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 � Unikátní vzdělávací centrum Aesculap Akademie
 � Špičkové dialyzační středisko  
s odbornými ambulancemi B. Braun Avitum

Podívejte se  
na videoreportáž  
z prvního kurzu 
v novém 
vzdělávacím centru:

www.braunoviny.cz

Nově otevřeno! 

Podrobnosti, zajímavosti  

a reportáže najdete v mimořádné 

příloze Braunovin 
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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

nutritionDay
WORLDWIDE

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  

_ _ / _ _ / _ _ _ _

nutritionDay
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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,	

začalo	léto,	za	námi	jsou	první	par-

na	a	těšíme	se	na	další	krásné	teplé	dny.	

Tempo	v	nemocnicích	se	trochu	snižuje,	

plánovaných	operací	je	minimum,	probíha-

jí	údržby,	opravy.	

Jsme	rádi,	že	jste	si	našli	čas	a	vzali	

do	ruky	Braunoviny,	případně	si	je	otevřeli	

na	webu	či	na	svém	tabletu	nebo	chytrém	

mobilu.	V	tomto	čísle	přinášíme	informace	

o	slavnostním	otevření	našeho	unikátního	

vzdělávacího	centra	Aesculap	Akademie,	

příznačně	nazvaného	Dialog,	společně	se	

špičkovým	dialyzačním	střediskem	a	ambu-

lancemi	B.	Braun	Avitum.	Hned	od	prvních	

dnů	po	zprovoznění	je	jasné,	že	Dialog	se	

velmi	líbí,	vyplňuje	mezeru	na	trhu	vzdělá-

vání	zdravotníků	a	těší	se	velkému	zájmu.	

Už	teď	je	kalendář	akcí	na	měsíce	dopředu	

téměř	plný.

Věříme,	že	Vás	zaujmou	i	rozhovory	se	

dvěma	významnými	postavami	českého	

zdravotnictví,	profesorem	Jiřím	Vorlíčkem	

a	docentem	Milošem	Broďákem.	Ve	Fakultní	

nemocnici	Ostrava	zase	proběhl	zajímavý	

projekt	značení	kontejnerů,	více	najdete	

v	článku	Tomáše	Hroudy	z	divize	Aesculap.	

Samozřejmě	ani	v	tomto	vydání	Braunovin	

nechybí	oblíbené	reportáže	či	Doteky	umě-

ní.	Přeji	Vám	pohodové,	inspirativní	čtení	

a	krásné	prázdniny.

Vážené	čitateľky,	vážení	čitatelia,

začalo	sa	leto,	prvé	horúčavy	sú	za	nami	

a	tešíme	sa	na	ďalšie	krásne	teplé	dni.	

Tempo	v	nemocniciach	sa	trochu	znižuje,	

plánovaných	operácií	je	minimum,	prebie-

hajú	údržby,	opravy.

Sme	radi,	že	ste	si	našli	čas	a	vzali	

Braunoviny	do	ruky,	prípadne	si	ich	otvo-

rili	na	webe	či	vo	vašom	chytrom	mobile,	

tablete.	V	tomto	čísle	prinášame	informácie	

o	slávnostnom	otvorení	nášho	unikátneho	

vzdelávacieho	centra	Aesculap	Akadémie,	

príznačne	nazvaného	Dialóg,	spoločne	

so	špičkovým	dialyzačným	strediskom	

a	ambulanciami	B.	Braun	Avitum.	Hneď	

od	prvých	dní	po	otvorení	je	jasné,	že	Dia-

lóg	sa	veľmi	páči,	vyplnil	medzeru	na	trhu	

vzdelávania	zdravotníkov	a	teší	sa	veľkému	

záujmu,	už	teraz	je	kalendár	akcií	takmer	

plný	na	mesiace	dopredu.	

Veríme,	že	vás	zaujmú	aj	rozhovory	

s	dvoma	významnými	postavami	českého	

zdravotníctva,	profesorom	Vorlíčkom	a	pá-

nom	docentom	Broďákom.	Vo	FN	Ostrava	

prebehol	zaujímavý	projekt	značenia	kon-

tajnerov,	viac	nájdete	v	článku	pána	Tomáše	

Hroudy	z	divízie	Aesculap.	Samozrejme,	

nechýbajú	obľúbené	reportáže	ani	Dotyky	

umenia.	Prajem	vám	krásne	prázdniny	plné	

pohody	a	inšpiratívneho	čítania.

MUDr. Alan Munteanu
ředitel	divize	Aesculap,	člen	vedení	Skupiny	B.	Braun	v	ČR	a	SR
riaditeľ	divízie	Aesculap,	člen	vedenia	Skupiny	B.	Braun	v	ČR	a	SR

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
	 Co jsou noroviry? 

	    Trápí vás kýla?

	    Pavilon B. Braun Dialog 
slavnostně otevřen

	    Nejčastější otázky 
na vlhké hojení ran 
s produktovou řadou Prontosan®

	    Aesculap Akademie jmenovala 
nové členy vědecké rady

w
w

w
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www.braunoviny.cz
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Koncern
B. Braun koupil
společnost Lauer Membran 
Wassertechnik GmbH

BRAUNOv INy .Cz

15. dubna 24.–26. dubna 22. dubna

Sympozium 
v netradičním prostředí 
barokního refektáře
Sympozium	s	názvem	„Tukové	emulze	vyšší	
generace	a	jejich	použití	v	intenzivní	péči“	
uspořádala	společnost	B.	Braun	Medical	
v	honosném	historickém	prostředí	barokního	
refektáře	dominikánského	kláštera	u	sv.	Jil-
jí	na	Starém	Městě	pražském.	Prostory	této	
stavby	byly	mimo	jiné	využity	pro	natáčení	
slavného	filmu	Amadeus	režiséra	Milo-
še	Formana.	Přednášeli	zde	Pavel	Kohout,	
Ph.D.,	vedoucí	metabolické	JIP	II.	inter-
ní	kliniky	a	Centra	výživy	Thomayerovy	
nemocnice,	MUDr.	František	Novák,	Ph.D.,	
ze	Všeobecné	fakultní	nemocnice	v	Praze,	
a	prof.	MUDr.	Zdeněk	Zadák,	CSc.,	z	Fakultní	
nemocnice	Hradec	Králové.	 	

3D laparoskop 
Einstein Vision® 
na festivalu 
iCON Prague 
2015

Jaké	to	je	být	v	kůži	chirurga,		
si	mohli	na	3D	endoskopické	věži	Ein-
steinVision®	2.0	vyzkoušet	návštěvníci	
největšího	českého	festivalu	moderních	
technologií	iCON	Prague.	Obraz	z	endo-
skopické	kamery	sledovali	na	3D	moni-
toru,	o	živý	přenos	na	kamery	a	mo-
bilní	zařízení	iPad	a	iPhone	se	postaral	
audiovizuální	systém	Apollon.	 	

Základní	kurz	hojení	
a	managementu	ran	je	
první	vzdělávací	akcí	
tohoto	typu	na	Slo-
vensku	za	posledních	
šest	let.	Kurz	orga-
nizovala	Slovenská	
společnost	pro	léčbu	
ran	spolu	s	Aesculap	
Akademií	a	Lékařskou	
univerzitou	Martin.	
Celodenní	kurz	pro	
sestry	a	lékaře,	který	
se	konal	v	Hotelu	
Turiec	ve	slovenském	
Martině,	absolvovalo	
více	než	šedesát	
účastníků.	 	

Další informace naleznete on-line na braunoviny.cz

Další informace naleznete on-line na 
braunoviny.cz

Základní kurz 
hojení ran
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20. května 20. května 28.–31. května

Otevření 
supermoderního 
Pavilonu 
B. Braun Dialog
Unikátní	tréninkové	centrum	
pro	lékaře	a	zdravotníky	
a	nové	dialyzační	středisko	
s	odbornými	ambulancemi	
pro	pacienty	s	onemocněním	
ledvin	otevřela	v	Praze	na	Bu-
lovce	Skupina	B.	Braun.	Stavba	
budovy,	kterou	projektoval	
známý	pražský	architekt	Ivan	
Kroupa,	trvala	čtrnáct	měsíců	
a	přišla	na	více	jak	100	milionů	
korun.	Vše	o	Dialogu	se	dočtete	
ve	zvláštní	příloze	Braunovin	
B. Braun Dialog Speciál.	

Aesculap Akademie 
jmenovala nové členy 
vědecké rady
Vzdělávací	instituce	pro	zdra-
votníky	z	České	republiky	a	Slo-
venska	má	novou	vědeckou	radu	
složenou	z	21	předních	zdravot-
níků	napříč	obory.	Na	zasedání	
vědecké	rady	Aesculap	Akademie	
na	Pražském	hradě	byli	po	dvou	
letech	jmenováni	noví	členové	
rady	z	řad	významných	osobností	
českého	a	slovenského	zdravot-
nictví.	V	nadcházejícím	období	
2015–2017	budou	garantovat	
kvalitu	více	než	pěti	set	kurzů.	
Jmenování	nových	členů	vědec-
ké	rady	poctil	svou	návštěvou	
Markus	Strotmann,	člen	vedení	
německého	koncernu	B.	Braun.	 	

Dr. Àngel Argilés 
prezentuje významný 
„update“ informací 
na Nefrologickém kongresu 
v Londýně
Nejnovější	výsledky	základního	i	kli-
nického	výzkumu	stejně	jako	„up-da-
te“	informací	o	klinické	péči	zazněly	
na	52.	nefrologickém	kongresu	ERA-
-EDRA.	Tři	unikátní	přednášky	prezen-
tovali	Prof.	Antonio	Santoro	z	italské	
Boloně,	Prof.	Andreas	Kribben	z	němec-
kého	Essenu	a	Prof.	Dr.	Àngel	Argilés	
z	francouzského	Montpellier,	který	před-
nesl	koncept	maximálního	KUF.	Obsah	
přednášek	si	nenechte	ujít	v	příštím	čísle	
Braunovin.	 		

BRAUNOv INy .Cz

Další 
informace 
naleznete 
on-line na 
braunoviny.cz

B.	Braun	Avitum	AG,	významný	dodavatel	dialyzačních	systémů	pro	mimotělní	ošetřování	krve,	
dokončil	akvizici	společnosti	Lauer	Membran	Wassertechnik	GmbH,	aby	tak	rozšířil	své	rozsáhlé	

portfolio	úpraven	vody	pro	dialýzu.	Systém	Aquaboss®,	vyráběný	rodinnou	firmou	Lauer,	představuje	díky	své	inova-
tivní	patentované	technologii	jeden	z	nejlepších	procesů	úpravy	vody	pro	dialýzu	na	světě.	Společnosti	Lauer	a	B.	Braun	
dlouhá	léta	budovaly	silné	partnerství	v	rámci	trhu	s	dialyzačními	přístroji.	Akvizice	je	tedy	přirozenou	reakcí	společ-
nosti	B.	Braun	na	rostoucí	poptávku	po	jediném	dodavateli	dialyzačních	produktů	a	služeb.	Cílem	společnosti	B.	Braun	
Avitum	AG	je	prostřednictvím	akvizice	posílit	svou	budoucí	pozici	na	trhu	v	segmentu	dodavatelů	dialyzačních	systémů.	
	 Společnost	Lauer	se	sídlem	v	německém	Wittlingenu	má	26letou	praxi	v	oboru	úpravy	vody	a	aktuálně	zaměstnává	75	
pracovníků.	Akvizice	zaměstnancům	žádné	výrazné	změny	nepřinese.	Společnost	Lauer	bude	i	nadále	existovat	jako	nezá-
vislá	jednotka	v	rámci	skupiny	B.	Braun	Group.	Skupina	B.	Braun	Group	do	budoucna	očekává	pozitivní	vývoj	obchodních	
aktivit,	což	bude	přínosem	i	pro	lokalitu	Wittlingen.	
	 Vedle	rozšiřování	svého	produktového	portfolia	tak	společnost	B.	Braun	Avitum	AG	posouvá	dál	i	své	obchodní	akti-
vity	v	oblasti	dialýz.	Služeb	tří	stovek	dialyzačních	center,	která	společnost	ve	světě	provozuje,	již	využívá	téměř	24	tisíc	
pacientů.	 		

RNDr. Martin 
Kalina, Ph.D., MBA, 
manažer Sekce 
Aesculap Akademie 
a marketingu, 
a prezidentka České 
asociace sester 
PhDr. Martina 
Šochmanová, MBA



Podpořili jsme běh,  
který pomáhá,  
aneb „Každá noha dobrá“ 
Poslední	květnový	den	se	v	pražských	Letenských	sadech	konal	již	16.	ročník	Běhu	
pro	Paraple.	Centrum	Paraple	pomáhá	vozíčkářům	s	poškozením	míchy	zlepšit	
fyzický	a	psychický	stav,	dosáhnout	co	největší	samostatnosti	a	nezávislosti,	vrátit	
se	k	rodině,	věnovat	se	zájmům	a	koníčkům,	vrátit	se	do	zaměstnání.	Zároveň	
také	poskytuje	klientům	a	jejich	rodinám	poradenské	a	sociálněrehabilitační	
služby.	Společnost	B.	Braun	Medical	s	Centrem	Paraple	dlouhodobě	spolupracuje	
na	produktové	úrovni	i	na	úrovni	sponzorských	darů.		 	

Český den proti rakovině   
Pražskou kancelář B. Braun ozdobily žluté květiny 

Bezmála	stovka	žlutých	charitativních	květin	měsíčku	lékařského	ozdobila	
13.	května	pražskou	kancelář	B.	Braun	V	Parku	v	rámci	Českého	dne	proti	rakovině.	
Sbírku	pořádá	každoročně	Liga	proti	rakovině,	která	šíří	osvětovou	kampaň,	jejímž	
cílem	je	informovat	o	zásadách	prevence	rakoviny.	Podle	nejnovějších	statistických	
údajů	se	každý	třetí	občan	České	republiky	stane	onkologickým	pacientem	a	každé	
čtvrté	úmrtí	je	způsobeno	rakovinou.	 	

Přispěli jsme ke zlepšení 
zdravotní péče v Keni 

Zdravotnické	vybave-
ní	a	výživové	nápoje	
poskytla	společnost	
B.	Braun	humanitární	
misi,	kterou	zorgani-
zovalo	hnutí	DORRA	
–	DOctoRs	foR	Africa.	
Tým	složený	z	dět-
ské	lékařky,	porodní	
asistentky,	gynekologa	
a	praktického	lékaře	
vycestoval	do	africké	

Keni	v	polovině	dubna.	Doktoři	ošetřovali	
zejména	děti,	a	to	často	ve	velmi	polních	
podmínkách.	Ve	škole,	kterou	navštěvo-
valo	na	devět	set	dětí,	ve	slumu	v	im-
provizované	ordinaci	v	zastřešené	herně	
na	dvorku	i	v	divoké	buši.	Kromě	běžných	
případů	se	lékaři	setkali	i	s	diagnózami,	
jako	např.	křivice	a	HIV	AIDS.	Majorita	
dětí	trpěla	malnutricí.	S	velkým	ohlasem	
se	tak	setkaly	přípravky	Nutricomp	drink	
plus.	 		

BRAUNOv INy .Cz

Šek na částku 20 tisíc korun, z níž bylo 
financováno vysílání zvacího spotu, převzal 
Zdeněk Svěrák. Ten ve spotech vystupoval a také 
startoval jednotlivé běhy.

Marie Ředinová, 
předsedkyně sdružení 
stomiků České ILCO, 
připíná symbolickou 
kytičku členovi vedení 
Skupiny B. Braun 
Ing. Petru 
Macounovi, Ph.D.

www.bbraunprozivot.cz
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Paracyklistka Kateřina Antošová triumfuje.  
„Na své sny a touhy nemusíte rezignovat,“ vzkazuje 
„Květen	je	měsíc,	kdy	závodník	na	ručním	kole	(handbiku)	z	kola	téměř	nesesedne,“	vy-
světluje	reprezentantka	v	paracyklistice	a	ambasadorka	charitativního	projektu	B.	Braun	
pro	život	Kateřina	Antošová.	V	průběhu	května	vybojovala	hned	několik	medailí.	

V	polském	Rzeszówě	skončila	na	druhém	místě	v	časovce	a	na	třetím	v	silničním	
závodě.	Na	náročné	kopcovité	trati	v	etapovém	závodě	v	Horním	Rakousku	skonči-
la	na	druhém	místě.	„Opět	pršelo	a	já	v	polovině	závodu	přestala	přes	zamlžené	brýle	
vidět.	V	mikrosvětě	existovalo	jen	točící	se	kolo,	šlapky	a	kmitající	bowden,“	vykresluje	
Kateřina	napjatou	atmosféru	závodu.	„Tolik	závodů	v	dešti	jsem	ještě	za	svou	dvouletou	
závodní	kariéru	nezažila.“	Medailové	květnové	tažení	završila	v	Nizozemí.	V	Utrechtu	se	
konal	závod,	který	byl	zároveň	součástí	Evropského	poháru	handbike	(EHC)	i	světového	
bodování.	Kateřina	zde	neměla	konkurenci	a	oba	závody	s	přehledem	vyhrála.	V	nejbliž-
ší	době	ji	čekají	závody	zařazené	do	Světového	poháru	v	paracyklistice,	na	něž	se	sjedou	
cyklisté	i	handbikeři	z	celého	světa.	„Tyhle	závody	budou	nejtěžší,“	podotýká	Kateřina	
Antošová	a	dodává:	„Mé	medaile	jsou	důkazem,	že	se	osoba	odkázaná	na	vozík	a	použí-
vání	cévek	nemusí	vzdát	svého	životního	stylu	ani	rezignovat	na	své	sny	a	touhy.“	 		

Běžecký závod Craft 
RUNGO tentokrát v Plzni 
S	teplem	a	složitým	terénem	se	museli	
vypořádat	běžci	13.	června	na	plzeň-
ské	etapě	závodu	Craft	RUNGO,	které-
ho	je	Společnost	B.	Braun	partnerem.	

Závod	na	pět	kilometrů	odstartovali	plzeňští	herci	v	čele	s	Antonínem	Procházkou.	
Závod	na	deset	kilometrů	měl	startéra	z	řad	českých	olympioniků	a	byl	jím	bronzový	
triatlonista	Olympijských	her	v	Sydney	Jan	Řehula.	Za	samotný	B.	Braun	běželi	dva	
závodníci	a	s	tratí	se	poprali	skvěle.	Je	vidět,	že	i	v	Plzni	se	běhá	srdcem.	Další	závod	
ze	série	Craft	RUNGO,	tentokrát	na	7,5	km,	se	bude	konat	19.	září	v	areálu	Zoologické	
zahrady	Brno.	

Lukostřelec David 
Drahonínský vybojoval 
v Holandsku zlatou medaili 

Triumfem	skončila	účast	paralympij-
ského	reprezentanta	a	patrona	projektu	
B.	Braun	pro	život	Davida	Drahonín-
ského	na	Světovém	poháru	v	lukostřel-
bě	Dutch	Para	Archery	Tournament.	
Ten	odstartoval	16.	května,	finále	
proběhlo	22.	května.	„Kvalifikace	ne-
byla	ideální.	Počasí	bylo	trochu	divoké,	
vítr,	zima	a	přeháňky.	Kvalifikaci	jsem	
ale	dotáhl	do	vítězného	konce,	a	to	
dokonce	v	novém	světovém	rekordu,	

takže	jsem	překonal	svůj	starý	rekord	
z	loňského	mistrovství	Evropy	o	čtyři	
body,“	komentuje David Drahonínský	
úvod závodu. V	něm	nastřílel	674	bodů.	
Úspěšně	se	dostal	i	přes	vyřazovací	
část.	„Během	eliminačních	soubojů	to	
na	střelnici	foukalo	každou	chvilku	
jiným	směrem	a	bylo	opravdu	těžké	re-
agovat	na	změny	větru	a	přeměřovat,“	
pokračuje David, který se zdárně pro-
bojoval až do finálového utkání s ital-
ským soupeřem. Toho	porazil	o	čtyři	
body	a	připsal	si	tak	na	konto	další	
zlato.	Českou	republiku	David	repre-
zentoval	v	doprovodu	svého	tatínka.	
„Jezdí	se	mnou	na	závody	už	od	roku	
2008.	Těžko	bych	hledal	někoho,	kdo	
ví,	co	a	jak	během	závodů	funguje,	a	se	
vším	mi	pomůže.“		 		
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Fotogalerii a výsledky můžete zhlédnout 
on-line na braunoviny.cz



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

Doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., už šest let působí jako přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice 
v Hradci Králové. Je autorem mnoha vědeckých publikací a také praktických medicínských „zlepšováků“. 
Naposledy se jednalo o unikátní operaci, při níž na konci minulého roku pomocí mimotělního stentu 
přemostil ucpaný močovod a zásadním způsobem tak zlepšil kvalitu života operované pacientky. Možná 
i proto, že ho zlepšováky baví, pořádal na konci dubna 2015 společně s Aesculap Akademií už 3. ročník 
videosemináře s názvem Tipy a triky urologické operativy.  
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Jak jste se dostal k urologii? 
Chtěl	jsem	být	vojákem,	popelářem	i	ka-
mioňákem.	Všichni	z	naší	rodiny	jsou	ale		
lékaři,	a	tak	nakonec	byla	i	moje	volba	
tradiční.	Výběr	oboru	byl	ovšem	více-
méně	náhodný.	Po	škole	jsem	nastoupil	
na	urologii,	která	mi	připadla	v	tu	chvíli	
ze	všech	nabízených	oborů	nejzajímavěj-
ší.	Studoval	jsem	v	Hradci	Králové,	první	
urologické	zkušenosti	jsem	tři	roky	zís-
kával	v	nemocnici	v	Chrudimi,	abych	se	
pak	po	atestaci	do	Hradce	Králové	vrátil.	
Urologická	klinika	ve	fakultní	nemocnici	
mi	přišla	i	vzhledem	k	silné	touze	po	kon-
tinuálním	vzdělávání	jako	nejlepší	volba.	

vzpomenete si na svoji první operaci? 
Ano,	přesně.	Šlo	o	jednoduchou	operaci	
varlat.	A	také	vím,	že	jsme	ji	s	kamarády	
dlouho	zapíjeli.	

změna oboru vás tedy neláká? 
Neměnil	bych.	Samozřejmě	že	každý	
obor	má	své,	vidím	pozitiva	i	negativa.	
Urologie	mne	však	baví	díky	obrovskému	
pokroku	jak	v	operativě,	onkologii,	tak	
i	v	transplantacích.	A	v	neposlední	řadě	
i	v	robotických	technologiích.	

Jaký rozdíl je v práci na malém 
urologickém pracovišti okresní nemocnice 
a na specializované klinice? 
Klinika	disponuje	moderní	technikou,	
skvělými	diagnostickými	metodami,	vý-
bornou	operační	a	anesteziologickou	péči,	
včetně	intenzivní	péče.	Ale	je	to	náročné.	
Případů	je	hodně	a	časový	harmonogram	
omezený.	Oproti	tomu	urologické	pra-
coviště	v	malé	nemocnici	přináší	větší	
adrenalin.	Tam	je	člověk	sám	a	musí	si	
poradit.	Je	to	nejlepší	škola	samostatnosti	
pro	začínající	lékaře.

Dá se říct, že urologie je tedy vaší srdeční 
záležitostí?
Chtěl	jsem	být	akčnější.	Dělat	více	akč-
ních	věcí.	A	v	tomto	oboru	jsem	tuto	pří-
ležitost	opravdu	našel.	Ano,	urologii	mám	

rád.	Srdeční	záležitostí	pro	mne	však	je	
profese	lékaře	jako	takového.	Pokud	mohu	
zachránit	život	nebo	změnit	lidský	osud,	
jsem	šťastný.	Rád	pomáhám.	

Na konci loňského roku jste pomohl ženě 
pomocí zákroku s mimotělní trubičkou 
nahrazující močovod. Je tohle ten motor, 
co vás posouvá dál? 
Jsem	pyšný	na	to,	že	to	je	jen	jedna	
z	mnoha	operací,	která	se	takto	povedla!	
A	to	hlavně	díky	perfektně	sehranému	
chirurgickému	týmu,	který	zajišťuje	kom-
pletní	urologickou	operativu.	Upřednost-
ňujeme	nejlepší	výsledek.	Mojí	motivací	
je	dobře	fungující	tým	odborníků,	kde	se	
jeden	může	spolehnout	na	druhého.	To	
pro	mne	opravdu	znamená	nejvíc.	

Jaký máte názor na úroveň 
postgraduálního vzdělávání lékařů? 
Je	to	komplikovaný	systém,	který	by	
potřeboval	sjednotit	a	zjednodušit.	V	po-
sledních	letech	zaznamenal	mnoho	změn.	
Momentálně	dokonce	dobíhají	tři	různé	
systémy.	Domnívám	se,	že	je	škoda,	že	
již	nefunguje	systém	atestací.	Na	druhou	
stranu	lékařské	fakulty	garantují	systém,	
který	není	monopolní	a	začal	poměrně	
dobře	fungovat.	Systém	bych	dál	drama-
ticky	neměnil,	pouze	doladil.	

Co privátní vzdělávání? Například 
Aesculap Akademie společnosti B. Braun 
vyškolí ročně v České republice a na 
Slovensku 10 tisíc zdravotníků. 

Čím	více	bude	medicína	otevřena	novým	
věcem,	tím	bude	lépe	fungovat	zdravá	
konkurence.	Ano,	má	to	obrovský	smysl.	
S	Aesculap	Akademií	máme	ty	nejlepší	
zkušenosti.	Naši	lékaři	prošli	některými	
kurzy	anebo	jsme	i	my	pořádali	někte-
ré	kurzy	v	rámci	naší	kliniky.	Pokud	
je	spolupráce	postavena	na	správných	
a	pevných	základech,	tedy	rovnoprávném	
postavení,	je	ještě	lepší	a	dosahuje	těch	
nejlepších	výsledků.	A	je	pak	úplně	jedno,	
že	jde	o	spolupráci,	v	níž	hraje	hlavní	roli	
soukromý	subjekt.	Aesculap	Akademii	
si	opravdu	nemůžeme	vynachválit.	Je	to	
zdravá	konkurence	pro	státní	sféru.	

Právě ve spolupráci s Aesculap Akademií 
proběhl v dubnu už 3. ročník semináře 
Tipů a triků urologické operativy. 
Jak tento seminář zpětně hodnotíte? 
Je	čistě	zaměřený	na	operativu	a	rozhodně	
přináší	spoustu	zajímavých	poznatků.	Jsou	
na	něm	prezentována	a	videa	z	renomo-
vaných	center	v	rámci	České	republiky	
od	Ústí	nad	Labem	přes	Prahu,	Brno	až	
například	po	Ostravu.	Jde	tedy	výlučně	
o	zkušenosti	z	praxe	a	možná	i	díky	tomu	
jsou	ohlasy	lékařů	velmi	pozitivní.	Smy-
slem	je	především	podělit	se	o	zkušenosti	
z	operativy.	Jakékoliv	možné	zlepšení,	po-

sun,	který	může	výsledek	operace	zlepšit,	
urychlit,	udělat	ji	bezpečnější,	je	nesmírně	
cenný.	Tento	seminář	je	pojatý	v	přátel-
ském	duchu,	můžete	na	něm	prezentovat	
třeba	i	komplikace	a	nemusíte	se	bát.	Spo-
lečně	pak	vymýšlíme	možná	řešení.	Proto	
je	důležitá	také	následná	diskuse	všech	
odborníků.	Zájem	je	čím	dál	tím	větší,	při-
bývá	publikovaných	videí.	Už	plánujeme	
4.	ročník.	Takže	s	trochou	nadsázky	mohu	
říct,	abyste	si	rezervovali	místo	včas!
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„Privátní vzdělávání 
má obrovský smysl“

„Robotických operací 
je stále málo“

redakce Braunovin



Tipy a triky je název jako z Receptáře 
prima nápadů Přemka Podlahy. 
Opravdu se dá jen tím, že se podíváme 
na video, načerpat něco nového?
Určitě.	Můžete	zjistit,	že	kolega	třeba	
použil	maličkost,	díky	níž	si	zkrátíte	
operaci	třeba	i	o	dvě	hodiny.	Nebo	způsob	
řešení	komplikací	se	může	ukázat	jako	
jednodušší.	U	názvu	Tipy	a	triky	jsme	
se	nechali	inspirovat	ze	zahraničí,	kde	
fungují	tyto	semináře	a	kurzy	běžně.	

A	stejně	jako	v	Receptáři	Přemka	Podlahy	
se	zde,	v	Tipech	a	tricích,	prezentují	dobré	
a	neotřelé	nápady.		

videí je spousta a mají třeba jen pár 
minut. Může lékař vůbec na tak krátkém 
videu zaznamenat změnu, která mu pak 
ulehčí práci? 
Videa	jsou	roztříděna	podle	témat	a	podle	
autorů	a	jsou	rozdělena	do	základních	
okruhů.	V	posledním	ročníků	byly	tři.	
Výhodou	takového	členění	je,	že	se	může	
porovnat	práce	na	každé	klinice	zvlášť.	
Pokud	vidíte	podobná	videa,	je	to	jen	
dobře.	Lépe	si	tak	zapamatujete	různé	

formy	řešení.	Vysokou	úroveň	potvrzuje	
i	účast	stovky	lékařů,	kteří	se	na	seminář	
přihlásili	navzdory	jiné	urologické	akci	
ve	stejném	termínu.	

Jak hodnotíte přístup mladých lékařů 
k dalšímu vzdělání v medicíně? 
Pozitivně.	Mezi	mladými	cítím	vel-
kou	touhu	po	vzdělávání,	silné	ambice.	
Právě	oni	jsou	hlavním	motorem	tohoto	
semináře	s	Aesculap	Akademií.	Přicházejí	

k	nám	stále	noví,	mladí	a	perspektivní	
lékaři	z	renomovaných	klinik,	kteří	u	nás	
prezentují	svá	videa.	

Máte před operací trému? Jestli ano, je 
to vůbec zdravé? 
Jako	mladý	jsem	ji	neměl,	teď	cítím	
mnohem	větší	odpovědnost.	Zdravé	je	to	
ale	určitě.	Díky	ní	se	na	operaci	velmi	
pečlivě	připravíte.	

A rituál před operací? Jako třeba mají 
sportovci?
Rituálem	se	to	zrovna	nazvat	nedá,	ale	
před	každou	operací	dbám	na	to,	abych	si	
v	půlce	nemusel	lidsky	„odskočit“.	Takže	
to	řeším	včas	a	před	operací.

Napadá mne, co si myslíte o robotických 
operacích?
Naše	klinika	o	robotickou	operativu	léta	
usiluje.	Možná	nám	teď	i	svitla	nadě-
je.	V	mnoha	západních	zemích	je	to	
standard,	operováno	je	touto	metodou	
až	osmdesát	procent	pacientů.	U	nás	
bohužel	tyto	operace	platí	za	nadstandard	
a	momentálně	je	tak	operováno	necelých	
padesát	procent	pacientů.	Samozřejmě	
je	pravda,	že	lze	robota	aplikovat	pouze	
na	určité	diagnózy.	V	urologii	například	
na	nádory	prostaty	nebo	případně	nádory	
močového	měchýře.	Ale	na	rovinu	říkám,	
že	i	u	těchto	diagnóz	je	stále	robotic-
kých	operací	málo.	A	je	škoda,	že	právě	
u	onkologických	operací	se	tato	metoda	
dostala	na	vedlejší	kolej.	Zrovna	v	těchto	
případech	je	totiž	mnohem	šetrnější.	A	já	
v	ní	stále	vidím	budoucnost.	

Je v České republice nějaký trend týkající 
se urologických onemocnění?
Na	prvním	místě	je	to	enormní	nárůst	
onkologické	operativy,	což	je	způsobeno	
nárůstem	nádorů	v	urologické	oblasti.	
Karcinom	prostaty	je	druhý	nejčastější	
zhoubný	nádor	u	mužů	ve	vyšším	věku.	
To	je	jistě	negativní	trend.	Na	druhou	
stranu	výsledky	onkologické	léčby,	ať	už	
operační	nebo	jiné,	nejsou	vůbec	špatné.	
Došlo	k	velkému	posunu	v	diagnostice	
nádoru	v	ranějším	stadiu	a	díky	tomu	
jsou	samozřejmě	lepší	i	výsledky	operací.	

Abychom skončili pozitivně, má nárůst 
počtu urologických nádorů nějaké řešení? 
Jistě.	Řešení	vidím	jako	u	všeho	v	pre-
venci.	V	tomto	případě	zásadně	pomůže	
jen	včasné	vyšetření	a	záchyt	problému.	
Hodně	napoví	rodinná	diagnóza	nebo	tře-
ba	to,	zda	člověk	kouří.	Velkou	roli	také	
hraje	výživa	a	celkový	životní	styl.	Proto	
prosím,	urologické	potíže	rozhodně	ne-
podceňujte,	jezte	zdravě	a	také	se	hodně	
usmívejte.	Dobrá	nálada	je	vzácný	lék.
	
Děkuji vám za rozhovor. 
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„Chtěl jsem být akční a v urologii jsem se našel,“ říká Miloš Broďák



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

Připojte se k nám na Facebooku 
Endoskopie - novinky, trendy, zkušenosti

NOvÁ 
GENERACE
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Sterilizační kontejnery Aesculap
jako prevence kontaminace sterilizovaného materiálu  

Společnost	Aesculap	AG	více	než	čtyřicet	
let	patří	mezi	hlavní	výrobce	sterilizač-
ních	kontejnerů	a	nabízí	též	systémové	
řešení	jejich	skladování.	Sterilizační	
kontejnery	jsou	průběžně	inovovány,	aby	
odpovídaly	současným	nárokům	na	bez-
pečnost	pacienta	a	komfort	práce	zdravot-
nického	personálu.	

Prevence	kontaminace	sterilizované-
ho	materiálu	v	návaznosti	na	bezpečnost	
pacienta	je	zajištěna	filtrační	bariérou.	
Filtrační	technologie	poskytuje	maximální	
zachování	sterility	chirurgických	nástrojů	
během	transportu,	uskladnění	a	zpětného	
návratu	k	operaci.	Personál	může	volit	
mezi	filtrem	jednorázovým	nebo	perma-
nentním.	Permanentní	filtry	PTFE	(Poly	
Tetra	Fluor	Ethylen)	jsou	nabízeny	ve	dvou	
variantách,	filtrem	validovaným	na	1	000	
nebo	5	000	mycích	a	sterilizačních	cyklů.	

Důležitými	vlastnostmi	kontejnerů	
Aesculap	je	jejich	vysoká	odolnost,	ergo-
nomické	prvky	pro	manipulaci	a	profilo-
vané	tvarování	pro	úsporné	skladování.	
Identifikace	příslušného	sterilizačního	
kontejneru	je	řešena	kombinací	barev-
ného	rozlišení	(víka,	popisných	štítků)	
a	volbou	individuálního	popisu	štítků.	

Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D.  
divize	Aesculap	a	OPM

Ukázka označení 

sterilizačního kontejneru 

Data Matrixový kód je 

umístěn na nerezovém 

štítku vany a zámku víka. 

Současně je na štítcích 

umístěn popis obsahu síta. 

Obsah textu je variabilní 

podle přání zákazníka.

Proč 2D Data Matrix?
Data Matrixový kód je tvořen světlými 
a tmavými buňkami čtvercového tvaru 
a je možné do něj kódovat informaci v po-

době textu nebo libovolných informací. 

Kód lze pak dekódovat, "přečíst" 
elektronickou, tzv. DPM čtečkou 
(Direct Part Marking). 

Umožňuje přesnou evidenci, sledo-
vání servisních zásahů, spotřeby apod. 
a významně usnadňuje práci personálu.

Výsledkem je sledování materiálu v provo-
zu – eliminace lidské chyby při čtení textu, 
urychlení evidence – odpadává manuální 
evidence pomocí tužky a papíru.

Elektronická evidence umožňuje automa-
tické zpracování dat, např. sledování chyby 
při setování položek (víko a vana kontej-
neru), vyhodnocování ekonomiky spotřeby 
materiálu, sledování časových údajů o ex-
spiraci sterilizovaného materiálu apod.

Fakultní	nemocnice	Ostrava	sestavila	
soubor	požadavků	pro	sledování	obě-
hu	sterilizačních	a	dekontaminačních	
kontejnerů.	Cílem	zadání	byla	redukce	
papírové	evidence,	eliminace	chyb	při	
záměně	vany	a	víka	kontejneru	z	jiných	
klinik,	sledování	exspirace	sterility	
a	vyhodnocování	ekonomických	údajů	

(spotřeba	jednorázových	filtrů,	servis	
apod.).	Do	nemocničního	provozu	byl	
implementován	nový	prvek	sledování	
oběhu	sterilizačních	kontejnerů,	a	to	
formou	elektronického	načítání	2D	mat-
rixového	kódu.	Matrixový	kód	je	umístěn	
na	jednotlivých	částech	kontejnerů	(víko,	
vana,	síto),	které	chce	zákazník	sledovat.	
Informační	systémem	Medix	sleduje	a	do-
kumentuje	jednotlivé	položky,	upozorní	
personál	na	případný	konflikt	načtených	
položek	(nesprávně	složené	sterilizační	
kontejnery)	a	je	schopen	operativně	ana-
lyzovat	ekonomická	data	z	provozu.

Ačkoliv	projekt	elektronického	sledová-
ní	sterilizačních	kontejnerů	kladl	vysoké	
nároky	na	technické	řešení,	podařilo	se	jej	
úspěšně	spustit	a	může	sloužit	jako	příklad	
dobré	praxe	i	pro	další	nemocniční	provozy.	
V	případě	zájmu	o	více	informací	kontak-
tujte	prosím	svého	obchodního	zástupce.	

Monitoring oběhu sterilizačních kontejnerů ve Fakultní nemocnici Ostrava



Actreen® Hi-Lite
Bezpečnost a diskrétnost jsou prioritou

Výrobek	navazuje	na	úspěšnou	řadu	Actreen®	Lite	
Mini	uvedenou	na	trh	Evropské	unie	v	roce	2010.	
V	roce	2011	vyhrála	v	kategorii	zdravotnických	pomů-
cek	cenu	Pharmapack Award 2011.	Cena	byla	udělena	
za	inovativní	design	a	způsob	balení	přinášející	nebý-
valou	míru	uživatelského	komfortu.	Koncern	B.	Braun	
v	roce	2011	zvítězil	v	soutěži	poprvé	a	zajímavostí	
je,	že	cenu	za	design	získal	vůbec	poprvé	v	historii	
močový	katetr.

vlastnosti a výhody katetru Actreen® Hi-Lite
Actreen®	Hi-Lite	je	sterilní,	hydrofilním	gelem	
potažený	močový	katetr	pro	muže,	ženy	a	děti.	
Hydrofilní	gel	zajišťuje	dostatečnou	lubrikaci	
po	dobu	šedesáti	minut	od	otevření.	Po	vyba-
lení	je	katetr	ihned	připraven	k	použití	a	jeho	
další	aktivace	není	nutná.	Pomůcka	splňuje	
nejvyšší	požadavky	na	bezpečnost.	Je	opat-
řena	vylepšeným	bezdotykovým	systémem	
a	její	zavádění	usnadňuje	pohyblivá	část	
ochranného	obalu.	Katetr	má	tvarovou	
paměť	a	nezalamuje	se,	neobsahuje	PVC	
ani	ftaláty.	Širší	konektor	a	optimalizo-
vaná	délka	katetru	umožňují	snadnou	
manipulaci	a	bezpečné	vyprázdnění.	
Balení	katetru	je	praktické	a	diskrétní.	
Jeho	součástí	je	šedé	pouzdro,	ve	kterém	
mohou	být	katetry	uchovávány.	

Katetry	se	liší	délkou	podle	svého	
typu:	Tiemann	41cm,	Nelaton	41cm	
a	Nelaton	20	cm	a	jsou	dostupné	ve	ve-
likosti	CH	06	až	16.	Přes	univerzální	
konektor	v	barevném	odlišení	je	
možné	napojení	katetru	na	další	
sběrné	močové	systémy.	Jedná	se	
o	zdravotnický	prostředek	I.	tří-
dy,	certifikace	ISO	13485.	

MUDr. Zdeněk Kojecký, Ph.D.
divize	OPM

Actreen® hydrofilní gel 
zajišťuje dostatečnou lubrikaci 
po dobu 60 minut od otevření. 

Voda

PVC free 

katetr Glycerin

Hydrofilní 
gel

 Nový vylepšený bezdotykový systém: pohyblivá část ochranného obalu umožňuje snadnější  

manipulaci při zavádění, otvory na konci katetru jsou nedráždivé, celý katetr je bez obsahu PVC a DEHP (ftalátů)

Mužské močové katetry 
Actreen® Hi-Lite lze nově snadno 

složit do diskrétní podoby.
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Péče o pacienty s různými příčinami močové retence, jako jsou úrazy míchy 
a neurologická onemocnění, například roztroušená skleróza mozkomíšní, je závažným 
celospolečenským problémem. Zajištění správné derivace moči z močového měchýře, 
kterou si může provádět pacient sám, je principem intermitentní autokatetrizace. 
K provádění této metody slouží produktová řada Actreen® Hi-Lite, která patří k nové 
generaci potahovaných katetrů určených k jednorázovému cévkování. 

 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 osvědčený zdravotnický prostředek, ale navíc 
přispět na charitativní projekt B. Braun pro život.
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Adekvátní výživa      
je pro navrácení kriticky nemocného člověka 
zpět do kvalitního života podmínkou 

„Poté, co jsem se probral a začal opět vnímat svoje okolí, bylo 
nejhorší, že jsem neměl sílu cokoli udělat. Já, který dříve neměl 
problém s tím zvednout osmdesát kilo, jsem najednou nebyl 
schopen se líp uložit na posteli. I podat ruku mámě bylo strašně 
těžké…“ Takto a podobně se často vyjadřují nemocní, kteří měli 
to štěstí a přežili náročný kritický stav. V tomto případě se 
jednalo o mladého motocyklistu, který strávil týden v umělém 
spánku a měsíc ležel upoután na lůžko kriticky nemocných 
po mnohočetných poraněních hrudníku, břicha a skeletu.

ztráta funkční svalové hmoty je často opomíjená
Ztráta	funkční	svalové	hmoty	(angl.	muscle wasting)	je	jedním	z	typických	
projevů	stresového	katabolismu	a	kritického	onemocnění,	ať	už	se	jedná	
o	polytrauma	( jako	v	případě	zmíněného	pacienta)	nebo	o	jiný	závažný	stav	
po	náročné	operaci	či	rozvoji	těžké	sepse	a	multiorgánového	selhání.	Na	roz-
díl	od	ostatních	projevů	akutního	inzultu	(především	oběhové	instability,	
dechové	nedostatečnosti,	koagulační	poruchy	či	adrenální	insuficience)	stojí	
bohužel	často	v	pozadí	našeho	zájmu.	V	počáteční	fázi	onemocnění	je	nutné	
podnikat	léčebné	kroky,	které	povedou	k	záchově	života	pacienta,	a	proble-
matika	správné	nutriční	podpory	je	často	odložena	na	později	a	zjednodušena	
na	preskripci	intravenózního	podání	jednoduchých	cukrů	spolu	s	kontrolou	
glykemického	profilu.	Dokonce	celkové	nastavení	hormonálního	systému	
v	první	fázi	onemocnění	činí	adekvátní	nutriční	podporu	obtížnou.	Převaha	
glukoneogeneze	vede	k	využití	veškerých	tělu	vlastních	i	podaných	substrátů	
pro	tvorbu	snadno	metabolizovatelných	cukrů.	

Řada důvodů hovořících proti enterální výživě není relevantní
Bohužel	v	mnoha	případech	zůstává	nutriční	podpora	nedostatečnou	i	v	dal-
ších	stadiích	onemocnění.	Ačkoli	stávající	doporučení	Evropské	(ESPEN)	
i	Americké	společnosti	pro	nutriční	podporu	(ASPEN)	jasně	upřednostňují	
časný	návrat	k	enterální	výživě,	často	se	setkáváme	s	řadou	více	či	méně	



subjektivních	důvodů,	které	blokují	po-
dání	nutrice	přirozenou	enterální	cestou.	
Absence	slyšitelné	peristaltiky,	„vysoké“	
odpady	z	nasogastrické	sondy,	katecho-
laminová	podpora	nebo	hluboká	sedace	
jsou	zmiňovány	jako	kontraindikace	za-
hájení	enterální	výživy.	Z	naší	zkušenosti	
řada	z	těchto	důvodů	často	není	relevant-
ní	a	neblokuje	podání	počáteční	dávky	
nutrice	již	od	druhého	dne	hospitalizace.	
Vždy	zahajujeme	minimální	dávkou	ko-
lem	300–500	ml	za	den,	ať	už	v	několika	
bolusových	podáních	nebo	při	význam-
nějších	gastrických	reziduích	kontinuálně	
s	noční	pauzou.	Zvlášť	pokud	nemocný	
dostává	analgetickou	terapii	opioidy,	je	
z	našeho	pohledu	vhodná	prokinetická	
medikace.	

Cílem je dosažení 
80–100 procent 
požadovaného 
energetického přijmu
	
Nasazení	enterální	nutrice	je	vždy	spo-
jeno	s	vyšším	rizikem	aspirací,	je	proto	
nutná	nejen	semirekumbentní	poloha	
(cca	30–45°,	pokud	to	povaha	traumatu	
povoluje),	ale	také	častá	kontrola	gast-
rických	reziduí.	Ta	jsou	rozhodující	pro	
stanovení	tolerance	enterální	výživy,	
a	tedy	i	pro	případné	navyšování	po-
dávané	dávky.	Naším	cílem	je	dosažení	
80–100	procent	požadovaného	energe-
tického	příjmu	(20–25	kcal/kg	ideální	
váhy	nemocného)	v	průběhu	tří	až	pěti	
dní.	Tento	prostý	výpočet	je	sice	možné	
udělat	kdykoli	u	lůžka	nemocného,	je	
ale	vždy	výhodné,	když	je	možné	užít	
některý	z	běžně	dostupných	kalkulátorů	
nutriční	podpory.	Hlavním	důvodem	pro	
přesnější	výpočet	podávaných	živin	je	
možnost	lepšího	vyvážení	jednotlivých	
substrátů,	i	s	ohledem	na	možnost	volby	
mezi	několika	na	trhu	dostupnými	pre-

paráty	s	různým	poměrem	cukrů,	tuků	
a	bílkovin.	Toto	rozšířené	spektrum	sice	
neumožňuje	plnou	individualizaci	nu-
triční	podpory,	jakou	skýtá	magistraliter	
příprava	parenterálních	all-in-one	vaků,	
pro	běžnou	klinickou	praxi	je	ale	zcela	
postačující.	Hlavně	při	péči	o	pacienty	
v	kritickém	stavu	se	ukazuje,	že	množ-
ství	proteinu	dodaného	v	klasických	
preparátech	enterální	nutrice	je	příliš	
nízké	k	dostatečné	substituci	bílkovin	
v	doporučované	dávce	1,5–2	g/kg	
ideální	váhy	na	den.	Vedle	toho	vyšší	
energetická	denzita	nových	enterálních	
přípravků	umožňuje	dosažení	požado-
vaného	nutričního	cíle	již	při	menších	

objemech,	které	jsou	nemocným	vždy	
lépe	tolerovány.	

Péče	o	adekvátní	výživu	není	jedinou	
všespasitelnou	léčbou,	která	zachrá-
ní	svalový	úbytek	nemocných,	je	ale	
podmínkou	sine qua non.	Zlepšení	našich	
terapeutických	snah	v	oblasti	operační	
léčby,	antibiotické	medikace,	ventilace,	
péče	o	hemodynamiku	a	vnitřní	prostředí	
umožňují	stabilizaci	nemocných	v	po-
čáteční	fázi.	Jen	v	kombinaci	s	kvalitní	
ošetřovatelskou	péčí,	adekvátní	výži-
vou,	včasnou	rehabilitací	a	mobilizací	
nemocného	však	mohou	vést	k	úspěšné-
mu	navrácení	kriticky	nemocného	zpět	
do	kvalitního	života.	

doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
KARIM	LFP	UK	a	FN	Plzeň
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Dobrý onkolog      
se musí zabývat nutricí, říká předseda České onkologické společnosti

„V onkologii jsme poznali, že 
když máme v ruce data, jde 
jakékoli vyjednávání mnohem 
snáze. A v oblasti výživy nám 
naše vlastní data chybějí,“ říká 
předseda České onkologické 
společnosti prof. MUDr. Jiří 
Vorlíček, CSc. 

Jedním z vašich užších odborných zájmů 
je rozvoj podpůrné péče. Sem samozřejmě 
patří i problematika výživy onkologicky 
nemocných. Jak podle vás na tom 
česká onkologie je, pokud jde o řešení 
nutričních potřeb pacientů?
Mnoho	se	toho	zlepšilo,	ale	nejsme	tam,	
kde	bychom	chtěli	být.	O	tomto	dluhu	
vůči	našim	pacientům	víme,	mluvíme	
o	něm	a	posunujeme	se	zde	dopředu.	
Drobné	kroky	směřující	ke	zlepšení	v	této	
oblasti	se	začínají	zúročovat	a	pracovišť	
s	uceleným	přístupem	k	výživě	ne-
mocných	přibývá.	Stále	více	kolegů	si	
uvědomuje,	že	správně	živený	pacient	má	
podstatně	lepší	prognózu	a	že	dobrý	stav	
výživy	je	podmínkou	toho,	aby	nemocný	

snesl	indikovanou	léčbu	v	plném	rozsa-
hu,	ať	už	jde	o	počet	cyklů	chemoterapie,	
dávku	radioterapie	nebo	rozsah	chirur-
gického	výkonu.	Zdá	se	to	samozřejmé,	
ale	dlouho	to	samozřejmé	nebylo.	Možná	
zde	procházíme	podobnou	cestou	jako	na-
příklad	u	léčby	bolesti.	Tam	jsme	postup-
ně	došli	k	tomu,	že	dobrý	onkolog	umí	
bolest	léčit,	a	pokud	to	z	nějakého	důvodu	
nezvládá,	máme	tu	síť	specializovaných	
algeziologických	ambulancí.	Když	má	
pacient	bolest,	nikdo	nepolemizuje	o	tom,	
že	jsou	okamžitě	nutná	opatření	vedou-
cí	k	analgezii.	Stejně	tak	by	mělo	být	
automatické,	že	se	pacientovi	v	malnut-
rici	nebo	v	riziku	jejího	rozvoje	dostane	
nutriční	intervence,	ideálně	na	podkladě	Převzato se souhlasem časopisu Medical Tribune

Podle odhadů je již 
v době stanovení 
diagnózy onkologického 
onemocnění zhruba 
40 procent pacientů 
podvyživených. 
Onkologické 
onemocnění navíc ještě 
zvyšuje nutriční potřeby 
pacienta a zároveň 
snižuje jeho schopnost 
přijmout potřebné 
množství živin a energie 
z běžné stravy, což 
riziko vzniku podvýživy 
dále zvyšuje. 
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spolupráce	nutričního	týmu.	To	musí	být	
jasné	pravidlo.	Onkolog	se	musí	zabý-
vat	nutricí,	pokud	to	nedělá,	není	dobrý	
onkolog.

A pokud jde o „tvrdá“ data, je nějak 
podchyceno, jak jsou čeští onkologičtí 
pacienti živeni?
Zde	bohužel	máme	deficit.	V	onkologii	
jsme	poznali,	že	když	máme	v	ruce	data,	
jde	vyjednávání	mnohem	snáze	–	ať	už	je	
naším	partnerem	v	jednání	kdokoliv.	Řekl	
bych,	že	v	tom	je	jedna	ze	silných	stránek	
České	onkologické	společnosti.	Pokud	
argumentujeme	zahraničními	studiemi,	
těžko	se	dokládá,	že	problém	je	naléhavý	
i	u	nás.	A	zrovna	u	výživy	bychom	po-
třebovali	více	podkladů,	o	které	bychom	
se	mohli	opřít.	I	proto	29.	dubna	proběhl	
tzv.	Nutriční	den	–	celostátní	jednodenní	
ambulantní	screening	v	onkologických	
ambulancích	u	pacientů	podstupujících	
terapii.	Jde	o	jednoduché,	ale	standardi-
zované	šetření	s	jasným	zadáním	a	jasnou	
metodikou.	Aby	tento	audit	měl	dostateč-
nou	výpovědní	hodnotu,	je	nutné,	aby	se	
do	něj	zapojilo	co	nejvíce	pracovišť,	a	to	
včetně	těch,	která	se	problematikou	nutri-
ce	teprve	začínají	systematicky	zabývat.

Kde tedy jsou ještě rezervy, které je 
zapotřebí překonat?
Většina	onkologů	dnes	ví,	že	stav	nutrice	
je	důležitý,	ne	vždy	jsou	ale	schopni	zor-
ganizovat	vše	tak,	aby	pacienti	měli	v	do-
sahu	nutriční	podporu	v	celém	průběhu	
onemocnění	a	aby	tato	péče	byla	vedena	
profesionálně	a	dobře.	V	mnoha	případech	
není	zřejmý	systematický	a	časný	přístup.	
Není	dána	zřejmá	zodpovědnost,	kdo	
za	péči	o	výživu	zodpovídá,	a	tak	je	často	

nutriční	podpora	poskytována	náhodně.	
Obzvláště	varující	je,	že	ke	specializova-
né	nutriční	péči	se	nedostane	ani	velká	
část	pacientů	s	vysokým	rizikem	–	a	platí	
to	i	pro	komplexní	onkologická	centra.	
Pořád	nám	chybějí	jasné	standardy	přijaté	
odbornou	veřejností.

Jak je to s personálním zajištěním 
nutriční péče o onkologicky nemocné?
Součástí	každého	komplexního	onkolo-
gického	centra	má	být	nutriční	terapeut,	
lépe	nutriční	terapeuti.	Realita	je	taková,	
že	v	rámci	daných	nemocnic	tito	zdra-
votníci	skutečně	pracují,	jen	málokde	ale	
mají	na	onkologické	pacienty	dostatek	
času	a	mohou	se	soustředit	na	jejich	
specifické	potřeby.	Tato	situace	není	
ideální.	Naším	cílem	je,	aby	v	každém	
komplexním	centru	byl	i	lékař,	který	se	
bude	nutricí	cíleně	zabývat.	Může	to	být	
onkolog,	gastroenterolog,	v	úvahu	určitě	
připadají	i	jiné	specializace.	Odborníků,	
kteří	v	případě	potřeby	dokáží	poskyt-
nout	pacientovi	adekvátní	nutriční	inter-
venci,	přibývá,	a	co	je	důležité,	získávají	
na	vážnosti.	Když	se	podíváme	na	situaci	
před	patnácti	lety,	jsme	někde	úplně	
jinde.	Velmi	vítám,	že	v	rámci	České	
onkologické	společnosti	vznikla	Pracovní	
skupina	pro	nutriční	péči	v	onkologii.	
Výbor	je	rád,	že	se	našli	kolegové,	kteří	si	
toto	téma	vzali	za	své.	Podařilo	se	jim	je	
profesionálně	uchopit,	pořádají	setkání,	
publikují,	sbírají	data,	a	tím	kultivují	
v	odborné	veřejnosti	povědomí	o	této	
problematice.	Jsou	to	lidé,	kterým	jde	
skutečně	o	věc.

Nejvíce času s nemocnými tráví sestry. 
Jaká je jejich úloha v péči o výživu?

Jejich	úkol	je	definován	právě	v	tom,	že	
jsou	nemocným	nejblíže.	Mohou	tedy	
zprostředkovat	informace,	které	sice	
vypadají	banálně,	ale	mohou	být	zásadní	
a	v	praxi	se	jim	ne	vždy	věnuje	pozor-
nost.	Třeba	to,	že	nemocný	trvale	vrací	
tři	čtvrtiny	porce	nebo	že	některé	jídlo	
nejí	vůbec.	Jsou	to	sestry,	kdo	odebírá	
základní	nutriční	anamnézu.	Nemělo	by	
jim	být	jedno,	co	se	s	touto	informací	děje	
–	je	špatně,	když	se	sice	nutriční	scree-
ning	dělá,	ale	nikdo	na	tuto	informaci	
nereaguje.

Onkologie je drahý obor, o tom není 
pochyb. Náklady na farmakoterapii 
pacienta se solidním nádorem 
v některých případech mohou přesahovat 
milion korun ročně. Péče o výživu, pokud 
je prováděna dobře, také něco stojí. 
Je systém připraven na takové zvýšení 
nákladů?
Měl	by	být.	Nutriční	péče	představuje	
jen	malý	zlomek	prostředků	určených	
na	onkologii,	bez	ní	však	snadno	veške-
ré	vynaložené	peníze	přicházejí	vniveč.	
Bohužel	tento	prospěch	není	vždy	jedno-
duché	kvantifikovat,	on	prostě	není	vidět	
na	první	pohled.	Pozornost	věnovaná	
výživě	se	vyplatí	i	ekonomicky,	byť	ně-
kdy	nepřímo.	Když	pacient	díky	dobrému	
výživovému	stavu	nemá	dekubity,	nemá	
infekční	komplikace,	lépe	zvládá	léčbu,	
znamená	to	i	nákladovou	efektivitu.

Celý rozhovor přinášíme 
on-line v elektronické verzi 
Braunovin na braunoviny.cz

Nutriční postupy v intenzivní péči 
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Bezpečná infuzní linka v praxi     

základem úspěchu je vytvoření určitého 
konceptu pro personál
Ambice	nemocnic	splnit	akreditace	i	certi-
fikáty	jakosti	a	bezpečnosti	i	snaha	o	větší	
bezpečí	pacientů	a	zdravotníků	kladou	
stále	větší	požadavky	na	kvalitu	bezpeč-
nostních	prvků	v	rámci	zdravotní	péče.	
Celonárodní	ošetřovatelský	standard	či	
doporučení	pro	tuto	problematiku	neexis-
tuje,	je	tedy	na	vedoucích	pracovnících	
jednotlivých	zdravotnických	zařízení,	aby	
vytvořili	místní	standard	a	zajistili	takové	
pracovní	prostředí,	podmínky	a	pomůcky,	
aby	byla	poskytovaná	péče	bezpečná.	Je	
důležité	nastavit	pravidla,	která	nezohled-
ní	pouze	jeden	krok,	ale	celý	systém	opat-
ření	zvyšující	bezpečnost	celého	procesu.	
Patří	do	něj	především	bezpečný	přístup	
do	krevního	řečiště	pacienta,	příprava	
a	podávání	léčiv,	ochrana	před	infekcí,	ale	
i	likvidace	použitých	pomůcek.	

Používáním bezpečnostních pomůcek lze 
incidenci bodných poranění snížit 
Incidence	bodných	poranění	se	v	České	
republice	pohybuje	okolo	60	až	80	pro-
cent.	Evropské	šetření	provedené	Evrop-
skou	federací	asociací	sester	uvádí	výskyt	
bodných	poranění	u	41	procent	respon-
dentů.	Incidence	ale	může	díky	zavedení	
moderních	zdravotnických	pomůcek	kle-
sat.	Například	ve	Fakultní	nemocnici	Ost-
rava	došlo	u	hlášených	bodných	poranění	
k	poklesu	ze	106	(hlášených	v	roce	2011)	
na	78	(hlášených	v	roce	2013),	což	lze	při-
číst	plošnému	používání	bezpečnostních	
kanyl.	Na	Klinice	anesteziologie,	resusci-
tace	a	intenzivní	medicíny	jsme	vytvo-
řili	koncept	bezpečné	uzavřené	infuzní	
linky	s	cílem	chránit	personál	i	pacienta	
a	eliminovat	většinu	rizik	infuzní	terapie.	
Dovolte	mi,	abych	na	rizicích	infuzní	
terapie	zdůvodnil	používání	několika	
bezpečnostních	prvků	a	vyzdvihl	koncept	
uzavřené	infuzní	linky.	

Uzavřená infuzní linka jako standard 
péče
Pojmem	bezpečná	uzavřená	infuzní	linka	
se	označuje	soustava	zdravotnických	
prostředků,	počínaje	samotnou	intra-
venózní	kanylou	či	centrálním	žilním	
katetrem	přes	spojovací	hadičky,	trojcest-
né	kohouty,	infuzní	sety,	rampy,	antibak-
teriální	filtry,	bezjehlové	konektory	až	
po	samotné	léčivo	v	infuzní	láhvi,	včetně	
jeho	úpravy.	Časté	vstupování,	rozpojo-
vání,	samotná	manipulace	s	invazivním	
vstupem,	léčivem	nebo	s	některým	kom-
ponentem	infuzní	linky	se	jeví	jako	velmi	
rizikový	moment	terapie.	Infuzní	linka	je	
de	facto	prodloužené	krevní	řečiště	paci-
enta,	se	všemi	možnými	riziky.	

Na samém počátku stojí hygiena rukou
Základem	účinné	prevence	šíření	poten-
ciálně	fatálních	infekcí	mezi	pacienty	
i	mezi	pacienty	a	zdravotníky	je	správ-
ně	prováděná	hygiena	rukou.	Jedná	

se	o	neoddiskutovatelný	článek	péče,	
který	mimo	jiné	ukládá	Vyhláška MZ ČR 
306/2012 Sb.	Další	normou	je	Metodický 
návod MZ ČR, částka 5/2012	vychá-
zející	z	Guidelines on hand hygiene in 
health care	WHO.	Používání	ochranných	
rukavic	by	mělo	být	automatismem.	Je	
paradoxem,	že	k	manipulaci	s	pacientem	
či	k	hygieně	znečištěného	pacienta	si	
personál	obléká	mnohdy	i	dvoje	rukavice,	
ale	v	momentě,	kdy	jde	provádět	odběry	
krve	či	zajišťovat	periferní	žilní	kanylu,	
pro	lepší	palpaci	žíly	rukavice	nepoužije.	
Jak	dokazují	některá	národní	dotazníková	
šetření,	pouze	64	procent	zdravotnických	
pracovníků	používá	při	zavádění	perma-
nentní	žilní	kanyly	ochranné	rukavice.	

Moderní periferní žilní kanyly jsou 
opatřeny bezpečnostními prvky
Periferní	žilní	kanyla	by	měla	být	vy-
robena	z	biokompatibilního	materiálu	
s	dostatečnou	termoplasticitou	a	po	za-
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Je nutné, aby bezpečnostní pomůcky byly používány standardně v každodenní běžné praxi a jejich použití 
bylo automatické. 
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vedení	do	žilního	systému	by	měla	mírně	
změknout	a	přizpůsobit	se	tvaru	žíly,	aby	
nedráždila	při	pohybu	vnitřní	stěnu	žíly.	

Je důležité myslet na dezinfekci 
bezjehlového konektoru
Pro	napojení	kanyly	by	měla	být	použita	
prodlužovací	hadička	s	luer	lock	konek-
torem.	Pokud	se	jedná	o	periferní	žilní	
kanylu	pro	intermitentní	použití,	měla	by	
být	tato	prodlužovací	hadička	ukončena	
bezjehlovým	konektorem	uzavírajícím	

vstup	do	infuzní	linky.	V	některých	
případech	vytváří	i	pozitivní	přetlak	
a	brání	zpětnému	krevnímu	toku.	Dává-
me	přednost	transparentním	konekto-
rům	s	hladkým	povrchem	pro	snadnější	
dezinfekci.	Bezjehlový	konektor	může	být	
chráněn	unikátní	krytkou	SwabCap,	jež	
po	nasazení	zaručuje	dezinfekci	bezjeh-
lového	konektoru.	Alternativou	může	být	
používání	dezinfekčních	ubrousků.

Bezjehlové konektory jako nedílná 
součást infuzní linky 
Pokud	se	podíváme	na	další	komponenty	
infuzní	linky,	musíme	se	zaměřit	na	troj-
cestné	kohouty	a	infuzní	rampy,	které	
doporučuji	osázet	bezjehlovými	konek-
tory.	Samozřejmostí	je	dezinfekce	před	
každou	aplikací,	pro	niž	jsou	dezinfekční	
ubrousky	vhodnější	než	postřik,	který	
může	zatéct	do	těla	konektoru.		

Infuzní bezpečnostní sety chrání 
především zdravotnický personál 
Sety	pro	kontinuální	aplikaci	přes	infuzní	
pumpu	jsou	dány	výrobcem	infuzní	tech-
niky.	Naše	klinika	používá	bezpečnostní,	
tzv.	safe	sety,	které	jsou	určeny	jak	pro	
infuzní	pumpy,	tak	pro	klasickou	gravi-
tační	či	přetlakovou	infuzní	terapii.	Safe	
sety	díky	svým	bezpečnostním	prvkům	
minimalizují	chemickou	kontaminaci	
i	poranění	ostrým	předmětem.	

výrazným bezpečnostním prvkem 
uzavřené linky je infuzní filtr
Filtry	zapojené	do	linky	zajišťují	nejen	
prevenci	mikrobiální	kontaminace,	ale	
také	brání	partikulární	kontaminaci,	jež	
může	být	způsobena	pevnými	částicemi	
obsaženými	v	infuzním	roztoku.	Dále	
eliminují	vzduchové	bubliny,	a	tím	brání	
vzduchové	embolii.	V	případě,	že	dojde	
k	ucpání	infuzního	filtru	nebo	se	průtok	
filtrem	zmenšuje,	je	to	signál,	že	na	mem-

bráně	dochází	k	vychytávání	pevných	
částic.	
Plastové lahve a ampule mají přednost 
Při	přípravě	infuzní	terapie	dáváme	před-
nost	infuzním	roztokům	v	plastových	
lahvích	před	skleněnými.	Sklo	zatěžuje	
zdravotnické	zařízení	náročnější	likvidací	
odpadu	a	také	může	dojít	k	odlučování	
mikročástic	vnitřní	stěny	láhve	a	parti-
kulární	kontaminaci	roztoku.	Při	aplikaci	
infuze	z	plastové	láhve	či	vaku	nemusí	
personál	otvírat	zavzdušňovací	ventil,	
což	opět	snižuje	riziko	případné	mikrobi-
ální	kontaminace.	

Obdobná	situace	nastává	při	přípravě	
infuzní	terapie	při	aspiraci	léků	z	ampulí.	
Přednost	by	měly	dostat	ampule	vyro-
bené	z	plastu.	Optimální	je	používání	
léčiv	ready	to	use	–	tzv.	premixů,	zvláště	
u	antibiotik.	Snižují	finanční	nároky	
na	přípravu	ředění	antibiotik	do	nosného	
roztoku	i	riziko	případné	kontaminace.	

Preference plošného zavedení 
bezpečnostních zdravotnických pomůcek 
by měla být standardem.
Zavedením	všech	výše	uvedených	po-
můcek	a	postupů	do	běžné	praxe	jsme	
dosáhli	na	naší	klinice	poklesu	bodných	
poranění,	zvýšení	bezpečnosti	pro	paci-
enty	i	personál,	a	tím	zkvalitnění	a	zefek-
tivnění	péče.	Cílem	bylo	i	ulehčení	práce	
zdravotnického	personálu.	U	moderních	
zdravotnických	prostředků	se	jasně	
potvrzuje,	že	investice	do	bezpečnějších	
a	kvalitnějších	pomůcek	se	zdravotnické-
mu	systému	vrací	v	podobě	nekompliko-
vané	léčby	spokojeného	pacienta	a	sníže-
ní	rizik	zdravotnického	personálu.	

„Investice do bezpečnostních pomůcek zvyšu-
je nejen kvalitu péče, ale šetří čas personálu 
a v globálním pohledu i nemalé finanční pro-
středky, které by jinak byly vynaloženy na léčbu 
možných komplikací spojených s infuzní terapií.“

BRAUNOv INy .Cz

Pokud máte k tématu další otázky 
nebo připomínky, kontaktujte autora 
článku Mgr. Tomáše Glace na e-mailu: 
tomas.glac@fno.cz

Nejzajímavější dotazy a nejpodnět-
nější připomínky budou publikovány 
on-line na www.braunoviny.cz 

Ptejte se:



Proč je důležitý odborně proško lený personál?     
Aesculap Akademie otevírá 8. běh kurzu Práce na úseku hygieny   a epidemiologie ve zdravotnických zařízeních 

Ještě	před	rokem	2011	neexistoval	certi-
fikovaný	kurz,	který	by	sestrám	umožnil	
získat	kompetence	potřebné	pro	práci	
v	oblasti	hygieny	a	epidemiologie.	Pozici	
hygienika	či	epidemiologa	buď	zastával	
z	části	neproškolený	personál,	nebo	vůbec	
neexistovala.	

„Nebylo	tolik	vzdělaných	lidí	nebo	
odborníků,	tak	se	tyto	činnosti	přesunu-
ly	na	sestry,	protože	to	bylo	jednodušší.	
Ty	sice	práci	dělaly	zodpovědně,	ale	bez	
potřebné	kvalifikace,“	přibližuje	situaci	
autorka	kurzu	a	autorka	vzdělávacího	
programu	PhDr.	Hana	Plachá.	

První	běh	kurzu	byl	úspěšně	spuštěn	
v	lednu	2011.	Nyní,	po	sedmi	bězích	kur-
zu	Práce na úseku hygieny a epidemiolo-
gie ve zdravotnických zařízeních,	působí	
v	této	oblasti	odborně	proškolených	
a	certifikovaných	pracovníků	a	pracovnic	
přes	stovku.	„Nestačí	to.	Vzdělávat	další	
nelékařské	pracovníky	je	stále	potřeba,“	
podotýká	Plachá.

zvláštní odborná způsobilost je pro 
legální činnost podmínkou 
„S	myšlenkou	programu	jsem	přišla	
ve	chvíli,	kdy	jsem	zjistila,	že	sestry,	kte-
ré	v	tomto	úseku	pracují,	vlastně	nemají	
potřebnou	kompetenci	k	této	činnosti,“	
vysvětluje	doktorka	Plachá	důvod	vzniku	
certifikovaného	kurzu	Práce	na	úseku	
hygieny	a	epidemiologie,	který	získal	
akreditaci	Ministerstva	zdravotnictví.

	„Vytvořit	certifikovaný	kurz	bylo	jedi-
ným	možným	řešením.	I	kdyby	se	chtěly	
sestry	dál	vzdělávat,	jejich	odbornost	by	
jim	to	nedovolila.	Díky	certifikovanému	
kurzu	tak	mohou	získat	zvláštní	odbornou	
způsobilost	a	při	jeho	úspěšném	absolvo-
vání	obdrží	certifikát,	kde	jsou	uvedeny	
kompetence,	kterými	si	rozšířily	své	do-
vednosti	a	znalosti	v	této	oblasti,	jež	pak	
mohou	uplatnit	ve	své	praxi,“	dodává.	

Kurz	je	určen	pro	obory	Všeobecná	
sestra,	Porodní	asistentka,	Zdravotní	
laborant	a	Asistent	ochrany	veřejného	
zdraví	a	jeho	absolvování	je	nutné	pro	
samostatnou	práci	na	odděleních	hygieny	
a	epidemiologie	ve	zdravotnických	zaří-
zeních.	Úspěšní	absolventi	získají	zvláštní	
odbornou	způsobilost	v	oblastech	nemoc-
niční	hygieny,	prevence	a	surveillance	
nozokomiálních	nákaz,	kontroly	a	sta-
novení	postupů	dezinfekce	a	sterilizace	
ve	zdravotnických	zařízeních,	kontroly	
a	stanovení	ukazatelů	kvality	ošetřova-
telské	péče	v	oblasti	hygieny	a	v	prevenci	
poškození	zdraví	zaměstnanců	ve	zdra-
votnických	zařízeních.	

Proškolené sestry jsou ve zdravotnických 
centrech žádané
Vzrůstajícím	trendem	ve	zdravotnických	
zařízeních	je	zavádět	funkci	ústavního	
hygienika	nebo	epidemiologa.	Podmín-
kou	pro	získání	odborné	způsobilosti	pro	
práci	na	úseku	hygieny	a	epidemiologie	je	
certifikát	vydaný	po	absolvování	certi-
fikovaného	kurzu	a	po	úspěšném	složení	
zkoušek.	

BRAUNOv INy .Cz
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Od zaměstnanců na odděleních hygieny a epidemiologie se očekává, že na základě dobrých znalostí 
z hygienicko-epidemiologické oblasti a dobré orientace jak v lokálních stavebnětechnických, tak 
i provozních podmínkách, budou při intenzivní komunikaci se zdravotnickými i nezdravotnickými 
zaměstnanci regulovat míru stávajícího i potenciálního rizika ohrožení zdraví zdravotnického personálu, 
ošetřovaných pacientů, ale i ostatních osob pohybujících se ve zdravotnických zařízeních. Aesculap 
Akademie nyní otevírá 8. běh certifikovaného kurzu, který jim tyto znalosti poskytne.

Očima absolventky 
Absolvování kurzu pro mě bylo velkým 
přínosem. Na jeho základě jsme v Do-
mažlické nemocnici, a.s., zavedli funkci 
epidemiologické sestry. Zpočátku jsem 
se věnovala sběru dat u nozokomiálních 
nákaz typu MRSA a Clostridium diffi-
cile, které se postupně rozšířily o další 
nozokomiální nákazy. Díky získaným 
zkušenostem jsme nastavili postupy a 
pokyny pro monitoring dat. Přínosné 
bylo i zavádění bariérových přístupů. 
Aktivně jsme se začali věnovat také 
postupům v oblasti hygieny rukou. 

Nadále se snažíme metodicky vést naše 
pracovníky v hygienicko-epidemiolo-
gické oblasti a pokračovat v implemen-
taci námi nastavených cílů, které jsou 
indikátory kvality poskytované péče ve 
zdravotnických zařízeních. Kurz bych 
doporučila všem zdravotníkům, kterým 
zdraví jejich pacientů a klientů není 
lhostejné. 

 
 

          Mgr. et Mgr. Jana 
Barbora Boučková

Manažerka pro nelékařské profese 
Domažlická nemocnice, a.s. 
Absolventka II. běhu certifikovaného kurzu 
Práce na úseku hygieny a epidemiologie ve 
zdravotnických zařízeních 

redakce Braunovin
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Práce na úseku hygieny a epidemiologie 
ve zdravotnických zařízeních 
Certifikovaný kurz MZ ČR
8. kurz 2015 | 10. 9. 2015 | Praha

Pořádá Aesculap Akademie 
ve spolupráci s FN v Motole

Otevíráme již 8. běh

„Po	takto	vyškolených	sestrách,	nebo	
třeba	i	lékařích,1	je	v	poslední	době	
vyloženě	hlad.	Ukazuje	se,	že	to	není	jen	
otázka	snižování	aktuálního	výskytu	
nákazy	ve	zdravotnických	zařízeních,	
s	čímž	souvisí	počet	poškození	zdraví	
pacientů,	ale	je	to	také	záležitost	etická	
a	ekonomická.	Pokud	vzniknou	zdra-
votnickým	zařízením	nečekané	nákla-
dy	způsobené	přenosem	a	rozšířením	
infekce,	musí	si	je	samozřejmě	hradit.	Je	
tedy	i	v	ekonomickém	zájmu	nemocnice,	
aby	v	této	oblasti	působil	někdo	odbor-
ně	vzdělaný	a	hlídal	ji	a	usměrňoval,“	
podotýká	prof.	MUDr.	Margaréta	Šulcová,	
CSc.,	z	katedry	Ošetřovatelství	a	porodní	
asistence	Fakulty	zdravotnických	studií	
Univerzity	J.	E.	Purkyně	v	Ústí	nad	
Labem.

Zdravotní	sestry	získají	v	rámci	svého	
studijního	programu	pouze	základní	
informace	o	hygieně	a	epidemiologii.	
Po	absolvování	kurzu	získá	sestra	cer-
tifikát,	v	němž	jsou	přesně	definovány	
klíčové	kompetence,	které	si	úspěšným	
absolvováním	kurzu	osvojila.	„Právě	
na	tom	bazírovalo	Ministerstvo	zdra-
votnictví.	Je	rozdíl	v	tom,	jestli	půjdu	
na	seminář	týkající	se	hygieny,	nebo	
zda	absolvuji	certifikovaný	kurz.	Certi-

1	 		V	mnohých	zdravotnických	zařízeních,	zejména	
mimo	Českou	republiku,	vykonávají	tuto	funkci	lékaři	
se	specializacemi	Hygiena,	Epidemiologie	nebo	Veřejné	
zdravotnictví.

fikát	mi	nikdo	nemůže	vzít,	získám	tak	
know-how	a	jsem	ve	zdravotním	zařízení	
žádanější.	A	to	nejen	pro	oblast	hygieny	
a	epidemiologie.	Když	budu	vědět,	že	má	
sestra	na	anesteziologicko-resuscitačním	
oddělení	tohle	vzdělání,	bude	pro	mě	da-
leko	přínosnější	než	sestra,	která	takové	
vzdělání	nemá,“	konstatuje	RNDr.	Jaro-
slava	Zelenková,	která	působí	na	Hygie-
nické	stanici	Hlavního	města	Prahy.	

Každý pacient je potenciálním zdrojem 
nákazy
Jakýkoliv	pacient,	ale	i	pouhý	návštěvník	
nemocnice	může	znamenat	potenciální	
hrozbu	infekce.	„Pokud	zjistíme,	že	se	
u	pacienta	projevují	známky	infekčního	
onemocnění	nebo	že	byl	v	kontaktu	s	oso-
bou,	která	má	infekční	nemoc,	postupuje-
me	dále	podle	předem	určených	pravidel,“	
vysvětluje	Hana	Plachá.	Standardní	
postupy	personálu	zdravotnických	zaří-
zení	jsou	popsány	v	provozních	řádech	
jednotlivých	oddělení.	Povinné	vypraco-
vání	těchto	předpisů	vyplývá	ze	zákona	
o	ochraně	veřejného	zdraví.	Odpovědné	
chování	se	vztahuje	nejen	k	ochraně	
zdraví	personálu,	ale	také	k	ochraně	paci-
entů,	které	personál	léčí.

„V	každém	případě	musí	sestry	přistu-
povat	ke	každému	pacientovi	jako	k	po-
tenciálnímu	zdroji	nákazy	a	podle	toho	
vykonávat	příslušná	opatření	na	ochranu	
zdraví.	To	učíme	i	studenty.“	

vzdělaní zaměstnanci jsou známkou 
kvalitního zdravotnického zařízení
„Známkou	kvalitního	zdravotnického	za-
řízení	jsou	vzdělaní	zdravotníci.	Vzdělání	
sester	je	přínosnější	i	pro	orgány	veřejné-
ho	zdraví,	se	kterými	pak	budou	schopny	
komunikovat	v	rovině	prevence	i	represe	
a	budou	si	rozumět,“	vysvětluje	Jaro-
slava	Zelenková.	Absolventi	minulých	
kurzů	Práce	na	úseku	hygieny	a	epide-
miologie	jsou	s	ní	i	s	ostatními	lektory	
stále	v	kontaktu.	„Konzultují	praktické	
věci,	které	potřebují	na	svém	pracovišti	
řešit.	Co	zahrnout	do	provozního	řádu,	
kdy	jej	novelizovat,	kdy	se	mění	fyzická	
osoba	na	právnickou…	Tato	pravidla	jsou	
nastavená	nejen	našimi	zákony	a	naši	
absolventi	o	nich	chtějí	mít	přehled.	Také	
nás	citují	ve	svých	pracích.	Rozhodně	ni-
kdo	nikdy	nelitoval,	že	kurz	absolvoval,“	
směje	se.	

Zleva RNDr. Jaroslava Zelenková (Hygienická 

stanice Hlavního města Prahy), MUDr. Margaréta 

Šulcová, CSc., (Fakulta zdravotnických studií 

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem) a autorka 

vzdělávacího programu PhDr. Hana Plachá
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Servis infuzní techniky
zvyšuje kvalitu díky centralizaci

Centralizace	servisního	oddělení	divize	
Hospital	Care	byla	odvážným	krokem,	
který	služby	společnosti	B.	Braun	Medi-
cal	v	oblasti	infuzní	techniky	posunul	
na	vyšší	profesionální	úroveň	srovnatel-
nou	se	zahraničím.	Po	dvou	letech	fungo-
vání	nové	struktury	servisního	týmu	se	
kvalita	služeb	výrazně	zvýšila.	Při	nábo-
ru	servisních	techniků	dostali	přednost	
absolventi	fakult	biomedicínského	inže-
nýrství,	systém	zaškolování	zahrnoval	
několikaměsíční	výcvik	pod	dohledem	
hlavních	trenérů	z	mateřské	společnosti	
a	především	sdílení	zkušeností.	

Flexibilita a zastupitelnost 
Jednou	z	největších	výhod	je	flexibilita	
a	akceschopnost	servisního	týmu.	Nyní	

je	možné	vyslat	na	rozsáhlejší	servisní	
zásah	celý	tým	a	vše	provést	v	nesrov-
natelně	kratším	čase.	Na	zastupitelnost	
techniků	se	lze	spolehnout	bez	ohledu	
na	lokalitu	zdravotnického	zařízení.

Rozšíření týmu o specializované pozice
Úroveň	technologií	v	oblasti	infuzní	
techniky	se	neustále	vyvíjí.	Ta	působí	
jako	propracovaný	systém	infuzní	terapie	
napojený	na	informační	systém	oddělení	
nebo	celého	zdravotnického	zařízení.	Vari-
abilita	nastavení	a	propojení	techniky	je	
téměř	neomezená.	Servisní	tým	jsme	tak	
rozšířili	o	dvě	nové	pozice	zkušených	pro-
fesionálů,	specialistů	AIS	(automatických	
infuzních	systémů),	kteří	jsou	připraveni	
s	informačními	technologiemi	pomoci.	

Program B. Braun Potentials dává šanci 
mladým specialistům
Dlouhodobě	usilujeme	o	motivova-
né	a	odborně	zdatné	pracovníky.	Díky	
programu	B.	Braun	Potentials	nacházíme	
spolupracovníky	z	řad	vysokoškolských	
studentů,	které	motivujeme	k	další	spolu-
práci	i	po	ukončení	studia.	To	umožňuje	
mladým	specialistům	neustálý	rozvoj	
v	oblasti	infuzní	techniky	a	softwaro-
vých	řešení.	

Logistika a bezpečná přeprava 
V	rámci	centralizace	se	podařilo	vyřešit	
i	bezpečnou	dopravu	přístrojů	do	servisní-
ho	střediska.	Techniku	při	dopravě	chrání	
ocelové	boxy	s	uspořádáním	vnitřního	
prostoru	přesně	dle	parametrů	přístroje,	
které	byly	pro	tento	účel	speciálně	vyrobe-
ny.	Kontejnery	jsou	uzamykatelné	a	vy-
zvedává	je	logistický	partner	v	zákaznic-
kých	centrech	OZT.	Doprava	i	využívání	
těchto	kontejnerů	jsou	bezplatné.	

MUDr. František Vojík 
obchodní	a	marketingový	manažer	
divize	Hospital	Care

Ing. Ondřej Matějka
vedoucí	Servisního	centra

BRAUNOv INy .Cz

Kontakty  
s regionálním rozdělením  
    Ing. Petr Hořák
Kraje: Praha, Vysočina, Jihomoravský,  
Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský
Tel.: +420 602 447 229 
E-mail: petr.horak@bbraun.com

    Ing. Tomáš Karas
Kraje: Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlo-
varský, Ústecký, Liberecký a Královéhradecký
Mobil: +420 602 554 296 
E-mail: tomas.karas@bbraun.com 

Praha

Ústecký

Liberecký

Královéhradecký

Středočeský

Karlovarský

Plzeňský

Jihočeský

Vysočina

Jihomoravský

Zlínský

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický



B. Braun získal     
ocenění German Design Award 2015 

Koncern B. Braun získal prestižní 
ocenění za svou bezpečnostní 
venepunkční soupravu s křidélky 
Venofix® Safety. 

V	létě	2014	oznámil	Andrej	Kupetz,	gene-
rální	ředitel	prestižní	mezinárodní	soutě-
že	German	Design	Award,	že	byl	koncern	
B.	Braun	nominován	na	ocenění	German	
Design	Award	2015.	„Naši	pozornost	
zaujala	vysoká	kvalita	výrobku,	který	je	
svým	designem	unikátní	a	propracovaný	
do	nejmenších	detailů.	Představuje	tedy	
průkopnický	počin	jak	pro	německé,	tak	
mezinárodní	designéry.“	Zvláštní	ocenění	
German	Design	Award	2015	v	kategorii	
„Excellent	Product	Design“	získala	bez-
pečnostní	venepunkční	souprava	s	křidél-
ky	Venofix®	Safety.	Porota	ocenila	nejen	
vzhled	výrobku,	ale	také	četné	funkční	
aspekty	a	inovace.	

„Už	jen	nominace	na	German	Design	
Award	je	pro	nás	velkou	ctí,	protože	poro-

ta	vybírá	kandidáty	splňující	vysoký	stan-
dard	kvality.	Naše	radost	je	samozřejmě	
o	to	větší,	že	jsme	cenu	získali.	Souprava	
Venofix®	Safety	skupiny	B.	Braun	vyhrála	
v	kategorii	průmysl,	materiály	a	zdravotní	
péče,	protože	její	použití	je	velmi	intuitiv-
ní	a	snadné,“	říká	Matthias	Kahl,	vicepre-
zident	Patient	Access,	Global	Marketing	&	
Sales	Hospital	Care	společnosti	B.	Braun	
Medical,	který	cenu	převzal	společně	
s	Thomasem	Märzkem	z	hamburské	
designérské	firmy	Held	+	Team.

German Design Award 2015 je	
mezinárodní	ocenění	udělované	

German	Design	Council.	Od	roku	2012	
je	udělováno	výrobkům	a	projektům	
průmyslového	a	komunikačního	
designu	v	deseti	kategoriích.	V	loňském	
roce	posuzovala	třicetičlenná	porota	
složená	z	odborníků	na	design	z	oblasti	
podnikání,	vědy	a	průmyslu	více	než	
2	250	návrhů	z	celého	světa.

German Design Council byl	založen	jako	
nadace	v	roce	1953	rezolucí	německého	
Spolkového	sněmu.	Jeho	cílem	je	ocenit	
a	podpořit	produkty	či	projekty,	které	
jsou	jedinečné	svým	designem,	vysokou	
kvalitou	a	inovativním	řešením.	

BRAUNOv INy .Cz
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Venepunkční souprava Venofix® Safety s křidélky 
společnosti B. Braun je bezpečný, intuitivní a praktický výrobek, splňující normu DIN ISO 23908, 
určený pro krátkodobé infuze, injekce, transfuze a odběry krve. Souprava snižuje riziko nebezpečí 
náhodného poranění o jehlu při zavádění infuzní terapie a nakažení zdravotnického personálu 
infekcí. Obsahuje jednoduchý bezpečnostní mechanismus spočívající v integrované zarážce pro 
prst a v pojistce zabraňující sklouznutí ukazováčku směrem k hrotu jehly. Pojistka se aktivuje 
v okamžiku, kdy je jehla ještě v žíle pacienta. Velká ohebná křidélka zajišťují snadné uchopení 
a fixaci soupravy. Zárukou provedení venepunkce s minimem nepříjemných pocitů pro pacienta 
je mikrosilikonový hrot jehly. Souprava je k dispozici v několika barevně odlišených velikostech. 

redakce Braunovin
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Hledáte mikronástroje,
které vám umožní ušít precizní anastomózu?

Noir Supreme Micro Instrument 
jsou nástroje, se kterými se 
chirurg při obtížných a dlouhých 
operacích ztotožní. Vhodné 
jsou zejména pro operace 
aortokoronárního bypassu. 

V	současné	době	je	na	kardiochirur-
gických	pracovištích	v	České	republice	
a	na	Slovensku	představována	a	testová-
na	nová	řada	mikronástrojů	Noir	Supreme	
Micro	Instrument.	Všechny	Noir	Supreme	
Micro	Instrument	nástroje	jsou	ocelové,	
potažené	vrstvou	nitridu	titanu	(TiAlN)	
s	tvrdostí	(3200HV),	což	je	šestkrát	tvrdší	
povrch,	než	mají	ocelové	nástroje.	Tyto	
nástroje	mají	tzv.	Golf-ball	design	pro	
bezpečný	úchop	a	držení	i	např.	ve	vlh-
kých	operačních	rukavicích.	Mikroná-
stroje	Noir	Supreme	Micro	jsou	vhodné	
zejména	pro	operace	aortokoronárního	
bypassu.	

Aeskulap ST tým

BRAUNOv INy .Cz

Noir Supreme Micro 
nástroje přinášejí  
hned několik inovací

Hladký a jednoduše rozpojitelný spoj 
branží jehelce zvyšuje stabilitu nástroje, přesnost práce 
a efektivitu čištění nástroje.

Inovativní zámek jehelce 
s přidaným vodičem (pinem) 
zajišťuje bezpečné uchycení 
jemné jehly ve všech polohách 
a chrání nástroj i zámek před 
poškozením vlivem nadměrné-
ho stlačení.

Pinzety disponují druhým vodičem (pinem), 
který napomáhá spolehlivému a přesnému uchycení 
měkkých tkání, šicího vlákna či jehel. Výrazně předchází 
tzv. „nůžkovému efektu“, kdy jedna branže nenasedá přesně 
na druhou a tkáň je „žvýkána“ mezi branžemi pinzety.



Nový zákon 
o zdravotnických prostředcích  

vzdělávací programy Aesculap Akademie 
reagují na aktuální změnu zákona 
o zdravotnických prostředcích
Vstup	platnosti	nového	zákona	o	zdravot-
nických	prostředcích	byl	jedním	z	dů-
vodů,	aby	v	zápětí	po	uvedení	nového	
zákona	v	platnost	zorganizovala	Aesculap	
Akademie	sympozium	s	názvem	Klinická 
legislativa – Nový zákon o zdravotnických 
prostředcích a jeho dopad na poskyto-
vatele zdravotnických služeb.	Jedná	se	
o	zásadní	legislativní	změnu	posledních	
let,	program	sympozia,	jež	se	konalo	
9.	a	10.	dubna	v	Humpolci,	byl	tedy	roz-
vržen	do	dvou	dnů.	

První	den	vystoupil	JUDr.	Jakub	
Král,	Ph.D.,	jeden	ze	spolutvůrců	nové	
koncepce	regulace	zdravotnických	pro-
středků	na	Ministerstvu	zdravotnictví	
ČR,	jehož	interaktivní	přednáška	byla	
rozdělena	do	dvou	částí.	V	úvodní	části	se	
snažil	odpovědět	na	otázku	„jak se nová 
legislativa dotkne poskytovatelů zdra-
votních služeb a jaké povinnosti plynou 
poskytovatelům zdravotních služeb při 
používání zdravotnických prostředků“.		

Po	této	části	navazovala	témata	se	zamě-
řením	na	servis,	podmínky	pro	provádění	
servisu	a	revizi	zdravotnických	prostřed-
ků	při	poskytování	zdravotních	služeb.

Odpolední	blok	prvního	dne	zakončil	
Ing.	Aleš	Martinovský,	zkušený	odborník	
v	oblasti	zdravotnických	prostředků,	kte-
rý	naposledy	působil	ve	Státním	ústavu	
pro	kontrolu	léčiv,	kde	se	podílel	na	do-
končení	legislativního	procesu	nové	regu-
lace	zdravotnických	prostředků.	Přednesl	
přednášku	s	názvem	„Praxe	dozorového	
orgánu	u	poskytovatele	zdravotních	slu-
žeb	a	kontrolované	povinnosti	v	oblasti	
zdravotnických	prostředků.“	

Na	programu	druhého	dne	zazněla	
přednáška	Mgr.	Milana	Filípka,	mana-
žera	Právní	a	personální	sekce	B.	Braun	
Medical	s.r.o.,	odpovědného	za	řízení	
kompletní	právní	agendy	společností	
B.	Braun	v	České	republice	a	na	Sloven-
sku,	včetně	implementace	nového	zákona	
o	zdravotnických	prostředcích	a	vyřizo-
vání	případů	odpovědnosti	za	výrobek.	
Nesla	název	„Odpovědnost	poskytovatele	
zdravotní	péče	v	souvislosti	s	použitím	
vadného	výrobku“.	Autor	v	ní	upozornil	
na	přechodná	ustanovení	nové	legislativy,	
na	změny	v	hmotně	právním	režimu	či	
na	souvislosti	s	nežádoucími	příhodami.	

Náplň	sympozia	dokázala	upoutat	
zájem	účastníků,	o	kterém	svědčil	i	velký	

počet	dotazů.	Většinu	z	nich	se	podařilo	
zodpovědět	a	na	ty	zbývající	odpoví	až	
praxe.	Na	podzim	2015	tedy	plánujeme	
navazující	setkání,	které	interaktivní	for-
mou	pomůže	najít	odpovědi	na	nejasnosti	
v	rámci	nové	legislativy.	Mgr. Ivana Bartáková, MBA

Aesculap	Akademie
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1. dubna 2015 vstoupil v platnost 
nový zákon o zdravotnických 
prostředcích č. 268/2014 Sb., který 
v mnohém změní praxi subjektů, jež 
na českém trhu se zdravotnickými 
prostředky obchodují nebo s nimi 
jinak nakládají. Jednou z podstatných 
změn pro výrobce a distributory 
bude výrazně rozšířená oznamovací, 
resp. notifikační povinnost. Stát 
zřizuje nový on-line Registr 
zdravotnických prostředků. Ten slouží 
především pro registraci distributora, 
jím uváděných zdravotnických 
prostředků a ohlašování nežádoucích 
příhod. Zákon nově centralizuje 
rozhodovací pravomoc v oblasti 
zdravotnických prostředků 
ve prospěch specializovaného orgánu 
- Státního ústavu pro kontrolu léčiv. 
Do jeho kompetencí nyní spadá 
mimo jiné notifikace zdravotnických 
prostředků uváděných na český trh, 
šetření nežádoucích příhod a celkový 
dohled nad správnou distribuční praxí.
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Mgr. Andrea Čapková
project	manager,	Smart	Point

Skupina	B.	Braun	je	partnerem	sochařského	festivalu		
SCULPTURE	LINE.	Ten	probíhá	v	ulicích	Prahy	od	10.	června	až	
do	30.	září,	prezentuje	sochy	a	výtvarné	objekty	přímo	v	uli-
cích	a	obyvatelům	i	návštěvníkům	metropole	nabízí	unikátní	
procházku	napříč	imaginární	„sochařskou	linkou“.	Tato	trasa	
má	šestnáct	zastávek,	více	jak	dvacet	instalací	a	nabízí	práce	
šestnácti	současných	tuzemských	i	zahraničních	autorů.	

Na	jednotlivé	instalace	je	možné	narazit	v	centru	města	
i	v	jeho	okrajových	částech,	mezi	frekventovanými	lokacemi	
jsou	i	méně	obvyklá	či	speciální	místa	(např.	tok	řeky	Vltavy).	
Festival	symbolicky	začíná	a	končí	na	letišti	Václava	Havla,	ale	
sochy	jsou	dočasně	umístěny	například	v	zoo	Praha,	v	Bota-
nické	zahradě,	na	nádvoří	Nosticova	paláce	na	Ministerstvu	
kultury,	v	ulici	Na	Poříčí,	v	Novoměstské	radnici,	u	Tančícího	
domu,	přímo	na	Vltavě	u	Galerie	Mánes,	v	Dolních	Břežanech	
nebo	v	areálu	bobové	dráhy	na	Proseku.	

V	areálu	The	Park	jsou	k	vidění	hned	dvě	z	vystavovaných	
soch.	Jednou	je	Sedící figura	sochaře	Jakuba	Flejšara,	druhou	
Tripod	od	mladé	brněnské	sochařky	Moniky	Horčicové.	B.	Braun	
je	partnerem	právě	této	instalace,	tři zkřížené lopatky	tak	budou	
po	dobu	konání	festivalu	zdobit	vchod	do	sídla	společnosti.

SCULPTURE LINE
Šestnáct autorů, šestnáct míst 
a více než dvacet instalací  
ve veřejném prostoru

BRAUNOv INy .Cz

Michal Trpák: Mazlíci, ZOO Praha Monika Horčicová: Tripod, The Park 
(detail na obálce časopisu)



d O t e k y  u m ě n í   |   2 9

Proč jste se rozhodl festival SCULPTURE 
LINE uspořádat? 
Podobné	výstavy	soch	ve	veřejném	prosto-
ru	se	konají	v	mnoha	světových	metropo-
lích.	Praze	taková	akce	chyběla.	Když	mne	
v	loňském	roce	oslovil	sochař	a	kurátor	
Michal	Trpák	s	myšlenkou	uspořádat	zde	
něco	podobného,	nedovedl	jsem	si	předsta-
vit,	o	jak	náročnou	záležitost	se	jedná.	Je	
to	však	po	všech	stránkách	velká	výzva,	
a	tak	jsme	k	tomu	také	přistoupili.	Poda-
řilo	se	nám	dát	dohromady	velice	šikovný	
a	zapálený	tým,	se	kterým	je	radost	spolu-
pracovat.	Veliké	díky	patří	také	sochařům	
a	partnerům,	kteří	pro	celou	věc	sdílejí	
podobné	nadšení	jako	my.

Musí mít člověk, který na sochy někde 
narazí, nějaké umělecké cítění?  
Může festival zaujmout i ty, kteří se 
o současné umění, zvlášť o to sochařské, 
příliš nezajímají?
Určitě.	Festival	se	bude	stavět	do	cesty	ne-
jen	milovníkům	umění,	ale	i	běžným	oby-
vatelům	a	návštěvníkům	Prahy.	Jednotlivé	

instalace	vnesou	do	důvěrně	známých	míst	
nové	příběhy.	Věříme,	že	přitáhnou	pozor-
nost	i	náhodných	kolemjdoucích,	pobaví	
je	a	nabídnou	jim	nové	pohledy	a	náměty	
k	zamyšlení	i	diskusi.	Pevně	doufám,	že	
festival	přinese	všem	stejnou	radost	jako	
nám.

Pokud byste měl někomu z řad „běžných 
diváků“ doporučit tři sochy z letošního 
ročníku, které by to byly a proč?
Bylo	by	asi	nefér	upřednostňovat	tři	insta-
lace	před	ostatními.	Jsem	přesvědčen,	že	
každá	z	celkem	23	instalací	je	něčím	speci-
fická	a	v	rámci	svého	umístění	výjimečná.	
Určitě	stojí	za	to,	najít	si	v	průběhu	čtyř	
měsíců,	kdy	festival	potrvá,	čas,	a	vypra-
vit	se	na	všech	šestnáct	míst,	kde	můžete	
sochy	spatřit.	Podrobné	informace,	včetně	
mapy	a	souřadnic,	najdete	např.	na	webu	
SculptureLine.cz.	Jedním	z	našich	cílů	bylo	
všechny	příznivce	soch	a	fanoušky	našeho	
festivalu	nasměrovat	a	inspirovat	k	ne-
všedním	procházkám.	Věřím,	že	výstava	
bude	Praze	slušet.		

„snahou festivalu je oživit veřejný 
prostor a založit po vzoru mnoha 
světových metropolí novou 
tradici,“ shrnuje cíle sCuLptuRe Line 
ředitel festivalu Ondřej Škarka.

kam  
NA ZAJÍMAVÉ  
VÝSTAVY

Tipy na zajímavé výstavy  
vám přináší

PRAHA: SCULPTURE	LINE	do	30.	září

Letiště	Václava	Havla	/	Budova	

Ministerstva	kultury	ČR	/	Tančící	

dům	/	Piazzetta	Národního	divadla	

/	Zoo	Praha	/	Vltava	/	Černá	Labuť	/	

Novoměstská	radnice	/	Mosaic	house	/	

Luka	Lu	restaurant	/	Botanická	zahrada	

Praha	/	Futurama	Bussines	Park	/	The	

Park	/	Britská	čtvrť	/	Areál	bobové	

dráhy	/	Náměstí	Dolní	Břežany

SCULPTURE	LINE:	Sukhi	Barber	/	

Michal	Gabriel	/	Jakub	Flejšar	/	Matěj	

Hájek	/	Monika	Horčicová	/	Jaroslav	

Chramosta	/	Alexandra	Koláčková	/	

Lukáš	Rais	/	Eva	Roučka	/	Martin	Pertl	

/	Ladislav	Plíhal	/	Veronika	Psotková	/	

Alena	Stanická	/	Čestmír	Suška	/	Štěpán	

Šefr	/	Michal	Trpák	

Galerie	Vltavín:	

Otto	Placht:	RAO	(do	31.	7.)

Veronika 

Psotková: 

Velké prádlo, 

Novoměstská 

radnice
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Více informací a přihlášky naleznete na www.aesculap-akademie.cz, e-mail: aesculap-akademie.cz@bbraun.com
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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
První zkušenosti 
s použitím 
manipleru 
Eso-sponge 
v chirurgii 

Práce sestry na úseku domácí péče 
Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR 
od 8. října 2015 | Praha

Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními

Komplexní péče o invazivní vstupy 
Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR
14. září – 8. prosince 2015  |  Brno

Pořádá Aesculap Akademie  
ve spolupráci s FN Brno Otevíráme již 5. běh 

v září 2015

Nová generace akreditačních standardů SAK 
ČR vývoj dokumentování péče pacienta 
30. září 2015 | Hamzova léčebna Luže–Košumberk

Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé  

ve spolupráci s Aesculap Akademií 
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Tel.: +420 725 895 282, +420 271 091 730  |  Fax +420-271 091 112  |  www.bbraun.cz

Hledáme lékaře
pro dialyzační střediska 
v Plzni, Uherském Brodě, Bruntále, Litoměřicích 
a Roudnici nad Labem.

 � Chcete profesně růst a odborně se rozvíjet? 

 � Hledáte moderní a přátelské pracovní prostředí? 

 � Máte zájem pracovat pro mezinárodního a stabilního poskytovatele dialyzační péče? 

Přijďte pracovat k nám!



Braunoviny
ZPRAVODAJSKý PORTáL

DENNě S VáMI

Nové Braunoviny najdete na www.braunoviny.cz 

www.braunoviny.cz 

reportáže 
rozhovory 
zdravotnická technika 
léčebné postupy

QR kódy nově propojují náš časopis s portálem,  
kde je mnohem více aktuálních informací.  
Načtením QR kódů svým mobilním zařízením se  
k nim snadno a rychle dostanete.


