
Dvouměsíčník Skupiny B. Braun pro ČR a SR  |  Dvoumesačník Skupiny B. Braun pre ČR a SR 7–8 | 2015

Systém parní sterilizace 
Aquaboss®

Nejčistší voda pro dialýzu  

IS
SN

 1
80

1-
03

42
  |

  M
K 

ČR
 E

 1
65

60



Snídaně 
polední menu
vynikající káva
z lokálních pražíren

moderní 
gastronomie

založená výhradně na 
čerstvých surovinách 

Příjemné posezení  
v designovém interiéru

Přímo v centru 
Prahy v LékařSkém 
domě na I. P. PavLova 

Rezervace na tel.: 602 713 833
www.cafebbraun.cz

Domácí dezerty



O b s a h   |   3

16 |   
Nový operační stůl 
GMAX splňuje nejpřísnější 
požadavky na zdravotnické 
vybavení

23 |   
Podvýživa: 
Perorální nu-
triční doplňky  
Nutricomp® 
Drink Soup

28 |   
Doteky umění: Petr Kvíčala

8 |  Rozhovor  
s Lubomírem Klepáčem: 

O strategii přemýšlím 
raději v kempu než 
v luxusním hotelu  

26 |  
O zkušenostech 
z praktického kurzu 
Aesculap Akademie 
v novém simulačním 
středisku Pavilon 
B. Braun Dialog 
hovoří Richard Pradl

 6 | Události:
   Nová dialýza v Bohumíně
   Konference Rány a defekty
   První ranhojičský seminář

 7 | B. Braun pro život:
   Loutky v nemocnici
   Podpořili jsme lukostřelkyni 

Šárku Musilovou
   Medailová radost na Světových 

hrách transplantovaných
   David Drahonínský 

je mistr světa

 8  | O strategii přemýšlím raději 
v kempu než v luxusním 
hotelu – rozhovor 
s Lubomírem Klepáčem  

12  | Produkt měsíce: Aquaboss® – 
Nejčistší voda pro dialýzu 

15 | Hojení ran vyžaduje 
multioborový přístup  

 16 | Nový operační stůl GMAX 
splňuje nejpřísnější 
požadavky na zdravotnické 
vybavení

19  | Update v klinické péči 
o pacienta v podání profesorů 
Santora, Kribbena a Argilese  

20  | Rozhovor s Ivou Witovou: 
Internu jsem dělat nechtěla, 
teď by mi chyběla 

23  | Podvýživa – perorální 
nutriční doplňky  
Nutricomp® Drink Soup

24  | Adimea® – nový rozměr 
ve sledování dialyzační 
dávky

26 | Skloubení teorie s praxí 
umožňuje posunout se dál 
– zkušenosti z praktického 
kurzu Aescelap Akademie 

28  | Doteky umění: Petr Kvíčala

Obsah



nutritionDay
WORLDWIDE

19. 11. 2015
nutritionDay
mezinárodní den výživy

Zlepšení výživy pacientů a prevence malnutrice

Bez názvu-1   1 6/24/15   2:19 PM

nutritionDay
WORLDWIDE

19. 11. 2015
nutritionDay
mezinárodní den výživy

Zlepšení výživy pacientů a prevence malnutrice

Bez názvu-1   1 6/24/15   2:19 PM

nutritionDay
WORLDWIDE

19. 11. 2015
nutritionDay
mezinárodní den výživy

Zlepšení výživy pacientů a prevence malnutrice

Bez názvu-1   1 6/24/15   2:19 PM

nutritionDay
WORLDWIDE

19. 11. 2015
nutritionDay
mezinárodní den výživy

Zlepšení výživy pacientů a prevence malnutrice

Bez názvu-1   1 6/24/15   2:19 PM

LIST 1
Datum:1 _ _ / _ _ / _ _ _ _

 Kód centra2    

 Kód oddělení3    
Aktuální počet využívaných lůžek13   Lůžka

Maximální počet lůžek na jednotce14   Lůžka

Hlavní skupina přijatých pacientů (použijte níže uvedený kód)15  

A interní medicína/ všeobecná

B interní medicína/ gastroenterologie a hepatologie

C interní medicína/onkologie (vč. Radioterapie)

D interní medicína/kardiologie

E interní medicína/ infekční nemoci

F interní medicína/ geriatrie

G neurologie

H psychiatrie

I Ušní, nosní, krční (ORL)

J všeobecná chirurgie

K kardiotorakální chirurgie

L ortopedická chirurgie

M úraz/trauma

N neurochirurgie

O gynekologie/porodnictví

P dlouhodobá péče

Q ostatní (popište) _____________________________________

R interní medicíma/nefrologie

S pediatrie

Osoby pracující na jednotce (kromě osob zajišťujících úklid)16

počet (ranní směna)

v přípravě řádně zaškoleni

Lékaři

Konzultanti

Administrativní pracovníci

Zdravotní sestry

Ošetřovatelé

Dietologové/Nutriční terapeuti

Dietní asistenti/ostatní

Psychoterapeuti

Je na jednotce osoba odpovědná za nutriční péči?9  ANO  NE

Je v nemocnici nutriční tým věnující se klinické výživě? 9  ANO  NE

Používáte běžně písemná doporučení pro nutriční péči? 9  ANO  NE

pokud ANO, která …... 9

národní doporučení  ANO  NE

lokální normy  ANO  NE

individuální plány nutriční péče pro pacienty  ANO  NE

Prověřujete u pacientů při přijetí riziko podvýživy? 9  ANO  NE

Jakou metodu používáte? 9

NRS 2002 (Nutritional Risk Screening)  ANO  NE

MUST (Malnutrition Universal Screening Tool)  ANO  NE

národní metodu  ANO  NE

lokální metodu  ANO  NE

zkušenost  ANO  NE

Je-li u pacienta riziko podvýživy nebo je podvyživený – jak postupujete? 10 riziko podvyživený

vypracovat individuální plán nutriční péče

přizvat dietologa

přizvat nutriční tým

přizvat gastroenterologa

Kdy vážíte své pacienty?

 při přijetí                každý týden                příležitostně                na vyžádání                nikdy

Poznámky 17
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LIST 2        List No.18      Kód centra2        Kód oddělení3        DATUM1 _ _ / _ _ / _ _ _ _
„Všichni pacienti  
na jednotce“

iniciály No ž/m  
(žena/muž) P RRRR kg cm = No dny A/N A/N dny 1, 2, 3, ... Infuze

a sondy PO K
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KOMORBIDITY

1 = Diabetes I/II

2 = Cévní mozková 
příhoda

3 = COPN

4 = infarkt 
myokardu

5 = srdeční 
nedostatečnost

6 = ostatní

SONDOVÁ VÝŽIVA

CV = centrální žilní

NG = nasogastrická

NJ = nasojejunální

ES = perkutánní endosk. /  
chirurgická gastrostomie

PEG = perkutánní endosk. /  
chirurgická jejunostomie

PEJ =

KÓD LÉĆEBNÉ VÝŹIVY

1 = enterální V.
2 = parenterální V.
3 = enterální + parent. V. 
4 = speciální dieta
5 = doplněk bílkovin/energie
6 = jiné
7 = nemocniční strava

KÓD NEMOCNÉHO

H = potřeba pomoci  
s vyplněním listů

NA = nelze použít/nepoužitelné
C = neposkytl souhlas
T = nevyléčitelně nemocný
N = není nevyléčitelně 

nemocný

RETENCE (zadržení 
tekutin v těle)

= normální/běžné

 přetížený

 suchý

1 = mozek, nervy

2 = oko, ucho

3 = nos, hrdlo

4 = srdce, krevní oběh

5 = plíce

6 = játra

7 = gastrointestinální trakt

8 = ledviny, močové cesty/
ženské pohlavní ústrojí

9 = endokrinní systém

10 = kostra/kost/sval

11 = krev/kostní dřeň

12 = kůže

13 = ischemie

14 = onkologické 
onemocnění*

15 = infekce

16 = těhotenství
* prosím vyplňte do onko listů 1-3

POSTIŽENÉ ORGÁNOVÉ SYSTÉMY

PACIENTŮV ARCH 3b        Pacient č.5      Iniciály4        Kód oddělení3        DATUM1 _ _ / _ _ / _ _ _ _
Vyznačte v kruhu pro každé jídlo, kolik jste dnes snědl a vypil
Příklad:
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~ 200 ml  vše  1/2  1/4  nic

vše  1/2  1/4  nic

Označte prosím pro jedno jídlo29

Myslíte si, že dnes máte svou obvyklou chuť k jídlu?

Pokud NE              Pokud ANO, co jíte?

Jedl jste nějaké jiné jídlo kromě nemocniční stravy?   Ano  Ne

Pokud ANO, co jíte?

Toto jídlo bylo30   oběd  večeře

Počet31

Nesnědl jsem vše, protože
 Neměl jsem hlad
 Měl jsem pocit na zvracení/zvracel jsem
 Nemohl jsem jíst
 Nemohu jíst bez pomoci
 Nechutnalo mi to
 Byl jsem na vyšetření/operaci a zmeškal jsem jídlo
 Byl jsem unavený
 Jím méně normálně
 Objednal jsem si menší porci
 Jídlo mi nevonělo.

Nesnědl jsem vše, protože12

 Neměl jsem hlad
 Měl jsem pocit na zvracení/zvracel jsem
 Nemohl jsem jíst
 Nemohu jíst bez pomoci
 Nechutnalo mi to
 Byl jsem na vyšetření/operaci a zmeškal jsem jídlo
 Byl jsem unavený
 Jím méně normálně
 Objednal jsem si menší porci
 Jídlo mi nevonělo.

 Nemám hlad hlad
 Měl jsem pocit na zvracení/zvracel jsem
 Nemohl jsem jíst

 čerstvé ovoce   chlebíček   sladkosti 

 moje oblíbené jídlo  mléčné výrobky  koláče, sušenky

Jaké druhy nápojů  
jste vypil? 10 

 voda

 mléko

 ovocná šťáva

 čaj, káva

  nealkoholické  
nápoje

Pití     Přídavky

x
x

Každý vzorek odpovídá číselnému vysvětlení

Jméno a příjmení
Datum narození

nebo štítek s daty pacienta 33
Iniciály4

Číslo  
pokoje34

nepovinné

List 2
číslo

List 2  
číslo pacienta5

Datum  
propuštění  

z nemocnice  
dd/mm/rr 35

Výsledek  
a propuštění  
z nemocnice  

A,B,C....36

Opakované 
přijetí do 

nemocnice9  
zaškrtněte  
ANO-NE

Komentáře37

PŘÍKLAD

Ma Mu 5 1 1 17. 2. 08 B
 Ano 

 Ne

1 1
 Ano 

 Ne

1 2
 Ano 

 Ne

1 3
 Ano 

 Ne

 Kód centra2    

 Kód oddělení3    
Datum hodnocení výsledku:32  

_ _ / _ _ / _ _ _ _
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x

Výsledek + Datum 
A =stále v nemocnici
B =překlad do jiné nemocnice
C =překlad do LDN
D =rehabilitace
F =opakované přijetí do nemocnice
G = úmrtí
H =ostatní

Seznam pacientů a výsledky  
(všichni pacienti v auditu)
Ponechte prosím pouze na oddělení

Centrum/jednotka:

Hlavní specializace: chirurgie-ortopedie

Vážení kolegové,

děkujeme za Vaši účast v mezinárodním jednodenním auditu nutritionDay 2013 a 
úsilí, které jste vynaložili při sběru dat. Zasíláme hodnotící zprávu pro Vaši jednotku 
na základě následující velikosti vzorku poskytnutých dat:

Referenční skupina pro hodnotící zprávu Vaší jednotky je založena na datech z 
hlavní specializace pro nutritionDay 2010-2012.

Zpráva se skládá ze 3 částí:

Část I odpovídá organizaci a struktuře jednotky.

Část II popisuje pacienty podle dotazníku “list 2”.

Část III obsahuje souhrn informací o výživě uvedené pacienty dle listu 3a a 3b.

Příští rok se bude konat nutritionDay dne 6. listopadu 2014. Věříme, že se opět 
účastníte. Budeme Vás průběžně pravidelně zasílat další informace.

S přátelským pozdravem

nutritionDay-Team!

nutritionDay
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Prof. Dr. Michael Hiesmayr PD.               Dr. Karin Schindler                 Sigrid Kosak, MAProf. Dr. Michael Hiesmayr PD.               Dr. Karin Schindler                 Sigrid Kosak, MA

Počet patientů v nutritionDay:   28

Počet patientů, kteří vyplnili list 3a:  27

Počet patientů, kteří vyplnili list 3b:  27

Zpráva pro jednotku

Str 1/8
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> nD na odděleních nemocnic
> nD na onkologii 
> nD na JIP
>  nD v domech s pečovatelskou

službou

Jeden den - 4 možnosti

Co získáte?
>  nástroj pro hodnocení 

kvality nutriční péče

>  srovnání s jinými 
pracovišti

>  argumenty pro boj 
s podvýživou

Sběr 
dat

Hodnotící 
zpráva

PACIENTŮV ARCH
Vyznačte v kruhu pro každé jídlo, kolik jste dnes snědl a vypil
Příklad:
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~ 200 ml  

Počet31

Jaké druhy nápojů 
jste vypil? 10 

Pití     Přídavky

>  nástroj pro hodnocení 
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PŘIPOJTE SE!více účastníků znamená
silnější argumenty

www.nutritionday.org

Více informací nalezne na 

www.avkv.cz
B. Braun Medical s.r.o., 
člen Asociace výrobců klinické výživy, 
podporuje Mezinárodní den výživy



Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

máme za sebou horké léto. Věřím, že jste 
jej strávili v pohodě a načerpali energii 
do tradičně hektických podzimních dní, 
kdy se nám všem kumulují celoroční plány 
tak, abychom do Vánoc stihli alespoň 
jejich část. 

Ale nebojte se, nechci strašit cukrovím 
a sháněním dárků, na to máme přece jen 
ještě čas, a děkuji vám, že jste si našli 
chvíli času i na naše Braunoviny.

Aktuální číslo vás doufám zaujme vel-
kým profilovým rozhovorem s naším dlou-
holetým kolegou, který nás sice na jedné 
straně tak trochu opustil, na straně druhé 
je ale stále s námi. Jak to zvládá, se dozvíte 
na osmé straně.

O důležitosti kvalitní a čisté vody pro 
život nikdo nepochybuje, pro pacienty 
podstupující pravidelná dialyzační ošet-
ření je ovšem kvalita vody zcela zásadní. 
Produkt měsíce, unikátní úpravna vody 
B. Braun Aquaboss®, patří ke světové špič-
ce a my jsme rádi, že vám prostřednictvím 
článku v tomto čísle můžeme představit 
jeho vlastnosti a výhody.

Velmi nás těší velký zájem o naše nové 
vzdělávací pracoviště Pavilon B. Braun 
Dialog v Praze na Bulovce. Další z článků 
vám přiblíží bezprostřední dojmy jednoho 
z účastníků kurzů, které zde pořádáme. 
Věřím, že i vás budeme moci brzy přivítat 
na některé z dalších akcí připravených 
Aesculap Akademií.

Přeji vám v lepším případě krásné babí 
léto, v horším alespoň přívětivý podzim!

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

máme za sebou horúce leto – verím, že 
ste ho strávili v pohode a načerpali energiu 
do tradične hektických jesenných dní, keď 
sa nám všetkým kumulujú celoročné plány 
tak, aby sme do Vianoc stihli aspoň ich 
časť. 

Ale nebojte sa, nechcem strašiť sladkos-
ťami a zháňaním darčekov, na to máme 
predsa len ešte čas – a ďakujem vám, že ste 
si našli chvíľu času aj na naše Braunoviny.

Aktuálne číslo vás dúfam zaujme veľ-
kým profilovým rozhovorom s naším dlho-
ročným kolegom, ktorý nás síce na jednej 
strane tak trochu opustil, na druhej strane 
je ale stále s nami – ako to zvláda, dozviete 
sa na ôsmej strane.

O dôležitosti kvalitnej a čistej vody pre 
život nikto nepochybuje, pre pacientov 
podstupujúcich pravidelné dialyzačné ošet-
renie je kvalita vody nanajvýš zásadná. 
Produkt mesiaca, unikátna úpravňa vody 
B. Braun Aquaboss®, patrí k svetovej špičke 
a my sme radi, že vám prostredníctvom 
článku v tomto čísle môžeme predstaviť jej 
vlastnosti a výhody.

Veľmi nás teší veľký záujem o naše nové 
vzdelávacie pracovisko, Pavilón B. Braun 
Dialóg v Prahe na Bulovke. Ďalší z článkov 
vám priblíži bezprostredné dojmy jedného 
z účastníkov kurzov, ktoré tu organizuje-
me. Verím, že aj vás budeme môcť čoskoro 
privítať na niektorej z ďalších akcií pripra-
vených Aesculap Akadémiou.

Prajem vám v lepšom prípade krásne 
babie leto, alebo aspoň prívetivú jeseň!

Ing. Petr Macoun, Ph.D.
jednatel společností B. Braun Medical a B. Braun Avitum
konateľ spoločností B. Braun Medical a B. Braun Avitum

Nečekejte 
na vydání 
dalšího čísla!
Přečtěte si 
aktuální články 
z Braunovin rychleji 
přímo na webových 
stránkách.
	    On-line verze 

snadno čitelná na většině 
mobilních zařízení, bez 
nutnosti stahování velkých 
dat

	   Aktuální zprávy z akcí
	   Produktové novinky
	   Rozhovory s odborníky

Co vás zajímá: 
nejčtenější články  
on-line verze
	    Trápí vás kýla?

	 Co jsou to noroviry

  Voják, popelář, řidič kamionu. 
Nakonec se stal špičkovým 
urologem

 Techniky uzlení a šití 

 Bezpečná infuzní linka v praxi 
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Nová dialýza
a nefrologická ambulance se pacientům s onemocněním 
ledvin otevírá v Bohumíně 

Společnost B. Braun Avitum dokončila 
v areálu Bohumínské městské nemocnice 
výstavbu nového moderního dialyzační-
ho střediska a nefrologické ambulance. 
Nová dialýza zásadním způsobem přiblíží 
odbornou péči pacientům doposud do-
jíždějícím do Opavy, Karviné, Vítkovic 
nebo i jiných částí Ostravy. Nové prostory 
nabízí dvanáct dialyzačních lůžek vyba-
vených v nejvyšším standardu, možnost 
vysokoobjemové hemodiafiltrace, perito-

neální (domácí) dialýzu a také nefrologic-
kou ambulanci. 

Stárnutí pacientů a spolupráce 
s Bohumínskou městskou nemocnicí
Bohumínská nemocnice intenzivně rozvíjí 
své Centrum následné péče a společně 
s B. Braun Avitum chce reagovat na obec-
ný trend stárnutí populace i pacientů. 
„Chceme maximálně využít oboustran-
ných synergických medicínských efektů 

a dlouhodobě spolupracovat. Budeme 
se soustředit především na spolupráci 
mezi dialýzou a Centrem následné péče, 
Interním a Chirurgickým oddělením, la-
boratoří a RTG oddělením. Každopádně se 
na společné zvyšování komfortu pro naše 
pacienty těšíme,“ říká ředitel a předseda 
představenstva Bohumínské městské ne-
mocnice MUDr. Vojtěch Balcárek.   

BRAuNOv iNy .Cz
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První ranhojičský seminář
Koncem května letošního roku se konal první dvoudenní odbor-
ný seminář Specifika hojení ran. Účast byla hojná, a to jak z řad 
sester, tak i lékařek. Seminář MUDr. Kateřiny Stehlíkové (Porad-
na pro hojení chronických ran, Poliklinika RAVAK, Příbram) byl 
zaměřený na témata Úvod do hojení ran a diskuze nad zkušenost-
mi z praxe. Dalším tématem byla problematika dekubitů v podobě 
kazuistik a workshopů Bc. Ivany Witové (FN Plzeň) a na závěr 
připravila přednáškový blok na téma Argogen v ambulantní péči 
Mgr. Markéta Koutná (VFN KARIM)  

Rozhovor s Ivanou Witovou naleznete na straně 20.

Konference Rány a defekty 2015
Ve Vendryni, na krásném místě u Třince, se již tradičně v první 
polovině června 2015 uskutečnil VI. ročník konference RanDe, 
mezinárodního setkání příznivců moderních metod a postu-
pů při ošetřování nehojících se ran a kožních defektů. Akci 
pořádala Nemocnice Podlesí a.s. ve spolupráci se Vzdělávacím 
a výzkumným institutem AGEL o.p.s., pod odbornou garancí 
České společnosti pro léčbu ran. Prezidentem a organizátorem 
konference RanDe 2015 byl MUDr. Jan Stryja, Ph.D., člen 
EWMA Councilu, odborný zástupce společnosti Salvatella s.r.o.  

Čtěte také příspěvek Jana Stryje na straně 15.

Pásku přestřihli Igor Bruzl, místostarosta města Bohumín, MUDr. Robert Rakowski, vedoucí lékař, MUDr. Vojtěch 
Balcárek, ředitel a předseda Bohumínské městské nemocnice a jednatell B. Braun Avitum CZ/SK MUDr. Martin Kuncek.



Loutky v nemocnici opět pomáhají malým pacientům se smát
B. Braun pro život podporuje charitativní projekt v pěti českých nemocnicích 

V rámci charitativního projektu B. Braun pro život podporuje i letos Skupina B. Braun 
turné Loutky v nemocnici, kterým se divadelníci, muzikanti a terapeuti snaží do dět-
ských nemocničních pokojů vnést radost a smích. Letos zavítají umělci s loutkami, 
písničkami a divadelními představeními do pěti fakultních nemocnic z celé České 
republiky celkem 26krát. „S loutkou se dítě uvolní a začne komunikovat, svěří se jí. 
Loutky v nemocnici pomáhají i rodičům. Když rodiče po třeba i měsících 
náročné léčby vidí svoje dítě znova se upřímně smát, je to pro ně obrovské 
štěstí,“ vysvětluje loutkoherečka Kateřina Tschornová.   

Medailová radost 
na jubilejních Světových 
hrách transplantovaných

Poprvé na jihoamerickém kontinen-
tě, v argentinském Mar de Plata, se 
uskutečnil 20. ročník Světových her 
transplantovaných. Skupina B. Braun 
podporuje český a slovenský tým. 
Závodníci si letos odvezli osm zlatých, 
šest stříbrných a šest bronzových 
medailí.   

David Drahonínský 
je mistr světa 

To nejvyšší ocenění si odvezl David 
Drahonínský z paralukostřeleckého 
mistrovství světa v německém Donau-
enschingenu. „Jsem mistr světa, a to 
díky B. Braunu. Moc děkuji za vše,“ 
vzkazuje dojatý David. Patron pro-
jektu B. Braun pro život nejen získal 
zlato, ale také vystřílel nový světový 
rekord.
„Čtvrtfinálový postup jsem ozdobil 
novým světovým rekordem, když jsem 
překonal svůj starý ze 143 na 144 
bodů z možných 150. Ve finále jsem 
nastřílel 143 bodů, všechny šípy do 
žluté, a porazil jsem Angličana o 7 
bodů,“ vypočítává David.   
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Podpořili jsme paralukostřelkyni 
Šárku Musilovou  

Díky podpoře B. Braun se mohla paralukostřelkyně Šárka 
Musilová zúčastnit Mistrovství světa v paralukostřelbě 
v německém Donaueschingenu. Šárka soutěžila v katego-
rii „ženy kvadruplegičky – kladkový luk“ a ve smíšeném 
družstvu s Davidem Drahonínským. „Spolupráce s B. Braun 
si velmi vážím. Díky ní jsem si mohla pořídit potřebné vy-
bavení na mistrovství světa,“ vzkazuje.  

Medailonek Šárky si můžete přečíst on-line na braunoviny.cz

Více o loutkách v nemocnici čtěte on-line na braunoviny.cz
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O strategii přemýšlím raději
v kempu než v luxusním hotelu

MUDr. Lubomír Klepáč, MBA, patří od začátku letošního července k nejvýše postaveným českým 
manažerům ve světovém zdravotnickém businessu. Tuto změnu zřejmě nečekal ani on sám. Nyní se  
už měsíc podílí na vedení globálních obchodů divize Aesculap, jednom ze čtyř pilířů impéria B. Braun.  
Vyjma Německa, Rakouska a Švýcarska pod něho spadá celá Evropa, Střední východ a Afrika. Plynně 
hovoří anglicky, německy, španělsky a rusky, v letadle tráví víc času než doma s rodinou a odpovídá 
za roční obrat o třetinu vyšší než je rozpočet Brna, odkud pochází. O tom, že bude patřit ke světové 
manažerské špičce, se rozhodlo před třiceti lety na jedné brigádě při sběru rajčat.

Byla pro vás medicína jasnou volbou už 
v době vašeho dětství?
Těch šancí byla jako u každého kluka celá 
řada. Zásadní rozhodnutí ale padlo až 
v šestnácti letech, když jsem byl se svým 
kamarádem a současným výborným gyne-
kologem na brigádě a sbírali jsme rajčata. 
Tam jsme se tak nějak impulzivně a svorně 
rozhodli, že budeme lékaři. Měl jsem také 
krásný příklad v rodině, maminka praco-
vala s velkým nasazením jako zdravotní 
sestra právě na I. chirurgické klinice FN 
u sv. Anny v Brně, kde jsem později měl tu 
čest fiškusovat jako medik a zahájil svoji 
profesní dráhu lékaře. 

A existovala i jiná možnost?
Potom už ne. Ale předtím samozřejmě ano    
– velmi vážně jsem uvažoval o kariéře 
popeláře, kosmonauta apod. 

Co vás na medicíně baví?
Je to především to úžasné spojení tech-
nologií, znalostí a obrovského zájmu lidí. 
Je to oblast, kde se promítá celé spektrum 
lidského vědění a pak se vtěsná do toho 
jediného, a to je péče o pacienta.

Traduje se o vás, že jste stále o krok 
napřed. Prý jste dokonce operoval už 
na medicíně. Je to pravda?
S těmi operacemi to pravda je. Naše první 
chirurgická klinika pod vedením pana 

profesora Jana Wechslera měla velký ex-
perimentální provoz. Ve druhém ročníku 
na medicíně, tedy zhruba v mých dvaceti 
letech, se ve velkém rozsahu operovalo 
na různých druzích zvířat a jako medici 
jsme zajišťovali také následnou intenzivní 
péči o naše čtyřnohé pacienty. Výbornou 
školou byly také noční a víkendové služ-
by na chirurgické ambulanci. 

A jak je to s tím krokem napřed?
Tak to říkají kolegové... Já můžu říct jedi-
né – že se snažím běžet vpřed.

ve které fázi vaší kariéry se z lékaře stal 
manažer? 
Ten přechod byl takový pozvolný. Šest 
let jsem se to snažil skloubit, ale potom 
jsem viděl, jak v náročném chirurgickém 
oboru člověk strašně rychle ztrácí kompe-
tenci, znalosti a ten nutný manuální um. 
Takže jsem při péči o pacienty postupně 
ztrácel jistotu a vnitřní klid. Kvůli tomuto 
pocitu jsem v roce 2002 definitivně 
opustil aktivní roli lékaře a začal se plně 
věnovat komerční oblasti.

To rozhodnutí bylo bezpochyby 
správné. Nedávno jste byl jmenován 
vice Presidentem Aesculap divize 

zodpovědným za západní i východní 
Evropu, Střední východ a Afriku. Jak to 
jmenování vnímáte?
Je to samozřejmě velká čest, odpovědnost 
a vysoké ocenění. Cítím také vděčnost 
a pokoru ke svým učitelům, předním 
představitelům česko-slovenských chirur-
gických oborů, které se dostaly opravdu 
na vynikající úroveň. Za mým jmenová-
ním stojí práce a podpora stovek a tisíců 
lidí v České a Slovenské republice a ve vý-
chodní Evropě a bylo by nefér jmenovat 
někoho zvlášť. Osobně jsem jenom malou 
částí úspěšného rozvoje chirurgických 
oborů, jehož je Aesculap nedílnou součás-
tí. Nicméně jsem velmi rád, že byl vybrán 
někdo z našeho česko-slovenského týmu. 

Kolik lidí máte nyní lidově řečeno „pod 
sebou“ a za co všechno odpovídáte? 
Zodpovědný jsem za veškeré činnosti 
divize Aesculap v Evropě vyjma německy 
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„Cítím vděčnost  
a pokoru ke svým 
učitelům.“

„Je to úžasný 
multinárodnostní 
tým, ve kterém máme 
snad všechna velká 
náboženství a tolik 
jazyků, že je ani 
neumím vyjmenovat.“redakce Braunovin



hovořících zemí (tedy pro náš koncern do-
mácí trhy) na Středním východě a v Afri-
ce. Úplně přímo vedu v Německu tým 21 
zkušených mezinárodních manažerů, kte-
ří odpovídají za jednotlivé skupiny zemí. 
Je to 21 velmi úspěšných kolegů, ředitelů, 
viceprezidentů. Samozřejmě tisíce lidí pak 
pracují na pobočkách v těchto jednotli-
vých zemích.

Dobře, to je zodpovědnost. Když se ale 
budeme bavit o financích? 
Pro tento rok jsem odpovědný za obrat 
divize Aesculap ve výši 540 milionů eur, 
tedy zhruba 15 miliard korun. To je suma, 
kterou od našeho týmu rodina Braunů 
očekává a jež odpovídá více než třetině 
obratu Aesculapu celosvětově.

Jak složité je řídit takový tým?
Z mého pohledu je to víc radost než 
starost. Tvoříme úžasný multinárodnostní 
tým, ve kterém máme snad všechna velká 
náboženství a tolik jazyků, že je ani neu-
mím vyjmenovat. V našich regionech jsou 
naprosto stabilní vyspělé země a stejně 
tak tam jsou země, tzv. emerging markets, 
které jsou již na dobré cestě ke stabilitě 
a prosperitě. A pak máme samozřejmě 
také spoustu zemí, v nichž je velká nesta-
bilita, války a konflikty. Ta heterogenita 
je obrovská a musím říci, že právě to mě 
baví. Všude jsou pacienti a chirurgové, 
kteří Aesculap technologie potřebují. 

Jak probíhá den takto vysoce 
postaveného manažera? 
Každý den je totálně jiný už jenom tím, 
že úřaduji jak v Česku, tak v Německu 
a také navštěvuji klíčové země našich 
regionů. Účastním se celé řady jednání 
v různých jazycích. Řeší se velice strate-
gické věci, ale i spousta běžných opera-
tivních problémů. Každý den je opravdu 
úplně odlišný. I proto mi práce u B. Braun 
nikdy nezevšedněla. 

Jste také hybatelem B. Braun jako celku, 
jinými slovy, jste tím, kdo určuje strategii?
Určitě jsem spolutvůrcem globální stra-
tegie. Například nyní intenzivně připra-
vujeme tzv. strategii 2020. Ta se týká 
celého koncernu B. Braun. Samozřejmě 
že vytváříme také strategii zvlášť pro 
Aesculap, ale celé to tvoří jeden myšlen-

kový proud. Z naší dávné historie známe 
pětiletky a podobně i v našem koncernu 
máme pětileté strategické plány. 

v čem spočívá budoucnost vašeho oboru 
a kudy vede cesta pro Aesculap?
Definovali jsme sedm oblastí, tzv. Core In-
dications, kde chceme dosáhnout výjimeč-
ných výsledků. Jedná se o klasické, tzv. 
otevřené operační výkony, laparoskopické 
intervence, neurochirurgii, ortopedickou 
endoprotetiku, spinální chirurgii, chirurgii 
srdce a hrudníku a velkou oblast inva-
zivních vaskulárních intervencí. Plně se 
soustředit na těchto sedm oblastí, namířit 
tam veškerou energii – to je strategie 2020. 

Samozřejmě že všemi těmito hlavními 
indikačními skupinami se prolíná celá 
řada prvků. Jako příklad uvedu optimali-
zaci zdravotnického procesu. Tady bychom 
napříč všemi sedmi Core Indications chtěli 
pomoci chirurgickým klinikám a ne-
mocnicím snížit jejich provozní náklady 
a současně zlepšit péči o pacienty. 

A co mezinárodní spolupráce? Prý patříte 
mezi velké podporovatele kooperace? 
Ano, jsem naprosto přesvědčeným za-
stáncem mezinárodní spolupráce napříč 

zeměmi, regiony i světadíly. Netýká se to 
skutečně jen Evropy. V ní se dají apliko-
vat zkušenosti a nápady třeba z JAR a na-
opak. Je to urychlovač pokroku, který 
přináší myšlenky a impulzy. Je nutné 
odstranit uzavřenost jednotlivých týmů, 
regionů, zemí. A když se to podaří, posu-
neme se vždy o obrovský krok vpřed.

Na jaké nápady, které pocházejí 
z českých hlav, jste pyšný?
Například na hemostyptikum Cellistypt 
z Pardubic. Nabízíme jej již globálně. Je 
to metodika, která se osvědčila a je všeo-
becně užívána. Pak také na vývoj nových 
softwarů, třeba na přenos videosignálů, 
který přinesl nové rychlé sdílení zkuše-
ností. Máme řadu špičkových vědeckých 
i lékařských mozků a navíc šikovné české 
ruce. Z našich oblastí mohu jmenovat 
třeba všeobecnou chirurgii, spinální 
chirurgii, ortopedii či péči o pacienty 
s akutními srdečními příhodami. Tam 
jsme opravdu na špičce a jsem hrdý na to, 
že jsem českým lékařem. 

Jakou roli hraje ve vašem businessu 
vzdělávání? Na mysli mám nyní hlavně 
Aesculap Akademii.
Aesculap Akademie se stala naprosto 
integrální součástí naší práce. Přispíváme 
k rozvoji vědomostí a k výměně informa-
cí v celé řadě zemí. Jsme velmi rádi, že 
Česká republika společně s Velkou Britá-
nií, Německem a Ruskem patří k zemím 
s nejlépe rozvinutou Aesculap Akademií. 
A vzdělání je vždy hybatelem dějin, takže 
ta role je zásadní. Plná podpora vzdělá-
vání je dalším společným prvkem všech 
sedmi Core Indications. 
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„Máme řadu 
špičkových vědeckých 
i lékařských mozků 
a navíc šikovné české 
ruce.“

Se synem Markem 
spolu s kolegy 
z vedení společnosti 
Dr. Kunckem (vlevo) 
a Dr. Lukešem 
(zcela vpravo) 
a paralympionikem 
Davidem 
Drahonínským.



Aesculap® EinsteinVision® 2.0

Ještě chytřejší a komfortnější 3D laparoskop

 �  Unikátní systém bez potřeby sterilizace
 � Kompaktní systém laparoskopu a kamerové hlavy 
 � Výrazně menší a lehčí kamerová hlava
 � Otáčení obrazu pro lepší orientaci v operačním poli
 � Možnost použití bez robotického ramene
 � Vhodný také pro miniinvazivní zákroky v urologii
 � Využití v urologii, gynekologii i při onkologických 

onemocněních vnitřních orgánů

B. Braun Medical s.r.o.  |  Divize Aesculap 
V Parku 2335/20  |  CZ-148 00 Praha 4 
Tel. +420-271 091 111  |  www.bbraun.cz

Aesculap je registrovaná obchodní značka 
Skupiny B. Braun
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určitě jste se svými zkušenostmi podílel 
na výstavbě centra B. Braun Dialog.  
Co mu říkáte?
Ano, ale můj přínos se projevil jen ze 
začátku, kdy jsem byl jedním z nadše-
ných iniciátorů. Pak ale vynikající práci 
odvedli kolegové z lokálního vedení 
společností a z vedení Aesculap Akade-
mie, kteří opravdu naprosto přesně podle 
finančního a časového plánu dokončili 
nádhernou stavbu B. Braun Dialogu, plně 
vybavenou, plně připravenou realizovat 
vzdělávací kurzy. Jsem nadšený. A jsme 
zase u mezinárodní spolupráce. Shodou 
okolností první odborná akce, která se 
konala asi čtyři dny po otevření Dialogu, 
byla určená pro skupinu čtyřiceti japon-
ských ortopedů.

vraťme se ke jmenování do čela tří 
významných Aesculap regionů. Co to 
znamená pro váš osobní život?
Už dávno jsem přestal oddělovat osob-
ní a profesní život, plný odpovědnosti, 

povinností, ale také velké radosti. Rodina 
je dlouhodobě zvyklá na to, že jsem často 
na cestách. Pouze ty destinace, kam nyní 
létám, jsou trošku jiné než v minulosti. 
A také doma často v myšlenkách odchá-
zím k našemu Aesculapu. Jinak je ale 
rodina připravená na to, že hodně věcí 
musí zvládnout beze mne. 

A přesto vás všichni podporují?
Na sto procent. V průběhu letní dovolené 
jsme navštívili Aesculap centrálu v Tutt-
lingenu. Svým dvěma malým synkům 
a manželce jsem ukázal naše zázemí. Je 
to krásná starobylá fabrika s vlastním 
muzeem a také hypermoderní špičkovou 
produkcí zejména implantátů, s třemi 
tisíci spokojenými zaměstnanci. Věřím, 
že to přispěje k tomu, že rodina ještě lépe 
přijme moji novou roli a nové úkoly. 

Když už jsme u rodiny. Mám si 
dovolenou top manažera představit spíše 
na Seychelách, nebo v kempu?

Za mě spíše v kempu. Měli jsme letos 
úžasnou dovolenou s karavanem, ale 
bohužel jsem každý večer bez výjimky 
pracně hledal pořádné připojení k inter-
netu, seděl s notebookem a pracoval. 

Co byste v rámci svého jmenování přál 
sám sobě a také kolegům v Česku?
Kolegům v Česku bych přál, ať zůstanou 
stejně úspěšní a stejně tvořiví. Ať stále 
hledají nové cesty, nové nápady a při-
nášejí je do koncernu stejně aktivně, 
jako jsme to společně dělali v posledních 
dvaceti letech. Jsme úžasný tým a těším 
se na spolupráci s nimi, na spolupráci 
s československou pobočkou v nové glo-
bální struktuře.

A sám sobě popřejete co? 
Co bych si přál osobně? No přeci abych 
obstál, splnil očekávání a přinesl těch 
540 milionů eur :- ).
 
Děkuji vám za rozhovor. 
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Impulzní zpětný proplach membrán 
reverzní osmózy
Neupravená voda obsahuje rozpuštěné 
a nerozpuštěné látky. Časem se tyto látky 
projeví na membráně reverzní osmózy 
(dále jen RO), čímž vznikne riziko, že 
membránou začnou prorůstat bakterie, 
které budou uvolňovat endotoxiny. Kromě 
toho dojde k zanášení membrány, což 
sníží množství produkovaného permeátu. 
Impulzní zpětný proplach (patent Lauer) 
je volitelným příslušenstvím pro všechna 
zařízení RO Aquaboss®. Tato inovativní 
technologie průtoku významně snižuje 
zanášení membrány RO. To má pak dvě 
výhody: stabilní množství produkova-
ného permeátu a jeho trvale vysokou 
kvalitu.

Dvoustupňový systém RO  
pro různě velká střediska
Jednostupňové systémy RO představují 
spolehlivé řešení pro všechny standardní 
léčebné postupy. Tyto systémy však často 
nedokážou dostatečně redukovat množ-
ství určitých iontů, jako jsou nitráty nebo 
hliník, pod stanovenou hodnotu. Takové 
látky je možné odstranit ve druhém stup-
ni RO, což zajišťuje vyšší kvalitu perme-
átu a vynikající podmínky pro provádění 
hemodiafiltrace nebo high-flux dialýzy. 
Koncentrát z druhého stupně RO je ná-
sledně přiváděn zpět do prvního stupně, 
nedochází tedy k žádným dodatečným 
ztrátám vody, což snižuje provozní ná-
klady.

Komplexní termická dezinfekce
Termická dezinfekce je dnes zpravidla 
považována za nedílnou součást moder-
ních dialyzačních systémů. Musí ovšem 
zahrnovat celý systém úpravy vody, a to 
od rozvodného systému přes dialyzační 
přístroj až po přístroj pro RO. Jednostup-
ňové i dvoustupňové systémy Aquaboss® 
této podmínce vyhovují a umožňují pro-
vádění termické dezinfekce i samotné RO, 
a to včetně všech jejích prvků a součástí 
od vstupní nádrže až po koncovku distri-
bučního systému permeátu.

Sekundární okruh bez mrtvých prostor
Zajištění vysoké kvality permeátu vy-
žaduje trvalý a stabilní průtok v celém 
systému na úpravu vody. Častou slabinou 
všech distribučních systémů je připojení 
hadice od primárního okruhu rozvo-
du permeátu k dialyzačnímu přístroji, 
kde v době odstavení monitoru vzni-
ká mrtvé místo. Ve stojatém permeátu 
dochází k množení biofilmu, což způso-
buje zpětnou kontaminaci primárního 
okruhu. Sekundární okruh bez mrtvých 
míst Aquaboss® zaručuje trvalý průtok 

Při hemodialýze jsou pacienti vystaveni působení velkého množství dialyzačního roztoku, který je z více 
než 99,3 % tvořen vodou a který od krve pacienta odděluje neselektivní polopropustná membrána 
dialyzátoru. Podle klinických údajů jsou kontaminující látky obsažené v dialyzačním roztoku klíčovými 
faktory pro akutní i chronické problémy, včetně vážného poškození zdraví pacientů. Odhaduje se, že 
velký počet těchto případů není vůbec zachycen, protože chronické symptomy a vedlejší účinky se často 
vztahují k sekundárním problémům pacientů s chronickým selháním funkce ledvin. Z toho důvodu je 
kvalita vody v moderní dialýze základním pilířem.

BRAuNOv iNy .Cz
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Systém parní sterilizace – nejčistší voda pro dialýzu
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permeátu až k dialyzačnímu přístroji i při 
jeho odstavení.

Průtokový ohřívač
Zvyšující se poptávka po termické dezin-
fekci je v souladu s aktuálními požadav-
ky na kvalitu vody pro dialýzu. Jedním 
z řešení je systém Aquaboss® Hot Rinse 
Smart 300/500, dezinfekční systém se 
zásobníkem předehřáté vody. Ve většině 
zásobníkových systémů nalézáme místa 
se stojatým permeátem a mrtvé prostory. 
Proto byl úspěšně uveden na trh systém 
s průtokovým ohřevem Aquaboss® Hot 
RinseSmart, který mrtvé prostory neob-
sahuje a umožňuje souběžnou termic-
kou dezinfekci i několika dialyzačních 
monitorů.

Parní sterilizace
Svou podstatou je dezinfekce odstraně-
ním patogenních bakterií. Ačkoliv je ter-
mická dezinfekce vhodným řešením pro 
eliminaci bakterií, ve skutečnosti ve vodě 
o teplotě 90 °C všechny nebezpečné bak-
terie eliminovány nebudou. Systém parní 
sterilizace Aquaboss® umožňuje steriliza-
ci parou o teplotě 140 °C, v současné době 
se tak jedná o jediné známé řešení pro 
úplné odstranění všech mikroorganismů 

(bakterií, virů, plísní) a prionů v sys-
tému rozvodů permeátu. Systém parní 
sterilizace Aquaboss® je podle potřeby 
periodicky nasazován jako doplňkové 
bezpečnostní opatření v rámci smlouvy 
o rozšířené technické podpoře prováděné 
firmou Lauer, což vede ke snížení násled-
ných nákladů ve srovnání se standardní-
mi systémy.

Vizualizace a optimalizace procesu
Aquaboss® Vision představuje systém 
pro on-line monitoring provozu urče-
ný pro všechny zdravotnické přístroje 
Aquaboss®. Tento software umožňuje 
vizualizaci provozních parametrů a zob-
razuje stav a číselné údaje všech senzorů. 
Možnost výměny protokolů a on-line 
monitoring provozního stavu umožňuje 
rychlou identifikaci závad a prevenci 
chyb. Aquaboss® Vision tak pomáhá 
zajistit hospodárnou údržbu a představuje 
optimalizovaný elektronický uživatelský 
nástroj.

Výběr různých druhů provedení 
rozvodů permeátu
Pro potřeby a požadavky zákazníků 
obsahuje portfolio produktů Aquaboss® 
všechny druhy materiálů od běžného 
PVCU či PEX až po nerezovou ocel. Kro-
mě toho si zákazník může zvolit ze dvou 
různých druhů řešení systému rozvodů. 
Jako první možnost se nabízí standardní 
jednoduché hadicové připojení, zatímco 
druhé řešení se sekundárním okruhem je 

zcela bez mrtvých míst a zajišťuje úplnou 
cirkulaci permeátu až k dialyzačnímu 
monitoru i při jeho vypnutí.

Zařízení pro rozvod médií
Portfolio produktů Aquaboss® nabízí 
celou řadu jednotek pro rozvod médií 
v rámci hemodialyzační stanice. Aqua-
boss® Flex je nejnovější inovací společ-
nosti Lauer, díky níž je zajištěna dodávka 
permeátu k dialyzačnímu monitoru bez 
hadic a trubek umístěných na zemi. Tím 
je dosaženo nejvyššího stupně hygieny 
dialyzačního střediska. Další výhodou 
je jasné a nezáměnné odlišení permeátu 
a odtoku. 

CO JE PRODuKT MĚSÍCE?
Jako produkt měsíce vybírá společnost 

B. Braun vždy jeden z nejúspěšnějších 

produktů ze svého portfolia. Jedná se 

o výrobek, který je obchodně úspěšný, 

inovativní, nadčasový či jiným způsobem 

unikátní. Zakoupením aktuálního Produktu 

měsíce máte i vy, naši obchodní partneři, 

možnost nejen využívat kvalitní a osvěd-

čený zdravotnický prostředek, ale navíc 

přispět na charita-

tivní projekt B. Braun 

pro život.

Sledujte video on-line na braunoviny.cz

Unikátní úpravna vody 
Aquaboss® poskytuje 
nejvyšší světový stan-
dard v péči o kvalitu 
vody pro dialýzu.  
Produkty Aquaboss® 
se vyznačují vysokým 
stupněm flexibility a již 
dnes splňují požadavky 
budoucnosti.
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Hojení ran 
vyžaduje multioborový přístup

Vlhké hojení ran je efektivnější 
i po ekonomické stránce
V příspěvcích účastníků konference 
z naší republiky i ze zahraničí zazněla 
přesvědčivá fakta dokazující, že kom-
plexní kauzální terapie nehojících se 
ulcerací s využitím tzv. vlhké terapie je 
levnější a efektivnější než dříve používa-
né symptomatické postupy. Zajímavé bylo 
porovnání různých systémů domácí péče, 
kterému se ve své prezentaci věnoval Se-
bastian Probst, člen EWMA Council. Jeho 
poznatky doplnily zkušenosti českých 
sester pracujících ve sféře domácí péče. 
Rozsáhlá diskuse následovala i po pre-
zentacích věnovaných léčbě pacientů 
s kritickou končetinovou ischémií a své 
příznivce si našla i řada workshopů.

Zdravotníci se chtějí v problematice 
chronických ran vzdělávat 
Jak dokazuje počet účastníků konfe-
rence, zájem lékařů i zdravotních sester 
o vzdělávání v této oblasti je velký. Jejich 
očekávání se ale liší. „Sestry vnímají po-

třebu vzdělávání jako absolutní nutnost, 
u lékařů stále vidíme jistou dávku váhání 
a nejistoty, kam vlastně management 
ošetřování ran patří. Léčba komplikova-
ných nehojících se poranění u nás nepatří 
mezi vyhledávané disciplíny. Najít obě-
tavé lékaře, kteří se částečně vzdají kli-
nického oboru a začnou se věnovat léčbě 
pacientů s chronickými onemocněními, je 
poměrně těžké. Bez akutních oborů se ale 
ani v léčení ran neobejdeme, takže podle 
mého názoru jde především o vytvoření 
populace lékařů, kterým nedělá problém 
mezioborové myšlení i klinická praxe,“ 
myslí si MUDr. Jan Stryja, Ph.D., pre-
zident a organizátor konference RanDe 
2015.    

Bude terapie nehojících se ran součástí 
atestace lékařů?
MUDr. Jan Stryja zmínil, že odborní-
ků schopných přednášet problematiku 
hojení ran je dostatek. „Tyto aktivity ale 
musejí najít oporu u odborných společ-
ností a na půdě lékařských fakult, které 

sestavují požadavky na postgraduální 
vzdělávání a zajišťují výuku. V neposled-
ní řadě je nutné, aby nešlo pouze o teore-
tické minimum informací, ale především 
o cestu, jak přimět více lékařů věnovat 
se nehojícím se ranám i v praxi,“ doplnil 
Stryja.  

Česká republika se začíná angažovat 
na mezinárodním fóru
V současnosti máme dva zástupce v po-
radním sboru EWMA (European Wound 
Management Association). To je poměrně 
silný mandát k tomu, aby byla Česká 
republika více zapojena do společných 
celoevropských projektů, tvorby doporu-
čených postupů i do provádění klinických 
studií. EWMA je navíc nakloněna těsnější 
spolupráci s národními organizacemi. 
Otevírá se tak možnost většího prosazení 
konceptu léčby chronických ran napříč 
všemi obory českého zdravotnictví. Zá-
leží však především na zdravotnících, jak 
této příležitosti a mezinárodní podpory 
využijí. 
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VI. mezinárodní konference RanDe, která se konala 
v první polovině června 2015 ve Vendryni, hledala 
odpovědi na otázky ekonomiky a klinické efektivity 
léčby nehojících se ran, spolupráce pacientů při léčbě, 
nových trendů v technologiích a použití terapeutických 
krytí a věnovala se také dokumentu EWMA Home Care 
Wound Care. 
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Péče o nemocné léčené eliminačními metodami 
Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR

březen–září 2016  |  Sídlo B. Braun Medical  |  Praha

Pořádá Aesculap Akademie  

ve spolupráci s dialyzačními středisky  

B. Braun Avitum Otevíráme již 15. běh



V průběhu června 2015 byl odborné ve-
řejnosti představen operační stůl GMAX, 
který splňuje nejvyšší technické požadavky 
na přístrojovou zdravotnickou techniku 
i moderní zařízení operačních sálů s vý-
hledem do budoucnosti. Každý jeho detail 

byl vyvíjen na základě zkušeností a po-
třeb chirurgických týmů ve snaze ulehčit 
každodenní provoz na operačních sálech. 
Jedná se o multifunkční operační stůl 
s chytrým modulárním designem, charak-
terizovaný třemi základními vlastnostmi:

1.  pokrývá celé spektrum chirurgických 
oborů;

2.  zvyšuje bezpečnost a komfort pacien-
ta i operatérů;

3.  šetří čas personálu operačních sálů.

1 6   |   c h i r u r g i e

Nový operační stůl GMAX
splňuje nejpřísnější požadavky na zdravotnické vybavení

BRAuNOv iNy .Cz

Gmax operační stůl
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Vše na jedné operační desce

Výjimečná flexibilita operačního stolu GMAX je zajištěna operační deskou 
s elektricky ovládaným trojitým skloubením. Operační desku je možné konfigurovat 
od všeobecné chirurgie až po vysoce specializované obory včetně miniinvazivní 
chirurgie. 

„Nohy do X“ mohou být předností

Další výhodou operačního stolu GMAX je noha operačního stolu, 
jehož základna je technicky řešena ve tvaru písmene X. Umožňuje 
tak chirurgickému týmu stát co nejblíže u pacienta. K dispozici 
jsou navíc dvě varianty: 
1.  pevně zabudovaná základna operačního stolu;
2.  mobilní základna operačního stolu – díky patentovanému 

systému STERIS lze základnu stolu jednoduše přemístit během 
několika sekund na požadované místo, a to k další operaci nebo 
k očistě a dezinfekci.

Smart technika i ve zdravotnictví

Operační stůl GMAX splňuje nejen nejpřísnější požadavky na zdravotnické vybavení, 
ale díky celé řadě vylepšení jej lze zařadit mezí „smart“ zdravotnickou techniku, 
která lékařům poskytuje ty nejlepší podmínky pro výkon jejich profese. Jsme rádi, že 
takový uživatelský komfort může lékařům přinést právě koncern B. Braun. 

Mgr. Radek Tománek 
divize Surgical Technoligies 
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Vysoce intuitivní ovládání

Systém s využitím bezdrátové technologie 
automaticky rozeznává a zobrazuje konfiguraci 
operační desky na dálkovém ovladači. Dálkový 
ovladač operačního stolu GMAX je vysoce intuitivní 
a umožňuje dosáhnout požadovanou polohu 
za několik málo sekund za nepřetržité kontroly 
realizovaného pohybu na displeji. 

Kompletní příslušenství 

Samozřejmostí je nabídka kompletního příslušenství 
pro všechny chirurgické obory, včetně extenčního 
stolu

Čas šetří i ergonomické transportní vozíky 

K příslušenství operačního stolu GMAX patří i široké spektrum ergonomických transportních vozíků 
s možností nájezdu k operačnímu stolu z obou stran v úhlu 100°. Díky tomuto důmyslnému řešení 
personál operačních sálů ušetří drahocenný čas.

BRAuNOv iNy .Cz
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Update v klinické péči 
o nefrologického pacienta v podání  
profesorů Santora, Kribbena a Argilese 

Bylo možné vyslechnout si prezentaci 
nejnovějších výsledků základního i klinic-
kého výzkumu, stejně tak jako „up-date“ 
z pole klinické péče. Odborná témata byla 
diskutována formou přednášek, mini-
přednášek, sympozií a kurzů. Program 
byl doplněn i sympozii sponzorovanými 
jednotlivými výrobci a nechyběla také 
posterová prezentace.

Firemní sympozium společnosti 
B. Braun Avitum AG mělo motto Možnosti 
bilance tekutin při náhradě funkce ledvin 
a bylo zaměřené na aktuální i budoucí 
terapeutické trendy.

Hypotenzním epizodám během dialýzy 
je nutné věnovat pozornost
Své poznatky přednesl v rámci příspěvku 
s názvem Hypotenzním epizodám bě-
hem dialýzy je nutné věnovat pozornost 
Prof. Antonio Santoro z italské Boloně.

Symptomatická hypotenze je stále 
častým problémem během hemodialýzy. 
Ačkoli tento obor v minulosti zaznamenal 
mnohá technologická zlepšení, k hypo-
tenzním příhodám stále dochází v rámci 
20 až 30 % léčby, což z nich činí nejčas-
tější komplikaci spojenou s hemodialý-
zou. To nejen narušuje pohodu pacientů, 
ale také zvyšuje jejich úmrtnost. Kromě 
toho hypotenze snižuje účinnost dialýzy 
a vede ke snížení dialyzační dávky.

Přístupy k prevenci hypotenze během 

dialýzy mohou zahrnovat různé strategie, 
například využití dostupné techniky nebo 
složení dialyzačního roztoku. Individua-
lizace terapie může být jeden z přístupů 
ke snížení frekvence hypotenzních příhod 
a ke zvýšení bezpečnosti terapie.

Tématu biologické markery a optimální 
léčba CRRT v AKI z pohledu nefrologie se 
věnoval Prof. Andreas Kribben z němec-
kého Essenu.

Měření dialyzační dávky stále 
představuje problém
Akutní selhání ledvin (AKI) je běžnou 
a závažnou komplikací u kriticky nemoc-
ných pacientů, která je spojena s vysokou 
úmrtností. Léčba pacientů s AKI na JIP je 
ve velké většině případů multidisciplinár-
ní. Kdy začít s terapií je jedním z prvních 
zásadních rozhodnutí, která mají být 
přijata. Klinicky použitelné biomarkery 
mohou podporovat včasnou detekci AKI 
a mohou pomoci zvolit optimální terapii. 
Navíc management tekutin u hemody-
namicky nestabilních pacientů vyžaduje 
zvláštní pozornost. 

Měření dialyzační dávky stále představu-
je problém u kriticky nemocných pacientů. 
Existuje několik technik, které byly vyvi-
nuty pro stanovení dialyzační dávky při 
přerušované CRRT terapii, ty ale musí být 
ještě přizpůsobeny tomuto ošetření. A ko-
nečně, musí být zodpovězena otázka, kterou 
metodu terapie zvolit. V posledních desetile-
tích se léčebné možnosti pro pacienty s AKI 
rozšířily – od hemofiltrace přes hemodialý-
zu/hemodiafiltraci až k různým hybridním 
technikám léčby. Volba způsobu terapie 
musí být přizpůsobena potřebám pacientů.

Dosažení vysokých konvekčních objemů 
bez rizika dalších alarmů 
Třetím tématem B. Braun Avitum AG byla 
vysokoobjemová konvekce v HDF – kon-
cept maximálního KUF, o kterém promlu-
vil Dr. Angel Argiles z francouzského 
Montpellier.

Nedávné studie ukazují, že on-line 
hemodiafiltrace (HDF) zlepšuje přežití, 
pokud je dosaženo vysokých konvektiv-
ních objemů. Zatímco však tyto výsledky 
čekají na potvrzení, existují jen omezené 
informace o důsledcích úpravy konvekč-
ních objemů in vivo.

Průběh transmembranozního tlaku 
během dialýzy není konstantní. Vysoké 
objemy substituční tekutiny zvyšují odstra-
nění toxinů prostřednictvím konvekčního 
clearance, ale také zvyšují riziko přerušení 
léčby způsobené tlakovými alarmy. KUF-
-max je konkrétní bod, který odpovídá nej-
lepšímu ultrafiltračnímu proudění. Koncept 
využití maximálního KUF během on-line 
HDF umožňuje dosažení vysokých kon-
vekčních objemů bez rizika dalších alarmů.

Příští světový nefrologický kongres 
proběhne ve Vídni ve dnech 21.–24. květ-
na 2016.   

Přednášky sledujte 
exkluzivně on-line  
na braunoviny.cz  

Představujme Vám tři unikátní přednášky Prof. Antonia 
Santora, Prof. Andrease Kribbena a Prof. Angela Argilese, 
které zazněly na 52. nefrologickém kongrese ERA-EDTA 
s účastní B. Braun Avitum.

Jan Matuška, DiS. 
divize Avitum
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Internu jsem dělat nechtěla,
teď by mi chyběla

Co vás přivedlo k tomu, že jste se začala 
věnovat dekubitům?
Je to zvláštní, ale nikdy by mne nena-
padlo, že bych se někdy mohla věnovat 
právě této problematice. Když jsem kon-
čila zdravotní školu, v televizi zrovna 
běžel seriál Nemocnice na kraji města 
a mým snem bylo pracovat na ortope-
dii. Bohužel, volné místo na ortopedii 
nebylo, a tak jsem nastoupila na interní 
kliniku Fakultní nemocnice v Plzni, 
které jsem s malými přestávkami zůstala 
věrná. Po absolvování specializace 
anesteziologie, resuscitace a intenziv-
ní péče jsem pracovala na metabolické 
JIP a oddělení hyperbarické medicíny. 
Ve svých 25 letech jsem se stala staniční 
sestrou a současně jsem přešla do nové 
nemocnice v Plzni-Lochotíně. Zde jsem 
se poprvé setkala s obtížně se hojícími 
ranami. 

Pracovala jste vždy jako zdravotní sestra?
Jelikož mě přitahovala intenzivní me-
dicína, v níž jsem získala specializaci, 
zatoužila jsem po změně a odešla na Letec-
kou záchrannou službu v Plzni-Líních jako 
dispečerka. Bylo to krásné období, přesto 
jsem měla pocit, že mi ta interna, kterou 
jsem vlastně nikdy dělat nechtěla, schází. 
Dostala jsem nabídku vrátit se do nemocni-
ce na II. interní kliniku. V praxi se zaváděl 
ošetřovatelský proces, zdravotnická doku-
mentace, a já chtěla přispět svými nápady. 
Toto pracoviště mne vyslalo na školení 
o ranách do Německa. Po návratu jsem si 
řekla, že zkušenosti, které jsem tam získa-
la, musíme uplatnit také u nás. 

Jak dlouho se obtížně se hojícím ranám 
věnujete?
Hojení chronických ran se věnuji 
od roku 1995, kdy jsem se vrátila zpět 

Rozhovor s Bc. Ivou 
Witovou z II. interní 
kliniky FN Plzeň, 
specialistkou na péči 
o dekubity a školitelkou 
kurzů ošetřovatelské 
péče o chronické rány 
a defekty.
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Jana Formánková, DiS. 
divize OPM
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do nemocnice. V té době se začínaly 
používat krycí materiály podporující 
vlhké hojení ran. S kolegyněmi jsme 
začaly zkoušet, jak tyto materiály působí 
na dekubity a jiné rány. Dělaly jsme eko-
nomické rozvahy a zjistily jsme, že léčba 
vychází levněji. To byl pádný argument 
pro to, aby byly nové materiály zařazeny 
na tzv. pozitivní list. Myslím, že díky 
této aktivitě i mé ochotě neustále něco 
nového v ošetřovatelské péči prosazovat, 
jsem se stala členkou pracovní skupi-
ny pro sledování dekubitů ve fakultní 
nemocnici. A této problematice se věnuji 
dodnes.

Můžete porovnat léčebné postupy 
používané v začátcích s dnešními trendy?
Vzpomínám si, jak jsme na začátku mé 
praxe přijímali pacienty, kteří měli pod 
špinavým obvazem i červy. Dnes se 
svými zkušenostmi musím říci, že to byla 
vlastně už tenkrát úspěšná larvoterapie. 
Rána byla vždy krásně červená, jen ten 
obvaz byl příšerný. A léčba dekubitů? 
Genciánová violeť, všude zápach, igelito-
vé podložky, žádné polohovací pomůcky, 
jen gumové kruhy, jedním slovem hrůza.

Kdy se začala péče o pacienty 
s chronickými ranami měnit? 
Po roce 1995 se v nemocnici zaváděla 
nová zdravotnická dokumentace HINZ. 
Pracovali jsme na vývoji formuláře Plán 
péče o dekubitus, hodnotili antidekubitní 
matrace, kterých bylo na standardních 
odděleních opravdu málo. Se skupinou 
pro sledování dekubitů jsme vypraco-
vali standardní ošetřovatelský postup 
Prevence a ošetřování dekubitů. Také jsme 
prováděli ošetřovatelské audity na všech 
pracovištích naší nemocnice. Audity 
sloužily k tomu, abychom zjišťovali různé 
přístupy k provádění preventivní a ošet-
řovatelské péče u pacientů s dekubity 
a porovnávali je s naším standardem. 
Dnes mají všeobecné sestry na výběr 
z široké škály zdravotnického materiálu. 
Musí však být natolik vyškolené, aby 
na základě svých znalostí zvolily správný 
obvaz, který odpovídá určité fázi rány. 
Novými materiály pacientovi velmi po-
máháme. Převazy jsou nebolestivé, doba 
léčby se celkově krátí a přináší i ekono-
mický efekt.

Jaký je standardní postup při klasifikaci 
dekubitů a jejich následné léčbě 
a prevenci?
Ačkoli se to může některým sestrám 
v praxi zdát jednoduché, proces hodnoce-
ní dekubitů má svá úskalí. Když jsem se 
stala v roce 2009 vrchní sestrou na in-
terní klinice, využila jsem příležitosti 

ovlivňovat ošetřovatelskou péči a zača-
la jsem předávat své zkušenosti svým 
podřízeným. Největší problém u sester 
vždy byl a je určit správný stupeň deku-
bitu a tomu odpovídající krycí materiál. 
Podotýkám, že to není problém jen sester 
v naší fakultní nemocnici, ale v celé Čes-
ké republice. Na potřebu vzdělávat sestry 

ve správném určení typu rány upozorňují 
i odborníci Evropského poradního panelu 
pro otázky dekubitů, protože to u někte-
rých typů ran není vůbec snadné. Začala 
jsem se tedy věnovat vzdělávání nejen 
na naší klinice, ale přednáším i na celo-
republikových seminářích, konferencích 
nebo kurzech.

Jaké kroky musí udělat sestra při příjmu 
rizikového nemocného nebo pacienta 
s dekubitem?  
Při příjmu musí sestra odebrat ošetřo-
vatelskou anamnézu a zhodnotit riziko 
dle modifikované škály dle Nortonové. 
Tato klasifikační škála se používá ve FN 
Plzeň od roku 1993, a pokud vím, je 
rozšířena v celé České republice. U pa-
cienta se součtem 25 a méně lze riziko 
vzniku dekubitů očekávat. Podle míry 
rizika je nutné pacienta uložit na odpoví-
dající antidekubitní matraci a navrhnout 
ošetřovatelskou intervenci a prevenci. 
Pokud sestra zjistí již vytvořený dekubit, 
musí určit jeho stupeň podle mezinárodně 
používané klasifikace a podle něj zvolit 
ošetření. V případě, že se jedná o sestru 
specialistku v hojení ran, může návrh 
léčby vytvořit sama, ale lékař tuto léčbu 
schvaluje.

BRAuNOv iNy .Cz

„Vzpomínám si, jak 
jsme na začátku 
mé praxe přijímali 
pacienty, kteří měli 
pod špinavým obvazem 
i červy.“

Stádia poškození při nadměrném či dlouhodobém tlaku  
– vznik proleženin

1  Zarudnutí

2   Vznik otlaku šířící-
ho se do dermis

3   Kožní defekt zasa-
huje k podkožní-
mu tuku, k cévám

4   Defekt zasahuje 
a destruuje kostní 
tkáň

1

3

2

4
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Máte přehled o léčbě dekubitů 
i na jiných pracovištích? 
Pro nás je důležité vědět, jaký je výskyt 
dekubitů nejen na naší klinice, ale v celé 
nemocnici. Proto jsou informace o pa-
cientech s dekubitem zadávány do kli-
nického informačního systému WinMe-
dicalc. Naše pracoviště je v rámci FN 
Plzeň od roku 2008 zapojeno do projektu 
Ministerstva zdravotnictví, jenž nese 
název Sledování dekubitů jako indikátoru 
kvality ošetřovatelské péče na národní 
úrovni. Sledování rizika vzniku dekubitů 
a výskytu dekubitů je prevalenční. Data 
byla zasílána čtvrtletně do Národního re-
ferenčního centra. Od letošního roku data 
zadávají na naší klinice staniční sestry 
a do centra je zasílají jednou měsíčně.

Jak probíhá vzdělávání sester v oblasti 
chronických ran? 
V červnu 2011 nám byla udělena akre-
ditace Ministerstva zdravotnictví pro 
certifikovaný kurz Specifická ošetřovatel-
ská péče o chronické rány a defekty, jehož 
jsem odbornou garantkou. Celkem jsme 
již proškolili 146 sester z naší fakultní 
nemocnice a 67 sester z ostatních zdra-
votnických zařízení. 

Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen všeobecným sestrám 
především z lůžkových oddělení zdravot-
nických zařízení, ale také z ambulancí 
praktických lékařů, sestrám pracujících 
v LDN a na odděleních následné ošetřo-
vatelské péče, v ústavech sociální péče 
a domovech důchodců a sestrám z od-
dělení domácí péče, které jsou způsobilé 
k výkonu povolání bez odborného dohle-
du. Je rozdělen na teoretickou a praktic-

kou část. Pak mají posluchači dva měsíce 
na vytvoření vlastní kazuistiky pacienta 
s chronickou ranou, který pochází z jejich 
pracoviště. Závěrečná zkouška probíhá 
před zkušební komisí. 

Jak se díváte na nutnost prevence vzniku 
chronických ran? 
Prevence je samozřejmě na prvním místě. 
Dnes je na trhu takové množství pomů-
cek, že to nesmí být problém. Správnou 
ošetřovatelskou péčí lze vzniku dekubi-
tů v mnoha případech zabránit. Dále je 
nutné se při ošetřování vyvarovat tření, 
střihovým silám, tlaku a rizikovým fak-
torům, kterých je celá řada. Připomněla 
bych zejména nedostatečnou výživu, 
na kterou se často zapomíná. Někdy však 
vzniku dekubitu nezabráníme. Pak je 
na řadě léčba, kdy je nutné, aby sestra, 
jak už bylo řečeno, dobře vyhodnotila 
ránu a zvolila vhodný materiál. 

Účastní se FN Plzeň také celosvětové 
kampaně Den dekubitů? 
Této kampaně se účastníme letos potřetí. 
K dispozici máme vyškolený personál, 
který informuje laickou veřejnost o pro-
blematice dekubitů. Na všech lůžkových 
odděleních a ambulancích jsou dostupné 
informační letáky. Nutriční terapeutka 
hovoří v plzeňském rozhlase o roli výživy 
v prevenci a hojení ran. Chceme zvý-
šit povědomí o ovlivnitelných rizicích 
vzniku dekubitů a zapojit pacienta i jeho 
rodinu do celkové prevence jejich vzniku. 
Naším cílem je také poradit nemocným 
a rodině, kam se v případě potřeby mohou 
obrátit. Akce byla vždy úspěšná, ale já 
mám stále pocit, že pokud máme s touto 
problematikou seznámit laickou veřejnost, 
je třeba vyrazit i mimo nemocnici. Už se 
mi v hlavě rodí nějaké nápady, které bych 
nerada prozradila. 

invazivní vstupy v intenzivní péči
19. října 2015  |  FN Brno

Pořádá Aesculap Akademie 

ve spolupráci s FN Brno
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Podvýživa –       
perorální nutriční doplňky Nutricomp® Drink Soup

Část pacientů již s problémem podvýživy 
do nemocnice přichází a v nemocničním 
prostředí se u nich pak tento problém 
často ještě prohlubuje. 

Nutriční podpora ve formě per-
orálních doplňků stravy je tak často 
jediným vhodným řešením, jak nechtě-
né podvýživě zabránit. Představuje 
jednoduchý způsob, jak zvýšit příjem 
energie a bílkovin a zamezit tak další 
ztrátě hmotnosti a svalové tkáně. Tekuté 
přípravky určené k popíjení, označované 
jako „sipping“ (z angl. srkání, upíjení), 
přinášejí možnost výživy nemocným, 
u kterých se nedaří dosáhnout plnohod-

notného perorálního příjmu, aniž by 
přitom potlačily přirozenou chuť k jídlu. 
Podávají se po malých porcích mezi jídly 
tak, aby je nemocný přijímal nad rámec 
své normální stravy.

Tyto perorální nutriční doplňky jsou 
snadno dostupné, obsahují definované 

množství živin včetně vitamínů a stopo-
vých prvků, mají vysoký obsah energie 
a bílkovin a jsou dobře vstřebatelné. 

Podvýživa provází celou řadu onemocnění a přináší s sebou 
závažné negativní důsledky. Jedná se zejména o zvýšený výskyt 
komplikací, delší dobu hospitalizace a rekonvalescence, ale také 
o zvýšené náklady na léčbu. Ke zhoršení nutričního stavu dochází 
často u operovaných pacientů, při akutním onemocnění, při 
omezeném perorálním příjmu vlivem opakovaných vyšetřova-
cích postupů, u lidí léčených na onkologickém oddělení nebo 
u nemocných ve starším věku.

Nutricomp® Drink Soup
  jediný „sipping“ na trhu se slanou 

příchutí

  určený pro pacienty, kteří trpí chuťovou 
únavou ze sladkých nutričních doplňků 

  dvě unikátní příchutě – jemné kari kuře 
a zeleninová polévka

Nutricomp® Drink příchutě

Plus Plus Fibre Soup Renal

vanilka vanilka zeleninová vanilka

banán broskev-meruňka  jemné kari kuře

jahoda čokoláda

čokoláda káva

vlastnosti

		Klinicky přizpůsobené složení specifickým potřebám 
u konkrétních nemocí

		Obsah EPA a DHA (omega-3) z rybího oleje

		Nový design lahve, snadno uchopitelný, nerozbitný a zno-
vu uzavíratelný

		Široký výběr příchutí podle osobních preferencí pacienta

Jitka Suchá 
divize Hospital Care

NOviNKA



Adimea®     
Nový rozměr ve sledování dialyzační dávky 

Často se opakující nedostatečná dávka 
jednotlivých dialýz souvisí se zhoršenou 
prognózou pacienta. Toto „poddialyzo-
vání“ ale někdy může poměrně dlouhou 
dobu zůstat personálem nedetekováno. 
Kt/V se zpravidla vypočítává z výsledků 
měsíčních odběrů krevních vzorků. Ty 
jsou ale mnohdy prováděny i méně často 
než právě jednou měsíčně.

Pokud má pacient neuspokojivé 
hodnoty Kt/V, je třeba zjistit, co je toho 
příčinou. To však může zabrat delší čas. 
Řešení proto nabízí on-line monitorová-
ní adekvátnosti hemodialyzační terapie 
pomocí systému Adimea®.

Systém Adimea® nabízí přesné sta-
novení poklesu koncentrace nízkomole-
kulárních látek obsažených v dialyzátu 
v průběhu dialýzy a z něj vypočtenou 
účinnost dialyzačního ošetření (Kt/V). 

Faktory ovlivňující dosaženou 
dialyzační dávku:
 � dodržení délky dialýzy;
 � QB (zadaný vs. reálný průtok krve);
 � QD (průtok dialyzátu);
 � průsvit dialyzačních jehel;
 � nevhodná technika kanylace;
 � recirkulace v cévním přístupu;
 � správná antikoagulace;
 � typ a velikost dialyzátoru.

výhody měření  
pomocí technologie Adimea®:
 � kontinuálnost měření;
 � snadno pochopitelné znázornění;

 � jednoduchá volba parametrů 
Kt/V a URR;

 � alarmové hlášení při nedosažení 
nastavených parametrů;

 � vyloučení chyb při odběru 
krevních vzorků;

 � vysoká přesnost měření Kt/V;
 � snadno, rychle dostupné 

parametry dialyzačního léčení, 
které lze během léčby měnit;

 � funguje ihned po zadání 
váhy pacienta;

 � znázorňuje parametry eKt/V, spKt/V,
 � žádný spotřební materiál 

navíc (kyvety);
 � umožňuje prognózu léčby 

a její adekvátnost. 
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K čemu může dojít, pokud nekontrolujeme dialyzační dávku při 
každém dialyzačním ošetření?

Systém Adimea®  
nabízí přesné stanovení 
poklesu koncentrace 
nízkomolekulárních 
látek obsažených v dia-
lyzátu v průběhu dialý-
zy a z něj vypočtenou 
účinnost dialyzačního 
ošetření (Kt/V) 
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DS klip
Nový a bezpečnější titanový klip  
pro uzávěr cév

 � Svorky ve tvaru V, s vroubkováním proti sklouznutí na vnitřní straně

 � Dvě paralelně uložená ramena, mezi které se stlačuje tkáň při uzavření klipu

 � Uzávěr od distálního konce

 � Výrazná redukce nebezpečí axiální dislokace klipu

 � Vyšší přilnavost klipu ke tkáni cévy

 � Vyroben z čistého titanu, ve všech velikostech

 � K dispozici i klipy se zámkem



v čem vidíte největší přínos simulačních 
kurzů v anestezii?
Simulační kurzy jsou skloubením teorie 
s praxí. Teoretický úvod umožňuje získat 
nadhled či odstup od řešení konkrétních 
krizových scénářů a zároveň pomáhá najít 
co nejefektivnější řešení nejen z pohledu 
konkrétní medicínské situace, ale zejména 
z pohledu týmu. V praxi potom tyto kurzy 
učí, jak neztrácet čas, jak komunikovat 
v týmu, jaké jsou role a úlohy jednotlivých 
členů, jak členové získávají zpětnou vazbu 
v průběhu zásahu apod.

Můžete vyzdvihnout nějakou konkrétní 
oblast využití těchto simulací?
Simulační středisko se díky svému 
výbornému vybavení úzce blíží reálné 
praxi, a dokáže tak jednoduše navodit 
atmosféru zásahu i se všemi možnými 
komplikacemi. Průběh celého zásahu 
je zaznamenáván a účastníkům 
pak umožní dostat zpětnou vazbu 
s rozborem, jak řešení situace probíhalo, 

jaká byla časová osa, které části zásahu 
byly efektivní, jak tým komunikoval, 
kde ztrácel čas. Rozbor simulace v týmu 
umožňuje vnímat nedostatky zpětně 
a poučit se z věcí, které v průběhu 
zásahu unikly pozornosti, a příště se 
posunout dále.

KRIZOVÉ SITUACE NEJEN
V MEDICÍNĚ

Co se vám na kurzu nejvíce líbilo?
Kurz byl celkově výborně připraven jak 
po stránce organizačního zajištění, tak 
volbou přednášejících a počtem účastníků 
kurzu. V teoretické části bylo velmi zají-
mavé srovnání řešení krizových situací 
v medicíně a v letectví. Viděli jsme, jak 
jsou pracovníci obou odvětví na řešení 
krizových situací školeni. V tomto máme 
v medicíně ještě velké rezervy, přestože 
četnost těchto situací je velká. V násle-
dující praktické části bylo zajímavé vidět, 
v čem jsou konkrétní nedostatky.
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Skloubení
teorie s praxí 
umožňuje posunout se dál 
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O zkušenostech z praktického 
kurzu Aescelap Akademie v novém 
simulačním středisku Pavilon 
B. Braun Dialog hovoří MUDr. Richard 
Pradl, Ph.D., přednosta kliniky KARIM 
FN a LF UK Plzeň. 
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Krizové stavy v anestezii 
- simulační workshop
12. října 2015
B. Braun Dialog  |  Praha 8

Pořádá Aesculap Akademie
Zlatý partner 

vzdělávacího centra B. Braun Dialog

Co jste během kurzu nejvíce postrádal?
Tyto simulační kurzy zatím u nás nejsou 
příliš časté – toto byl jeden ze základních 
kurzů v anesteziologii, na který je možné 
navázat jakýmkoliv dalším kurzem posu-
nujícím tuto problematiku dále. Z mého 
pohledu výborně splnil vytyčený cíl. 
Myslím, že je přínosnější vyzdvihovat 
pozitiva podobných kurzů. Bezprostředně 
jsem žádné nedostatky nevnímal.

V SIMULAČNÍCH KURZECH SI
NAJDOU SVÉ I NEMOCNIČNÍ 
SESTRY
Doporučil byste kurz i ostatním kolegům 
z oboru?
Jednoznačně ano – myslím, že kurz je 
zajímavý jak pro mladší lékaře, tak pro ty 
vedoucí. Mladším lékařům může být pří-

nosem efektivita kurzu a současně nahrá-
vaná zpětná vazba. Vedoucí lékaři zase 
mohou získat trochu nadhled nad tím, 
jakým způsobem mají na svých odděle-
ních nastaven způsob řešení konkrétních 
krizových situací. Kurz je určitě přínosem 
i pro sesterský personál – zobrazuje totiž 
roli sestry během zásahu, vyzdvihuje 
důležitost efektivity a jednoznačnosti 
komunikace atd. Kurz ukázal, že způ-
sob komunikace mezi lékařem a sestrou 
v anesteziologii je věcí každodenní praxe, 
a je-li komunikace správně nastavena, 
tak ani v krizových situacích nenastane 
problém. 

Tomáš Kovrzek 
odborný garant  
Aesculap Akademie 

Workshop room
Vasofix – místo, kde 
se lékaři učí týmové 
spolupráci

Workshop room Vasofix je součástí 
unikátního vzdělávacího centra v Pavilo-
nu B. Braun Dialog na pražské Bulovce. 
Špičkové vybavení workshop roomu 
Vasofix umožňuje mladým lékařům, me-
dikům i sestrám trénovat práci v týmu 
a reakce v krizových oblastech v oblasti 
intenzivní péče a anestezie. Simulační-
mu fantom ovládá řídicím velínem lektor 
kurzu. Nejmodernější záznamové zaříze-
ní umožňuje tvorbu krizových scénářů 
a následný debriefing.

Vybavení:
	 Simulátor intenzivní péče
		Záznamové a vyhodnocovací zařízení 

simulací
	 Plicní ventilátor
	Anesteziologický přístroj
		Monitor vitálních funkcí
	Ultrazvuková diagnostika
	Defibrilátor
	 Lůžko pro intenzivní péči
	Odsávání
	 Infuzní pumpy
	 Lineární dávkovače
	  SW pro řízení a záznam infuzní tera-

pie
	Ohřev infuzí 
	Klinický informační systém
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Mgr. Andrea Čapková
project manager, Smart Point

Malíř Petr Kvíčala (1960) pochází ze Svitav. Jeho 
tvorba je úzce spjata s Brnem, kde pracuje a vede 
ateliér malby na Fakultě výtvarných umění VUT, 
zároveň ji však můžete najít po celé střední Evro-
pě. Jeho malby jsou zastoupeny ve významných 
veřejných institucích i v privátních sbírkách, jeho 
spolupráce s architekty Ivanem Kolečkem nebo 
Josepem Luisem Mateem vyústila v umělecké 
intervence do moderní architektury, jako je třeba 
oceňovaná budova Deutsche Bundesbank ve měs-
tě Chemnitz. České publikum zná ale lépe třeba 
divadlo Reduta nebo jeden z pavilonů nemocnice 
U Milosrdných bratří v Brně, jejichž výtvarné 
řešení a návrhy terazzových podlah v interiérech 
jsou také prací Petra Kvíčaly. Autor byl hostem 
posledního setkání „Dotyků umění“, kde jsem 
měla příležitost položit mu několik otázek.

Doteky umění: Petr Kvíčala
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Více o umělci a jeho díle 
najdete na www.petr-kvicala.com
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Ty sám jsi začínal během 80. let mimo 
hranice institucionálního vzdělání. u koho 
jsi čerpal zkušenosti? Kdo ti byl vzorem? 
A myslíš, že tvá cesta byla složitější 
než ta, kterou dnes sleduješ u svých 
studentů? Lze to vůbec srovnávat?
Dnešní a tehdejší realita se určitě srovná-
vat nedá. Tehdy jsem nepřemýšlel o tom, 
že bych vůbec kdy mohl vystavovat nebo 
prodávat obrazy. Navíc téma i barevnost, 
které jsem ve svých obrazech rozvíjel, 
byly pro tehdejší uměleckou scénu až 
na výjimky nepřijatelné, provokativní. 
Maloval jsem, protože jsem byl fascino-
vaný objevováním nových tvarů, no-
vých věcí a úplně mi to změnilo život. 
Sleduji, že i u studentů je ta fascinace, 
zápal, prostě chtění, důležitější než talent. 
A já jsem té fascinaci uzpůsobil svůj 
život. I kdybych si mohl vybrat, byl jsem 
například za kariéru topiče rád, protože 
mi to umožnilo udržet si čistou hlavu, 
přemýšlet, soustředit se. I dnes se snažím 
plánovaně odstřihávat od věcí, které mě 
rozptylují, které se neustále snaží strhávat 
mou pozornost. Někdy se i záměrně nu-
dím. Pak je možné se zastavit a skutečně 
zaměřit svou pozornost. 

V tomto vidím, jak jsou současní stu-
denti pod nesrovnatelně větším tlakem.

Když se ptáš na vzory, chodil jsem 
do brněnského divadla hudby na posle-
chové pořady Aloise Siemandla Piňose 
o nové artificiální hudbě, která mě velmi 
inspirovala. Ze začátku to byl také určitě 
Michal Raný. Ten skutečný „vzor“, který 
se nachází ve všech mých obrazech stále, 
je ale moje zkušenost z krajiny, z jejího 
rytmu a vůbec z rytmu, srdce, kroku, 
dechu, tance, zpěvu...

Které ze svých realizací si nejvíce vážíš, 
ke které máš nějaký důvěrnější vztah? 
Je to určitě výmalba Mozartova sálu 
divadla Reduta. Maloval jsem jej čtyřicet 
dní červenou barvou. Červený pigment 
byl vždy ten nejdražší, a proto je ta barva 
spojena se slavnostmi, s plýtváním nebo 
taky obětováním. Fenomén svátečnosti 
a slavnostnosti mě fascinoval, v mé práci 
je stále přítomný a s prostorem sálu Redu-
ty dokonale funguje.

Co chystáš nového? Kde se s tvými díly 
může návštěvník výhledově setkat?
Před pár týdny jsem zahájil společnou 
výstavu s Erikem Šillem v galerii K13 
v Košicích. O budoucích projektech nerad 
mluvím, dokud nejsou hotové. Nyní jsem 
dokončil nástěnnou malbu v interiéru 

pro jednoho architekta a před časem jsem 
odevzdal návrh fasády pro novou budovu 
Slezské univerzity v Opavě, která se bude 
realizovat příští rok.  
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kam  
NA ZAJÍMAVÉ  
VÝSTAVY

Tipy na zajímavé výstavy  
vám přináší

PRAHA: 
Art&Event Gallery Černá labuť
Charles Thomson (do 30. 10.)

OSTRAvA
Galerie Beseda
Karel Jerie, David Saudek (do 31. 12.)

Z cykl ZigZag I,  

No. 19, 2011, 

90  150 cm
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Jak nás kontaktovat
ČESKá REPUBLIKA
B. Braun Medical s.r.o. 
V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4 
Tel. +420-271 091 111, Fax +420-271 091 112 
info@bbraun.cz, www.bbraun.cz

zákaznické centrum 
Tel. +420-271 091 333, Fax +420-271 091 312 
prodej.cz@bbraun.com

Servisní centrum 
Tel. +420-271 091 555, Fax +420-271 091 552 
servis.cz@bbraun.com, reklamace.cz@bbraun.com

Ako nás kontaktovať
SLOVENSKá REPUBLIKA
B. Braun Medical s.r.o. 
Hlučínska 3, SK-831 03 Bratislava 
Tel. +421-2-638 38 920, Fax +421-2-446 38 067 
www.bbraun.sk

zákaznícke centrum 
Bezplatné linky:  
Tel. 0800 155 440, Fax 0800 155 441 
predaj.sk@bbraun.com

v příštím čísle
Použití manipleru 
v chirurgii  

Nutriční a ošetřovatelská péče 
o pacienty se stomiemi

2.–4. listopadu 2015
Sídlo společnosti B. Braun Medical | Praha 4

Pořádá Aesculap Akademie

Krizové stavy 
v dětské intenzivní péči 
- simulační workshop

27. října 2015 
B. Braun Dialog  |  Praha 8

Pořádá Aesculap Akademie
Zlatý partner 

vzdělávacího centra B. Braun Dialog
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Hledáme lékaře
pro naše dialyzační střediska 
 � Chcete profesně růst a odborně se rozvíjet?  
Investujeme do vzdělávání zaměstnanců, včetně atestačního.

 � Hledáte moderní a přátelské pracovní prostředí?  
Rovnováha osobního a pracovního života zaměstnanců je pro nás důležitá.

 � Rádi sdílíte své zkušenosti a poznatky?  
Se zaměstnanci vedeme skutečný dialog. Lékař je pro nás partnerem.

Teplice

Duchcov

Bulovka

Černý MostHomolka

Nusle

Plzeň

Ústí nad Orlicí

Bruntál

Slavkov u Brna

Uherský Brod

Ostrava

Bílovec
Třinec

Vyškov

Olomouc

Bohumín

Praha

Ivančice

Litoměřice

Roudnice n. L.

Český 
Těšín 

Topoľčany

Partizánske
Bánovce n. B.

Galanta Šaľa

Bratislava

Senica
Myjava

Zlaté Moravce

Zvolen

Detva

Kráľovský
Chlmec

Trstená

Dolný Kubín

Aktuální volné 
pozice najdete na 

http://bbraun.jobs.cz

Přijďte pracovat k nám! 

Nabízíme víc.



Dozvíte se mimo jiné o inkontinenci, 
ledvinových onemocněních, podvýživě, 
co je to laparoskopie nebo jak se 
připravit na operaci kolenního 
a kyčelního kloubu. 

Na stránkách si můžete zdarma 
stáhnout i pacientské průvodce.

Nebojte se. zeptejte se. 
Každý má možnost lepší péče.

www.lepsipece.cz

Lidé se často obávají s lékaři otevřeně 
hovořit o svých zdravotních problémech, 
a nedozvědí se tak o metodách, které se 
díky novým poznatkům a technologiím 
neustále vyvíjejí. 

Webové stránky www.lepsipece.cz  
podporují dialog mezi pacientem 
a lékařem.


