny s dětmi. Darovací šek převzal 
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., přednosta Dět-
ské kliniky IPVZ Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z. 
Předání daru byli dále účastni i MUDr. Josef 
Liehne, vedoucí lékař léčebně-preventivní 
péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., a zástupce regionální obchod-
ní kanceláře Pražská plynárenská, a. s. 
pan Pavel Sajbot.

Jiří Vondra 
tiskový mluvčí KZ, a. s. 

Dar pro Dětskou kliniku 
Masarykova nemocnice

Foto zleva: Bohuslav Marek a Pavel Sajbot s primářem MUDr. Jaroslavem 
Škvorem, CSc.

Ústečtí hokejisté obdarovali novorozenecké oddělení

Oxymetr

Předání daru

Novorozenecké  oddělení  Krajské  zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z. obdrželo dar z výtěžku charita-
tivního projektu „Slovan pomáhá“. Hokejisté 
ústeckého Slovanu nafotili kalendář s dět-
mi, které se narodily předčasně a vzhledem 
ke své nízké porodní váze musely být po po-
rodu umístěny na Jednotku intenzivní péče 
Novorozeneckého oddělení Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem. Za výtěžek z pro-
deje  kalendářů  byly  nakoupeny  dva  pulzní 
oxymetry, které slouží k měření a zobrazová-
ní  hladiny  nasycení  krve  kyslíkem a  tepové 
frekvence u novorozenců.
Slavnostní předání nakoupených oxymet-
rů proběhlo v zasedací místnosti na Dětské 
klinice Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. za účas-
ti MUDr. Josefa Liehneho, vedoucího lékaře 
léčebně-preventivní péče Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL), 
MUDr. Petra Jance, primáře Novorozeneckého 
oddělení MNUL, o. z. a jeho spolupracovníků 
a dárců – ústeckých hokejistů.

redakce Infolistů

Studenti na stáži

Den dětí na dětském oddělení v Chomutově
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Kdokoliv z nás se může ocitnout ve složité životní situaci, kdy každá pomoc a dobrá rada je vítaná. Statistické údaje 
přesvědčivě dokazují, že poměrně rychle narůstá počet občanů, kteří v důsledku finanční a dluhové tísně, zdravotních 
problémů nebo postižení, či v důsledku sociálně-ekonomických problémů se dostávají do situace, kdy standardní sociál-
ně-ekonomická kvalita života je ohrožena. Mnohdy úmrtí v rodině, ztráta bytu či živelná událost nebo i třeba rozvod může 
způsobit řadu vážných i dramatických problémů, které občana i jeho rodinu vystavují rizikovým situacím a vzniká sociálně 
nepříznivá situace, kterou je nutné řešit.
Pro tyto tíživé životní situace je v ČR vybudována a provozována rozsáhlá síť internetového i telefonického poradenství. 
Osobně i doporučuji v rámci prevence sestavit si v rodině jakýsi „krizový plán kontaktů a informací“, který, pokud riziková 
situace nastane, mohu rychle a efektivně použít k odvrácení sociálně nepříznivého stavu. Nutné je zdůraznit skutečnost, 
že především systém sociálních služeb je zaměřen na odvrácení sociálně nepříznivých situací. Pro Vaši potřebu následně 
uvádíme stručný přehled vybraných institucí, intervenčního, sociálního a krizového poradenství. Informace, které jsou 
níže publikovány, jsou zaměřeny především na region Ústí nad Labem a Ústecký kraj.

1. oblast zdravotNě postižeNých a seNiorů:

Mgr. Josef Kočí, sociální poradce, Masarykova nemocnice v UL, o. z. 
Josef.Koci@MNUL.cz

oDborné SoCIáLní poraDenSTVí – „paragraFíK“
InTerneToVé a TeLeFonní poraDenSTVí (neJen pro oZp)

§

Informační a poradenské portály     

www.ligavozic.cz  odborné sociální 
poradenství

www.helpnet.cz  odborné zdravotní 
poradenství

www.infoposel.cz  zdravotnické a sociální 
poradenství

www.muzes.cz  informační poradenství OZP

www.nrzp.cz  informační portál NRZP ČR

www.socialnisluzbyuk.cz  katalog sociálních služeb ÚK

Telefonické poradny      

Odborné sociální poradenství  
pro OZP

tel. 800 100 250

Poradenství pro seniory tel. 800 202 022,  
       800 200 007

Sociálně právní poradenství tel. 266 753 422

Centrum pro zdravotně  
postižené ÚK 

tel. 755 204 057

2. Oblast sOciálně nepříznivé situace 
Sociální a hmotná nouze – poradny   

Poradna pro občanství – občanská a lidská práva ÚL   www.poradna-prava.cz tel. 475 209 227, 724 701 600

Asociace občanských poraden – OP ÚL tel. 774 775 014, 602 692 947

Asociace občanských poraden – OP Děčín www.chsd.cz tel. 412 517 368

Poradna při finanční tísni, o.p.s, ÚL  www.financnitisen.cz tel. 411 135 200, 800 722 722

Linka důvěry v ČR – ÚL  www.spirala-ul.cz tel. 475 603 390

Poradna pro mezilidské vztahy, o.s. ÚL  www.poradna-ul.cz tel. 475 216 504, 731 004 095

Sdružení pro probaci a mediaci, o.s.  
- dluhové poradenství ÚL 

tel. 475 209 930, 723 891 170

Sdružení pro ochranu nájemníků – poradna ÚL tel. 603 230 694, 605 430 512

Kancelář veřejného ochránce práv  www.ochrance.cz tel. 542 542 888, 542 542 772

Státní úřad inspekce práce – pobočka ÚL  www.suip.cz tel. 472 772 589, 472 706 711

profily
Mgr. Hana neDěLKoVá 
VrCHní SeSTra I. InTerníHo oDDěLení  
neMoCnICe MoST, o. z.

Zajímá nás,  jaká  je vaše  cesta  zdravotnic-
tvím?
Střední zdravotnickou školu v Mostě jsem 
ukončila v roce 1978 v oboru dětská ses-
tra, kterému jsem se věnovala deset let. 
V roce 1993 jsem odešla do SRN, kde jsem 

pracovala do prosince 2000 jako zdravot-
ní sestra na interdisciplinární jednotce 
intenzivní péče v St. Marienkrankenhaus 
v Ratingenu, v té době jsem byla členkou 
Německého červeného kříže. Od roku 2005 
zastávám funkci vrchní sestry na I. interním 
oddělení. Dále jsem absolvovala PSS ARIP, 
Manažerský kurz pro staniční sestry a v roce 
2009 jsem ukončila studium na 3. lékařské 
fakultě UK v Praze. Magisterský titul jsem 
získala studiem na Fakultě humanitních 
studií v Praze obor Řízení ve zdravotnických 
a sociálních zařízeních na téže univerzitě.
Jaká je současnost? 
Zastávám nyní funkci vrchní sestry na I. in-
terním oddělení v Nemocnici Most, o. z. Těší 
mě, že pracuji v kolektivu ošetřujících, kteří 
kromě poskytování běžné ošetřovatelské 
péče jsou si vědomi toho, že společnost 
se pozná také podle toho, jak se postará 
o pacienty v závěru jejich života. Za to všem 
ošetřujícím na I. interním oddělení patří 
velký dík.
Jak vnímáte vybavení vašeho oddělení?
Uvítali bychom, kdy by se investovalo 
do vybavení oddělení. Výrazně pokulhává 

modernizace zázemí pro pacienty a ošet-
řující personál, tím jsou myšleny více lůž-
kové pokoje, hygienické zázemí pro paci-
enty. Pro práci ošetřujícího personálu by 
byla velmi přínosná lůžka s nastavitelnou 
výškou, multifunkční noční stolky a v ne-
poslední řadě myčky podložních mís atd. 
Na šestilůžkovém pokoji se soukromí, inti-
mita pacientů zajistit nedá. 
A budoucnost?
Usiluji o to, aby se zázemí pacientů a ošet-
řujícího personálu zlepšilo. Poslání své 
práce vidím i v zavádění nových ošetřova-
telských konceptů do běžné ošetřovatel-
ské péče zaměřených na stimulaci vnímání 
a pohybovou podporu pacientů. Tím, že 
je ošetřující personál postupně proškolen 
v efektivní podpoře pohybu pacientů a vy-
užívá místo „zvedání, tahání“ jiné metody, 
došlo ke snížení čerpání pracovních ne-
schopností z důvodu přetížení. 
Jakou formou relaxujete?
Relaxuji na koncertech klasické hudby 
a mám ráda Městské divadlo v Mostě.

Mgr. Josef Rajchert, vedoucí redaktor Infolistů

LenKa MoHaUpToVá 
reHabILITaCe – neMoCnICe MoST, o. z.

Zajímá nás,  jaká  je vaše cesta zdravotnic-
tvím? 
Po absolvování Gymnázia v Litvínově jsem 
se rozhodla studovat rehabilitaci. Tu jsem 
vystudovala, jako řada mých kolegyň, v Tep-
licích. Po absolvování tohoto odborného 
studia jsem vyjela za zkušeností do Fakult-
ní nemocnice v Motole, kde to pro mne byla 
velká škola. Po dvou a půl leté praxi jsem 
se vrátila do Mostu, prošla pracovištěm 
v LDN – v současnosti Nemocnice následné 
péče a soukromou praxí u MUDr. Bláhové. 
V roce 2002 jsem nastoupila na rehabili-
tační oddělení Nemocnice Most.
Po pěti letech působení na oddělení jsem 
se stala vedoucím fyzioterapeutem rehabi-
litačního oddělení. Naše oddělení, kde pů-
sobím již jedenáctým rokem, má jedno vel-
ké plus, a to je velký bazén. Je zde úžasný 
prostor pro rehabilitaci bez prostorového 

omezení. Málokterá nemocnice se jím 
může pyšnit. Co mi ale u nás nejvíc schází, 
jsou prostředky na další vzdělávání fyzio-
terapeutů, protože bez prohlubování a zís-
kávání nových znalostí se v našem oboru 
neobejdeme. Dále je to pak výraznější 
doplnění přístrojového „parku“. Rázová 
vlna, obnova stávajících přístrojů za nové, 
nabízející progresívnější a účinnější meto-
dy rehabilitace. Chybí nám i lůžková část 
rehabilitace, kterou se třeba pyšní chomu-
tovská, teplická či nově i děčínská nemoc-
nice. Uvítala by jí jistě i jiná oddělení jako 
ortopedie, neurologie apod. 
Jak se vám daří nabrat nové síly?
Ptáte-li se na můj volný čas, jsem sporto-
vec, který neposedí, mám ráda kolo, brusle, 
lyže a ostatní sporty, kde se člověk hýbe.
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placená inzerce

Jak postupovat? 
Rádi byste se informovali,  
zda máte na lázně nárok?

Poradíme vám na tel.: 

+420 417 977 446  
+420 417 977 444

Lázně pro diabetiky
Nová vyhláška o Indikačním seznamu, která vstoupila v platnost v říjnu 2012, teplickým lázním 
rozšířila možnosti léčení. Díky tomu se nyní mohou také diabetici léčit v Teplicích za podpory 
zdravotní pojišťovny.
Konkrétně se jedná o indikaci IV/1 Diabetes mellitus. Diabetici, jímž se objevují komplikace typu 
mikroangiopatie, makroangiopatie nebo neuropatie, tak mohou na lékařské doporučení získat plně 
hrazenou Komplexní lázeňskou péči, nebo částečně hrazenou Příspěvkovou lázeňskou péči. Jelikož 
cukrovku často provází poruchy oběhového a nervového charakteru (zpravidla tzv. diabetická 
noha), má v terapii nezastupitelnou úlohu termální voda. Vodoléčebné procedury z teplického 
pramene mají velmi příznivé účinky na onemocnění cév, které se díky koupelím rozšiřují, 
vstřebávají minerály, stopové prvky a také lépe absorbují důležitý inzulín. Diabetes bohužel nelze 
vyléčit, ale můžeme ji kompenzovat natolik, že život diabetika se pak kvalitativně neliší od plně 
zdravého člověka.

Možnosti Lázeňské Léčby cukrovky konzuLtujte s LékařeM. 

čísLo indikace iv/1

indikace diabetes MeLLitus

doporučené Lázně tepLice

více inforMací na www.LaznetepLice.cz

Lázeňská Péče  
PRo diabetiky v Lázních tePLice

novĚ s PodPoRoU 
zdRavotní PoJiŠŤovny

neMoCnIční LéKárna MoST
Rozšiřujeme nabídku o prodej  
zdravotní a vycházkové obuvi  

pro děti a dospělé.

proVoZní Doba:  
ponDěLí – páTeK  7:30 – 17:00 HoDIn

Bc. Lenka Benešová, vedoucí Odboru personalistiky a mezd KZ, a. s.

 o
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Masarykova nemocnice v UL, o. z.
Ing. Pavla Eliášová
se stala vedoucí oddělení klinické biochemie 

personální změny v KZ, a. s.



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

DůLežITé UpoZornění 
VyDané čerVenýM KřížeM  
a ZáCHrannýMI organIZaCeMI

ICE1 
ICE2 
ICE3

...

Záchranáři a řidiči ambulance se při vážných dopravních nehodách snaží vyrozumět pří-
buzné a přátele zraněných osob jejich vlastním mobilním telefonem.
U zraněných osob, s nimiž nelze komunikovat, však zásahové síly nevědí, koho z dlouhého 
seznamu adres kontaktovat a informovat. Řidiči a lékaři záchranné služby tedy navrhli, 
aby každý ve svém adresáři v mobilu vyznačil osobu, kterou je třeba v případě neštěstí 
přednostně kontaktovat, označením ICE.
Mezinárodní uznávaná zkratka ICE = In Case of Emergency (v případě nouze, resp. zá-
chrany).
Tímto symbolem označte telefonní číslo osoby, která bude v případě nouze kontaktová-
na policií, hasiči, případně záchranáři první pomoci. Pokud chcete informovat více osob, 
označte je požadovaným indexem: ICE1, ICE2, ICE3 atd.
Sdělte prosím toto hlášení všem kamarádům a známým, aby tato zkratka nalezla co nej-
širší uplatnění.

XXIX. 
NEONATOLOGICKÉ DNY

s mezinárodní účastí

6.–8. 11. 2013
www.kzcr.eu/kongres/neodny2013

HLAVNÍ TÉMATA:
 VÝŽIVA  CIRKULACE NOVOROZENCŮ  
 „LATE PRETERM INFANTS“ 
 FYZIOLOGICKÝ NOVOROZENEC  
 LEGISLATIVA  VARIA

Generální partner


