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Milí čtenáři Infolistů,
začala doba letních dovolených a prázdnin. Do 
těchto dnů Vám všem, klientům i zaměstnancům 
Krajské zdravotní, přeji krásné počasí a pohodu 
k odpočinku.
Ve zdravotnictví ale žádné skutečné prázdniny 
neexistují, naopak mnozí musí vynaložit zvýšené 
úsilí, aby nahradili po dobu dovolených své kole-
gy. Pro některé z nás to bude letos navíc období 
usilovné práce na realizaci změn v řízení celé naší 
velké společnosti. O značném rozsahu celého pro-
jektu si lze udělat představu i z článku na násle-
dující straně. 

Velmi dobrou zprávou před prázdninami pro nás pro všechny je rozhodnutí Ústeckého 
kraje, jediného vlastníka naší společnosti, o navýšení základního jmění o 40 mil. Kč. 
Zvláště v tomto obtížném období obecné finanční krize na všech úrovních to považuji 
za jasné potvrzení skutečnosti, že zdravotnictví je trvalou prioritou vedení našeho 
kraje.

 Ing. Eduard Reichelt 
ředitel Krajské zdravotní, a.s.
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Změny ve společnosti
Naše společnost Krajská zdravotní, a.s. 
prochází v současné době organizační 
změnou. Chtěl bych říci, že nejde pouze 
o změnu organizační struktury, ale ze-
jména o změnu systému řízení celé spo-
lečnosti. Ve vedení KZ, a.s.  jsme se i přes 
dobré hospodářské výsledky přibližně 
před rokem rozhodli, že provedeme ně-
kolik auditů – personální, právní a přede-
vším audit procesů řízení, protože KZ, a.s. 
je největší zdravotní firmou svého druhu 
v České republice, zaměstnává okolo 
6300 zaměstnanců a obrat se pohybuje 
v několika miliardách korun. 
Provedení těchto auditů bylo zadáno ex-
terním společnostem, které nejsou zatí-
ženy vnitřním životem KZ, a.s., stávající 
organizační strukturou a nepodléhají ani 
nějakým dalším souvislostem. Výstupy 
z auditů nám byly předány v tomto roce 
a my jsme se na základě těchto odborných 
výstupů rozhodli pro změnu organizač-
ní struktury a změnu řízení společnosti. 
tím dojde ke zefektivnění a zjednodu-
šení systému řízení jak centrály KZ, a.s., 
tak  potažmo jednotlivých odštěpných 
závodů a hlavně dojde k tomu, po čem 
se dnes volá a to je šetření finančními  
prostředky. Odhadujeme, že touto změ-
nou organizační struktury můžeme ročně 
ušetřit několik desítek milionů korun. 
tyto prostředky chceme reinvestovat zpět 
do KZ, a.s. a to zejména do zdravotnické-
ho vybavení a do zdravotnického perso-
nálu, tedy do lékařů, sestřiček a dalších 
zdravotnických pracovníků, kteří jsou ne-
zbytně nutní k tomu, aby naše nemocnice 
byly na té úrovni, na které dnes jsou.

Co tato Změna říZení Znamená?
K 30. 6. 2010 se ruší funkce ředite-
lů nemocnic – odštěpných závodů, od 
1. 7. 2010 dochází k přeskupení odbor-
ných úseků pod vedení nových náměstků 
ředitele KZ. Ředitelem Krajské zdravotní 
bude i nadále Ing. eduard Reichelt. Do-
savadní ředitel Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem MuDr. Jiří Madar bude 
řídit úsek zdravotní péče, ředitel mos-
tecké nemocnice Mgr. Ing. Jindřich Zetek 
povede úsek ekonomického řízení a con-

trollingu, chomutovský ředitel MuDr. Bc. 
Petr Hossner úsek řízení a kvality. Do-
savadní náměstek Ing. Miloslav Řehák 
bude nadále řídit úsek správy majetku 
a MuDr. Jan Lami povede úsek řízení lid-
ských zdrojů. Příprava nové, efektivní, 
organizační struktury, založené na prin-
cipech procesního řízení bude provede-
na od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010. Start 
nového modelu řízení včetně procesních 
změn je plánován na 1. 1. 2011.
Motivací pro změnu byly pro naši společ-
nost dva hlavní parametry. A to riziko vy-
plývající z redukce úhrad od zdravotních 
pojišťoven za poskytovanou péči. Objem 
úhrad relativně klesá a objem péče se re-
álně zvětšuje. I přes tuto skutečnost jsme 
rozhodnuti zachovat rozsah zdravotní 
péče, její dostupnost a zvýšit kvalitu až 
do úrovně moderních center excelence.
Dalším důležitým a souvisejícím parame-
trem je zvyšující se tlak na kvalitu pracov-
ní síly v kombinaci s nedostatečně nasta-
veným trhem práce. Představenstvo má 
enormní zájem vytvořit podmínky pro 
stabilizaci lékařů i středního zdravotního 
personálu a nastavit atraktivní příležitos-
ti pro nové zaměstnance ve zdravotnic-
kých profesích. Pro nás je důležitější mít 
kvalitní a dobře zaplacený zdravotní per-
sonál než přebujelý administrativní apa-
rát v jednotlivých odštěpných závodech. 
Každá mince má dvě strany – jedni po 
nás chtějí kvalitní zdravotní péči a druzí 
dobré mzdy.
Součástí této změny systému řízení 
v rámci  provedených auditů je  i příprava 
strategie Krajské zdravotní a to zejména 
v oblasti zdravotní péče v jednotlivých 
odštěpných závodech – nemocnicních. 
Dnes víme, že do budoucna chceme na-
příklad v Chomutově významně podpo-
rovat onkologii a nukleární medicínu. 
Jinou strategii ve zdravotní péči zvolíme  
v Mostě, v teplicích a v Masarykově ne-
mocnici v Ústí nad Labem, protože tato 
nemocnice je i podle odborníků na úrov-
ni fakultní nemocnice. Na jinou zdravotní 
péči se zaměříme  v nejmenším odštěp-
ném závodu v Děčíně. Nastavení strate-
gie ve zdravotní péči bude mít na starost 
již zmiňovaný MuDr. Jiří Madar. Je důleži-

té, aby občané Ústeckého kraje věděli, že 
v daném  městě najdou jedno specializo-
vané pracoviště, v jiném jiné, ale v rámci 
Ústeckého kraje najdou kvalitní ošetření 
nejen ve všech základních oborech, ale 
i v nějakých oborech specializovaných 
nebo na specializovaných klinikách, kte-
ré jim bude nabízet Masarykova nemoc-
nice v Ústí nad Labem. Pacienti nebudou 
muset za zdravotní péčí cestovat jinam, 
jako jsou k tomu často nuceni občané 
jiných regionů, kde například došlo k pri-
vatizaci zdravotnických zařízení a celého 
zdravotnického systému, který tam byl 
budován několik let a který fungoval. 
Na závěr bych chtěl říci, že při rozhodo-
vání o této změně, a obecně zatím při ja-
kémkoliv rozhodování v rámci řízení Kraj-
ské zdravotní od prosince 2008, kdy jsem 
v představenstvu, jsme s kolegy jednali 
ve většinové shodě. Zájmem nás všech 
je společnost dobře, efektivně spravovat, 
aby našla uplanění na trhu a aby posky-
tovala občanům Ústeckého kraje pokud 
možno co nejlepší zdravotní péči.

Ing. Petr Benda 
předseda představenstva KZ, a.s.

Máte slovo...
Ing. Petr Benda – předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

Ing. Petr Benda
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Poradna Infolistů

Několik praktických rad  
Na závěr
Při chronickém onemocnění, běž-
ných sezónních virózách a stavech, 
které neohrožují váš život, nezapo-
mínejte, že máte svého praktického 
lékaře. Záchranná služba totiž nevy-
stavuje recepty a tabletky na teplotu 
také nevozí ve svém vybavení.
Pokud jde o náhle vzniklou poruchu 
zdraví, kde hrozí postižení základ-
ních životních funkcí nebo úraz, roz-
hodně neváhejte a vytočte linku 155, 
záchranná služba je zde pro vás. 
Nepodceňujte a nebagatelizujte 
akutní projevy chronických onemoc-
nění – bolest na hrudi, diabetes, 
astma apod. se slovy „počkám, snad 
to přejde“, věřte mi, nepřejde a vět-
šinou jsou komplikace závažnější.
Při jakékoliv sportovní aktivitě, kde 
se potýkáte s vyšší rychlostí noste 
přilbu, opravdu vám může zachránit 
život. Pokud odmítáte nosit přilbu 
vy, je to vaše volba, ale s dětmi o po-
užití přilby rozhodně nediskutujte.
Zapamatujte si – bezvědomí + bez-
deší, nebo jakákoliv porucha dýchá-
ní = zahajte resuscitaci.
Pokud se budete chtít dovědět něco 
více o první pomoci, navštivte in-
ternetové stránky www.vitae.ic.cz, 
www.zachrannasluzba.cz, www.me-
datron.cz.
Děkujeme za váš čas, který jste věno-
vali přečtení našeho článku.

Radek Urban DiS. a Libor Dupal DiS.  
Záchranná služba města Ústí nad Labem 

www.vitae.ic.cz 
Foto: redakce Infolistů

„Nebuďme lhostejní, pomáhejme druhým“ 

Jak poskytNout prvNí pomoc při iNfarktu?
Def.: Infarkt je onemocnění koronárních tepen zá-
sobujících srdeční sval, které se vlivem vleklého 
procesu ucpou a vzniká tak neprokrvené místo na 
srdečním svalu, které znemožňuje jeho plnohod-
notnou práci.

Akutní srdeční infarkt se projevuje akutními potíže-
mi. typická bolest za hrudní kostí (bodavá, pálivá, 
tlaková, palčivá apod.) propagující se do levé horní 
končetiny, krku, dolní čelisti a zad, postižený je ble-
dý, má strach ze smrti, je neklidný, dušný, může mít 
pokles tlaku a zrychlený pulz, ale také může nastat 
bezvědomí způsobené srdeční zástavou (nejčastě-
ji komorovou fibrilací).

u postiženého v bezvědomí ihned zahajte úkony 
neodkladné resuscitace – hlavně nepřímou srdeční 
masáž. Postiženého, který je při vědomí, se snaž-
te uklidnit, zajistit mu přísun čerstvého vzduchu, 
podat léky, je-li kardiak (nitroglycerin pod jazyk), 
nebo acylpyrin, pokud není alergický na salicyláty 
(kyselina acetylsalicylová je obsažena v acylpyrinu) 
a sledujte jeho stav do příjezdu záchranné služby. 
Nepodceňujte jakoukoliv bolest na hrudníku, pro-
tože v případě infarktu jde o minuty.

Jak poskytnout první pomoC při diabetu?
Def.: Diabetes mellitus je onemocnění slinivky břišní, přesněji jejích 
Langerhansových ostrůvků, kde se produkuje hormon inzulín potřeb-
ný pro metabolismus cukrů. Onemocnění spočívá v omezení nebo 
úplném zastavení produkce inzulínu, který je nutné dodávat uměle 
– injekcemi, pumpami apod.
Nemocný diabetik se může během svého onemocnění dostat do 
dvou komplikovaných stavů – hypoglykémie (snížená hladina cukru 
v krvi) a hyperglykémie (zvýšená hladina cukru v krvi). Oba tyto zá-
važné stavy mohou dospět až k bezvědomí nemocného. Z hlediska 
rychlosti vývoje stavu do bezvědomí je závažnějším stavem hypogly-
kémie, kde bezvědomí nastupuje v řádech minut, na rozdíl od hyper-
glykémie, kdy se doba počítá spíše v hodinách a dnech.
Co se týká příznaků, jsou u obou stavů podobné – bledost, zma-
tenost, opocení, může být i agresivita, nápadná podoba s opilostí, 
aceton v dechu (hyperglykémie) až bezvědomí. Pokud má nemoc-
ný u sebe glukometr, změřte hladinu glykémie v krvi a postupujte 
cíleně, při nízké hodnotě podejte cukr, při vysoké tekutiny. Pokud 
glukometr nemocný ani vy nemáte, přistupujte k aktuálnímu stavu, 
jakoby se jednalo o hypoglykémii. Podejte nemocnému cukr v jaké-
koliv podobě – sladký čaj, chleba s máslem, oplatku, kostku cukru 
apod. Dejte ale pozor na to, aby nemocný byl schopen to, co mu dáte 
sníst nebo vypít. Nemocným v bezvědomí, nebo na hranici vědomí 
nikdy nedávejte nic vypít ani sníst (mohli by se udusit), v takovém 
případě volejte záchrannou službu, která aplikací glukózy přivede 
nemocného k vědomí.

Jak poskytNout prvNí pomoc u epileptického záchvatu?
Def.: Epilepsie je onemocnění centrální nervové soustavy, které se projevuje nejčastěji záchvaty křečí celého těla. Epilepsií je 
mnoho druhů, z nichž nejznámějším je tzv. grand mal záchvat křečí celého těla, kdy dochází ke kombinaci tonických a klonic-
kých křečí.
Navenek, pro laickou veřejnost, jsou tyto záchvaty doslova hrůzným zážitkem, ale není se opravdu čeho obávat, protože 
první pomoc je velmi jednoduchá. Rozhodně není nutné při záchvatu přidržovat ruce nebo nohy, protože křeče odeznívají 
stejně tak, jak přišly, spontánně. Navíc by vás mohl epileptik v záchvatu velice jednoduše zranit. Během záchvatu je nemocný 
v bezvědomí, křečuje, může mít pěnu u úst, může se pomočit, ale zhruba do 5 minut po odeznění křečí se probírá, následně 
je většinou zmatený, neví, co se stalo a má rozšířené zornice, které nereagují na světlo.
První pomoc je tedy velice jednoduchá. Během epileptického záchvatu přidržujte hlavu v záklonu tak, aby měl nemocný vol-
né dýchací cesty a chraňte hlavu před nárazy o tvrdou podložku. Po odeznění záchvatu nechte nemocného ležet na zádech, 
zakloňte mu hlavu tahem za bradu a tlakem na čelo a vyčkejte, až se probere k vědomí. tento úkon je velmi důležitý, aby se 
nemocný neudusil, po odeznění záchvatu může mít totiž zapadlý jazyk, který záklonem hlavy uvolníte.
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aneb první pomoc pro každého – 4. část

Ústavní lékárna Krajské zdravotní, a.s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o.z. (MNuL) se rozšiřuje o nové 
pracoviště – centrální ředění cytostatik. 
V rámci modernizace a zlepšování pod-

mínek pro chemoterapii a pro přípravu 
látek v chemoterapii aplikovaných, bylo 
vybudováno nové pracoviště jejich cen-
trálního ředění. Příprava sterilních léči-
vých přípravků s obsahem cytostatických 
látek probíhá za aseptických podmínek 
v tzv. čistých prostorách v podtlakových 
bezpečnostních boxech s laminárním 
vertikálním prouděním. 
těmto podmínkám zcela vyhovují tři 
dvourukávcové podtlakové izolátory 
Pharmagard Nte – 797, kterými je pra-
coviště vybaveno. Připravovat se zde 
budou vedle klasických cytostatik např. 
antimetabolity, alkylační látky, rostlinné 
alkaloidy či antibiotika i monoklonální 
protilátky, které se řadí mezi tzv. cílenou 
či biologickou léčbu. Připravená cytosta-
tika budou dodávána v rámci MNuL na 
jednotlivá oddělení, především onko-
logické, plicní a urologické oddělení 
a v neposlední řadě také na detašova-
né pracoviště onkologického oddělení 
v teplické nemocnici. Zřízení nového 
pracoviště obnášelo nejen instalaci po-

třebného technického a technologického 
vybavení, ale v přípravné fázi rovněž vý-
znamné stavební úpravy v části zázemí 
ústavní lékárny MNuL. Před uvedením do 
„rutinního“ provozu toto pracoviště ještě 

čekají některé provozní a administrativní 
záležitosti.
Přínosem nového zařízení na vybu-
dovaném pracovišti je jednak zvýšení 
ochrany imunosupresivních pacientů 
zpracováním materiálu v aseptickém 
prostředí, jednak ochrana personálu za-
bezpečujícího přípravu cytostatik před 
jejich škodlivými vlivy, za respektování 
všech požadavků a norem daných záko-
nem č.378/2007 Sb. o léčivech a vyhláš-
kou 84/2008 Sb. o správné lékárenské 
praxi.
Podtlakové izolátory byly zakoupeny 
v rámci projektu „Modernizace a obno-
va přístrojového vybavení centra kom-
plexní onkologické péče KZ-MN v Ústí 
nad Labem“, který je z 85 % financován 
evropským fondem pro regionální rozvoj 
v rámci Integrovaného operačního pro-
gramu, zbývajících 15 % je hrazeno ze 
státního rozpočtu.

Jiří Vondra 
tiskový mluvčí KZ, a.s.

Zřízeno nové pracoviště 
pro centrální ředění cytostatik

Krajská zdravotní, a.s. vybudovala v ústavní lékárně Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o.z. nové pracoviště pro centrální ředění cytostatik. 

Snímek ze slavnostního přestřižení pásky



Jiří breJCHa (29 let)
vedouCí stravovaCíHo provoZu
Vystudoval hotelovou školu a praxi 
získával v cateringové společnosti 
a hotelech (např. PuPP). Po několi-
ka letech strávených v pohostinství 
nastoupil do Masarykovy nemocni-
ce, nejprve na administrativní místo, 
poté přes ekonomické oddělení v lé-
kárně a personální oddělení nastou-
pil do funkce vedoucího stravovacího 
provozu, během let v nemocnici se 
stále pohyboval v oblasti cateringu.

JindřiCH Helebrant (32 let)
ŠÉFkuCHař 
Vyučil se v oboru kuchař a praxi zís-
kával ve vinárnách a v restauracích 

v Ústí nad Labem. Většinu 
dalších zkušeností v oboru 
získal dlouhodobým poby-
tem v zahraničí (Velká Britá-
nie, Irsko, Skotsko). Před ná-
stupem na pozici šéfkuchaře 
žil ve Švédsku, kde vykonával 
pozici oblastního managera.
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Nevěřím, že by si někdo nevšiml, ale přece jen chci 
upozornit na změnu v jídelně a v kuchyni Masarykovy  
nemocnice. Nějak jsme už měli dost všech stížností 
a neshod, které na kvalitu a množství stravy docházely 
ze všech stran. A tak se s platností od 1. 3. 2010 začaly 
dít věci. Vedením celého stravovacího provozu byl pově-
řen pan Jiří Brejcha.
Zároveň nastoupil i nový šéfkuchař – pan Jindřich He-
lebrant. 
Ke stejnému datu funguje i stravovací komise v pozmě-
něném obsazení, jejím vedením jsem pověřena já. 
Doufám, že všem bude chutnat, pacientům i zaměstnan-
cům. Pokud máte nějaké výhrady, napište prosím. Rádi 
vyhovíme.

Mgr. Markéta Svobodová 
hlavní sestra  

Masarykova nemocnice v UL, o.z.

Všimli jste si? 
Masarykova nemocnice

Jindřich Helebrant  
– šéfkuchař

Jiří Brejcha – vedoucí
stavovacího provozu

Nová úprava interiérů Výdej jídel 

Příprava špízůPersonál při přípravě jídel

Milí čtenáři, 
dovolte, abychom Vám sdělili, že IV. inter-
nistický den na Červeném Hrádku úspěšně 
proběhl!
tuto konferenci pořádá interní oddělení 
Nemocnice Chomutov, o.z. pod vedením 
prim. MuDr. J. Dostála. Odbornou konferen-
ci zaštítili – primátorka města Chomutova  
Ing. Mgr. I. Řápková a starosta města Jirkova 
R. Štejnar.
O tom, že odborná konference úspěšně za-
kořenila a stává se vyhledávanou vzdělávací 
akcí svědčí i fakt, že již měsíc po avizování 
akce byla kapacita 220 míst naplněna.

Pozvání na letošní konferenci přijali vý-
znamní hosté – Ing. Reichelt, ředitel KZ, a.s., 
MuDr. Lami – náměstek pro zdravotní péči 
KZ, a.s., MuDr. Mrázek – náměstek pro 
zdravotní péči Nemocnice Chomutov, o.z., 
Mgr. Anna-Marie Malá – hlavní sestra Ne-
mocnice Chomutov, o.z.
Úvodní proslov měl Ing. Reichelt – vyjádřil 
potěšení nad akcí tohoto rázu a přislíbil 
podporu při pořádání dalších ročníků a po-
přál všem příjemný zážitek. 
Moderování konference se ujal primář inter-
ního oddělení MuDr. J. Dostál, který bravur-
ně, s přehledem a vtipem prováděl po celý 
den účastníky programem. Stěžejní téma 
pro letošní ročník bylo: ,,Geriatrický pacient 
z pohledu internisty i jiných oborů“. Před-
nášky si připravily většinou sestry z interní-
ho oddělení Nemocnice Chomutov, o.z.
V úvodní přednášce prim. Dostála zazněl 
pohled internisty na geriatrického pacien-
ta a stále se zvyšující počty geriatrických 
polymorbidních pacientů. Dále plynule na-
vazovala přednáška všeobecné sestry Wo-
rapkové na téma imobilizačního syndromu 
u starých pacientů. 
Velmi zajímavou přednášku přednesla vše-
obecná sestra Jana Fialová o specifiku ko-
munikace s geriatrickým pacientem, kde 
popisovala pacienty s různými poruchami 

kognitivních funkcí a postupy komunikace 
u těchto specifik.

Přednáška sestry Jany Müllerové, týkající se 
přípravy geriatrického pacienta na vyšetření 
zmiňovala úskalí přípravy např. při vyšetření 
gastroskopii, kolonoskopii.

Další přednáška sestry Markové byla věno-
vána našich geriatrickým diabetikům, kte-
rých stále přibývá a jejich léčba je díky po-
kročilému věku a polymorbidity často velmi 
náročná. Ve své přednášce s tématem těsné 
kompenzace diabetu demonstrovala sestra 
Marková v kasuistikách kdy a u koho těsně 
kompenzovat v diabetu a jaké mají pacien-
ti profity z této léčby. Přednáška vyvolala 
diskuzi nad individualitou geriatrického pa-
cienta, kdy je našim úkolem při terapeutic-
kých možnostech přihlížet na individualitu 
staršího pacienta. 

I další přednášky, které zazněly v dopo-
ledním bloku, přinesly mnoho zajímavostí 
a různých úhlů pohledu na geriatrického 
pacienta – pohled z oblasti multikulturního 
ošetřovatelství, z oblasti hospicové péče, 
pohledem nemocničního kaplana atd.

IV. internistický den na Červeném Hrádku
Nemocnice Chomutov

Odpolední „lékařský“ blok zahájil M. Šofr 
přednáškou o kardiostimulaci u starých 
pacientů. P. Ježil zmínil úskalí moderní tH 
u geriatrických pacientů, rizika polypragma-
zie i nedostatečné preskribce, předávkování 
i poddávkování tH. Rizika samotné přípravy 
k endoskopickému vyšetření (koloskopii) 
popsal L. Řepík. V zajímavé kasuistice A. Bin-
ter vylíčil svoji zkušenost u 70leté pacientky 
s nečekaným abusem alkoholu. P. Kunert 
hovořil o demenci ve stáří, o právních as-
pektech ve vztahu k dementnímu pacien-
tovi, vlastních zkušenostech se zmizením 
(útěkem) jednoho dementního pacienta ze 
zdravotnického zařízení a následným kon-
fliktem s rodinou pacienta. L. Staněk navázal 
na P. Ježila a vyjádřil se k terapii a zvláštnos-
tem hypertenze u geriatrických pacientů. 
Bylo nám ctí přivítat mezi námi prim. 
doc. MuDr. P. Červinku z kardiologického 
odd. Masarykovy nemocnice s přednáškou 

o perkutánní náhradě aortální chlopně jako 
alternativě chirurgické náhrady chlopně 
u vysoce rizikových pacientů. P. Zapletal 
informoval přítomné (převážně internisty)
o častých následcích pádů – zlomeninách 
proximálního femuru, o nutnosti operační-
ho řešení (které ač je rizikové, tak je jasně 
přínosné). V závěrečné přednášce nás již 
tradiční host JuDr. O. Dostál seznámil s po-
hledem právníka mj. na informované sou-
hlasy u geriatrických či dementních pacientů 
a odpověděl na četné dotazy (sám O. Dostál 
popsal raritní situaci, kdy jsou podávány 
právní rady zdarma).
Nemalou měrou na významu konference 
se podílí i reprezentativní prostředí zámku 
a účast a podpora firem.
Zajímavým obohacením se stala exkurze do 
nedávných časů 70. až 80. let v podobě vý-
stavy „retro“ zdravotnického vybavení a za-
řízení, uskutečněné sestrou B. Königovou. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
všem, kteří se na konferenci podíleli ať už 
jako přednášející, organizátoři, sponzoři 
a samozřejmě i Vám – účastníkům. Děkuje-
me Vám za přízeň a slibujeme, že příští roč-
ník bude a doufáme, že Vás opět oslovíme 
zajímavými tématy.

Jana Rejhonová 
vrchní sestra interního oddělení 

Nemocnice Chomutov, o.z.

MUDr. Jiří Dostál, kaplan Th. Bc. Zby-
šek Jonczy a MUDr. Jan Lami
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Bohatou fotodokumentací se ještě jed-
nou vracíme k úspěšnému Dni otevře-
ných dveří neurologického oddělení, 
který v závěru měsíce května přivítal 
v areálu teplické nemocnice značný po-
čet návštěvníků. Prostory pavilonu „O“ 
a prostranství teplické nemocnice hos-
tily návštěvníky, zajímající se o vyšet-
ření svého zdravotního stavu ve vztahu 
k CMP. Celá akce, zaštítěná hejtman-
kou Ústeckého kraje Janou Vaňhovou, 
byla zařazena do celostátního projektu 
„30 dnů pro prevenci a léčbu cévních 
mozkových příhod“. 
Na samém začátku akce předal primá-
tor statutárního města teplice, Jaroslav 
Kubera, do rukou ředitele Krajské zdra-
votní, a.s. Ing. eduarda Reichelta šek 
na finanční obnos 50.000 Kč na nákup 
zdravotnického vybavení. tento dar vě-
novalo město Nemocnici teplice, o.z.
V rámci projektu byla uvedena novinka, 
kterou byl přímý přenos operačního čiš-
tění vnitřní krkavice (na životě ohrožené 
pacientky), přenášený do přednáško-
vého sálu. Odborný komentář všem di-
vákům poskytl přenosem z operačního 
sálu zákrok provádějící lékař MuDr. Petr 
Zajíc.
V duchu prevence CMP si návštěvníci 
vyslechli odborné přednášky na téma 
správného životního stylu, příznaků 

a předcházení vzniku CMP a další odborné přednášky předních odborníků KZ, a.s., 
jako byli MuDr. Marta Vachová, prim. MuDr. Milouš Derner, prim. doc. MuDr. Martin 
Sameš, CSc., nám. zdr. péče Nemocnice teplice MuDr. Vlastimil Woznica a další. 
Během „Dne“ bylo vyšetřeno screeningově 98 zájemců na glykemii, krevní tlak a BMI, 
87 lidem byl vyšetřen cholesterol a jeho hodnota byla konzultována s odborníky 
z FLORA – poradny. 85 lidem bylo provedeno vyšetření uZ krkavic a byla opět (tak jako 
v minulém roce) zjištěna náhodně významná stenóza vnitřní krkavice u jedné pacient-
ky. tato bude po dovyšetření nejspíše odeslána na operační čištění k MuDr. Zajícovi 
na cévní chirurgii Nemocnice teplice.
Návštěvníci využili i bohatého doprovodného programu. ukázky výcviku psů pro ca-
nisterapii, hiporehabilitace, prezentace integrovaného záchranného systému, výcvi-
ku služebních psů MP a akcí pro děti (jízda na ponících, ukázka sportovního karate, 
rozdávání nafukovacích balónků apod.).
Celá akce opět hostila odhadem na 400 účastníků, kterým není lhostejný jejich zdra-
votní stav.
Závěrem patří velké poděkování koordinátorovi celé akce MuDr. Romanu Mackovi, 
který je duší celého teplického projektu.

redakce Infolistů

Úspěch teplických „DNŮ“
Nemocnice Teplice

Součástí práce sestry i lékaře v ortope-
dické dětské ambulanci je mimo jiné 
i poradenství všeho druhu. S mamin-
kami mnohdy řešíme růst zoubků, stra-
vování, jaké plenky jsou nejvhodnější… 
Často se nás však rodiče ptají, kdy mají 
dát svým dětem jejich první botičky a jak 
má správná dětská obuv vůbec vypadat. 
Mnohým rodičům by se mohlo zdát, že 
by stačily boty po starším sourozenci 
nebo po dítěti kamarádky. Leč takové 
řešení není to správné, neboť právě prv-
ní boty mohou kladně i záporně ovliv-
nit celý život. Údaje lékařských statistik 
jsou varující. Zatímco 99 % dětí se rodí 
s naprosto zdravýma nohama, jakmile 
začnou chodit a obouvat se, začínají se 
u nich projevovat různé zdravotní obtíže 
a vady nohou. Většina těchto deformit 
a onemocnění nohou má vliv na klouby 
dolních končetin, záda a na vznik špat-
ných pohybových stereotypů, které se 
mnohdy projeví až za mnoho let.
První obuv dítěti můžeme koupit až teh-
dy, kdy začíná chodit, což bývá kolem 
prvního roku věku dítěte. tato obuv musí 
chránit před chladem, přílišným teplem, 
vlhkem či zraněním. Zvláště v prvních 
5–6 letech života musíme vybírat dět-
skou botu velmi pozorně. Je lepší mít 
jeden pár kvalitních bot než dva nekva-
litních. Kvalitní obuv je pro mnohé rodi-
če finančně nedostupná, proto radíme 
koupit kvalitní boty na čas, ve kterých je 

dítě nejdéle – sandále, které používá 
jako přezůvky nebo vycházkovou 

obuv, ve které si dítě hraje ven-
ku. Častou chybou rodičů je, 

že dítěti koupí na cestu 
do školy drahou kvalitní 
obuv a za přezůvky ve 
škole, ve kterých dítě je 
většinu času, zvolí vyta-
hané pantofle. 

Jak roZpoZnat 
kvalitní dětskou 

botu? 
Dětská bota musí mít do-

statečně prostornou kulatou 
špičku, která poskytuje dostatek 

místa pro prsty. Materiál svršku boty je 
vyroben z přírodních materiálů, bota je 
prodyšná a absorbuje vlhkost. V oblasti 
prstních kloubů musí být bota co nejo-
hebnější. u nejmenších dětí, přibližně do 
4 let, jsou v nožní klenbě tukové polštář-
ky protkané pružným a pevným vazivem, 
které mají za cíl chránit dětskou nohu 
před přetížením. Přestože noha tak ma-
lého dítěte vypadá jako tzv. plochá noha, 
je obvykle zcela v pořádku. Je také zcela 
zbytečné vybavovat obuv pro nejmenší 
vložkami pro podporu klenby. Doporuču-
jeme obuv šněrovací nebo uzavíratelnou 

na suché zipy, protože tyto střihy umožní 
dobré přizpůsobení do šířky a tím dobré 
padnutí obuvi na nohu. Obuv mokasíno-
vého nebo lodičkového střihu není vhod-
ná pro děti. Pro batolata je nejvhodnější 
kotníčková obuv. Podpatek u dětské obu-
vi musí být co nejnižší. Capáčky mohou 
být úplně bez podpatků, pro starší děti 
maximálně 5 mm a pro dospívající mlá-
dež max. 25 mm vysoké. Podpatky by 
měly mít co největší nášlapnou plochu 
pro udržení stability dítěte. Hmotnost 
obuvi by měla být co nejmenší.
Deformity nohou vznikají především 
nošením obuvi, která dobře nepadne 
– buď je příliš krátká, úzká nebo špiča-
tá. Na druhé straně i příliš široká obuv, 

kde noha klouže ke špičce, není vhodná. 
Dalšími rizikovými faktory jsou přetěžo-
vání nohou nepřiměřeně dlouhou chůzí 
a stáním, nadměrná hmotnost, nedosta-
tek pohybu a chůze naboso na tvrdých 
a rovných podlahách. Kosti malého dí-
těte jsou dlouho chrupavčité, tudíž měk-
ké a schopné se rychle deformovat buď 
špatnou obuví nebo nadměrným zatíže-
ním.

Lucie Jindrová 
sestra ortopedické dětské ambulance 

Masarykova nemocnice v UL, o.z.

Dětská obuv z pohledu ortopeda
Masarykova nemocnice

MUDr. Roman Macek – organizátor 
akce

UZ vyšetření krkavice 

Vedení společnosti KZ, a.s. v sále

Převzetí šeku

Canisterapie
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13. slovenský kongres úrazovej chirurgie 
Masarykova nemocnice

Ve dnech 22.–24. 4. 2010 se konal v po-
řadí již 13. slovenský kongres úrazovej 
chirurgie s mezinárodní účastí. Celý pro-
gram proběhnul v atraktivní lokaci Tále 
v Nízkých Tatrách. 
Letošními hlavními tématy byly přede-
vším primární technické chyby v osteo-
syntéze a prezentace unikátních postu-
pů v řešení komplikovaných zlomenin. 
tak jako v minulých letech, i letos jsme 
se na zajištění vysoké odborné úrovně 
kongresu aktivně podíleli, a za oddělení 
úrazové chirurgie Masarykovy nemocnice 
dodali celkem čtyři přednášky. 

První den byl tématicky vyhrazen horní 
končetině a páteřní traumatologii. Z pre-
zentovaných témat bylo zřejmé, že i na 
Slovensku dosahuje akutní péče o takto 
poraněné vysoké úrovně. Naše chvíle při-
šla s druhým dnem odborného programu, 
který byl vyhrazen dolní končetině. Jako 
první vystoupil dr. Peter Šandrej s před-
náškou popisující výhody dvoudobého 
postupu v ošetření závažných zlomenin 
dolního konce bérce. V následujícím 
sdělení dr. Jan Riegl auditorium seznámil 
s objevnými myšlenkami, týkajícími se 
biologie hojení zlomenin dolního konce 

holenní kosti, ošetřené úhlově stabilní 
montáží. Zvláště tato přednáška vyvolala 
velmi vzrušenou a konstruktivní diskusi 
všech zúčastněných. V dalším průběhu 
informoval dr. Lubomír Kopp o technic-
kých chybách, kterých se dopouštíme 
v řešení zlomenin patní a hlezenné kosti 
a dr. Petr Obruba prezentoval zcela no-
vou techniku řešení zlomeniny patní kos-
ti pomocí peroperační Ct kontroly.
Kromě odborné části byl čas vyplněn rov-
něž společenským programem a relaxač-
ními aktivitami. Prostředí Hotelu Partizán 
a okolní příroda k tomu poskytly mnoho 
možností. Zvláště příjemnými byly spole-
čenské večery spojené s ochutnávkami 
místních tradičních pokrmů a nápojů. 
tento čas byl velmi dobře využit k osob-
nímu setkávání a utužování beztak již 
velmi dobrých vztahů se slovenskými ko-
legy, představujícími ve své rodné zemi 
špičku oboru.
tak jako v letech minulých i letos jsme 
potvrdili vynikající odbornost oddělení 
úrazové chirurgie.

MUDr. Lubomír Kopp 
II. chirurgie – Úrazové centrum 

Masarykova nemocnice v UL, o.z.

Úspěšná realizace finančního příspěvku v roce 2010
Nemocnice Most

V roce 2009 se Krajská zdravotní, a.s. – 
Nemocnice Most, o.z., na základě výbě-
rového řízení, které bylo vypsáno Nadací 
Karla Pavlíka, zúčastnila soutěže o pří-
spěvek k nákupu lékařské techniky.
Vzhledem k tomu, že byla splněna krité-
ria účasti, tj. spolupráce v dárcovském 
programu v posledních 3 letech a záva-
zek financovat nejméně polovinu ceny 
přístroje z vlastních zdrojů, byla účast ve 
výběrovém řízení úspěšná. Z takto získa-
né finanční částky 90 000 Kč, byl spolu-
financován nákup Videolaryngoskopu 
typu Glidescope.
Nákup tohoto přístroje, který byl realizo-
ván v prosinci roku 2009, výrazně zvýšil 
úroveň poskytované anesteziologické 

a resuscitační péče. Pomocí výše zmí-
něného zařízení již po šest měsíců, vel-
mi elegantně a šetrně, zajišťujeme jak 
dýchací cesty pacientů při operačních 
výkonech, tak i vyšetřování a zajišťování 
pacientů na resuscitační části oddělení.
tímto děkujeme transplantcentru IKeM 
Praha a Nadaci Karla Pavlíka, která nám 
účast ve výběrovém řízení umožnila.
Rozšíření přístrojového vybavení je na 
tak technicky zaměřeném oddělení, jako 
je ARO, vždy přínosem v péči o zdraví pa-
cientů.

MUDr. Miroslav Peleška 
primář  

anesteziologicko-resuscitační oddělení  
Nemocnice Most, o.z. MUDr. Miroslav Peleška 

Perinatologická centra KZ, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o.z. a KZ, a.s. – Nemocnice Most, o.z. uspořádala ve dnech 
10. a 11. června 2010, tradičně v hotelu Ostrov v Ostrově u tisé, regi-
onální konferenci „9. perinatologický den Ústeckého kraje“. V rámci 
konference proběhla prezentace výsledků péče o těhotné ženy v roce 
2009, statistika porodů, narozených dětí a komplikací. Dále byla pre-
zentována problematika předčasné porodnosti v rámci celé České re-
publiky a úmrtí ještě nenarozených novorozenců. S ohledem na uve-
denou problematiku, která se bezprostředně dotýká i ambulantních 
ordinací se účastnili i obvodní gynekologičtí a dětští lékaři.

Velký zájem byl o přednášky na téma 
Nové a aktualizované doporučené postu-
py v porodnictví doc. MuDr. Aleny Měchu-
rové, CSc. z ÚPMD Praha – Podolí. Mohli 
jsme zde dále slyšet o prevenci postpar-
tálního krvácení, o iterativním císařském 
řezu, ale také o pohledu na řecké zdravot-
nictví. 
Za podporu konference patří poděkování 
všem sponzorům akce, za zajištění od-
borného programu MuDr. Gerychovi a Ivě 
Černé z ženského oddělení a prim. Janco-
vi z novorozeneckého oddělení Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
Organizačního zajištění se zhostilo tisko-
vé a organizační oddělení KZ, a.s. 
Akce byla pořádána ve spolupráci 
s OS ČLK a ČAS a ohodnocena kredity 
v rámci celoživotního vzdělávání lékařů 
a nelékařských zdravotnických pracovní-
ků.

tiskové a organizační oddělení  
Krajská zdravotní, a.s.

9. perinatologický den Ústeckého kraje

Pohled do přednáškového sálu 

Prezentace firem 

Hotel Ostrov v Ostrově u Tisé 

Přednášející MUDr. Jiří  Biolek 

MUDr. Pavel Gerych  



12 www.kzcr.eu 13

Dekubity čili proleženiny jsou poškození 
tkáně vyvolané tlakem, vznikají většinou 
v místech s malou vrstvou tukové, svalo-
vé tkáně. Čím slabší je vrstva těchto pod-
kožních tkání, tím větší je riziko nebez-
pečí vzniku dekubitů. Rozsah poškození 
tkáně je závislý na vzájemném působení, 
době a intenzitě tlaku, na celkovém sta-
vu nemocného – jeho hmotnosti, mobi-
litě, odolnosti organismu na tlak, meta-
bolickém stavu tkání a na vlivu vnějšího 
prostředí, jako jsou mechanické, chemic-
ké vlivy a infekce. Po dobu působení tla-
ku jsou tkáně špatně zásobeny živinami 
a kyslíkem, proto dochází k jejich postup-
nému odumírání a tak vznikají dekubity. 
Do rizikové skupiny osob s častým výsky-
tem dekubitů patří ležící pacienti a starší 
osoby – zhoršuje se soběstačnost, stou-
pá riziko nebezpečí vzniku infekcí.
Převážná část dekubitů se vyskytuje 
nejčastěji v pánevní oblasti – křížové, 
v oblasti kyčelního kloubu a kostrče, na 
patách.
Dekubity rozdělujeme na 4 stupně:
1. stupeň jsou dekubity bez poškoze-

ní kůže. Projevují se mírným otokem 
v dané oblasti, zčervenáním kůže. Při 
stisknutí na krátký okamžik kůže ne-
zbělá, ale zůstane zarudlá. Po odleh-
čení tlaku se během krátké doby ob-
noví krevní zásobení tkání a zarudnutí 
se postupně ztrácí. Pokud se zarudnu-
tí ztratí ihned, nejedná se o proleženi-
nu.

2. stupeň jsou dekubity s částečným 
poškozením kůže – oblast je oteklá, 
zarudlá, po tlakové zkoušce zůstane 
místo bílé.

3. stupeň je poškození tukových vrstev, 
svalů, integrity kůže. Jde o nekrozu 
všech vrstev mezi kostí a podložkou.

4. stupeň jsou dekubity komplikované 
zánětem kostí. Objevuje se úplná ztrá-
ta kůže a nekroza tkáně.

Každý dekubit, zejména 2.–4. stupně, je 
nebezpečný tím, že otevírá bránu infek-
ci, která zhoršuje jak lokální, tak celkový 
stav pacienta, může dojít až k sepsi.
Je velice důležité si uvědomit, že je ohro-
žen nejen pacient, ale i ošetřující perso-
nál.

Dekubity často vedou k prodloužení po-
bytu pacienta ve zdravotnickém zařízení 
a jejich léčba je velice časově a ekono-
micky nákladná. Proto je velice důležitá 
prevence dekubitů. Cílem prevence je 
snaha předcházet vzniku dekubitů řád-
nou hygienou, pravidelným a častým 
polohováním, kvalitní stravou a celkovou 
péčí o pacienta.

u každého pacienta vždy musíme zhod-
notit jeho celkový zdravotní stav a podle 
určitých kritérií zjistíme rizikovou skupi-
nu s nebezpečím vzniku dekubitů.

riZiko vZniku dekubitů dle 
nortonovÉ

Žádné více než 26 bodů

Nízké 25–24 bodů

Střední 23–19 bodů

Vysoké 18–14 bodů

Velmi vysoké 13–9 bodů

Základní hodnocení se provádí při pří-
jmu pacienta, maximálně do 24 hodin 
nebo při změně stavu pacienta. Na zá-
kladě zjištěného stupně rizika je nutné 
zvolit vhodnou kombinaci preventivních 
opatření. Rizika vzniku se rozdělují na 
4 podskupiny proto, aby se např. pacient 
s nízkým rizikem vzniku dekubitů zbyteč-
ně nezatěžoval opatřeními pro vysoký 
stupeň rizika.
Zcela nezastupitelné místo v prevenci 
vzniku dekubitů má polohování pacien-
ta za použití polohovacích pomůcek, při 

nespolupráci pacienta je vhodné eduko-
vat a zapojit i rodinu. Velice důležitá je 
hygiena pacienta. Pokožku udržujeme 
čistou a suchou, totéž platí i o ložním 
a osobním prádle. Při inkontinenci paci-
enta toto platí obzvlášť. Znečištění rány 
může vést k závažným infekcím. Používá-
me jednorázové plenkové kalhotky nebo 
podložky s vysoce savým účinkem. S pre-
vencí a terapií dekubitů souvisí i proble-
matika výživy. Vhodnou stravu je nutné 
posoudit i k dalšímu onemocnění – např. 
diabetes mellitus, jaterní či žlučníkové 
onemocnění.
Pokud se i přes preventivní opatření ob-
jeví dekubit, provedeme analýzu stavu 
rány, tzn. délku, šířku a hloubku, zda je 
přítomna nekrotická tkáň. Je-li to technic-
ky možné, lze dekubit vyfotografovat na 
začátku a v průběhu léčby.
u dekubitů 1. stupně stačí odlehčení 
postiženého místa od trvajícího tlaku 
a ošetřit např. Menalindem krémem. 
u dekubitů 2.–4. stupně rovněž zajistí-
me odlehčení a přiložíme vhodné krytí. 
u dekubitů se snažíme odstranit nekrozy, 
podpořit granulaci a umožnit epitelizaci. 
to nám umožňuje řada výrobků vlhkého 
krytí, např. Nu-gel, Hydrosorb, tender 
Wet, Suprasorb a další. Volba správné-
ho druhu krytí je velmi důležitá, provádí 
se dle charakteru rány a fáze hojení. Při 
léčení ran je potřeba udržet v ráně vlhké 
prostředí, které aktivuje hojivý proces, 
ale okolí rány musí zůstat suché. I když 
je nadměrná vlhkost rizikovým faktorem 
pro vznik dekubitů, je vlhkost také život-
ně důležitá pro léčení. Krytí bychom měli 
správně uvážit, ke každému pacientovi 
přistupovat individuálně podle poškoze-
ní jeho rány.
Samotná péče o pacienta s vysokým ri-
zikem vzniku dekubitů je ekonomicky, 
časově a fyzicky velice náročná, proto je 
potřeba dostatek ošetřujícího personálu 
a tím se snažit zamezit právě této obrov-
ské problematice ve všech zdravotnic-
kých zařízeních a nejen u nás. 

Radka Pospíšilová, Ilona Svobodová  
II. interní oddělení  

Nemocnice Most, o.z.

Problém všech zdravotnických zařízení – DeKuBITY
Nemocnice Most

!
Slavnostním podpisem „Memoranda 
o budoucí spolupráci“  21. června 2010 
v Ústí nad Labem deklarovali navázání 
spolupráce ředitelka Ústavu experimen-
tální medicíny AV ČR, v.v.i. prof. MuDr. eva 
Syková, DrSc. a ředitel Krajské zdravot-
ní, a.s. Ing. eduard Reichelt. Obě stra-
ny tak vyjádřily společný záměr zahájit 
a dále rozvíjet výzkumně-vzdělávací spo-
lupráci v oblasti moderních diagnostic-
kých a terapeutických metod v medicíně. 
Předmětem zájmu obou institucí je kom-
plexní mezioborová činnost, která sahá 
od výuky studentů přes základní výzkum, 
provádění náročných klinických studií 
až po bezpečné uplatnění moderních 
metod v praktické medicíně. Ústav ex-
perimentální medicíny Akademie věd ČR 
a Krajská zdravotní se rozhodly spolupra-
covat při realizaci dlouhodobého záměru 
KZ na vybudování nemocnice univerzitní-
ho typu v Ústí nad Labem jako střediska 
špičkové medicíny, zdravotnické vědy 
a výuky. 
Obě strany budou společně usilovat o zří-
zení centra translační medicíny v Masary-

kově nemocnici v Ústí nad Labem (trans-
lační medicína je moderní lékařský obor, 
založený na přenosu výsledků základní-
ho výzkumu do klinického výzkumu a do 
klinické praxe). 
Profesorka Syková se svými spolupracov-
níky navštívila v doprovodu představitelů 
vedení Krajské zdravotní a ústecké ne-
mocnice vybraná pracoviště Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem a v odpo-
ledních hodinách představila své praco-
viště a jeho vědecko-výzkumný potenciál 
sboru primářů a výzkumných pracovníků 
ve výukovém centru nemocnice. 
Pracovníci Ústavu experimentální medi-
cíny AV ČR, v.v.i. mají rozsáhlou zkuše-
nost s mezinárodní spoluprací. Ústav se 
stal v r. 2000 jedním z Center excellence 
evropské unie, v současné době řeší řadu 
mezinárodních projektů, podporovaných 
z rámcových programů eu pro vědu a vý-
zkum a spolupracuje s mnoha zahranič-
ními ústavy.

Jiří Vondra 
tiskový mluvčí KZ, a.s.

Krajská zdravotní zahájila spolupráci 
s Ústavem experimentální medicíny Akademie věd ČR

prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.  
ředitelka Ústavu experimentální  
medicíny AV ČR, v.v.i. 

Kalendář pomohl dětem s leukémií 
Masarykova nemocnice

?

Ve středu 17. 6. 2010 byl na Dětské klinice 
MNuL, o.z. v Ústí nad Labem předán symbolický 
šek na 140 tisíc korun z prodeje kalendáře ,,MA-
TEŘSTVÍ 2010“.
ten pochází z autorské dílny fotografa Vladimíra 
Kettnera.
Celou akci zaštítilo sdružení ,,Spirála“, které po-
skytlo i svůj účet v Raiffeisen Bank, kde se shro-
mažďovaly finanční prostředky.
Celý projekt byl zrealizován ve velmi krátkém čase 
za velké podpory paní Alexandry Rajdlové. Nako-
nec se vše podařilo a k dětem se za shromážděné 
peníze dostanou 4 infuzní pumpy v nejlepší kvali-
tě, nutné pro přesné dávkování chemoterapie.

Dana Sokolová 
Dětská klinika  

Masarykova nemocnice v UL, o.z. Převzetí šeku na Dětské klinice Masarykovy nemocnice v UL, o.z.
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Všichni to známe, nemám žízeň nepiji. Jenže tělo si žádá své, bolesti hlavy, celko-
vá únava a další negativa si vybírají svou daň. 
Špatný pitný režim je podle Světové zdravotnické organizace příčinou až šesti pro-
cent všech nemocí, a to nejen z důvodu špatné kvality tekutiny, ale také jejich ne-
dostatečného příjmu, řekl ČtK lékař Josef Jarkovský. Denně by člověk měl vypít 2,5 
litru tekutiny, v horku, při těžké fyzické práci či sportu ale mnohem víc. Dostatečné 
zavodnění ukazuje světle žlutá barva moči, je-li tmavší, tělu voda chybí.
Lidské tělo tvoří ze 70 procent voda. tělo ji ztrácí pocením či dýcháním. Napít se 
až při pocitu žízně je podle Jarkovského pozdě, to už je člověk mírně dehydrovaný. 
Projeví se to bolestí hlavy a zhoršením koncentrace. "Málokdo si uvědomuje, že 
tyto obtěžující příznaky způsobil zanedbaný pitný režim," upozornil.
Příjem tekutin by měl být vyvážený a rozložený do celého dne. Základem by měla 
být voda. Nejlépe je začít den tím, že si člověk hned po probuzení dá sklenici pra-
menité vody s čerstvě vymačkaným citronem. Kyselá chuť tělo probere 
a voda tělo zavodní a nastartuje zažívací trakt a metabolismus.
Pravidlem by měla být sklenice vody ke každému hrnku kávy či 
černého čaje, protože tyto nápoje odvodňují. Dobré je pít čistou 
vodu, komu ale moc nechutná, může si dát vodu s příchutí. Pije 
pak častěji prostě proto, že mu nápoj chutná. Po práci nebo po ško-
le je dobré dát si na stůl láhev vody a sklenici, aby byl nápoj stále 
před očima, do večera se tak postupně vypije.
Voda by se měla stát běžnou součástí denního stravovacího reži-
mu, měla by doplňovat snídani, oběd, večeři 
i všechny svačiny během dne. Kdo se napi-
je před jídlem, naplní si vodou zčásti žalu-
dek a sní pak menší porci. tělu dodá vodu 
zelenina a ovoce, vhodné jsou salátové 
okurky či melouny. K obědu nebo večeři se 
doporučuje polévka, i ta přidá tekutiny do 
celkové bilance.

Pijte!

redakce Infolistů

Laboratoře a transfuzní oddělení Nemoc-
nice Děčín, o.z. dlouhodobě spolupracu-
je se SZŠ v Děčíně. Studentky a studenti 
2. a 3. ročníků oboru zdravotnický asis-
tent v rámci praktické výuky každoročně 
chodí k nám na oddělení na exkurzi. 

Zde mohou konfrontovat své teoretické 
znalosti s praxí v laboratoři. ukážeme jim 
vše od příjmu vzorků biologického mate-
riálu až po konečný výsledek vyšetření. 
Mohou zde vidět některá základní vyšet-
ření, například: moč + sediment, krevní 

obraz, mikroskopický rozpočet bílých kr-
vinek, stanovení krevní skupiny. 

Díky této spolupráci můžeme ovlivňovat 
další generace nastupujícího ošetřova-
telského personálu v přístupu k preana-
lytické fázi vyšetření. Na názorných pří-
kladech jim ukazujeme, jak dalece ovlivní 
jejich kvalitní práce finální výsledek vy-
šetření. Studenti také projevili zájem vi-
dět náš odběrový sál pro dárce krve. Po 
prohlídce odběrového sálu a prezentaci 
programu získávání nových dárců krve, 

plazmy a kostní dřeně někteří účastníci 
vyjádřili zájem po dovršení 18 let rozší-
řit řady našich dárců krve, z čehož máme 
velkou radost. Během prohlídky odděle-
ní se nebráníme diskusi a odpovídáme 
na četné otázky, které studenty zajímají 
a tím jim rozšiřujeme jejich znalosti. 
V konečném důsledku přináší tato spolu-
práce užitek oběma stranám.

Renata Berounská 
zdravotní laborantka LTS 

Nemocnice Děčín, o.z.

exkurze studentů na transfuzním oddělení
Nemocnice Děčín

Čočka je průhledná tkáň, která má ná-
zev odvozen od svého tvaru. Nachází 
se v přední části oka za duhovkou, kde 
je připevněna jemnými vlákny závěsné-
ho aparátu. Svou zadní plochou naléhá 
na sklivec, který vyplňuje oko. Na čočce 
rozlišujeme tři hlavní části: jádro, kůru 
a pouzdro. 
Čočka v mládí obsahuje 65 % vody. Ob-
sahuje také 35 objemových procent bíl-
koviny a to znamená, že je nejbohatší 
tkání na bílkovinu z celého těla. 
Čočka je důležitou součástí optického 
systému oka. Soustřeďuje světelné pa-
prsky vstupující do oka na sítnici a umož-
ňuje tak vznik obrazu. V ideálním případě 
je čočka průhledná a proto umožňuje prů-
chod světelných paprsků do zadní části 
oka. V případě vzniku šedého zákalu je 
průchod paprsků do nitra oka narušen. 
Laicky řečeno je katarakta zkalení čočky, 
které negativně ovlivňuje vidění. Příčiny 
vzniku šedého zákalu nejsou dosud ob-
jasněny. Můžeme rozlišovat kataraktu 
vrozenou nebo získanou. 
Na vzniku vrozené katarakty se mohou 
podílet infekční onemocnění matky bě-
hem těhotenství (zarděnky, toxoplasmo-
za), a také toxické vlivy některých léků 
užívaných během těhotenství. Z jedné 
třetiny může hrát i roli dědičnost. u další 
třetiny zůstává příčina neznámá. 
Většinu katarakt tvoří formy získané. Vy-
skytují se především u starších pacientů 
po 60. roce věku – to je takzvaná senilní 
katarakta. Čočka se stává tvrdší a ztrácí 
svou průhlednost. Rozvoj šedého zákalu 
mohou urychlit některá jiná onemocnění, 
například poruchy látkové výměny (např. 
cukrovka) nebo kožní nemoci (např. lu-
penka, atopický ekzém). 
Katarakta může také vzniknout násled-
kem úrazu, například: elektrickým prou-
dem, chemikáliemi, zářením, mechanic-
kým poraněním. 
Jak už jsme si řekli, katarakta se nejčas-
těji projevuje zhoršením vidění. u někte-
rých typů se nejprve zhoršuje vidění do 
blízka, u jiných vidění na dálku. Někteří 
pacienti mají problémy za šera, jiní zase 

při jasném osvětlení. tyto příznaky se 
rozvíjí pozvolna a doba, za kterou se vi-
dění zhoršuje je různá. Mohou to být týd-
ny, měsíce, ale i roky.
Pokud lékař určí diagnózu šedý zákal, je 
pacientovi doporučen operační zákrok.

Předoperační vyšetření spočívá ve vyšet-
ření zrakové ostrosti, změření nitroočního 
tlaku, vyšetření předního segmentu oka 
na štěrbinové lampě, vyšetření očního 
pozadí. Další součástí vyšetření je bio-
metrie. Jedná se o ultrazvukové vyšetření 
oka nutné k určení dioptrické síly umě-
lé čočky, která nahradí vlastní zkalenou 
čočku. Operaci není vhodné odkládat. In-
dikací jsou již první známky zhoršeného 
vidění. Před operací je nutné i vyjádření 
praktického lékaře, zda je pacient scho-
pen operace v lokální případně celkové 
anestézii. toto potvrzení by nemělo být 
starší 14 dnů. 

Pacient si den před operací začne kapat 
oční kapky (antibiotikum + kortikostero-
id) jako prevenci vzniku infekční kompli-
kace. Operace se provádí v 90 % případů 
ambulantně, většinou v lokální anestézii 
znecitlivujícími kapkami. Výjimečně se 
operuje v celkové anestézii, např. u ne-
klidných či nespolupracujících pacientů, 
mladistvých nebo dětí. 

Cílem samotné operace je náhrada zka-
lené čočky umělou nitrooční čočkou. Me-
toda, kterou se tento zákrok provádí, se 
nazývá fakoemulzifikace. tato technika 
využívá ultrazvukovou energii, která roz-
kmitá jehlu a fragmentuje, neboli rozdrtí 
jádro čočky. Fragmentovaná hmota se 
z oka odsává a do vyčištěného čočkové-
ho vaku se implantuje ve složeném stavu 
„nová“ měkká nitrooční čočka. Operační 
rána je tak malá (2–3 mm), že se již ne-
musí šít. Nekomplikovaný výkon trvá při-
bližně 10–20 minut. 
Operací čočky se dnes nejen odstraňu-
je šedý zákal, ale zároveň je prováděna 
korekce krátkozrakosti, dalekozrakosti, 
presbyopie i astigmatismu (= nepravidel-
né zakřivení rohovky). 
Vhodným kandidátům může lékař nabíd-
nout implantaci tzv. prémiové nitrooční 
čočky, která umožňuje vidění do dálky 
i blízka bez brýlí. Jedná se o multifokál-
ní nebo akomodační čočku, která ovšem 
není vhodná pro každého pacienta, pro-
to je nezbytná konzultace s operatérem 
v dostatečném předstihu před operací.
Po operaci si i nadále pacient kape oční 
kapky dle doporučení lékaře. První kont-
rolu po operaci provádí operatér již dru-
hý den, další kontroly pacient absolvuje 
u svého očního lékaře a to za týden, za 
měsíc a za 3 měsíce po operaci. Po ope-
raci musí být pacient opatrný a dbát na 
rady lékaře – jako například: nespat na 
straně operovaného oka, nezvedat těžká 
břemena apod.
Bezprostředně po operaci ještě není vi-
dění stabilní. Definitivní brýle se přede-
pisují přibližně měsíc po operaci. 
Moderní operace šedého zákalu je velmi 
efektivní a bezpečný výkon, zlepšující vi-
dění u více než 95 % pacientů. Bohužel 
k nám stále přicházejí již nevidomí lidé 
s pokročilým šedým zákalem, kteří oční 
vyšetření dlouho odkládali. Slepota při-
tom není nutná. 

Věra Hlavničková 
oční oddělení 

Nemocnice Teplice, o.z.

Katarakta – šedý zákal
Nemocnice Teplice

Katarakta
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Na úvod je nutné si přiznat, že plodnost 
mužů má stále klesající tendenci. Prů-
měrný počet mužských pohlavních buněk 
(spermií) v populaci klesl za posledních 
50 let zhruba o 50 %!
V současné populaci je asi 15–20 % párů 
nechtěně bezdětných. Za neplodný je po-
važován takový pár (muž a žena), který 
nedosáhl těhotenství po dobu minimál-
ně 1 roku nechráněného pohlavního sty-
ku. u žen nad 30 let věku pak, pokud  pár 
nedosáhl otěhotnění po dobu minimálně 
½ roku.
Zahájení léčby neplodnosti páru se začí-
ná vyšetřením muže, resp. jeho spermatu 
– spermiogramem. Jedná se o jednodu-
ché, neinvazivní vyšetření, které muže 
nejméně zatěžuje. Během relativně krát-
ké doby je zjištěn stav mužovy plodnosti. 
teprve pak se přistupuje k vyšetřování 
ženy, což je pro ni zatěžující a nepříjem-
né. 
Muži přicházejí většinou na doporuče-
ní jednotlivých lékařů (gynekolog part-
nerky, urolog apod.). Jedná se o citlivou 
problematiku, proto jednání vyžaduje 
diskrétnost. Klient si domluví osobně či 
telefonicky termín odběru. Zároveň je po-
učen o nutnosti čtyřdenní pohlavní abs-
tinence před vyšetřením a je seznámen 
se způsobem odběru ejakulátu („autos-
timulací“ – což má většina mužů dobře 
„natrénováno“ minimálně z období pu-

berty…). V den odběru přichází na naše 
pracoviště, kde s laborantkou sepíše 
anamnézu a nahlásí počet dnů pohlavní 
abstinence. Alespoň před samotným od-
běrem by měla být samozřejmostí „intim-
ní hygiena“.

Pak následuje vyšetření lékařem. Násled-
ně odchází do odběrové místnosti, kde 
„aplikuje“/odevzdá sperma do připra-
vené odběrové nádobky, kterou obdržel 
od laborantky. Nádobku se spermatem 
předá k dalšímu zpracování.
Samotné vyšetření spermatu probíhá 
následovně asi 30 min. po odběru. Zá-
kladní vyšetření spermiogramu se skládá 
z makroskopické a mikroskopické části.

Začínáme makroskopickým vyšetřením 
(pohledem), to spočívá ve stanovení 
množství ejakulátu (min. 2 ml, průměr je 
asi 5 ml, ale bylo i 17 ml!!!), času v němž 
zkapalní (20–30 min.), určení konzisten-
ce a viskozity, barvy, PH a také případ-
ných příměsí (krev,…).

Mikroskopicky pak vyšetřujeme nativ-
ní čili přirozený, neupravený preparát, 
ve kterém se určí pohyblivost spermií, 
která se udává v relativních procentech. 
Spermie se podle Mc. Leodovy stupnice 
dělí na pohyblivé dobře, špatně nebo 
nepohyblivé. Výsledek se hodnotí násle-
dovně: 0 – nepohybují se, 1 – pohybují 
se na místě, 2 – pohybují se vlnovitě, 3 
– progresivně vpřed, 4 – rychlý a propul-
sivní pohyb vpřed. Počítání spermií pro-
vádíme v tzv. „thomově“ komůrce, což 
je speciální mřížka se stupnicí, ve které 
se pod mikroskopem hodnotí také jejich 
propulzivita. Dále se hodnotí aglutinace 
– shlukování a pak morfologie – jak sper-
mie vypadá a případné její deformace. 
Na závěr se též hodnotí případná přítom-
nost dalších buněk, epitelií apod.

Hodnoty zdravého jedince jsou tyto. 
Objem ejakulátu je 2 a více ml. Koncen-
trace spermií je více než 20 mil./1 ml. 
Morfologicky musí být min. 50 % spermií 
zdravých a progresivně se pohybujících 
vpřed. 

Na základě výsledku vyšetření je stano-
ven další diagnostický a terapeutický po-
stup.

Na závěr následuje několik doporučení 
toho, co dělat pro správnou tvorbu zdra-
vých spermií a také, čeho se vyvarovat. 
Blahodárně působí především pravidelný 
pohyb, volné prádlo a oblečení a dosta-
tečný příjem vitamínů. Negativně naopak 
působí kouření a častá konzumace al-
koholu, samozřejmě užívání drog, časté 
saunování a v přehnané míře i cyklistika. 

Jindřiška Petržílová, Markéta Drncová, 
Věra Berounská, Bc. Pavel Filip 

Masarykova nemocnice, o.z.  
foto zdroj internet

 Testování mužů čili spermiogram
Masarykova nemocnice

placená inzerce

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

inzerce A5.ai   20.10.2009   23:42:25

 

taNečNík yemi daroval NovorozeNcům   
25.000 kč

Dne 14. června 2010 v 10.00 hodin se 
uskutečnila, na novorozeneckém oddě-
lení Krajské zdravotní, a.s. – Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 
návštěva tanečníka yemiho a manažera 
společnosti JAD Company Praha. Setká-
ní proběhlo za účelem předání spon-
zorského daru v hodnotě 25 tisíc korun 
pro malé pacienty. Předání se zúčastnil 
MuDr. Petr Janec, primář novorozenec-
kého oddělení Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem.

tiskové a organizační oddělení KZ, a.s.
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Cestování a cestovatelé

Po dvanáctihodinovém letu z německého 
Frankfurtu ostrov Mauricius skýtá zaslou-
ženou odměnu. Dubnové počasí mávnu-
tím kouzelného proutku vyměníte rázem 
za prosluněnou pláž bílých písků. V tento 
termín, končící sezóny, nabízí ostrov na 
své západní straně, poloprázdné pláže 
s nabídkou klidu a pohody. Kdo vyletěl 
z chladné přelidněné evropy za místem 
teplého odpočinku, nemohl zvolit lépe.
První překvapení po výstupu z letadla ne-
bylo moc optimistické. Bylo časné ráno 

a v dusném klimatu právě hustě pršelo. 
„to je ta slunná dovolená, po letošní pro-
tažené zimě? to jsme opravdu utratili své 
úspory jen za teplejší déšť a zamračenou 
oblohu jako u nás doma?“, byly naše prv-
ní nevyřčené otázky.
„tady prší jen dnes a tady na letišti“ 
s úsměvem „rozptýlila“ naše obavy ze 
zkažené dovolené delegátka německé 
cestovky. A ona to byla pravda. Byl to prv-
ní a předposlední déšť našeho pobytu na 
Mauriciu (podruhé krápalo při našem od-
letu a to opět na letišti za deset dnů).
Byla sobota a začínaly Velikonoce. tak 
jako u nás i zde se domácí vyrojili ze 
svých domovů k víkendovým radován-
kám. Pod pojmem českého mravenčího 
hemžení jsem s obavami sledoval nabi-
tou „lidopláž“ pro veřejnost, která byla 
v sousedství našeho hotelového resortu. 
Vyškolen chováním naší populace, jsem 
sledoval s obavami to lidské hmžení ko-
lem. V lesíku na pokraji pláže se uskupo-
valy rodinné klany místních kreolských 
rodin s počtem 15 členů (dětí a dospě-
lých) a u mne rázem vyvstanul problém se 
strachem o naši bezpečnost. tady bude-
me trávit deset dnů v klidu a odpočinku? 
Mé obavy byly však naprosto zcestné.
S „Mácháčem“ se to nedalo naprosto 
srovnat. Celá místní populace se bavi-
la naprosto odlišně. Od časného rána 

posedávali v celých skupinkách tátové 
s dětmi ve vodě, dováděli s nimi a matky 
sledovaly, pokud nebyly s nimi ve vodě, 
vše od přípravy jídla. tolik (cca 2.000) 
pohodových lidí pohromadě na jednom 
místě jsem ještě v životě neviděl. Dokon-
ce jsem se po prvních opatrných krocích 
odvážil mezi ně a s naprostou samozřej-
mostí odpovídal na vstřícné a zdvořilé 
Bon jour, Good morning, sa va ….? Byli 
přátelští, nevtíraví a ochotní ke komuni-
kaci bez vedlejších úmyslů. Nechávali se 

ochotně fotit, věděli i o českých fotbalis-
tech a nebylo jim zatěžko pomoci i s in-
formacemi o ostrově. Byl jsem, po zku-
šenostech s našimi nepřizpůsobivými 
občany a lidmi jiných národností, velmi 
mile překvapen. 

Prodavačka perel a šátků Manuela na 
naší pláži byla dalším překvapením. 
Vždy každé ráno obešla slunící se hosty 

Mauricius, ostrov klidu a pohody

Mauricius

se svým zbožím na ruce a všechny slušně 
pozdravila. Pozvala je ke svému sluneč-
níku, aby si prohlédli její zboží, až budou 
unaveni ze slunění. to jí také zajistilo je-
jich ochotu a zájem o její služby. Nebyl to 
klasicky obtěžující, vtíravý prodej cetek 

všeho druhu (viz. středozemní rekreační 
střediska). Snad také proto jsme se blí-
že seznámili a nakonec jsme, v duchu 
výměny informací o vaření u nás a na 
Mauriciu, přijali pozvání do jejich domu. 
Dostalo se nám nových informací o pří-
pravě pokrmů s curry, tamarinu a moř-
ských plodů v této oblasti. Oba manželé, 
ona obchodnice s dárkovými předměty 
a perlami i on, řidič autobusu, byli velmi 
příjemní hostitelé. Byli jsme asi jediní, 
kdo o místní opravdový kolorit projevi-
li zájem, protože naše paní Mannu byla 
z naší návštěvy opravdu nadšená. Větši-
na hostů se zdržuje jen ve svých hotelo-
vých resortech. Při svém pobytu jsme se 
dostali i na výlet katamaránem a i to stá-
lo za to. Během plavby na moři jsme byli 
opečováváni palubním stewardem, který 
dohlížel na náš pitný režim. Při první za-
stávce, kdy se „šnorchlovalo“ z lodi, nám 
připravil hromadu steaků. Druhá pauza 
po průběžné plavbě zálivem, se sledo-
váním delfínů, proběhla na banánovém 

ostrově, kde se „mořeplavci“ občerstvili 
z kokosových ořechů a nakoupili něco 
suvenýrů z mořských hlubin. Návrat pak 
byl opět ve znamení pirátských koktejlů, 
značně dotovaných třtinovým rumem, 
který je zdejším produktem. 

Za zmínku dalších dvou atrakcí tohoto ze-
leného ostrova jistě stojí například výro-
ba soli. V několika na sebe navazujících 
mělkých nádržích se nechává postupně 
vysychat, od nečistot vyfiltrovaná mořská 
voda, kdy v poslední nádrži se již hrab-

ly shromažďuje krásně bílá hrudkovaná 
sůl. ta se pak po posledním vyčištění 
připravuje k prodeji a expedici. Druhou 
atrakcí, která potěší po vysilujícím sluně-
ní, je zoologická zahrada ve stylu safari 
Gazella. V džípech, na čtyřkolkách nebo 
dvoukolkách Segway můžete sledovat  
obrovské želvy, stáda srnčí zvěře, divoká 
prasata, zebry nebo například antilopy. 
Vše z bezprostřední blízkosti. Zebry si 
můžete i pohladit. Doporučujeme jízdu 
na dvoukolkách, protože jsou nejen tiché 
(oproti hlasitým a zvěř plašícím čtyřkol-
kám), ale i samotná jízda je zážitkem.
O ostrově Mauricius a jeho krásách, li-
dech i kultuře se dá napsat mnoho strá-
nek a nebylo by to jen z pohledu jedno-
rázového turisty toužícího po plážích, 
večerních zábavách či laciných obcho-

dech. Mauricius je třeba hlavně navštívit. 
Za nás, kteří jsme ho navštívili, ho může-
me jen doporučit a to nejlépe mimo hlav-
ní sezónu, kdy je ještě hezké počasí. 

Mgr. Josef Rajchert 
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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
8. 9.–11. 9. 2010 Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému  

– část D – akce již naplněna
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.

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

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

14. 9.–7. 12. 2010 Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“ – kurz již naplněn KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
16. 9.–9. 12. 2010 Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“ – kurz již naplněn KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.

17. 9. 2010 Mezinárodní konference „Přenos živých operací“ KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
20. 9. 2010 Posturální terapie s důrazem na hluboký stabilizační systém II.  

– akce již naplněna
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.

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. 2010 Posturální terapie s důrazem na hluboký stabilizační systém II.  

– akce již naplněna
KZ, a.s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.

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.


