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Empatie a umění komunikovat
s pacientem je základ,
řekla nová hlavní sestra Oblastní nemocnice Kladno,
kterou se na základě výběrového řízení stala
od 1. června 2018 Mgr. Lenka Dohnalová.
Kladenská nemocnice pro Vás není
novým prostředím. Jak dlouho už zde
pracujete?
1. července to bude 5 let, kdy jsem
začala pracovat v Oblastní nemocnici
Kladno jako vrchní sestra na chirurgickém oddělení. Za tu dobu jsem se
stihla s nemocnicí seznámit a poznala
jsem spoustu nových lidí.
Jaká cesta vede k tak významné funkci, kterou hlavní sestra bezesporu je?
Po maturitě jsem pracovala ve Fakultní nemocnici Motol na chirurgické
klinice na lůžkovém oddělení i na JIPu.
Později na Klinice anesteziologie a resuscitace na anestezii a pak jako staniční sestra na lůžkovém resuscitačním
oddělení. Poté jsem působila 10 let
jako vrchní sestra na urologické klinice
a pak jako staniční sestra části pro dospělé na klinice neurochirurgie. Po 29
letech praxe jsem změnila působiště
a vybrala si Oblastní nemocnici Kladno,
kde jsem se vrátila k oboru chirurgie.
Byla z profesního hlediska razantní
změna přejít od pacienta k věčnému
papírování?
Je pravda, že se jedná o razantní
změnu, ale svoji práci jsem vždy viděla
jako součást zajištění provozu oddělení. I zde mám pocit, že svou prací přispívám k chodu nemocnice.
Nebude Vám chybět práce s pacientem?
Vždy, když jsem pracovala na vedoucí pozici, snažila jsem se mít částečný
úvazek na místě, kde jsem byla s pacientem v bližším kontaktu. V současné době pracuji jako všeobecná sestra
na Lékařské službě první pomoci. Je
to jiná práce a člověk „na vlastní kůži“
zjistí, jak praxe funguje.
Jaká je náplň Vaší práce a co je na Vaší
práci nejtěžší?
Jak už jsem zmínila, vším, co je náplní mé práce, se snažím přispívat k bezproblémovému chodu nemocnice ať je
to podílení se na systému schvalování
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objednávek, spolupráce na přípravě
přestavby další části nemocnice, ale
také sledování kvality práce nelékařského zdravotnického personálu. Jedním z nejtěžších úkolů je zajišťování
pracovníků na pozici všeobecné sestry. Věřím, že když naše nemocnice nabízí moderní vybavení, dobré zázemí
a v neposlední řadě přátelské prostředí, podaří se získat alespoň část chybějících sestřiček.
Od hlavní sestry se mimo jiné očekává
řízení ošetřovatelského a zdravotního
personálu. Kolik lidí ve „Vašem týmu“
vlastně je?
Oblastní nemocnice Kladno patří
k největším nemocnicím ve Středočeském kraji, a proto i počet všech, kteří
přispívají svou prací v péči o naše pacienty, není vůbec malý. Když uvážíme, že
se jedná o všeobecné sestry, praktické
sestry, ošetřovatelky, sanitáře, zdravotní laboranty v laboratořích, radiologické asistenty a další, tak je to vlastně
asi 800 zaměstnanců – tedy velká část
nemocnice.
Jsou některé služby, které kladenská
nemocnice nabízí, veřejnosti méně
známé?
V naší nemocnici se provádí zdra-

votní péče na vysoké úrovni. Ze zkušenosti z nemocnice, kde jsem pracovala dlouhou dobu, mohu říct, že v naší
nemocnici poskytujeme spektrum výkonů, které je srovnatelné s výkony fakultní nemocnice. Máme velkou výhodu, že na rozdíl od fakultních nemocnic
můžeme nabídnout pacientům dřívější
termíny vyšetření a operačních výkonů.
Co podle Vás patří k nejdůležitějším
dovednostem každé zdravotnické profese?
Myslím si, že mezi nejdůležitější dovednosti zdravotníka nepatří jenom
dovednosti, které se naučí ve škole
a na dalších vzdělávacích akcích, kterými prochází vlastně po celou dobu své
praxe, ale dovednosti, bez kterých tuto
práci nelze vykonávat, jako je empatie
nebo umění komunikace s pacientem.
Komunikovat s člověkem, který má
zdravotní problém, mnohdy komplikované vztahy doma, v práci a podobně,
je velmi složité umění, které se nedá
naučit jenom ve školních lavicích, ale
je budováno postupně s rozvíjením
vlastních zkušeností a získáváním zkušeností z praxe kolegů.
Setkávají se někdy zdravotníci s extrémními situacemi, kdy se pacient
chová nevhodně?
Každý zdravotnický pracovník se během své praxe setkal s extrémní situací, kdy se nedaří s pacientem v klidu
komunikovat. Extrémní situace vznikají
většinou s pacienty, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
Bohužel počet těchto pacientů stoupá a navyšuje se také jejich agresivita.
Není výjimkou, že zdravotníky i fyzicky
napadnou. To je pro zdravotníka vždy
velmi stresující situace, kdy vypjatou
situaci mnohdy musí řešit i policie.
Chtěla jste být zdravotní sestra už jako
malá?
Jako malá jsem chtěla pracovat jako
paní učitelka v mateřské škole nebo
jako sestřička v jeslích, ale možnosti v té době byly „politicky“ omezené,
a tak jsem šla studovat střední zdravotnickou školu obor zdravotní sestra.
A nikdy jsem nelitovala!
Jak se stará o své zdraví hlavní sestra?
Jsem si vědoma toho, že o svoje
zdraví se nestarám tak, jak bych měla,

ale pokusím se to změnit! 

www.nemocnicekladno.cz

Kladenská nemocnice

úspěšně obhájila akreditaci
Oblastní nemocnice Kladno v květnu opět podstoupila externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných
zdravotních služeb, ve kterém uspěla
a obhájila tak na další tři roky Certifikát kvality a bezpečí. Získání
certifikátu je důkazem, že
nemocnice je po všech
stránkách schopna se
o své pacienty postarat
na odpovídající úrovni
kvality a zajistit jim bezpečné prostředí.
Akreditační šetření provedla Česká
společnost pro akreditaci ve zdravotnictví dne 15.5.2018. Komise hodnotila systémové nastavení klíčových
procesů a plnění národních hodnotících standardů ve všech zdravotnických i nezdravotnických provozech
nemocnice.
Získáním certifikátu to nekončí
„Nemocnice prokázala, že má efektivně nastavený systém kontinuálního zvyšovaní kvality a bezpečí, který
se odráží v každodenní péči o naše
pacienty a není jen pouhou formalitou. Klade důraz na aktivní přístup,
systémové vyhledávání rizikových
procesů, pečlivé sledování a hodnocení indikátorů kvality včetně nežá-

doucích událostí. Dbá na důsledné
nastavení účinných preventivních
a nápravných opatření,“ řekla Bc. Eva
Drahorádová, která měla zajištění
celé akreditace na starosti.
„V rámci zlepšování kvality probíhají v nemocnici
pravidelné interní audity zaměřené především
na rizikové činnosti, jako
jsou manipulace s léčivými přípravky, vedení
zdravotnické dokumentace,
dodržování hygienických postupů
z důvodu prevence přenosu nemocničních nákaz, bezpečnostní audity
a další,“ přiblížila obsah hodnocení
RNDr. Renata Podstatová, jednatelka
a konzultantka České společnosti pro
akreditaci ve zdravotnictví.
Získáním samotného certifikátu
celý proces ale nekončí. Trvale musí
být rozvíjen a zdokonalován tak, aby
nemocnice každé tři roky obhájila, že
kvalitu péče dokáže nejen udržet, ale
dále zvyšovat.
Nemocnice 21. století
„Kvalita a bezpečná péče o pacienty je v Oblastní nemocnici Kladno
prioritní oblastí a laťka je zde nastavena vysoko. Kladenská nemocnice
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je kvalitní a moderní nemocnice 21.
století a právem může být považována za »dobrou značku«,“ řekla při
předávání certifikátu RNDr. Renata
Podstatová.
„Za opětovné získání certifikátu
patří velké poděkování všem zaměstnancům kladenské nemocnice, kteří
se tou největší měrou podílí na udržení a rozvoji poskytování kvalitní
a bezpečné péče našim pacientům,“
doplnil předseda představenstva Oblastní nemocnice Kladno MUDr. Petr
Polouček, MBA.
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s dolními končetinami trápí řadu z nás, a že není něco v pořádku, poznáte
 Potíže
poměrně snadno. Příznaky, jako jsou těžké nohy, křeče, brnění, otoky, pálení
nebo bolest nohou, mohou totiž ukazovat například na vážné potíže s cévami
a rozhodně se je nevyplatí podceňovat!

Trápí Vás křečové žíly?
Bolí Vás nebo Vám otékají nohy?
Máme pro Vás řešení!
Způsoby ošetření křečových žil

Roli hraje životní styl i genetika
„Problémy se žílami patří k nejvíce
rozšířeným civilizačním chorobám.
Na vzniku žilních problémů se podílí
více faktorů. Většina z nich souvisí se
životním stylem, ale významnou roli
v rozvoji žilních poruch hraje také
dědičnost nebo zaměstnání, ve kterém lidé při své práci stojí. Nošení
kompresivních punčoch a užívání
léků přináší pouze zmírnění obtíží,
ale odstranění křečových žil je možné
pouze operativně,“ upozorňuje vedoucí lékař cévní chirurgie kladenské
nemocnice MUDr. Miroslav Dvořáček.
Cévní poradna Oblastní nemocnice
Kladno řeší:
• křečové žíly
• bércové vředy
• 	špatnou prokrvenost dolních končetin

• postižení krčních tepen
• 	nadměrné rozšiřování tepen – výdutě
• 	
problematiku cévních mozkových
příhod
Máme výborné výsledky
„Kladenská cévní chirurgie nabízí
konzervativní i chirurgickou léčbu žilní nedostatečnosti, ve které máme výborné dlouhodobé výsledky. Klademe
zvláštní důraz na komunikaci s klienty
a individuální přístup při diagnostice.
Důležitou roli hrají zobrazovací metody – ultrazvuk, CT angiografie, magnetická rezonance, klasická angiografie.
Zohledňujeme trend miniinvazivity
při výkonu, ovšem ne vždy je takový
postup vhodný. Sledování a dohled
nad pacienty, o které zde pečujeme,
je samozřejmostí,“ přiblížil léčebné
metody MUDr. Miroslav Dvořáček.

Jedním ze způsobů ošetření křečových žil v kladenské nemocnici je chirurgická operace. Provádí se podle
rozsahu postižení v lokální, svodné
nebo celkové anestezii. Principem
metody je odstranění žil pomocí chirurgických nástrojů. Doba rekonvalescence je závislá na rozsahu výkonu, lze však říci, že trvá průměrně 2-4
týdny. Většina výkonů se dnes provádí v rámci jednodenní chirurgie.

Případné dotazy a konzultace:
Cévní poradna
Oblastní nemocnice Kladno
Pavilon C2, 1. patro,
tel.: 312 606 640
MUDr. Miroslav Dvořáček
čtvrtek:
11.00–12.00 a 13.00–15.00 hodin
www.cevni-poradna.cz
MUDr. Petr Dvořák
úterý: 9.00–12.00 hodin
Další způsob ošetření je možný
tzv. miniinvazivními metodami, které
mají za cíl vrátit pacienta co nejdříve
do běžného života. Tyto metody jsou
časově nenáročně a nevyžadují žádný zvláštní režim před ani po zákroku. Patří mezi ně laser nebo pěnová
sklerotizace.
LASER
Jde o moderní metodu, která zaručuje skvělý kosmetický efekt a většinu případů lze ošetřit ambulantně.
Princip metody je založen na tzv.
studené koagulaci. Pomocí jehly je
do žilního systému zavedeno vlákno
s diodou. Přístroj pak vysílá laserový
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paprsek, který způsobí zatavení žíly.
Výhodou tohoto ošetření je malá
bolestivost, významné zkrácení rekonvalescence minimálně o polovinu v porovnání s klasickou operační
technikou. U tohoto typu výkonu je
nutno provést lokální anestezii.
PĚNOVÁ SKLEROTIZACE
Tajemství úspěchu této metody
spočívá v dokonalé znalosti oběhového systému s využitím ultrazvukového vyšetření. Cílem je eliminovat
počet klasických operací křečových
žil na nezbytné minimum.
Princip zákroku je velmi jednoduchý a jde o nejméně invazivní a časově nenáročný způsob ošetření.
Principem této metody je vpravení
sklerotizační emulze do žíly, ve které
dojde k chemické reakci, která vyvolá
zánět s následnou trombózou. Postupně se takto změněná žíla vhojí
a zmizí. Tato metoda je vhodná k terapii nehojících se žilních bércových
vředů, křečových žil dolních končetin a oblasti pánve nebo metličkových varixů dolních končetin. Pacient
po takovém výkonu není prakticky
nijak významně omezen, ihned se

může vrátit do práce. Po výkonu se
nedoporučuje pouze solárium (4-6
týdnů), dlouhé stání či sezení s pokrčenou končetinou. Naopak je vhodná, a doporučuje se, pohybová aktivita. V mnohých případech není nutná
ani elastická komprese.
Jak můžeme nohám ulevit?
„Nejlepší prevencí vzniku křečových žil je zdravý životní styl, správný

jídelníček, redukce tělesné hmotnosti, výluka kouření nebo i dostatek
pohybu. Vhodným sportem může být
například plavání či jízda na kole. Při
dlouhém sezení je dobré podpořit
lepší cirkulaci krve v dolních končetinách jejich procvičováním. Nohám
prospívá i jejich střídavé sprchování
teplou a studenou vodou, kdy studenou vodou by se mělo vždy i končit,“
radí MUDr. Miroslav Dvořáček.


PŘEDEPSAL VÁM LÉKAŘ ZDRAVOTNICKOU POMŮCKU
NEBO POTŘEBUJETE PORADIT S JEJÍM VÝBĚREM?
NAVŠTIVTE ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO
SORTIMENT NABÍZENÉHO ZBOŽÍ:
ortézy, bandáže, berle, hole | nástavce na vany a WC | vozíky
chodítka | pomůcky při inkontinenci | stomické pomůcky
zdravotní obuv | a mnoho jiných...
OTEVŘENO: PONDĚLÍ - PÁTEK od 8.00 do 16.00 hodin
VOLEJTE: 312 606 191
www.nemocnicekladno.cz
EMAIL: lekarna.nkladno@gmail.com

www.nemocnicekladno.cz
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příležitosti Mezinárodního dne porodních asistentek
 Upořádalo
Gynekologicko-porodnické oddělení
Oblastní nemocnice Kladno „Den otevřených dveří“.

Porodnice přivítala

vídala na všechny otázky ohledně
kojení. Součástí akce byla i prezentace produktů firem Hartmann, HIPP
a Happy Baby.
Komunikace s rodičkou
je základ

(na)stávající maminky

„To, že je práce porodní asistentky velmi náročná a zodpovědná,
není jen pouhá fráze. To, jaký naváže
vztah s rodičkou, její profesní zkušenosti a vlídné slovo, hraje velkou
roli při každém porodu. Zážitek z porodu nám zůstává ve vzpomínkách
celý život. Proto se s celým týmem
porodnice snažíme, aby tyto vzpomínky byly pro maminky ty nejhezčí
a hlavně, abyste Vy i Vaše miminko
odcházely z naší porodnice zdravé
a spokojené,“ říká vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení
kladenské nemocnice Mgr. Kateřina
Jeništová.
Aby se maminky cítily jako doma
Kladenská porodnice byla plně
zrekonstruována v roce 2012. Všechny porodní pokoje jsou zařízené tak,
aby se co nejvíce přiblížily domácímu prostředí. Díky přirozenému prostředí jsou rodičky psychicky i fyzicky
uvolněné a porod tak probíhá klidněji a s nižním rizikem možných komplikací.

Zvány byly všechny nastávající maminky, které u nás chtějí rodit, jejich
blízcí nebo i maminky, které v naší
porodnici již rodily a chtěli se podělit o své zkušenosti. Setkání se uskutečnilo 4. května 2018 v Závodním
klubu nemocnice Kladno a o rady se
přišly podělit i naše bývalé „porodní
báby“, které přišel pozdravit primář
gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Petr Ullrych a předseda
představenstva kladenské nemocnice MUDr. Petr Polouček, MBA.
Maminky se zkušených porodních
asistentek mohly zeptat na cokoliv, co je ohledně porodu zajímalo,
mohly si vyzkoušet resuscitaci dítěte, dozvěděly se, jaké služby kladenská porodnice nabízí a po skupinkách si i prohlédly porodnické
oddělení, porodní boxy i operační
sál. Připravena byla i laktační poradkyně, která přítomným odpo-
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Nejdůležitější je zajištění bezpečí
pro matku i dítě
„Hlavním důvodem, proč rodičky
vyhledávají kladenskou porodnici, je
právě individuální přístup s respektováním přání, potřeb a představ
každé rodičky s ohledem na zajištění bezpečí pro ni i její dítě. O tom,
že patříme k vyhledávané porodnici
v našem regionu, svědčí i každoroční
nárůst počtu porodů. Cítíme se jako
jeden tým pečující o spokojenou rodičku a zdravého novorozence,“ řekl
primář gynekologicko-porodnického
oddělení MUDr. Petr Ullrych.

„Naše rodičky si přebíráme do
péče a do naší těhotenské poradny
od ambulantních gynekologů již poslední měsíc před termínem porodu.
Mají pak možnost se lépe seznámit
s prostředím a s personálem. K porodu v naší nemocnici se není třeba registrovat, jako v řadě jiných porodnic.

Řadu let u nás probíhá každý měsíc
série předporodních kurzů pro nastávající maminky a jejich doprovod.
Letos jsme opět zavedli těhotenské
cvičení, které vedou naše zkušené
porodní asistentky a nastávající maminky si je velmi pochvalují,“ přiblížila
fungování oddělení jeho vrchní sestra.

r. 2013

1 144 porodů

r. 2014

1 193 porodů

r. 2015

1 226 porodů

r. 2016

1 229 porodů

r. 2017

1 247 porodů

V nejbližší budoucnosti nemocnici
čeká rekonstrukce oddělení šestinedělí, které umožní maminkám s dětmi výrazně zpříjemnit pobyt po porodu.


ZŮSTAŇTE AKTIVNÍ I V TĚHOTENSTVÍ
PŘIJĎTE SI S NÁMI ZACVIČIT!
❖
❖
❖
KDY:
KDE:

S KÝM:
CENA:

vhodné od 20. týdne těhotenství
naučíte se vhodné protahovací a
posilovací cviky, relaxační polohy
nacvičíte správné dýchání
každé úterý od 13:00 hodin
Oblastní nemocnice Kladno
budova M – tělocvična rehabilitace (přízemí)
s porodní asistentkou Hankou Salačovou
100,- Kč / hodina

Pro cvičení je nutná rezervace na
e-mailu: tehucvico@seznam.cz

O vhodnosti cvičení se vždy poraďte se svým gynekologem!

www.nemocnicekladno.cz
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Novorozené děti

budou hlídat
nové monitory dechu
3. května 2018 předala Nadace Křižovatka Dětskému
oddělení kladenské nemocnice 9 nových monitorů dechu
v celkové hodnotě 26 730 Kč, kde monitory z rukou dárců
převzala lékařka pověřená vedením oddělení, MUDr. Hana
Rázgová. Přístroje byly zakoupeny z finančního daru, který
poskytla společnost ALPIQ Generation (CZ) s.r.o.
Projekt, který má smysl
„Naše oddělení spolupracuje s Nadací
Křižovatka již mnoho let a čtvrtým rokem
ve spolupráci se společností ALPIQ Generation. Za tuto dobu bylo našemu oddělení předáno 26 monitorů v celkové hodnotě více než
80 tisíc korun. Monitor dechu Babysense hlásí
jakékoliv nepravidelnosti dechu a stavy bezdeší miminka. V případě těchto obtíží okamžitě spustí alarm, který přivolá dospělého, který
může poskytnout dítěti včas první pomoc. Na našem oddělení máme zajištěna monitory dechu všechna
novorozenecká lůžka, lůžka na JIP i kojeneckém oddělení,“
přiblížila využití monitorů dechu MUDr. Hana Rázgová.
„Naše společnost podporuje Nadaci Křižovatka a její
projekt „Maminko, dýchám“ již od roku 2011 a v naší podpoře tohoto projektu hodláme i nadále pokračovat, protože
jsme přesvědčeni o jeho smysluplnosti a potřebnosti,“ říká
Milan Prajzler, generální ředitel společnosti ALPIQ Generation, která v Kladně a ve Zlíně provozuje moderní zdroje
na výrobu elektřiny a tepla.
„Hlavní činností Nadace Křižovatka je zprostředkování
monitorů dechu pro miminka mezi dárcem a nemocnicí.
Oslovujeme firmy, instituce či společnosti a díky jejich fi-

nanční podpoře zajišťujeme postupné obnovování těchto
citlivých přístrojů v nemocnicích v téměř v celé ČR,“ popsala Miloslava Stibůrková, regionální manažerka Nadace
Křižovatka pro Čechy.
O Nadaci Křižovatka
Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí
veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice
a porodnice monitory dechu Babysense, který
je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR
jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy.
O projektu „Maminko, dýchám“
Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit
české nemocnice a jejich porodnická, novorozenecká a JIP
oddělení monitory dechu pro každé lůžko/miminko. Dále
pak umožnit rodičům vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým
děťátkem domů.

Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý –
stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace:
• Konto Nadace Křižovatka:
7608414/0600 (MONETA Money Bank)

• Konto veřejné sbírky „Maminko, dýchám“:
4010040100/6800 (Sberbank CZ)

Letošní plesovou sezónu zakončil 5. ples zdravotníků
Večer plný tance, hudby a zábavy
si v Domě kultury Kladno mohli užít
všichni, kteří přišli na 5. ples zdravotníků pořádaný Oblastní nemocnicí
Kladno. Slavnostní zahájení provedl
předseda představenstva kladenské
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nemocnice MUDr. Petr Polouček, MBA,
kterému předal slovo moderátor celého plesu Zdeněk Vrba.
O hudbu k tanci se po celý večer staral orchestr OH BAND a v malém sále se
přítomní mohli odvázat s DJ ROCKSTAREM. Zpestřením programu bylo bezpochyby vystoupení skvělých mladých
tanečníků Tomáše Rady a Veroniky Liškové, kteří předvedli výběr standardních i latinskoamerických tanců.
Hlavními hvězdami večera se stali Petr Kolář a kytarista Ondřej Pátek.
Skvělá atmosféra při jejich vystoupení přiměla publikum nejen tančit, ale
místy i zastoupit Petra Koláře při zpěvu

jeho největších hitů. Užít si mohli přítomní i tradiční vystoupení Petra Šišky
se skupinou Legendy se vrací.
Pokud jste letošní 5. ples zdravotníků nestihli, budeme se na Vás těšit
v příštím roce!


www.nemocnicekladno.cz

tlustého střeva je v České republice druhým nejčastějším nádorem
 Rakovina
vůbec. U mužů jí předchází rakovina plic, u žen rakovina prsu. Úmrtnost na toto

onemocnění je poměrně vysoká, příčinou je ve většině případů situace, kdy bylo
onemocnění odhaleno v pozdním stádiu.

Koloskopie jako prevence
proti rakovině

Jak poznat rakovinu tlustého střeva a jak probíhá diagnostika a léčba?
Více nám téma přiblížila vedoucí lékařka Gastroenterologického a endoskopického centra Oblastní nemocnice Kladno MUDr. Helena Hlavová.
Lidé se často bojí podstoupit
screeningová vyšetření, protože mají
obavy z toho, že odhalí závažné onemocnění. Návštěvu lékaře oddalují,
a to pak může mít fatální důsledky.
Je třeba vždy myslet na to, že včasné
odhalení nemoci vám může zachránit život!

Co způsobuje rakovinu?
K rizikovým faktorům patří sedavý
způsob života, nadváha a nezdravé
dietní zvyklosti, jako je vysoký příjem
živočišných tuků, červeného masa,
uzenin, smažených jídel a alkoholu,
v našich podmínkách zejména piva,
a také malý přísun ovoce a zeleniny
a v nich obsažené vlákniny. Výskyt rakoviny tlustého střeva narůstá s věkem, významně pak po padesátém
roce života. Dbát na prevenci by měli
obzvláště lidé, kterým se v rodině rakovina již vyskytla.

sou odstraněny, se v průběhu několika let mohou přeměnit ve zhoubný
nádor. Podstata prevence spočívá
ve vyhledávání jak těchto polypů, tak
eventuálně i časných stadií rakoviny
u bezpříznakových pacientů ve věku
nad 50 let.
Prevence? Zdravá strava a test
na krvácení

Základním testem je test na přítomnost mikroskopického krvácení do stolice, který pacient dostane
zdarma u praktického lékaře či gynekologa. Od 50. do 54. roku 1x ročně,
od 55 let pak 1x za dva roky. Existuje
možnost zakoupit jej i v nemocniční
lékárně. V případě pozitivity testu
je vhodné podstoupit endoskopické
vyšetření, tzv. koloskopii. Pokud si
pacient přeje, je možno tzv. preventivní koloskopii podstoupit 1x za 10
let i bez provedení výše uvedeného
testu.
Endoskopická vyšetření se provádějí v Centrech pro screeningová
vyšetření kolorektálního karcinomu,
která musejí splňovat poměrně přísná kritéria a kterých je v naší republice několik desítek.
Počet vyšetření roste
Jedno z center je od začátku zavedení programu i v Oblastní nemocnici Kladno. V současnosti je oddělení
gastroenterologie umístěno v budo-

Zabiják ve střevech
Největší část nádorů vzniká ze
slizničních polypů, které pokud nej-

www.nemocnicekladno.cz

vě Centra akutní medicíny (CAM) a je
vybaveno špičkovou endoskopickou
technikou. Vyšetření probíhají v klimatizovaném prostoru a provádí je
velmi milý a profesionální personál. Intravenózní případně inhalační
analgosedace (podání kombinace
léku proti bolesti a léku na uklidnění) je samozřejmostí. Po dohodě je
možná i celková anestezie s možností dospání na monitorovaném lůžku
v dospávacím pokoji.
Ročně provede Gastroenterologické a endoskopické centrum v Oblastní nemocnici Kladno asi 300 – 400
preventivních vyšetření a jejich počet
stále narůstá. V drtivé většině případů provádíme rovnou i odstranění
polypu, pokud je přítomen. Výsledek
koloskopie se pacient dozví ihned
po vyšetření.
Včasné odhalení Vám může
zachránit život!
Objednat se můžete ve všední den
od 7:00 do 15:00 na telefonním čísle:
312 606 289 nebo na e-mailové adrese: endoskopiekladno@gmail.com,
na které Vám rádi zodpovíme veškeré
Vaše dotazy. Pacienti se mohou také
přijít domluvit nebo na cokoliv zeptat
přímo na recepci Gastroenterologického a endoskopického centra v budově CAM. Bude se jim zde věnovat
milý personál, který může rovnou
poskytnout i rady a informační materiály se stručnou přípravou k jednotlivým vyšetřením.
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mozková příhoda bývá vnímána jako
 Cévní
onemocnění seniorů, a proto se hodně lidí mylně
domnívá, že se jich netýká. Avšak stále častěji
není vzácností potkat v rehabilitačních centrech
i čtyřicátníky s touto diagnózou.

Mozková mrtvice

se může týkat i Vás
Nejmodernější péče na světové
úrovni
Cévní mozková příhoda je po srdečním infarktu druhou nejčastější
příčinou úmrtí v České republice,
a pokud není ihned rozpoznána
a léčena, způsobí trvalé neurologické postižení, případně i smrt. Již osm
let je Oblastní nemocnice Kladno
akreditovaným Centrem vysoce specializované péče o pacienty s cévní
mozkovou příhodou a postupně se
stalo jedním z největších specializovaných center v České republice.
Tým zkušených odborníků tu nabízí nejmodernější péči na světové
úrovni. Během osmi let bylo s cévní mozkovou příhodou v kladenské
nemocnici léčeno více než 4,5 tisíce

pacientů. Centrum se specializuje především na mozkové příhody
způsobené ucpáním mozkových tepen – tzv. ischemické cévní mozkové
příhody, které z celého počtu mrtvic
tvoří až 90%.
Příznaky a následky mozkové
příhody
Při náhlé cévní mozkové příhodě
dochází k poškození mozku v důsledku uzavření vyživující cévy krevní
sraženinou nebo následkem prasknutí cévy a zničení mozkové tkáně
krvácením. Mozkové buňky vystavené nedostatku kyslíku a živin nebo
tlaku krve po několika hodinách
odumírají. Je proto důležité jednat
rychle, abychom snížili riziko nevrat-

ného poškození a dlouhodobého
fyzického a psychického postižení.
Čím dříve se tedy zahájí účinná léčba, tím větší je šance ovlivnit průběh
a následky nemoci.
Příznaky svědčící pro toto onemocnění jsou rozpoznatelné i pro
laika – člověk s akutní mrtvicí má
náhle vzniklé poruchy hybnosti
zpravidla na jedné polovině těla,
může mít pokleslý koutek. Zásadní
bývají poruchy řeči. Můžou se přidat
i poruchy zraku, poruchy citlivosti nebo zmatenost. Někdy pacient
nemusí mít žádné z těchto příznaků a stěžuje si jen na bolesti hlavy,
závratě nebo zvrací. Bohužel ve výjimečných případech se naopak
může mozková mrtvice projevit náhlou poruchou vědomí nebo dokonce úmrtím.
Jak zvýšit šanci na uzdravení
z cévní mozkové příhody
Nejdůležitější je i při podezření na cévní mozkovou příhodu včas
zavolat záchrannou službu. Současná léčba, prováděná ve specializovaných centrech, je schopna vrátit
zpět do aktivního života více jak 40%
všech správně a hlavně včas léčených nemocných.
Aby se pacient mohl úspěšně zotavit, musí být akutní léčba vždy následována adekvátním ošetřovatelským přístupem a také rehabilitací.
Zde je nenahraditelná péče specializovaných sester, pacienti s poruchou hybnosti vyžadují každodenní
fyzioterapii a často i logopedii. Následná péče často probíhá na rehabilitačním oddělení za účasti i ergoterapeutů a psychologů.
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Prevence mozkové příhody
Jak první tak i případně následné mozkové příhody velmi závisí
na přístupu každého z nás, protože
mozkové příhodě se dá z velké části
předcházet vhodným životním stylem. Rizikovými faktory cévní mozkové příhody jsou hlavně kouření, neléčený vysoký krevní tlak, cukrovka,
vysoká hladina cholesterolu v krvi
a obezita. Obzvláště lidé, u nichž se
mozková mrtvice vyskytla v rodině,
by měli pravidelně chodit na preventivní prohlídky, aby se rozvoj
případných rizikových faktorů včas
zachytil. Pokud již k mozkové příhodě dojde, pacient je důkladně dovyšetřen a je nastavena dlouhodobá
preventivní léčba.
Léčba mozkové mrtvice na Kladně
„Nejmodernější léčbou současně
léčíme více jak 95% pacientů s mrtvicí do jedné hodiny od příjezdu
do nemocnice. Počet akutně ošetřených pacientů, který vysoko přesahuje republikový průměr, by nebyl
možný bez zavedení série moderních postupů a díky profesionálnímu
mezioborovému přístupu ze strany
Záchranné zdravotnické služby Středočeského kraje a ostatních odborností v rámci nemocnice. Dobře nastavený systém výrazně zvýšil počet
uzdravených pacientů ze 13% v roce
2013 na současných 52%. Mozková
mrtvice se tak stala nemocí, která
se dá léčit i vyléčit,“ uvádí vedoucí
iktového centra kladenské nemocnice MUDr. Richard Brzezny, Ph.D.
I přes výrazné úspěchy je ale objem pacientů, kteří se k účinné léčbě nedostanou, stále velmi vysoký.
Jedná se hlavně o pacienty, kteří se
do nemocnice nedostanou včas. Mozek je tkáň nejvíce náchylná na nedostatek kyslíku. Pokud se v hlavě
ucpe tepna a pacient dorazí do nemocnice pozdě, změny na mozku
jsou již často při příjezdu do nemocnice nezvratné. „Nyní se jedná
o více jak 2/3 všech ischemických
cévních mozkových příhod. Toto číslo je menší než v řadě jiných regionů
v ČR. Nicméně jak roste úspěch nových léčebných postupů, trápí lékaře
stále více, že se účinná léčba nedo-

stane včas všem nemocným“ podotýká vedoucí kladenského iktového
centra.
I z tohoto důvodu se kladenská
nemocnice ve spolupráci se Záchrannou zdravotnickou službou
Středočeského kraje rozhodla zorganizovat sérii informačních akcí,
jejichž cílem bude zvýšit informovanost jak široké veřejnosti, tak zdravotnických odborníků v rozpoznání a ošetření náhle
vzniklé mozkové příhody s cílem zvýšit podíl pacientů, kteří
se dostanou včas
k moderní léčbě.
Kampaň od
startovala již
10.5.2018 semi
nářem pro odborníky z nemocnice a její
spádové oblasti. Následně se
18.5.2018
konala,
i v rámci Světového dne
boje proti mozkové mrtvici, ve vestibulu kladenské nemocnice informační akce pro veřejnost, která byla
zaměřená na vysvětlení základních
příznaků cévní mozkové příhody.
Zájemcům MUDr. Richard Brzezny
provedl i skríningové sonografické vyšetření přívodných mozkových
tepen. Díky vyšetření byli zachyceni
2 pacienti se zásadním zúžením nebo
uzávěrem magistrálních mozkových
tepen. Tito pacienti byli objednání
k dalšímu dovyšetření a k nastavení
adekvátní léčby. Lze předpokládat,
že u zmíněných pacientů proběhlá
akce povede ke správnému řešení

a tím se jim významně sníží riziko
možné mozkové příhody. „Jsme přesvědčeni, že podobné akce mají svůj
významný smysl pro veřejnost a plánujeme do budoucna vše v podobném duchu pravidelně opakovat,“
uvedl vedoucí kladenského iktového
centra MUDr. Brzezny.

Pro získání bližších informací doporučujeme obrátit se například
na internetové stránky nadačního
fondu Čas je mozek (www.casjemozek.cz) nebo mezinárodního projektu Angles Initiative (www.angels-initiative.com). To, co vás o mrtvici
zajímá, naleznete i na stránkách Iktového centra Oblastní nemocnice
Kladno (www.iktovecentrum.cz). 

Co by měl každý vědět o mozkové mrtvici
• Mrtvice je nemoc, která se dá léčit a vyléčit!
•	Většina mozkových mrtvic se projeví jedním nebo všemi třemi
základními příznaky:
- Ochrnutí končetin
- Porucha řeči
- Pokles lícního koutku
•	S voláním na 155 neotálejte! Až 70 % pacientů se zcela zotaví, pokud je léčba zahájena do 1 hodiny od vzniku příznaků. K zahájení
léčby má pacient od vzniku příznaků maximálně 6 hodin.

www.nemocnicekladno.cz
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Čekání na pohotovosti
se někdy vyhnout nelze
Na pohotovosti kladenské nemocnice je ošetřeno obrovské množství
pacientů a jejich počet neustále
stoupá. Mnozí chodí s banalitami.
Asi každý z nás už v životě zažil, že
musel z nějakého důvodu vyhledat
pohotovost. Nemocnice patří mezi
pracoviště, která po skončení běžné
pracovní doby pokračují v práci. Je
k dispozici svým pacientům i potom,
co běžné ambulance zavřou – od-

poledne, večer, v noci, o víkendu. Je
k dispozici těm, kteří potřebují akutní ošetření, protože jim hrozí vážné
zdravotní postižení nebo jsou dokonce ohroženi na životě. Je ale potřeba vědět, že mimo pracovní dobu
je samozřejmě výrazným způsobem

sníženo množství personálu, který
se o pacienty stará. Proto je trpělivost při čekání na ošetření, zejména
v době pohotovostních služeb, naprosto nezbytná.
Prioritu mají život ohrožující stavy
„Pacient na chirurgii musí čekat,
protože lékaři zrovna akutně operují,
na neurologii má samozřejmě pacient s akutní cévní mozkovou příhodou (mrtvicí) přednost před člověkem
s bolestmi zad, na interně
musí být pacient s infarktem
či srdečním selháním ošetřen dříve než ten, kdo má
vysoký krevní tlak apod. Zkušené zdravotní sestry a lékaři
vždy provádějí tzv. triáž, to
znamená rozdělení pacientů
podle závažnosti jejich stavu, na jejímž základě jsou
pak pacienti dále ošetřováni.
Nejprve jsou ošetřeni pacienti se život ohrožujícími stavy, poté pacienti
ve vážném stavu atd. Proto je vždy
možné, že i pacient, který přijde jako
první, je ošetřen jako poslední. Prioritu v ošetření nezajistí ani to, že pacienta přiveze vůz záchranné služby,“

vysvětlil náměstek pro léčebně preventivní péči MUDr. Marek Janka.
Zaplacením poplatku se čekání
nevyhnete
„Obecně platí, že pohotovostní služba slouží k ošetření pacientů
s akutně vzniklými obtížemi, jako je
krvácení, bolesti na hrudi, dušnost,
úrazy a celá řada dalších. Tato doba
není určena k léčení obtíží trvajících
v řádu dnů či týdnů, jak to bohužel
velmi často vídáme. Ani nově změřenou teplotu či škrábání v krku nemusí řešit lékaři ústavní pohotovostní
služby. K léčení takových obtíží jsou
určeny ambulance praktických lékařů
a ambulantních specialistů v jejich
běžné pracovní době. Je chybou si
myslet, že devadesátikorunový regulační poplatek je platbou za vyhnutí
se čekání a frontám v čekárnách,“ do
plnil MUDr. Marek Janka. 

Dětský den v Oblastní nemocnici Kladno
Krásné odpoledne plné dětského smíchu, zábavy, her
i divadla. Takový byl ve středu 30. května Den dětí, který spolu s Dobrovolníky pořádala Oblastní nemocnice
Kladno. Počasí nám přálo a děti si tak mohly užít bohatý
poznávací i zábavný program. Celou akcí všechny zúčastněné provázel spolek Taška Kladno s klaunem Honzou
Lukavským. Představili se zde HZS Středočeského kraje,
ZZS Středočeského kraje, Spolek evropských bojových
umění (S.E.B.U.), Canisterapie Kladno a s programem po-
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mohla i děvčata ze SZŠ a VOŠZ Kladno, Dobrovolnického
centra Kladno, o. s. a VZP ČR. Stranou nezůstaly ani děti,
které byly v naší nemocnici hospitalizovány. Za všemi se
zastavili psí kamarádi spolu s klaunem, který všechny děti
rozveselil a potěšil malým dárkem.
Občerstvení pro děti darovala firma La Lorraine, a.s.
a MB homemade s.r.o.
Všem, kteří dětem připravili krásně strávené odpoledne, patří velké poděkování!


www.nemocnicekladno.cz

14. Regionální konference Nejedlého Kladno
Dne 17.4.2018 proběhla již tradiční
akce – 14. ročník konference Nejedlého
Kladno na téma „Komplexní diagnostika – spolupráce laboratoře a klinika“.
Akce probíhala v příjemném prostředí přednáškového sálu restaurace Galerie Kladno. Odbornými garanty akce
byli MUDr. Jiřina Lukášková a Ing. Luděk
Šprongl, který byl i zodpovědný za zajištění přednášek. Akce se zúčastnilo
100 posluchačů z řad analytiků, lékařů,
zdravotních laborantů a dalších profesí.
Konferenci zahájil předseda představenstva Oblastní nemocnice Kladno
MUDr. Petr Polouček, MBA. Následně
přivítal účastníky jménem organizátorů
Ing. Luděk Šprongl a přešel k odbornému programu.
Úvodní přednáška MUDr. M. Vernera na téma „Nádory jako metabolické
onemocnění“ byla věnována komplexnímu pohledu na nádorová onemocnění na bázi nových vědeckých poznatků.
Následovala přednáška MUDr. H. Sedláčkové z Urologické kliniky FN Plzeň

„Výsledky fúzní biopsie a PHI“. Přednáška splňovala i téma konference,
kterým byla „Komplexní diagnostika – spolupráce laboratoře a klinika“,
neboť šlo o pohled ze strany kliniky.
Komplexní přehled stavu sledování
funkce pankreatu přinesla přednáška

MUDr. P. Kocny na téma „Testy exokrinní
funkce pankreatu – aktuální přehled“.
Na závěr dopoledního programu zaujala přednáška prof. A. Jabora „Diagnostika infekce v klinicky komplikovaných
situacích“ s odbočkami do historie
i umění.
Po přestávce na občerstvení byl za-

hájen odpolední program přednáškou
Mgr. J. Illnera „POCT ve velké nemocnici – řád nebo chaos?“. Ve svém sdělení
popsal organizaci vyšetření POCT ve FN
Motol. Následovalo sdělení dalšího
zástupce FN Plzeň prof. J. Racka „Kazuistiky – vnitřní prostředí“ i s otázkami pro posluchače. V další přednášce
„Možnosti praktického využití stanovení „1,5-anhydroglucitolu v diabetologii“ představil Ing. L. Šprongl nový
marker pro sledování pacientů s diabetem. MUDr. D. Obitková ve sdělení
„Moderní trendy ve výuce zdravotních
laborantů na FBMI ČVUT“ seznámila
auditorium s výukou zdravotních laborantů v bakalářském studiu na uvedené škole. Program uzavřela přednáška
Ing. L. Šprongla „Sžívání linek Cobas
a laboratoře ON Kladno“, kde popsal
zavádění linek Cobas 6000 a Cobas
8000 do provozu Klinické laboratoře
Oblastní nemocnice Kladno.
Již nyní se těšíme, co přinese poloju
bilejní 15. ročník.

Seminář Péče o pacienty
po cévní mozkové příhodě
Novým poznatkům i zcela praktickým zkušenostem v péči o pacienty
po cévní mozkové příhodě byl věnován
květnový celoústavní seminář.
Seminář se konal v posluchárně Oblastní nemocnice Kladno a navštívilo
ho velké množství záchranářů a lékařů napříč všemi obory zastoupenými
v nemocnici a její spádové oblasti.
MUDr. Marek Janka účastníky přivítal
a pronesl úvodní slovo. Náměstek LPP
Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje MUDr. Jiří Knor, Ph.D. zahájil seminář přednáškou na téma
„Přednemocniční péče o pacienty
s CMP ve Středočeském kraji“. Vedoucí lékař iktového centra Oblastní nemocnice Kladno MUDr. Richard Brzezny, Ph.D. hovořil na téma „Organizace
urgentní nemocniční péče o pacienty
s akutní CMP“ a primář Neurologické
kliniky 2.LF UK a FN Motol MUDr. Aleš
Tomek, Ph.D., FESO promluvil o „Sekundární prevenci ischemické CMP“. Celý
seminář zakončil vedoucí lékař koronární jednotky kladenské nemocnice

MUDr. Marek Janka přednáškou „Kardioembolizační CMP“. Partnerem akce
byla biofarmaceutická společnost Pfizer, která po skončení semináře zajistila i občerstvení.
Špičkové Iktové centrum kladenské
nemocnice
„Získáním statutu iktového centra
se kladenská nemocnice stala hlavním
poskytovatelem péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou v západní části
Středočeského kraje. Každým rokem se
počet pacientů ošetřených v nemocnici s touto diagnózou zvyšuje a získaná praxe se významně zrcadlí v nárůstu kvality péče. Abychom nadále
byli schopni nabízet služby na světové
úrovni, je nezbytné neustálé navyšování erudice všech odborností v této
problematice. Ke spolupráci a přednáškách na proběhlém celoústavním
semináři se nám podařilo přesvědčit
největší kapacity v jednotlivých zúčastněných oborech v čele s předsedou výboru Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS

www.nemocnicekladno.cz

JEP prim. Tomkem nebo náměstkem
pro LPP Středočeské záchranné služby
MUDr. Knorem. Přednášející nám nejen
přiblížili současné trendy v dané problematice, ale také předali i své letité
zkušenosti. Věřím, že v tomto na informace přeplněném odpoledni, měli
všichni posluchači neopakovatelnou
možnost načerpat co nejvíce vědomostí tak, aby se zlepšila spolupráce
na všech úrovních péče s cílem vrátit
každého pacienta s cévní mozkovou
příhodou co nejdříve zpět do aktivního života,“ zhodnotil celý seminář

MUDr. Richard Brzezny, Ph.D.
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Návštěva ministra zdravotnictví
v Oblastní nemocnici Kladno

Letos na jaře navštívil kladenskou nemocnici ministr zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch v doprovodu radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví JUDr. Roberta
Bezděka, CSc., ředitele Zdravotnické záchranné služby Středočeského
kraje MUDr. Martina Houdka a všech
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předsedů představenstev krajských
nemocnic. Návštěvu přivítal předseda představenstva kladenské nemocnice MUDr. Petr Polouček, MBA
a náměstek pro léčebně preventivní
péči MUDr. Marek Janka.
Setkání bylo věnováno aktuálním
tématům ve zdravotnictví. Diskutova-

lo se především o problémech, které
jsou společné všem krajským nemocnicím, zejména o personální situaci,
postgraduálním vzdělávání, zajištění
lékařské pohotovostní služby a úhradách za zdravotní péči. Součástí programu byla také prohlídka areálu nemocnice a vybraných pracovišť. 
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