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tohoto vydání. 

Úvodní slovo
Představujeme...

Soňa Brabcová – vedoucí odboru ošetřovatelské péče a hygieny KZ, a.s.

Vážení a milí čtenáři Infolistů,
dovolte mi, abych Vám, byť v pozdní letní 
čas, popřála spoustu sluníčkových dnů 
a pokud se chystáte ještě na dovolenou, 
tak spoustu pohody a krásných zážitků.
Dostala jsem příležitost napsat Vám něco 
o odboru, který vedu a také něco o sobě. 
Mnozí z Vás mě znáte spíše jako hlavní 
sestru odštěpného závodu KZ, a.s., Ne-
mocnice Teplice a také jako „průkopnici“ 
Kaplanské péče. 
Post hlavní sestry „v mé mateřské ne-
mocnici“, kde jsem v roce 1982 začínala 
na interním oddělení s mokrým diplo-
mem zdravotní sestry, jsem vykonávala 
od listopadu 2007 do července 2009, 
kdy jsem nastoupila na plný úvazek na 
centrálu KZ, a.s. jako vedoucí odboru 
ošetřovatelské péče a hygieny.

A co že to vlastně obnáší být vedoucí od-
boru ošetřovatelské péče a hygieny?
Spolu s hlavními sestrami odštěpných 
závodů tvoříme ošetřovatelskou skupinu 
KZ, a.s., na které, nejméně 1x měsíčně, 
řešíme aktuální věci, týkající se ošetřova-
telské péče.
Hned na začátku mého působení jsme 
začali pracovat na Koncepci ošetřovatel-
ské péče KZ, a.s. Dokument, který je dnes 
před dokončením, by se měl stát dalším 
ze základních dokumentů pro rozvoj 
ošetřovatelství a strategie zdravotní péče 
v následujících letech v rámci celé Kraj-
ské zdravotní, a.s.
Na poradě hygienických a zdravotně so-
ciálních pracovníků KZ, a.s., patřících 
také do mého týmu, si děvčata ze svých 
řad vybrala pro komunikaci, metodické 
vedení a dohled „stěžejní důstojníky – 
koordinátory“. Danu Vaculíkovou za hy-
gienické pracovníky a Markétu Seidlovou 
za zdravotně sociální pracovníky, kteří se 
mnou úzce spolupracují a pod mým ve-
dením sjednocují práci ve svých oborech 
napříč KZ. 
V současnosti je pro nás prioritou sjed-
nocení ošetřovatelské dokumentace 
a sjednocení sledování indikátorů kvality 
ve všech pěti nemocnicích KZ, a.s.
Postupně probíhají jednání s vedením 
jednotlivých odštěpných závodů (nemoc-
nic) na zřízení kaplanské péče ve všech 
nemocnicích KZ. 
Před dokončením je projekt Dobro-druh, 
který ještě nebyl „spuštěn“ v teplické 
a děčínské nemocnici. 

V plánu je sjednocení oblečení pro zdra-
votnické pracovníky v celé KZ, jehož sa-
mozřejmostí bude logo nemocnice, ve 
které pracují.
Na příští rok již plánujeme vzdělávací 
akce pro nelékařské zdravotnické pra-
covníky s mnohem bohatší prezentací 
firem. S jejich vydatnou pomocí budeme 
moci následně odměnit všechny, kteří se 
zaslouží o prezentaci a reprezentaci své 
nemocnice a tím celé KZ, a.s.
Sestřičky „maminky“ bude jistě zají-
mat projekt „Mateřské školky do všech 
nemocnic KZ, a.s.“, který je v přípravné 
fázi a který by měl usnadnit jejich návrat  
do pracovního procesu.
To je jen malý výčet toho, o co se snaží 
tým vedoucí odboru ošetřovatelské péče 
a hygieny dělat pro bezmála 4000 nelé-
kařských zdravotnických pracovníků tak, 
aby se jejich pracovní podmínky stále 
zlepšovaly a tím jím zbývalo více času na 
samotné pacienty. 
Já osobně považuji za velice důležité zlep-
šit komunikaci a kooperaci mezi jednotli-
vými odštěpnými závody a centrálou KZ. 
Všechny nemocnice mají téměř shodné 
problémy, tak je pojďme říci nahlas a pře-
staňme si „hrát“ na nadřízené a podříze-
né. Všichni jsme na „stejné lodi“, všem 
nám jde hlavně o klid a pohodu při práci 
a tím spokojeného pacienta.

Soňa Brabcová 
vedoucí odboru ošetřovatelské péče  

a hygieny KZ, a.s.

Soňa Brabcová

Milí čtenáři Infolistů,

skončila doba letních prázdnin a pro většinu z nás i doba 
dovolených. Při návratu k běžnému pracovnímu rytmu  
si asi málokdo uvědomil, že dne 1. září tomu bylo  
přesně dva roky, kdy začala fungovat naše akciová spo-
lečnost – Krajská zdravotní, a.s.

Ačkoli dva roky se nezdají jako příliš dlouhá doba, změn, 
kterými musela KZ projít je až neuvěřitelně mnoho a je-
jich rozsah jsem si uvědomil až při pročítání právě se-
stavované zprávy o činnosti společnosti v letošním roce.  

K 1. 9. 2007 vstoupilo do Krajské zdravotní 5 navzájem naprosto odlišných nemocnic, 
do té doby příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Už měsíce před tímto datem 
probíhaly intenzivní přípravy na společné fungování, ale až vlastní provoz ukázal, ko-
lik problémů jednotlivé nemocnice skrývají. Tito „kostlivci“ vypadávali ještě i po celý 
rok 2008 a jednalo se finančně o mnoho desítek milionů korun.

Rok letošní je již ve znamení stability, a pokud se to tak dá říci i normální práce. Hos-
podaření společnosti, což je jeden z nejdůležitějších parametrů, je ziskové. V těchto 
dvou letech byly a jsou naše nemocnice po všech stránkách modernizovány za po-
moci evropských fondů a prostředků Ústeckého kraje ve větším rozsahu než kdykoli 
předtím. Největší problémy nás čekají v oblasti personální stabilizace v kontextu celo-
republikových problémů s nedostatkem kvalifikovaného zdravotnického personálu.

Jsem velice rád, že Krajská zdravotní, a.s. se po dvou letech svého faktického fungo-
vání dostala na úroveň stabilní a silné společnosti, o jejímž smyslu už nikdo objek-
tivně nepochybuje. 

 Ing. Eduard Reichelt 
ředitel Krajské zdravotní, a.s. 
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Nemocnice Most, o.z.
Marta Kopecká  
se stala vrchní sestrou na urologickém oddělení.

Personální změny v KZ, a.s.

Bc. Lenka Benešová 
vedoucí personálně-právního odboru
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Poradna Infolistů

Důležité je si uvědomit, že deprese je 
NEMOC.
Deprese se řadí mezi poruchy nála-
dy a jde o patologický smutek, který je  
na rozdíl od běžného smutku intenziv-
nější, déle trvající a brání adaptaci na 
běžnou životní zátěž. Za posledních 40 
let počet těch, kteří trpí depresí značně 
vzrostl, což je asi výsledek našeho dneš-
ního způsobu života. Roste počet rozvo-
dů, zločinů, zvyšují se pracovní úvazky, 
roste nezaměstnanost a to jsou všechno 
faktory, které způsobují v životě napětí 
a zvýšené zatížení.
Depresivní porucha postihuje asi 3 % 
populace a pravděpodobnost setkání se 
s depresivní epizodou během života je 
pro zdravého člověka asi 17%.
Mezi její hlavní příznaky patří smutek, 
plačtivost, snížené sebevědomí, pocit 
beznaděje, neschopnost se radovat, zpo-
malené psychické tempo, tísnivé myšlen-
ky, nesoustředěnost, špatná paměť.
Člověk může být buď apatický nebo úz-
kostný a agitovaný.
Časté jsou také hypochondrické předsta-
vy, tělesné příznaky (např. třes, pocení, 
zácpa, bušení srdce, nezájem o sex, po-
cit nedostatečného dechu, závratě, atd.)
Kolem 70 % jedinců v depresi má sebe-
vražedné myšlenky, ale před okolím ne-
bezpečí sebevraždy většinou bagatelizu-
jí. 15 % lidí, trpících depresí, sebevraždu 
dokoná.
U některých jedinců může dojít k tako-
vému zpomalení duševní činnosti, že to 
vypadá jako demence.
Často dochází k probuzení brzy nad rá-
nem a objevují se tzv. ranní pesima – ná-
valy extrémě mrzuté nálady po probuze-
ní.

FAKTORY, ZPŮSOBUJÍCÍ SKLONY 
K DEPRESÍM

geny• 
osobnost• 
rodinné prostředí• 
pohlaví• 
nedostatek denního světla• 
modely myšlení• 

nezvládání osudu • 
stres a životní události• 
tělesná choroba• 

Depresí je mnoho různých typů:

LEHKÁ DEPRESE
u té platí, že jak špatná nálada přichází 
tak i odchází a choroba obvykle začíná 
určitou stresovou událostí. Takto nemoc-
ný člověk se musí do všeho nutit, nic ho 
netěší a stahuje se do sebe. Léčí se am-
bulantně.

STŘEDNĚ TĚŽKÁ DEPRESE
jí trpící člověk je nešťastný, jeho stav mu 
neumožňuje pracovat, nic ho nebaví, při-
dávají se i somatické potíže. Léčí se am-
bulantně nebo hospitalizací.

TĚŽKÁ DEPRESE BEZ PSYCHOTICKÝCH 
PŘÍZNAKŮ
takový člověk je v hlubokém útlumu, ne-
dokáže se postarat sám o sebe, celkově 
je zpomalený, leží, zaobírá se černými 
myšlenkami. Léčí se hospitalizací.

TĚŽKÁ DEPRESE S PSYCHOTICKÝMI 
PŘÍZNAKY
stav je stejný jako v předchozím případě, 
navíc se vyskytují bludy nebo halucinace.
Dalším členěním deprese je:
endogenní, reaktivní, symptomatická, 
larvovaná, sezónní, poporodní, v meno-
pauze.
Na pozadí deprese bývá určitá dispozi-
ce. Je-li tato dispozice, mnohdy dědičně 
daná, aktivovaná, způsobí projevy poru-
chy.
Spouštěcím elementem může být celá 
řada podnětů – stres, silný úlek, dlouho-
dobá nespokojenost, užívání některých 
léků, zvýšená konzumace alkoholu, ne-
dostatek odpočinku a spánku, vyčerpání 
organismu nezdravým životním stylem, 
apod.
Náladu ovlivňují i výkyvy v činnosti en-
dokrinních žláz a tak není udivující, že 
deprese často začne v období, jako je 
puberta, laktace, klimakterium nebo 
v průběhu menstruace.

LÉČBA DEPRESE
Medikamenty – podávají se anti-• 
depresiva – STIMULAČNÍ, která se 
používají, pokud je člověk v depresi 
lhostejný, utlumený, apatický nebo 
SEDATIVNÍ, která se používají, je-li de-
prese provázena neklidem a úzkostí.
Psychoterapie – a to PODPŮRNÁ – by • 
měla být součástí léčby každého pa-
cienta. Základními prostředky jsou 
naslouchání, vcítění, podpora, vede-
ní, vysvětlení, podání informací, po-
vzbuzování. Dále je to psychoterapie 
SPECIFICKÁ a ta je zaměřena přímo na 
léčbu deprese.
ECT neboli elektrokonvulzivní léčba, • 
jedná se o synchronizaci mozkových 
buněk pomocí elektrického proudu 
a je prováděna v narkóze. Většinou 
se indikuje u pacientů s velmi hlubo-
kou depresí, velkou inhibicí, agitací 
nebo mikromanickými bludy. Použí-
vá se i u pacientů, kteří nereagují na 
jinou léčbu, u lidí s vysokým rizikem 
sebevraždy. ECT je nejrychlejší a nej-
spolehlivější metodou léčby těžkých 
depresí a její účinnost žádná jiná me-
toda nepřekonala.

VAZBA MEZI CHOROBAMI A DEPRESÍ

Akromegalie Demence Roztroušená 
skleróza

Addisonova 
choroba Diabetes Parkinsono-

va choroba

Alkohol Encefalitida Tuberkulóza

Mozkový 
absces Úrazy hlavy Meningitida

Mozková 
hemorragie

Srdeční 
potíže

Hypovitami-
nóza

Mozkové 
nádory

Hyperparaty-
reóza

Virová one-
mocnění

Únavový 
syndrom

Hypopituita-
rismus

Potíže s ka-
palinovou 
bilancí

Cushingova 
choroba Hypotyreóza

Související duševní poruchy: 
manická porucha,•  která se vyznaču-
je povznesenou náladou, myšlenko-
vým tryskem, člověku stačí minimum 
spánku, utrácí, vyhledává dobrodruž-
ství, apod.
bipolární afektivní porucha, které se • 
říká maniodepresivní psychóza. Pro 
tu je typické střídání manické a de-
presivní epizody. Postihuje asi 1 % 
populace a asi 20 % z nich spáchá 
sebevraždu.

LÉČIVA, KTERÁ MOHOU VYVOLÁVAT 
DEPRESE 

Antiepileptika Digitalica

Antihypertonika Diuretika

Antiparkinsonika Silnější trankvilizéry

Antikonceptika Steroidní terapeutika

Čerpáno:
J. Praško:•  Co je to deprese a jak se 
léčí
R. Přikryl:•  Deprese z různých úhlů  
pohledu 3. 
E. Herman, J. Hovorka, J. Praško,  • 
I. Jokl, A. Ivančo, J. Syrovátka:  
Deprese u somatických nemocných
Deprese – informace a rady lékaře• 

M. Černá, V. Talichová 
Psychiatrické oddělení  

Masarykova nemocnice UL, o.z.

Deprese MNUL Norské fondy – konference 
Centrum neurointenzivní péče  

pro děti se specifickými problémy

Krajská zdravotní, a.s., pořádala 
dne 25. 8. 2009 konferenci k pro-
jektu „Centrum neurointenzivní 
péče pro děti se specifickými pro-
blémy“, který byl financován z Fi-
nančního mechanismu Norska.

Dětská klinika KZ, a.s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad  
Labem, o.z., která je jediným pra-
covištěm dětského lékařství se 

statutem kliniky v Ústeckém kraji pro tento účel obdržela prostředky ve výši více 
než 14 mil. Kč.
Cílem projektu bylo zvýšení kapacity a zlepšení kvality péče o děti se specifický-
mi neurologickými problémy, které jsou zde hospitalizovány zejména po těžkých 
úrazech a s traumatologickým postižením centrální nervové soustavy. Konferen-
ce se zúčastnila zástupkyně norského velvyslance paní Tijana Balac Nilsen.
Odborná část byla vyplněna prezentacemi MUDr. Jana Pajerka a předsedy vědec-
ké rady KZ, a.s. Doc. MUDr. Martina Sameše CSc.

redakce Infolistů

Pojem DEPRESE se stal součástí běžného hovorového jazyka při označování smutné 
nálady, a proto bychom Vám v tomto článku chtěly přiblížit a pomoci porozumět to-
muto onemocnění.

Prohlídka přístrojů na Dětské klinice – zleva Tijana Balac Nilsen, Ing. Jana 
Boudníková, Ing. Martina Bečvářová, překladatelka a MUDr. Jan Pajerek

Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.,  
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. a Tijana Nilsen

MUDr. Jiří Madar, Jiří Vondra  
a Ing. Tomáš Pohořský 
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V letošním roce se Česká republika již po 
13. zapojila do Světového týdne kojení, 
který se slaví první týden v srpnu po ce-
lém světě. V dnešní době je kladen vel-
ký důraz na přirozenou výživu kojením.  
Dne 14. května 2009 proběhl v chomu-
tovské nemocnici seminář s názvem 
„Kojení od A do Z“. Tuto akci pořáda-
lo gynekologicko-porodnické oddělení  
pod vedením primáře MUDr. Zemana Mi-
chala, Ph.D. Akce byla začleněna do sys-
tému celoživotního vzdělávání a byl o ní 
mimořádný zájem ze strany porodních 
asistentek, dětských sester a sester, pra-
cujících v gynekologických ambulancích. 
Snahou bylo upozornit na význam koje-

ní a obohatit se o předané zkušenosti 
a rady přednášejícího hosta MUDr. Elišky 
Vokurkové, vedoucí lékařky novoroze-
neckého oddělení Nemocnice Rudolfa 
a Stefanie Benešov, a.s., která zároveň 
působí jako laktační poradkyně. Bene-
šov se může prezentovat oceněním – ti-
tulem ,,Baby Friendly Hospital“ – nemoc-
nice přátelská dětem a kojícím matkám. 

V první odborné části přednášky byly po-
psány vlastnosti, složení a hlavní před-
nosti mateřského mléka, zvláště mleziva. 
Dále pak fyziologie laktace a důležitost 
prvního přiložení novorozence k prsu 
matky. Další část byla věnována různým 
patologiím a překážkám, bránícím koje-
ní a hlavně návodům, jak takové situace 
řešit. Při výkladu byly použity praktické 
pomůcky, které jsou využívány při kojení. 
Jejich výběr je v dnešní době pestrý a tak 
si vybere snad každá maminka. Celou 
přednáškou se ale stále neslo to, jak by 
měl správně vyškolený personál umět 
maminkám prakticky pomoci, poradit, 
motivovat a vést je ke správnému koje-
ní. Nesmíme zapomínat na psychickou  
pohodu maminek, jejichž cílem je vždy 
spokojené miminko. A cílem personálu 
by měla být kojící matka a zdravé mi-
minko. Na závěr přednášky zaznělo také 
několik kazuistik kojících maminek, jed-
na byla dokonce doprovázena videozá-
znamem z domácího archivu jednoho 
spokojeného tatínka. A úplně závěrem 
bych použila větu, která též na semináři 
zazněla: „Pro nejlepší rozhodnutí – KOJIT 
své miminko – není třeba v těhotenství 
žádné přípravy.“

Julie Míchalová 
Gynekologicko-porodnické oddělení 

Nemocnice Chomutov, o.z.

Kojení od A do Z
Nemocnice ChomutovENDOSKOPIE je vyšetřovací metoda, slou-

žící k vyšetření tělních dutin a orgánů 
přímým pohledem. Na interním odděle-
ní v Nemocnici Děčín, o.z. připravujeme 
pacienty na tyto endoskopické metody: 
gastroskopii, endoskopickou retrográdní 
cholangiopankreatografii (ERCP), kolo-
noskopii, rektoskopii a cystoskopii. Ve 
svém článku se budu zabývat specifikou 
našeho oddělení. Dnes můžeme endo-
skopické vyšetření zařadit i k metodám 
operativním. K vyšetření nebo operativě 
se používají optické přístroje – endosko-
py. Tyto přístroje jsou vybaveny optickými 
vlákny, studeným světlem, bioptickým 
kanálem (umožňuje odběr tkáně na histo-
logické vyšetření), objektivem a pracovní 
trubicí.
Vyšetření umožňuje přímé sledování 
změn na sliznicích dutých orgánů, včas-
nou diagnostiku nádorů, odběr vzorku na 
vyšetření, sondování různých vývodů a pl-
nění kontrastní látkou, zástavu krvácení, 
odstraňování cizích těles a miniinvazivní 
operace.
GASTROSKOPIE je vyšetření trávicího 
ústrojí, jícnu, žaludku a dvanáctníku. Při 
tomto vyšetření lze provést odběr biop-
tických vzorků, při nalezení polypu jeho 
odstranění, stavění krvácení opichem 
nebo podvazem, lze zavádět výživové na-
sojejunální sondy, zakládat gastrostomii, 
při zúžení jícnu jeho rozšíření balónkem, 
zavádět stenty do jícnu a extrahovat cizí 
tělesa. Některý výkon si vyžaduje krátko-
dobou hospitalizaci v nemocnici.

Příprava před vyšetřením – alespoň  
8 hodin nejíst a nepít tekutiny, nekouřit, 
provést některé odběry krve (krevní obraz, 
srážlivost), vyndat zubní protézu.
Sledování po vyšetření – do 30–60 mi-
nut přestane účinkovat lokální znecitli-
vění v ústech, poté se může klient najíst 
a napít a lze podat teplé obklady na krk. 
Sledujeme možné příznaky komplikace 
(bolest, polykací potíže, hemateméza, 
vzácně aspirační pneumonie).
ERCP je kombinované endoskopické 
a rentgenové vyšetření, sloužící k zobra-
zení žlučového systému a vývodu slinivky 
břišní. Při této metodě lze provádět roze-
tnutí Vaterovy papily, odstranění kamenů 
ze žlučovodu nebo vývodu slinivky břišní, 
mechanické rozdrcení kamenu v žlučovo-
du, rozšíření zúženého místa a zavedení 
stentu a odběr vzorečků sliznice. 

Příprava před vyšetřením – alespoň 8 ho-
din nejíst a nepít, nekouřit, provést krevní 
odběry (krevní obraz, krevní srážlivost), 
vyndat zubní protézu, zajištění periferní-
ho žilního vstupu. 
Sledování po vyšetření – sledovat fyzio-
logické funkce, laboratorní testy (krevní 
obraz, amylázy v séru a v moči), 2 hodiny 
nepít, v den vyšetření pacient pije pouze 
čaj, druhý den už strava bez omezení. 
Bezpečnost vyšetření je vysoká, ale u ně-
koho může dojít k nečekaným komplika-

cím, jako je zánět slinivky břišní, krvácení 
po naříznutí Vaterské papily, alergická re-
akce na léky podané do žíly k premedika-
ci a velmi vzácně k poranění střeva v blíz-
kosti rozetnutí Vaterské papily. 
REKTOSKOPIE je endoskopické vyšetření 
konečníku a části tlustého střeva do vzdá-
lenosti asi 30 cm od análního otvoru. 
Příprava k vyšetření – klient musí být na 
lačno a po vyprázdnění (buď spontánní 
vyprázdnění, očistné klyzma), může pít 
menší množství tekutin a před vyšetřením 
se vymočí. 
Sledování po vyšetření – není nutné, pou-
ze při odběru vzorků na biopsii sledovat 
vyprázdnění stolice a možné příměsi. Pa-
cient může hned po vyšetření jíst a pít. 
Komplikací vyšetření je možnost poranění 
střeva v případě abnormálního anatomic-
kého uspořádání nebo při onemocnění 
postihujícím střevní stěnu.
KOLONOSKOPIE je endoskopické vyšetře-
ní tlustého střeva od konečníku až k mís-
tu spojení s tenkým střevem (Bauhinská 
chlopeň), umožňuje si prohlédnout tlusté 
střevo v celém rozsahu. Indikací ke kolo-
noskopii jsou nevysvětlitelná břišní sym-
ptomatologie (bolesti břicha, zácpa, prů-
jem, hlen ve stolici atd.), rentgenový nález, 
který vyžaduje upřesnění, nález adenomu 
či karcinomu při rektoskopii, manifestní či 
okultní krvácení z tlustého střeva, anemie 
z chronických krevních ztrát nejasného 
zdroje a dispenzarizace skupin pacientů 
s vysokým rizikem vzniku kolorektálního 
karcinomu. Za absolutní kontraindikaci 
vyšetření považujeme perforační perito-
nitidu, fulminantní zánět tlustého střeva, 
akutní závažná kardiopulmonální one-
mocnění (embolie, infarkt myokardu), 
dobu kratší než tři týdny po operaci tlus-
tého střeva a v malé pánvi, rozsáhlé ane-
urysma břišní aorty, třetí trimestr gravidity 
a nespolupráci nebo nesouhlas pacien-
ta. Při tomto vyšetření lze provést odběr 
vzorků sliznice střeva, v případě nálezu 
slizničních výrůstků (polypů) lze provést 
jejich odstranění, při nálezu určitého typu 
zúžení střeva lze provést rozšíření stenózy 
balónkem (balónková dilatace). 
Příprava k vyšetření – tři dny před vyšetře-
ním dieta s vynecháním léčivých přípravků 
s obsahem železa a zbytkové stravy. Stře-

Příprava pacienta před endoskopickým vyšetřením
Nemocnice Děčín

va se den před vyšetřením „čistí“ speciál-
ní roztokem (fosfátové sole), které pacient 
vypije v určených intervalech, žádoucí je 
vypít dostatečné množství tekutin 3–4 lit-
ry. Pacient dostává v den přípravy očistné 
klyzma. Od půlnoci by neměl jíst a kouřit. 
Klientovi zajistíme periferní kanylu. 
Sledování po vyšetření – sledovat celko-
vý stav, monitorovat fyziologické funkce, 
klid na lůžku, sledovat střevní peristalti-
ku, příznaky komplikací (krvácení, bolesti 
břicha). Po vyšetření může klient jíst a pít. 
Večer má ještě kontrolu službou.

CYSTOSKOPIE je endoskopické vyšetření 
urogenitálního systému. Vzhledem k vel-
kému riziku zanesení infekce do močo-
vých cest se vyšetření provádí za přísně 
aseptických podmínek v celkové nebo 
místní anestezii.
Příprava před vyšetřením – klient je vy-
prázdněný, je nutné provést hygienu ge-
nitálu, 8 hodin před výkonem nejíst a ne-
pít. 
Sledování po vyšetření – sledovat močení 
(pacient se musí do 8 hodin po vyšetření 
spontánně vymočit), podáváme dostatek 

tekutin po odeznění anestezie, sledujeme 
fyziologické funkce a pacient má klid na 
lůžku. 
Endoskopické vyšetřovací metody před-
stavují nejpřesnější diagnostickou me-
todu ke zhodnocení patologických stavů 
vyšetřovaných oblastí. Endoskopické me-
tody se tak v posledních letech staly běž-
nou diagnostickou i léčebnou metodou. 
Bezpečnost vyšetření je přitom vysoká. 

Bc. Kateřina Urbanová  
Interní oddělení – ženy 
Nemocnice Děčín, o.z.

Bc. Kateřina Urbanová

Prim. MUDr. Jana Ullrychová

MUDr. Eliška Vokurková
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NorwaySupported by a grant from 
through the Norwegian Financial Mechanism

V těchto dnech se naplňuje projekt Nadace Charty 77 
„Snížení novorozenecké morbidity zkvalitněním národní 
péče o extrémně nezralé novorozence“ ve 12 novoroze-
neckých centrech v celé ČR. Projekt je financován z Nor-
ského finančního mechanismu (Norway Grants). 
ČR již delší čas patří ke světové špičce v přežití nezralých 
novorozenců. V Ústeckém kraji se partnerem projektu 
stala Krajská zdravotní, a.s. hned na dvou místech. Spe-
cializovanou péči o extrémně nezralé novorozence zde 
najdete na Dětské klinice Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem a na Novorozeneckém oddělení Nemocnice 
Most. Díky Norským fondům každá z nemocnic dostane 
vybavení o hodnotě téměř 2 miliony Kč, přičemž Krajská 
zdravotní, a.s. kryje15% spoluúčast. 
Primář Novorozeneckého oddělení Masarykovy nemoc-
nice MUDr. Petr Janec na otázku CO JE ÚČELEM PROJEK-
TU, odpověděl takto:
„V rámci tohoto projektu naše Novorozenecké oddělení 
získalo vyhřívané lůžko Omnibed Giraffe, novorozenecký 

ventilátor Draeger Babylog 8000 plus a pulsní oxymetr 
Radical v celkové hodnotě kolem 2 milionů korun. To je 
téměř kompletní vybavení novorozeneckého resuscitač-
ního lůžka. 
Resuscitačních lůžek máme 9. Péče o nedonošené děti 
je nákladná, přístrojové vybavení stárne a je potřeba je 
obnovovat. A to i pro to, že naše inkubátory a vyhřívaná 
lůžka téměř nevychladnou, jsou permanentně v provozu, 
protože v současné době zažíváme baby boom a vzrůs-
tá počet dětí, které potřebují naši péči. V roce 1998 se 
v ústecké nemocnici narodilo kolem 1200 dětí, o deset 
let později v roce 2008 to bylo 2087 dětí, to je nárůst na 
174 %. 

S počtem narozených stoupá i počet nedonošených 
dětí. V roce 1998 jsme pečovali na jednotce intenzivní  
péče o 39 dětí s porodní hmotností pod 1500 g  
a v roce 2008 již o 106 dětí. Průměrně se v České repub-
lice rodí kolem 6 % nedonošených dětí, v Ústeckém kraji 
je to až 10 %. Doufám, že nová zařízení z projektu nám 
umožní poskytovat kvalitní péči podobně jako v jiných 
perinatologických centrech.“

Ptal se a napsal Milan Jansa
manažer projektů KZ, a.s.

SNÍŽENÍ NOVOROZENECKÉ MORBIDITY ZKVALITNĚNÍM NÁRODNÍ PÉČE O ExTRÉMNĚ NEZRALÉ NOVOROZENCE

Petr Benda otevřel zrekonstruovaná oddělení
Nemocnice Teplice

Otevření zrekonstruovaných oddělení 
jednotky intenzivní péče a gastroentero-
logie na interním oddělení teplické ne-
mocnice se vedle Petra Bendy, předsedy 
představenstva Krajské zdravotní, a.s., 
zúčastnili také Jiří Paroubek, poslanec 
ČSSD za Ústecký kraj, a Eduard Reichelt, 
ředitel Krajské zdravotní, a.s.
„Zrekonstruovaná oddělení interny při-
nesla vyšší komfort nejen pacientům, 
ale jsou také přínosem pro zdravotní 
personál těchto dvou oddělení. Kvalita 
a komfort jsou patrné při prvním pohle-
du prakticky všude, od ambulancí až po 
lůžková oddělení,” řekl Petr Benda, před-
seda představenstva.
„Hlavní investice přišly do vybavení no-
vými, moderními přístroji, které umožní 
značný posun v léčbě pacientů. Moder-
ní lůžka, monitory životních funkcí, nový 
komunikační systém sestra – pacient, 
kamerový systém, kardiostimulátory, de-
fibrilátory, EKG přístroje, endoskopické 
přístroje, ale i nová počítačová síť – to 
vše nyní slouží jak pacientům tak zdra-
votnímu personálu na interně teplické 
nemocnice,” dodal Petr Benda.

Kromě nákupu nových přístrojů došlo i ke 
změně vzhledu obou oddělení. Pacienti 
teplické nemocnice jistě ocení moderní 
a pohodlné vybavení pokojů o nižším 
počtu lůžek, kdy každý z pokojů má nyní 
své vlastní sociální zařízení. Je zde také 
šest nových nadstandardních pokojů. 
Změnou prošly i společenské místnosti 
pro pacienty. 

Nově instalované, elektronicky ovládané 
vstupy vedou do příjemně barevně řeše-
ného prostoru, zařízeného moderním vy-
bavením, ale i množstvím nové zdravotní 
techniky. 

Celkové náklady na rekonstrukci inter-
ny teplické nemocnice dosáhly bez-
mála 29,5 milionu korun. 15,7 milionu  
korun si vyžádaly stavební práce, hra-

zené z prostředků Ústeckého kraje.  
Na 13,8 milionu korun přišlo přístrojové 
vybavení, pořízené z dotačních prostřed-
ků Evropské unie. 
Na otázku, jaké další kroky budou po 
této rekonstrukci následovat, odpověděl 
Petr Benda: „Během letošního podzimu 
budou zahájeny dvě významné akce. Je 
to rekonstrukce ortopedického pavilonu 
a oprava komunikací v areálu nemocnice. 
Nejvýznamnější akce nás ale čeká příští 
rok: doufám, že se nám podaří zahájit 
výstavbu nových operačních sálů, včetně 
centrálního příjmu a sterilizace.“
Ve všech pěti nemocnicích Krajské zdra-
votní, a.s. jsou postupně realizovány 
rekonstrukce vybraných oddělení, kte-
ré jsou financovány spojením několika 
dotačních zdrojů a vlastních prostředků 
společnosti. 

redakce Infolistů

MUDr. Jan Lami, Ing. Eduard Reichelt,  
Ing. Jiří Paroubek, MUDr. Vlastimil Woz-
nica a Ing. Petr Benda

Chodba oddělení po rekonstrukci

Nové sociální zařízení

Primář MUDr. Vlastimil Woznica  
předvádí nové zařízení

dětí s porodní hmotností < 1500g

39
50 61 63

76

101

69

96 98

roky 1999 - 2008 

Řada1

Na snímku MUDr. Petr Janec u nově dodaného novoroze-
neckého ventilačního lůžka, přístroje pro plicní ventilaci 
a pulzního oxymetru
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V souvislosti s definitivním uzavřením 
smluv se zdravotními pojišťovnami zahájilo 
Centrum robotické chirurgie Krajské zdra-
votní, a.s. program operací tlustého střeva. 
Operační program je určen k chirurgickým 
zákrokům na dolních částích tlustého stře-
va a konečníku postiženého rakovinným 
nádorem.
Robotické operace patří do skupiny miniin-
vazivních metod, které jsou vůči organismu 
pacienta a jeho tkáním výrazně šetrnější 
a umožňují přesnější operování, které vý-
znamně ovlivňuje dobu léčení a urychluje 
návrat pacienta do normálního života.
Principem robotické operace je metoda, 
kdy chirurg provádí operaci pomocí robo-
tického systému da Vinci S HD. Robotický 

systém významně zlepšuje přehlednost 
operačního pole, částečně eliminuje ně-
které lidské nepřesnosti, jako třeba třes 
ruky a přináší řadu dalších výhod. Unikátní 
nástroje robotického systému, které mají 
několik stupňů volnosti, na rozdíl od lapa-
roskopických, umožňují lepší manipulaci 
při operaci v oblasti malé pánve.

Ve svém důsledku umožní roboticky pro-
váděné zákroky zvýšení procentuelního 
podílu tzv. „záchovných operací“, čímž do-
jde ke snížení počtu prováděných střevních 
vývodů, které zásadním způsobem snižují 
kvalitu života odoperovaných pacientů.
Centrum robotické chirurgie Krajské zdra-
votní, a.s. zahájením programu onkolo-
gické operativy tlustého střeva následuje 
program urologické onkologické operativy, 
která byla započata v srpnu roku 2008. 
Mimo tyto dva obory dále slouží pro vybra-
nou operativu ORL a gynekologie.
Krajská zdravotní, a.s. disponuje dvěma ro-
botickými systémy da Vinci S HD, které byly 
zakoupeny z prostředků Ústeckého kraje 
a z dotací Evropské unie.
Rakovina tlustého střeva je nejčastějším 
onkologickým onemocněním v České re-
publice, která má v tomto ohledu smutné 
světové prvenství.
Prezentaci roboticky prováděné opera-
ce dolní části tlustého střeva provedl  
primář Centra robotické chirurgie Kraj-
ské zdravotní, a.s. MUDr. Jan Schraml 
a MUDr. Jan Rejholec, primář Chirurgického 
oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemoc-
nice Děčín, o.z., který také provedl vlastní 
operativní zákrok.
Operován byl onkologický pacient s nádo-
rem v dolní oblasti tlustého střeva, kde je 
naděje pro úspěšnou lokální léčbu a díky 
robotu i minimalizaci následků.

Jiří Vondra 
tiskový mluvčí KZ, a.s.

Krajská zdravotní provádí robotické operace nádorů tlustého střeva

Podle statistik Světové zdravotnické orga-
nizace kolísá číslo, určující výskyt alergic-
kých onemocnění, mezi 15–20 % dospělé 
i dětské populace. Proto alergie představují 
významný zdravotní, ekonomický a spole-
čenský problém.

HISTORIE
Jen menší část nemocných se dokáže správ-
ně informovaným způsobem zamyslet nad 
charakterem svých obtíží. Co mohlo způ-
sobit naše přetrvávající problémy? V této 
chvíli se dostáváme k pojmu alergie. Tento 
termín byl definován roku 1905 doktorem 
Clemensem von Pirquetem a doktorem Be-
lou Schickem. U některých pacientů pozo-
rovali odlišné typy reakcí. K pojmenování si 
vypůjčili slovo z řečtiny allos (odlišný, změ-
něný) a ergos (práce, akce) a vznikl tak nový 
název alergie. 

VZNIK ALERgIE
Alergie je nejčastější imunopatologické 
onemocnění. Setkáváme se při něm s ne-
adekvátně silnou reakcí na některé vněj-
ší antigeny, označované jako alergeny. 
Alergickou reakcí by se dal nazvat soubor 
tělesných změn, které vznikají, jsou-li ně-
kteří lidé vystaveni působení různých látek 
v prostředí, na které se stali přecitlivělými.

Obecné principy a zásady předcházení  
alergie
PREVENCE je předcházení alergizace orga-
mizmu u osob, které dosud nemají mani-
festní klinické projevy. Jde zejména o jedin-

ce, u nichž se v rodině vyskytují alergické 
choroby. 
PROFYLAxE znamená předcházení alergic-
kým projevům u nemocných a zabránění 
rozvoje senzibilizace na další antigeny, což 
nastává mnohem snadněji u osob, které již 
mají alergické onemocnění. 
SPECIFICKÁ IMUNOTERAPIE (jinak i hypo-
senzibilizace) je terapeutický postup, při 
kterém se vpravují do organizmu malé dáv-
ky alergenu s cílem snížit nebo optimálně 
eliminovat odpovědi organizmu na tento 
alergen. Postup spočívá v opakovaném po-
dávání postupně se zvyšujících dávek aler-
genu, dokud se u pacienta nedosáhne po-
třebné tolerance při kontaktu s příslušným 
alergenem přirozenou cestou. Optimálně 
se využívá při atopickém typu alergické 
reakce. Má dlouhodobý léčebný účinek 
a může působit prevenci progrese aler-
gického onemocnění. Účinnost specifické 
alergenové imunoterapie byla prokázána 
při léčbě alergie pylové, roztočové, plísňo-
vé, hmyzí a zvířecí. 

Specifická alergenová imunoterapie je účin-
ná pouze tehdy, jsou-li k ní použity kvalitní, 
tzv. standardizované vakcíny. Alergenové 
vakcíny II. generace jsou standardizované 
plně nebo v míře, která je pro konkrétní 
alergen u daného výrobce proveditelná. 

NESPECIFICKÁ HYPOSENZIBILIZACE, je-
jímž cílem je dosáhnout snížení celkové 
reaktivity organizmu. Nejčastěji se používá 
autosérum. Krev se odebírá v období, kdy 
vrcholí alergická reakce. Předpokládáme, 
že se v této době uvolňují do krve určité pů-
sobky. Jejich zpětná aplikace, v postupně 
zvyšovaných dávkách, utlumí patofyziolo-
gickou odpověď a tím odstraní patologické 
klinické příznaky. 

ALERgICKÁ ONEMOCNĚNÍ
Alergická rýma
Alergická rýma je definována jako soubor 
nosních příznaků, vyvolaný u senzibili-
zovaného jedince expozicí příslušného 
alergenu. Ačkoli alergická rýma nepatří 
k onemocněním, ohrožujícím přímo život 
pacienta, představuje globální zdravotnic-
ký problém. Alergická rýma je považována 
za jeden z hlavních rizikových faktorů pro 
rozvoj astmatu. 

Anafylaxe
Anafylaxe je náhle vzniklý a život ohrožují-
cí stav, jehož příčinou je ve většině přípa-
dů prudká reakce organizmu na kontakt 
s látkou vyvolávající alergii. Anafylaktické 
reakce řadíme mezi akutní alergické stavy. 
S větší možností vzniku těchto reakcí se se-
tkáváme více u dospělých než u dětí, více 
u žen než u mužů. 

Alergie – 1. díl
Nemocnice Most

Alergie je civilizační onemocnění, jehož výskyt se neustále zvyšuje. Postihuje všechny 
věkové kategorie. Na 2 miliony lidí se sezónně nebo celoročně potýká s tímto onemoc-
něním, které vzniká z mnoha příčin. Podmínkou vzniku je opakovaný styk organizmu s vy-
volávajícím alergenem, působícím ze zevního prostředí. Čím více budeme o alergii vědět, 
tím méně nás bude trápit.

Astma
Astma vzniká v dýchacích cestách. Imunitní 
buňky reagují na pyl, prach, zvířecí chlupy 
a další alergeny. Tyto látky pronikají do 
organizmu při dýchání a způsobují aler-
gickou reakci, kterou nazýváme astmatický 
záchvat. V posledních 12 letech se jeho vý-
skyt zdvojnásobil a astma tak sužuje dese-
tinu dětí, přitom častěji postihuje chlapce. 

Atopická dermatitida
Atopický ekzém je v podstatě kožní aler-
gická reakce na libovolný alergen. Atopie 
je dědičný sklon k alergii. V případě, že ro-

dič dítěte trpí alergií, je riziko jejího vzniku 
u dítěte asi třicetiprocentní. Pokud jsou 
oba rodiče alergici, existuje šance, že dítě 
alergii zdědí dokonce až šedesátiprocent-
ní. Imunitní systém atopika tvoří zvýšené 
množství protilátek (imunoglobin E), které 
reagují na řadu alergenů zevního prostředí. 
Typickými alergeny jsou pyly, roztoče, plís-
ně a potraviny, zejména bílkovina kravské-
ho mléka. Atopický ekzém se nejčastěji ob-
jevuje po třetím měsíci věku dítěte. Ekzém 
může propuknout v okamžiku, kdy matka 
přestane kojit a miminko začne konzumo-

vat náhradní mléčnou výživu a další stravu 
ze zeleniny, masa a ovoce. Lékaři proto 
ženám doporučují, aby kojily co nejdéle 
a příkrmy začaly do jídelníčku (současně 
při kojení) přidávat až v šesti měsících. 

Pokračování v příštím čísle (Alergická kop-
řivka a angioedém, Alergie na slunce, Oční 
alergická onemocnění, Potravinová aler-
gie, Alergie na jed hmyzu, Léková alergie, 
Farmakoterapie)

Jana Janíková, DiS. 
Nemocniční lékárna Most

Jana Janíková, DiS. 

Testy na alergické reakce 

Miniinvazivní robotická operace

Prim. MUDr. Jan Rejholec

Alergie a senná rýma

Oči svědí  
a neustále 
slzí

Nos trvale 
produkuje 
vodnatý 
sekret 
a časté 
jsou salvy 
kýchání

Pylová zrna v ústech 
a hrdle mohou 
způsobovat svědění

Uši mohou 
svědit 
vzhledem 
k nervovému 
propojení 
nosohltanu 
s uchem



Poskytnutím svých osobních údajů obsažených v profesním životopise dáváte souhlas s tím, aby je Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Bratislavská 8,  
400 50 Ústí nad Labem, zpracovávala a uchovávala v personální databázi pouze pro účely náboru a výběru na volné pracovní pozice. Zároveň potvrzujete, že osobní  
údaje poskytnuté v životopise, jsou pravdivé a přesné.

LokaLita pracoviště:

Krajská pobočka VZP ČR  
pro Ústecký kraj  
oddělení revize ZP

Hledáme vhodné kandidáty na obsazení pracovní pozice:

revizní lékař/ka
Zodpovědnost za:

provádění, řízení a kontrolu revizní činnosti  �
tvorbu podkladů a stanovisek pro oddělení zdravotní péče  �
konzultační a poradenskou činnost pro zdravotnická zařízení  �
provádění analytických, statistických a metodických rozborů  �

Profil:
VŠ vzdělání lékařského směru  �
odborná praxe 7 let ve zdravotnictví  �
atestace I. stupně v jednom z těchto oborů – interna, chirurgie, gynekologie,  �
pediatrie, praktický lékař 
uživatelská znalost práce na PC  �
základní orientace ve zdravotnické legislativě  �

Nabízíme:
práci na hlavní pracovní poměr (úvazek minimálně 0,8)  �
zaměstnanecké výhody  �
možnost vzdělávání a dalšího osobního rozvoje  �
příležitost pro samostatnou tvůrčí práci �

Místo je vhodné i pro osobu se zdravotním postižením. 
Máte-li o tuto pracovní pozici zájem, zašlete svůj motivační dopis spolu se strukturovaným 
životopisem nejpozději do 30. 9. 2009 na níže uvedenou kontaktní adresu:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Krajská pobočka pro Ústecký kraj
Blanka Ficová
Oddělení personálních záležitostí
Bratislavská 8, 400 50 Ústí nad Labem
e-mail: blanka.ficova@vzp.cz

placená inzerce

placená inzerce

Jak bylo zveřejněno v tisku (Děčínský deník, Princip), obdržel pri-
mář ORL oddělení pan MUDr. Vítězslav Veselý na otevíracím plese 
občanů v lednu tohoto roku, z rukou primátora města Děčína pana 
Ing. Vladislava Rašky, symbolický šek v hodnotě 50 000 Kč, na kte-
rém se podílely různé děčínské firmy a společnosti. Za tyto pení-
ze bylo zakoupeno šest LCD televizorů, které jsou již instalovány  
na pokojích pacientů. 
V souladu s trendem, který prosazuje KZ, a.s. považujeme tento 
počin za krok, který vede ke zlepšení prostředí pro pacienty. Vždyť 
televizní přijímač je dnes považován za naprostý standard a mon-
táž těchto televizorů nám, mimo jiné, umožnila opticky zvětšit po-
koje pacientů. Do té doby jsme sice měli na pokojích televizory 
také, ale různě postavené na stolcích, které zabíraly místo a někdy 
doslova vadily v pohybu pacientům i personálu. 
Kromě toho pouze 3 televizní přijímače měly odpovídající úroveň. 
K tomuto kroku vedlo stěhování se do současných prostor v budo-
vě chirurgie. Na našem bývalém oddělení v „Tesko baráku“, který 

držel pohromadě (slovy pamětníků) jen čerstvou malbou a nátěrem, jsme měli k dispozici jídelnu, hernu, společenskou místnost 
a poměrně velké pokoje. O toto jsme přišli, ale na druhou stranu jsme získali pro pacienty velice slušné sociální zázemí, perfektně 
vybavený nadstandardní pokoj a celkově příjemné prostředí. Samozřejmě bychom uvítali další obnovu základního pacientského 
vybavení, jako jsou postele, noční stolky a další zařízení pro komfort našich pacientů. 
Věříme, že se postupem času i v tomto směru naši pacienti dočkají. Jejich pobyt na našem oddělení se pro ně stane nejen vysoce 
odborně, lékařsky a ošetřovatelsky zajištěným, ale i časem stráveným v pohodovém prostředí. 

Miroslava Borcelová 
ORL oddělení 

Nemocnice Děčín, o.z. 

ZLEPšENÍ PROSTŘEDÍ PRO PACIENTY ORL V DĚČÍNĚ

Pacientka si krátí čas sledováním televize...

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

SHOTOKAN KLUB RAJCHERT

TRADICE  *SPOLEHLIVOST  

KVALITA * VÝSLEDKY

ústecká a lovosická škola karate

střediska
Ústí nad Labem středisko

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

ZŠ Anežky České, Krásné Březno
Úterý a čtvrtek
16.00–17.00 přípravka nejmenších 4–6 let
17.00–18.00 nábor dětí 6–9 let 

1. ZŠ Sady Pionýrů Lovosice
Pondělí a středa
16, 00–17.00 přípravka nejmenších 4–6 let

17.00–18.30 nábor dětí 6–10 let

nové nábory
sportovního

dětí a mládežeKARATE

Sport Union
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Fotosoutěž

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

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

Vlna... 
Eva Urbanová

V trávě... 
Helena Rajchertová

Detail 
Iva Broulíková

Cirkusová inspirace
Jaroslav Nekola

Ohéééň 
Libor Dostál

V roce 1994, kdy jsem nastoupila na 
operační sály Nemocnice Most, jsme 
rouškovali bavlněnými rouškami, tal-
kovanými gumovkami a oblékali se  
do bavlněných plášťů. Vystačili jsme si 
se dvěma rozměry roušek, malou podlož-
kou, velkým prostěradlem. V této době 
jsme používali sterilizační bubny a praco-
vali s podávkovým systémem. Připravo-
vali jsme pomocný stolek, na který jsme 
položili gumovku a na ni prostěradlo. Na 
takový stolek jsme vyskládali vše, co bylo 
k operaci zapotřebí. K zarouškování paci-
enta jsme si vystačili s gumovkou a několi-
ka rouškami, podle typu operace. Jedinou 
výhodou, kterou bych viděla na bavlně-
ném rouškování byla prodyšnost plášťů. 
Operační skupina se tolik nepotila a cíti-
la se možná pohodlněji, i když odcházet  
od operace s promočenými rukávy a jiný-
mi částmi pláště od krve operovaného, 
nebylo nic příjemného. Nevýhod bylo 
mnoho – prašnost, rezidua z textilie a ta-
lek z gumovek, které mohly způsobovat 
pooperační komplikace. Velmi malá, ve-
směs žádná nepropustnost a voděodol-
nost.
V roce 2000 jsme zrušili podávkový sys-
tém, zavedli balení a sterilizaci bavlně-
ného rouškování v lukasterikovém archu. 
Dříve, než jsme mohli přejít na tento sys-
tém, jsme museli natipovat počty bavlně-

ných roušek a plášťů do balíku dle ope-
račního výkonu. Natipovali jsme 3 druhy 
balíků „malý, velký a totálkový“. Lišily se 
počtem roušek a plášťů. Gumovku jsme 
nahradili netkanou textilií, jak na rouško-
vání pacienta, tak na rouškování stolků.
V roce 2006 se nám podařilo zavést jed-
norázové rouškování. Krátká věta, ale 
spousta práce před ní. Kalkulace nákla-
dů, kde na jedné straně je nárůst nákla-
dů za likvidaci odpadu a nákup jedno-
rázového rouškování. Natipování setů, 
které budou vyhovovat danému výkonu, 
protože sortiment jednorázového rouš-
kování je velmi variabilní. A v neposlední 
řadě ochota personálu měnit zavedené. 

Na straně druhé snížení nákladů za pra-
ní, sterilizaci a nákup bavlněného rouš-
kování.
Když tohle všechno vyšlo, tak jsme se 
mohli v červnu 2006 pustit do zkušeb-
ního provozu. Naučit se správně zachá-
zet s rouškováním, naučit se rouškovat 
kontejner s nástroji, byla spousta práce. 
Rovněž tak přesvědčit lékaře, že jedno-
rázové rouškování má své velké výhody 
a spousty jiných drobných předností. 
Samozřejmě bylo také třeba zajistit do-
statečné množství rouškování. To jsme 
vyřešili konsignačním skladem. V roce 
2008 jsme k jednorázovému rouškování 
přidali i používání jednorázových plášťů 
na vybrané operace.
V roce 2009 proběhlo další úspěšné vý-
běrové řízení na jednorázové rouškování 
a pláště. Přechod na rouškování a pláště 
pro všechny výkony, od nové firmy, byl 
pak pro nás poměrně jednoduchý. Sor-
timent jednorázového rouškování mají 
firmy hodně podobný, takže jsme v pod-
statě žádné problémy neměli. Pouze je-
den typ rouškování jsme byli nuceni na-
hradit velmi podobnou variantou. Velká 
změna však nastala v dodávkách zboží, 
kdy u nás nebyl zřízen konsignační sklad, 
ale zboží se zaváží 1x za 14 dní dle naší 
objednávky.
A proč jednorázové rouškování?
Jednorázové rouškování chrání pacienta 
a personál. Zajistí bariéru proti mikro-
organizmům. Bezpečnou fixaci roušky 
adhezí, dostatečnou absorpci tekutin 
a nepropustnost roušky. Nedochází 
k promáčení pacienta ani personálu. Do-
stáváme do rukou již sterilní, bezpečně 
balený finální výrobek. Přináší nám úspo-
ru času, úsporu nákladů a v neposlední 
řadě dodržování normy ČSN EN13795, 
která nedovoluje používání bavlněného 
rouškování.
Závěrem musím říct, že jsme ušli velký 
kus cesty. Občas byla trnitá, ale výsledek 
je pro nás komfort, ve kterém pracujeme. 
Myslím si, že tuhle práci děláme všichni, 
jak nejlépe umíme a také díky ochotě 
personálu na operačních sálech jsme 
mohli dojít tak daleko.

Michaela Šilhavíková 
staniční sestra COS 

Nemocnice Most, o.z.

Od bavlny k jednorázovému rouškování
Nemocnice Most

Staniční sestra Michaela Šilhavíková 

Rouškování – v současné době používa-
né v KZ, a.s. – můžete vidět i ve vašem 
oblíbeném seriálu

PODĚKOVÁNÍ PRIMÁŘI MUDR. FRANTIšKU KEZNIKLOVI
Vážený a milý pane primáři, rozhodl jste se odejít do důchodu, i když jsme tajně 
doufali, že to s námi ještě chvíli vydržíte. Pracovat pod Vaším vedením bylo potě-
šením a ctí. Učil jste nás svým postojem úctě k pacientům, jak se vcítit do potíží 
těch druhých, získal jste si srdce mnohých klientů, kteří prošli kožním oddělením. 
Fascinoval jste nás svými znalostmi, a to nejen medicínskými. Nechyběl ani humor, 
který je kořením pohodových vztahů. Vaše housle prostě umí zahrát na citlivou notu. 
Zasvětil jste nás do tajů magie kožního lékařství, které si nás získalo celou svou 
pestrostí a krásou. Věnoval jste Nemocnici Chomutov celých 35 let svého života. 
Přejeme Vám, ať v těch dalších ,,vejminkových“ letech prožíváte jen pohodu, radost 
a štěstí.

kolektiv kožních ambulancí  
a vedení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Primář MUDr. František Keznikl  
a hlavní sestra Anna-Marie Malá

ZACHYTILI JSTE ZVLÁšTNÍ PŘÍRODNÍ úKAZ – BLESK, DUHU NEBO JINÉ PROJEVY PŘÍRODY?  
PODĚLTE SE S NÁMI O ZAJÍMAVÝ ZÁŽITEK



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

datum odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.s. místo konání
14. 9.–30. 11. 2009 Znakový jazyk neslyšících pro zdravotníky – pro pokročilé CVDV MNUL – učebna I.

15. 9.–1. 12. 2009 Znakový jazyk neslyšících pro zdravotníky – pro pokročilé CVDV MNUL – učebna I.
15. 9.–1. 12. 2009 Znakový jazyk neslyšících pro zdravotníky – pro pokročilé KZ, a.s. – Nemocnice Most, o.z.  

– salonek č. 3
16. 9.–2. 12. 2009 Znakový jazyk neslyšících pro zdravotníky – pro začátečníky CVDV MNUL – učebna I.

17. 9.–26. 11. 2009 Znakový jazyk neslyšících pro zdravotníky – pro začátečníky KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. 
– zasedací místnost

21. 9. 2009 Konference „Aktuality v oftalmologii“ CVDV MNUL – učebna III.
22. 9. 2009 Komunikace s agresivním pacientem a aktivní sebeobrana  

– akce již naplněna
CVDV MNUL – učebna II.

23. 9. 2009 VI. Regionální odborná konference  
„Práce sestry v ambulantních složkách“ 

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

23. 9. 2009 Seminář „Celiakie“ CVDV MNUL – učebna III.
24. 9.–25. 9. 2009 V. KORN – Konference registrovaných sester Městské divadlo Chomutov

29. 9. 2009 Školící akce „Periferní žilní vstupy“ – akce již naplněna CVDV MNUL – učebna V.
30. 9. 2009 Intervenční endoskopické metody v gastroenterologii II. CVDV MNUL – učebna IV.
5. 10. 2009 Seminář „První pomoc u akutních stavů“ CVDV MNUL – učebna III.

5. 10.–14. 12. 2009 Certifikovaný kurz „Mentor klinicko-pedagogické  
praxe v ošetřovatelství“ – kurz již naplněn

CVDV MNUL – učebna IV.

6. 10. 2009 Konference „Hospicová péče v domácím prostředí“ CVDV MNUL – učebna III.
8. 10. 2009 Celostátní konference Emergency CVDV MNUL – učebna III.

13. 10. 2009 Seminář „Metadonový program a detoxifikace“ CVDV MNUL – učebna III.

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

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

PRO POKROČILÉ
Lektoři: Věra Váchová, Eva Žáčková, Hana Kohoutová 
1. KURZ
termín od 14. 9.–30. 11. 2009, vždy v pondělí
Místo konání: 
Krajská zdravotní, a.s. – Centrum výchovy a dalšího vzdělávání (areál 
nemocnice MNUL, budova B, 5. patro) – učebna č. I 
2. KURZ
termín od 15. 9.–1. 12. 2009, vždy v úterý 
Místo konání: 
Krajská zdravotní, a.s. – Centrum výchovy a dalšího vzdělávání (areál 
nemocnice MNUL, budova B, 5. patro) – učebna č. I 
3. KURZ
termín od 15. 9.–1. 12. 2009, vždy v úterý
Místo konání: 
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. (salonek č. 3) 
Garantem odborného kurzu je paní Věra Váchová, tlumočnice a lektor-
ka výuky znakového jazyka neslyšících.
Kurz je určen pro lékaře i nelékaře. Vložné: 2000 Kč 

PRO ZAČÁTEČNÍKY
Lektoři: Věra Váchová, Eva Žáčková, Hana Kohoutová 
1. KURZ
termín od 16. 9.–2. 12. 2009, vždy ve středu
Místo konání: 
Krajská zdravotní, a.s. – Centrum výchovy a dalšího vzdělávání (areál 
nemocnice MNUL, budova B, 5. patro) – učebna č. I 
2. KURZ
termín od 17. 9.–26. 11. 2009, vždy ve čtvrtek 
Místo konání: 
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. (zasedací míst-
nost 3. patro) 
Garantem odborného kurzu je paní Věra Váchová, tlumočnice a lektor-
ka výuky znakového jazyka neslyšících.
Kurz je určen pro lékaře i nelékaře. Vložné: 2000 Kč

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

Změny v kurzech „Znakový jazyk neslyšících pro zdravotníky“

MEZINÁRODNÍ DEN ALZHEIMEROVY NEMOCI 
OD ROKU 2001 SI TENTO DEN PřIPOMÍNÁME JAKO POMERANČOVý DEN

MEZINÁRODNÍ DEN NESLYŠÍCÍCH

MEZINÁRODNÍ DEN LéKAřŮ 


