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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  

_ _ / _ _ / _ _ _ _
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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, 

přestože počasí minulých dnů spíše 
připomínalo babí léto, advent je prakticky 
za dveřmi. V této části roku si mnohem 
častěji připomínáme, jak důležité je věno-
vat se druhým lidem a zvláště potřebným. 
O tom, že je třeba tak činit nejen na konci 
roku, ale pravidelně a dlouhodobě, jsme 
hovořili se členem rodiny Braunů, Ottem 
Philippem Braunem, u příležitosti jeho 
první návštěvy v Praze.

Tradiční témata, jako např. vzdělávání 
a kvalita zdravotní péče, o nichž se jako 
obvykle dočtete v našem časopise, jsou 
tentokrát široce doplněna odbornými člán-
ky věnovanými chirurgii a nutrici. Také 
vám přinášíme nové informace o hi-tech 
operačním systému DoctIS.

Nesmíme zapomenout, že jedním ze 
základních pilířů kvalitní zdravotní péče 
je bezpečnost pacientů i zdravotníků. Proto 
jsme v Braunovinách nově vytvořili samo-
statnou rubriku „Safety Concept“. 

Vzhledem k bohatému obsahu tohoto 
čísla pevně věřím, že si i v hektickém zá-
věru roku najdete pro přečtení Braunovin 
pár chvil. 

S úctou a přáním všeho dobrého

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

hoci sa počasie minulých dní tvárilo 
skôr ako babie leto, Advent je prakticky 
pred dverami. V tejto časti roka si ove-
ľa častejšie pripomíname, aké dôležité 
je venovať sa druhým ľuďom a obzvlášť 
potrebné. Činiť tak nielen na konci roka, 
ale pravidelne a dlhodobo je nosná téma 
rozhovoru s členom rodiny Braunovcov, 
Ottom Philippom Braunom, pri príležitosti 
jeho prvej návštevy v Prahe.

Tradičné témy ako vzdelávanie a kva-
lita zdravotnej starostlivosti bohato dopĺ-
ňajú odborné články venované chirurgii 
a nutrícii, či hi-tech operačný systém 
DocTis.

Jedným zo základných pilierov kvalit-
nej zdravotnej starostlivosti je bezpečnosť 
pacientov aj zdravotníkov. Preto vytvá-
rame v Braunovinách samostatnú rubriku 
„Safety Concept“.

Pevne verím, že si aj v hektickom závere 
roka nájdete pár chvíľ na prečítanie Brau-
novín.

Veľa šťastia.

S úctou

MUDr. Martin Kuncek

ředitel a jednatel společností skupiny B. Braun Avitum, odpovědný za lékařské vedení,  
rozvoj dialyzačních středisek a obchodní divizi B. Braun Avitum

riaditeľ a konateľ spoločností skupiny B. Braun Avitum, zodpovedný za lekárske vedenie, 
rozvoj dialyzačných stredísk a obchodnú divíziu 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
	    	Prevence a léčba dekubitů – 

kufřík, který pomáhá v nemocnici 
i v domácí ošetřovatelské péči 

	 	Implantabilní porty Celsite®  
nejen v onkologii

	 	Nejen o artróze kloubů 
s docentem Tomášem Trčem 

	 	Ošetřovatelská péče o centrální 
žilní katetr v podmínkách JIP/ARO

w
w

w
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cz

www.braunoviny.cz
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Otto Philipp Braun:    
Podstatou společenské odpovědnosti je dlouhodobá 
investice, jedině tak můžeme něco změnit

S Ottem Philippem Braunem jsme se sešli během jeho první návštěvy v Praze. Při 
této příležitosti se pan Braun seznámil s ambasadory projektu B. Braun pro život, 
předal šek na podporu spolku Život bez střeva a zodpověděl nám pár otázek. 

Otto Philipp Braun (33) zastupuje již šestou 
generaci rodinných vlastníků koncernu B. Braun. Jeho 
profesní kariéra započala studiem bankovnictví, financí 
a mezinárodního účetnictví na univerzitě Cass Business 
School v Londýně, poté několik let pracoval v Biefeldu 
a Indii, než se vrátil zpět k rodinné firmě. Od roku 2009 je 
zodpovědný za dceřinou společnost B. Braun v Sao Goncalo 
poblíž Rio de Janeira. Od roku 2011 zasedá v představenstvu 
pro regiony Pyrenejského poloostrova a Latinské Ameriky.  
Je ženatý.
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V Latinské Americe působíte už sedmým 
rokem. Jak funguje firemní CSR (pozn. 
red.: corporate social responsibility – spo-
lečenská odpovědnost firem) v Brazílii? 
Projevují se v něm kulturní rozdíly?
To určitě ano. Vy v Čechách díky svým 
ambasadorům, které podporujete, inspiru-
jete nemocné lidi k tomu, aby vedli kva-
litní život. Říkáte jim tím, že nemocí svět 
nekončí, že se s ní mohou poprat a život si 

užít. V Brazílii se zaměřujeme především 
na vzdělávání, protože na rozdíl od Ev-
ropy v Brazílii školství nefunguje moc 
dobře. 

Co v rámci vzdělávání dětem nabízíte? 
Spolupracujeme se základními a střed-
ními školami na mnoha výchovných 
a vzdělávacích programech. Například 
podporujeme vzdělávání v informatice 
na základních školách, sponzorujeme 
vybavení počítačových učeben a podob-
ně. Chceme, aby se děti naučily používat 
počítače a různé softwary a mohly to 
v budoucnu využít ve svůj prospěch. 
Také se zaměřujeme na děti v posledních 
ročnících středních škol, kterým nabízíme 
další rozvoj v různých oborech, například 
technických nebo matematických. Takové 
vzdělání bohužel v brazilských školách 
nezískají. Mnoho z těchto studentů ná-
sledně zaměstnáme. Ale víte co? Mnoho 
jich také odejde k jiným firmám. A to je 
přece důkaz toho, že jsme pomohli vzdělat 
konkurenceschopného mladého člověka. 
A že naše CSR opravdu funguje. 

Je v Brazílii firemní CSR politika běžná? 
Když jsem do Brazílie přišel, nic podob-
ného tam nebylo. Vzdělávací programy 
už vůbec ne, ty jsme postavili od nuly. 
Co existovalo, byly různé sportovní 
programy. K těm jsme se přidali a začali 
jsme motivovat lidi, aby začali sportovat, 
běhat, více se starat o své zdraví. Spolu-
pracovali jsme například na běžeckém zá-

vodě v Riu, kde se nám k účasti podařilo 
přesvědčit dvě stě lidí.
 
To je velké číslo, kdo všechno běžel?
Hlavně zaměstnanci. Naše firma měla 
v celém závodě největší podíl zaměstnan-
ců. Mělo to skvělou atmosféru. 

Seznámil jste se s našimi ambasadory. 
Poradil byste jim něco?
Já skutečně nejsem ten, kdo by jim měl 
cokoliv radit (smích). Myslím si, že oni 
mohou poradit mnohem více mně než já 
jim. Možná jen aby pokračovali v tom, co 
dělají. Koneckonců všichni jsme lidé a oni 
nám toho lidsky mohou dát mnohem víc. 

Kde vidíte budoucnost CSR programů? 
V Brazílii jsme například podpořili jedno-
ho pianistu, ale ne tak, že bychom mu jen 
sponzorovali koncert, udělali z toho pěkný 
večírek, pozvali partnery. Pracovali jsme 
s ním dlouhou dobu, takže mohl opravdu 
rozvíjet svůj talent a mohl pokračovat 
v tom, co ho baví a naplňuje, a zároveň 
svou hudbou přinášet radost i ostatním. 
CSR nespočívá v tom, uspořádat pěknou 
akci, pozvat novináře, vypadat dobře. CSR 
je o dlouhodobé práci, o dlouhodobé in-
vestici. Jedině tak můžeme něco dooprav-
dy změnit. 

Šek převzala Monika Malíčková, ambasadorka domácí parenterální výživy a zástupkyně 
spolku Život bez střeva (vpravo Dr. Jiří Lukeš, zleva: Dr. František Vojík a Otto P. Braun)

Více o ambasadorech 
projektu čtěte on-line 

na www.bbraunprozivot.cz

Marie Polášková
oddělení marketingu



Výjimečné  
zdravotní sestry  
převzaly Ceny  
Florence  
Nightingalové
Florence Nightingalová se zasloužila o výrazné 
zlepšení ošetřovatelské péče v Anglii v polovi-
ně 19. století. Její cenu oslavující takové úsilí 
převzaly Bc. Vladěna Homolková, Mgr. Marie 
Kolářová, Marie Jakšová, Mgr. Miroslav Hmirák 
a Jana Farkačová.   

Barvy léčí v Olomouci
Pacienti i zdravotníci FN Olomouc se spojili 
v projektu Barvy léčí  podpořeném společností 
B. Braun. Na sto jich pod širým nebem namalo-
valo dohromady 37 obrazů.   

B. Braun mezi medvědy?  
To byl brněnský závod RunGo 

Vedení ani zaměstnancům B. Braun není zdravý 
životní styl cizí. „Krásné prostředí brněnské zoo, 
babí léto, 450 nadšených běžců, trasa 7,3 km 
do drsného kopce a v cíli žízeň, vyplavené en-
dorfiny a úžasná škvarková pomazánka,“ popi-
suje skvělou atmosféru Martin Kalina (na fotce 
vpravo), který závodil spolu s (dále zprava) 
Alanem Munteanu, Zuzanou Sabó, Jolanou Pos-
píšilovou, Petrem Hartlem a Tomášem Feltem.   

BRAUNov iNy .Cz www.bbraunprozivot.cz

Bronz Kateřiny Antošové   
Exotické prostředí závodů našim sportovcům 
zjevně svědčí. Po zlatu Davida Drahonínského 
si další úspěch na konto připsala patronka 
projektu B. Braun pro život Kateřina Antošová 
(na fotce vpravo). Ze Světového poháru v para-
cyklistice v JAR si přivezla bronzovou medaili.  
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Už 10 let pomáhá
lidem dialyzační středisko v Uherském Brodě  

Za celou dobu existence lékaři a sestry 
provedli takřka 30 000 dialýz a jejich 
počet každoročně stoupá. V nefrologic-
ké ambulanci se v roce 2005 začínalo 
na čtyřiceti ošetřených pacientech ročně 
a jen od ledna do srpna tohoto roku jich 
bylo již 342. „Velký důraz u nás klademe 
také na peritoneální dialýzu. Takových 
pacientů s velmi dobrými léčebnými 
výsledky letos evidujeme v Uherském 
Brodě osm,“ popisuje vedoucí lékařka 
dialýzy MUDr. Markéta Kratochvilová. 
Uherskobrodská dialýza je vybavena 
v současnosti nejmodernější dostupnou 
technologií včetně on-line hemodiafiltra-
ce, vylepšenou technologií úpravy vody, 

má zavedený systém monitoringu kvality 
a dialyzační monitory mají speciální mo-
dul, pomocí kterého lze sledovat on-line 
dosaženou dialyzační dávku pacienta. 

Osm transplantací během čtyř let
„Doposud se nám podařilo připravit 
a předat k transplantaci šest paci-
entů z tzv. waiting listu a tři odeslat 
k transplantaci v rámci párové výměny 
u pacientů s inkompatibilitou v krevní 
skupině, kdy dárcem ledviny byl vždy 
někdo z příbuzných nebo blízkých,“ po-
pisuje výsledky předtransplantační péče 
Markéta Kratochvilová.  

BRAUNov iNy .Cz

Přední čeští nefrologové  
jednali v Luhačovicích 
Na setkání v Uherském Brodě navazoval 
partnerský den České nefrologické společ-
nosti pořádaný Aesculap Akademií v Lu-
hačovicích. V programu zaznělo několik 
zajímavých přednášek. Prof. MUDr. Vla-
dimír Tesař, přednosta Kliniky nefrolo-
gie VFN v Praze, se věnoval otázce, zda 
potřebujeme renální biopsii pro diagnózu 
glomerulopatií. MUDr. Erika Kačerová 
z revmatologické ambulance ve svém sdě-
lení na několika kazuistikách dokumen-
tovala mezioborovou spolupráci lékařů 
s nefrologickou ambulancí. Jak uvedla, 
tato spolupráce je pro všechny specia-
lizace cenná a posunuje diferenciální 
diagnostiku kupředu. Další přednášející, 
MUDr. Alena Paříková, PhD., z Kliniky 
nefrologie IKEM, prezentovala sdělení 
o peritoneální dialýze. Zmínila, že většina 
pacientů nemá pro tuto metodu žádné 
medicínské kontraindikace a nemocní 
by měli být s touto možností dialýzy 
seznámeni. Při správné edukaci mohou 
být peritoneálně dialyzováni i hraniční 
pacienti. Současný trend je takový, že pe-
ritoneální dialýza by měla být zvažována 
jako metoda první volby, která poskytuje 
lepší krátkodobé přežití a je také vhodnou 

metodou před transplantací nebo trans-
ferem na hemodialýzu. Prof. MUDr. On-
dřej Viklický, CSc., z téhož pracoviště 
přiblížil posluchačům úspěšný program 
transplantace ledvin při inkompabilitě 
v krevní skupině. Podobně MUDr. Soňa 
Štěpánková shrnula výsledky transplan-
tací CKTCH Brno a přednášku doplnila 
i kazuistikami některých transplan-
tovaných pacientů. Závěr odborného 
programu patřil MUDr. Karlu Malíkovi 
z interní ambulance v Luhačovicích, který 
srovnal interní lékařství včera a dnes. Jak 
v Uherském Brodě, tak Luhačovicích byl 
několikrát zmíněn přínos MUDr. Markéty 
Kratochvilové k rozvoji uherskobrodského 
dialyzačního centra. Sama paní doktorka 
pak nezapomněla poděkovat všem pacien-
tům a také personálu, spolupracovníkům, 
nemocnicím a transplantačním centrům, 
které se na péči o nefrologické pacienty 
společně podílejí.  

Zleva Prof. MUDr. Vladimír Tesař, MUDr. Markéta 
Kratochvilová a Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
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Safety Concept dokazuje,   
že bezpečnost je pro koncern B. Braun prioritou

Bezpečnostní rizika mohou pomoci 
snížit pouze bezpečné výrobky 
Jednou z oblastí, kde je možné ve zdra-
votnictví snižovat bezpečnostní rizika, 
je vývoj a výroba vysoce kvalitních 
zdravotnických pomůcek a nástrojů 
opatřených bezpečnostními prvky. Jejich 
používání dnes není jen standardem, 
ale nutností. Proto na trh kontinuálně 
uvádíme nové výrobky splňující nejpřís-
nější bezpečnostní podmínky a stávající 
produkty inovujeme a zdokonalujeme. 
Všechny produkty spadající do katego-
rie Safety Concept charakterizuje kromě 
špičkové výrobní technologie a materiálů 
i důraz kladený na bezpečnost. 

Safety Concept jako nadstavba 
bezpečností politiky 
Do kategorie Safety Concept pečlivě 
vybíráme zdravotnické prostředky, ná-
stroje a vybavení napříč všemi divizemi. 
Díky originálnímu, inovativnímu a často 
patentovanému řešení byly tyto výrobky 
povýšeny z kategorie bezpečné do katego-
rie maximálně bezpečné. S nadsázkou lze 
říci, že u výrobků zařazených do Safety 
konceptu jde o bezpečnost na druhou. 
Pro uživatele jednoduché a přátelské 
řešení často kombinuje několik odlišných 
strategií zajištění bezpečnosti, například 
kombinaci několika mechanických zajiš-
ťovacích prvků.

Výrobky jsou do Safety Conceptu za-
řazovány podle několika kriterií. Kromě 
snadné dostupnosti a použitelnosti pro 

personál i pacienta musí kromě stan-
dardních bezpečnostních prvků obsa-
hovat navíc i unikátní vylepšení, které 
dává výrobku v otázce bezpečnosti vý-
jimečné vlastnosti. Výrobky tak mohou 
pomáhat nemocným a jejich pečovate-
lům k větší soběstačnosti a nezávislosti, 
šetřit čas zdravotnickému personálu, 
zjednodušovat jeho práci a minimali-
zovat chybovost. A při tom všem také 
samozřejmě zaručovat maximální bez-
pečnost. 

Představujeme vám novou rubriku Safety Concept, v níž budeme prezentovat 
výrobky z této řady.  

redakce Braunovin
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     Safety Concept



Stáže dávají naší práci 
další užitečný rozměr
Dialyzační středisko B. Braun Avitum na pražské Bulovce získalo poprvé v historii akreditaci pro pořádání 
předatestačních stáží mladých lékařů v oboru nefrologie. Předatestační vzdělávací proces už se rozběhl 
a na svou nefrologickou praxi už tak do dialyzačního střediska Bulovka v Pavilonu B. Braun Dialog začali 
docházet první lékaři. Zájem o získání zkušeností právě v Dialogu mají lékaři možná i proto, že absolvovat 
stáž v B. Braun přináší možnost srovnání vzdělávání v soukromém a státním sektoru. Stáže probíhají pod 
vedením hlavního lékaře sítě dialyzačních středisek MUDr. Vladimíra Vojance. Na otázky, jaké jsou první 
zkušenosti se stážemi odpovídá MUDr. Vladimír Vojanec a stážistka MUDr. Anna Prchlíková z Nemocnice 
Na Františku.
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Proč vlastně společnost B. Braun 
tímto způsobem, tedy prostřednictvím 
zajišťování stáží s profesionály, mladé 
lékaře podporuje?
Firma B. Braun se vzdělávání zdravotníků 
věnuje dlouhodobě a v mnoha zemích svě-
ta. To může nejlépe doložit rozvoj Aescu-
lap Akademie. Pokud naše zařízení splňuje 
všechny požadavky Ministerstva zdra-

votnictví na akreditované pracoviště pro 
specializační vzdělávání lékařů v oboru 
nefrologie, byla by škoda o tuto akredi-
taci nepožádat. Pokud má dané pracovi-
ště akreditaci, může nabídnout odborný 
rozvoj nejenom externím lékařům, ale 
také našim kmenovým lékařům, kteří se 
připravují na atestaci a potřebují si projít 
požadovaným vzdělávacím programem.

komu jsou tyto stáže primárně určeny?
Lékařům, kteří se připravují na atestaci 

z oboru nefrologie, ale také těm, kteří se 
připravují na atestaci z interního lékařství, 
kde je měsíční stáž na nefrologii nezbytná.

kde konkrétně v rámci B. Braun Avitum 
stáže probíhají? 
Na našich pracovištích v ČR, která mají 
akreditaci Ministerstva zdravotnictví pro 
specializační vzdělávání. Naše pracovi-
ště v pavilonu B. Braun Dialog již tuto 
akreditaci obdrželo a v současné chvíli 
se tak u nás školí jedna lékařka, která se redakce Braunovin
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připravuje na atestaci z interního lékař-
ství, a jeden lékař, který tuto atestaci již 
získal a nyní se připravuje na atestaci 
z nefrologie.

Jak jsou na tom další státy, kde B. Braun 
působí? Jaká je historie „stáží“ například 
na Slovensku?
Příprava k atestaci většinou probíhá 
pouze na klinikách. Například ve Fran-
cii je zcela nemožné, aby postgraduální 
specializační příprava probíhala mimo 
kliniky. Na Slovensku je situace jiná, vel-
mi jednoduchá. Pokud tam má dané zdra-
votnické zařízení platnou registraci, tedy 
povolení k provozu, tak se lékaři doba 

strávená na tomto pracovišti automaticky 
započítává do praxe potřebné k atestaci. 
Nefunguje tam tedy systém akreditova-
ných pracovišť jako v České republice.

vytvořila si společnost B. Braun nějaký 
„plán stáží“, podle kterého se bude řídit?
Ano, tento plán je součástí dokumen-
tů, které se přikládají přímo k žádosti 
o udělení akreditace. Víme, odkud a kam 
kráčíme.

Jak stáže fungují v praxi?
Pokud je lékař naším zaměstnancem, 
funguje to tak, že se s danou problema-
tikou seznamuje v denní praxi během 

své práce. Konzultuje se svým školitelem 
i s kolegy různé stavy u pacientů, plní 
zadané úkoly. Pokud školenec naším 
zaměstnancem není, tak je nejdříve nutné 
sepsat smlouvu, která jasně stanovuje po-
vinnosti a zodpovědnosti pro obě strany, 
tedy jasný právní rámec, ve kterém se 
budeme pohybovat.

Jakou práci budou lékaři během své stáže 
moci zastávat? Pacienti na nefrologii 
budou asi přece jen zvyklí na svého 
lékaře, protože se obvykle léčí mnoho let 
a vídají se s ním pravidelněji.
Těch úkolů je celá řada. Stážisté musí zís-
kat praktické zkušenosti z daného oboru. 
Potřebují určitou dobu, aby byli schopni 
teoretické znalosti přirozeně uplatňovat 
v praxi. Lékař po promoci se na atestaci 
z nefrologie připravuje minimálně šest let 
a na pracovišti s akreditací prvního stup-
ně, kterou máme my, potřebuje pracovat 
minimálně tři roky. 

Co se týče kontaktu s pacienty, nejde 
jen o ty dialyzované, kteří pravidelně do-
cházejí do dialyzačního programu. Máme 
tady také akutní pacienty, rozsáhlou 
nefrologickou ambulanci, kde jsou v evi-
denci téměř čtyři tisíce osob s různými 
onemocněními ledvin. Dále zde zastává-
me kompletní konziliární činnost v oboru 
nefrologie pro celou nemocnici, tedy pro 
všechny hospitalizované pacienty, kteří 
mají renální poruchu.

Bude stáž ukončena nějakým certifikátem 
či osvědčením? Co je účelem stáže?
Potvrzení o průběhu stáže, případně o pro-
vedených výkonech, se vydává do „inde-
xu“ daného školence. Tento index lékař 
dostává již v době, kdy je zapsán do pří-
pravy na daný obor. Účelem stáže je získat 
v oboru potřebné znalosti a zkušenosti tak, 
aby lékař mohl samostatně pracovat. 

Jak se potenciální stážisté dozvědí 
o možnosti učit se právě od odborníků 
ve společnosti B. Braun? Navázali jste již 
spolupráci s některou vysokou školu nebo 
nemocnicí?
Naše pracoviště je uvedeno mezi akredi-
tovanými pracovišti na stránkách Mini-
sterstva zdravotnictví. O možnosti stáže 
se potenciální zájemci mohou dozvědět 
i z našich webových stránek. Smluvní 
spolupráci s vysokými školami nebo ne-
mocnicemi jsme nenavázali, jistě se tomu 
ale nevyhýbáme.

Co musí zájemce udělat pro to, aby se 
na stáž mohl přihlásit? 
Nejlépe se obrátit na konkrétního pri-
máře. Po dohodě s ním pak již následné 
administrativní úkony probíhají přes 
naše právní a personální oddělení. Vždy 
je tady k dispozici někdo, kdo mu poradí 
s dalším krokem.

Máte z toho, že budete moci mladým 
kolegům předat své cenné zkušenosti, 
radost?
Radost mám velkou, a to z jednoho 
prostého důvodu. Dává to totiž naší práci 
další užitečný rozměr.
 
Děkuji vám za rozhovor. 
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„Co se týče kontaktu s pacienty, nejde jen 
o ty dialyzované, kteří pravidelně docházejí 
do dialyzačního programu. Máme tady také akutní 
pacienty, rozsáhlou nefrologickou ambulanci, kde 
jsou v evidenci téměř čtyři tisíce osob s různými 
onemocněními ledvin.“

„Účelem stáže je získat 
v oboru potřebné 
znalosti a zkušenosti 
tak, aby lékař mohl 
samostatně pracovat.“ S pacientem dialýzy Františkem Černým



Na dialyzačním středisku Dialog jste jako 
taková „pionýrka“. Proč jste se rozhodla 
pro stáž zrovna tam? 
Praxi na nefrologii mám povinnou v rámci 
svého specializačního vzdělávání ve vnitř-
ním lékařství. V mém vzdělávacím progra-
mu v Praze většina stáží probíhá ve velkých 
státních, často fakultních nemocnicích, což 
je prostředí, které jsme poznali již za studia, 
lákala mne proto možnost absolvovat stáž 
v soukromém sektoru. Také mi vyhovovaly 
podmínky – dialyzační provoz ve společ-
nosti B. Braun běží nepřetržitě, mohu tedy 
pracovat i mimo standardní pracovní dobu, 
což vzhledem k tomu, že jsem vázána plnit 
povinnosti ve svém zaměstnání v Nemoc-
nici Na Františku, velmi oceňuji. Nemohu 
také opominout zásadní faktor – zájem, 

vstřícnost a osobní angažovanost vedou-
cího lékaře MUDr. Vladimíra Vojance při 
organizaci stáže.

Jak jste se vůbec dozvěděla o možnosti 
stáže ve společnosti B. Braun Avitum? 
V Nemocnici Na Františku občas potře-
bujeme pro pacienty zajistit odbornou 
nefrologickou péči. Vzhledem k dobré do-
stupnosti a dobrým zkušenostem se často 
obracíme na pracoviště B. Braun na Bu-
lovce. B. Braun patří mezi akreditovaná 
pracoviště v nefrologii, je známý svou 
špičkovou péčí a dobrou vybaveností, což 
je předpokladem pro kvalitní zázemí pro 
vzdělávání lékařů.

v jaké fázi postgraduálního studia se 
právě nacházíte? Co vás čeká a nemine? 
Mám absolvovaný základní interní kmen, 
dvouletý program pro lékaře zakončený 

certifikátem. Dále pokračuji ve vnitř-
ním lékařství, velkou část praxe mám 
již za sebou. Zbývá mi splnit „kolečko“ 
po jednotlivých pracovištích. Začala jsem 
na diabetologii, pokračuji na nefrologii, 
dále mě čeká kardiologie, gastroenterolo-
gie, onkologie, hematologie, revmatologie 
a pneumologie.

Co říkáte na úroveň dialyzačního 
střediska v Pavilonu B. Braun Dialog? 
Můžete ji srovnat se státním sektorem? 
Z fakultní nemocnice znám lůžkovou 
nefrologii a mobilní dialyzační jednotku. 
V Pavilonu B. Braun Dialog se setkávám 
zejména s provozem nefrologických am-
bulancí a pro mne zcela novým provozem 
dlouhodobé dialýzy. Budova Dialogu 
je v provozu pouze několik měsíců, je 
zcela nová, vkusně a moderně vybavená. 
S novou budovou byla zvýšena kapacita redakce Braunovin

BRAUNov iNy .Cz
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pracoviště, jsou v provozu dva dialyzační 
sály, které jsou již nyní plně vytíženy. 
Nově a moderně jsou vybavené i ambu-
lance, některá zařízení si pacienti mohou 
zapůjčit domů, konkrétně vybavení pro 
peritoneální dialýzu. Za nejvýznamnější 
přednost, ze které pacienti nepochybně 
profitují, považuji dostupnost nejmoder-
nějších postupů léčby v nefrologii, která 
vyplývá z vynikající erudovanosti lékařů 
společnosti B. Braun a z ekonomické pro-
sperity pracoviště.

Jak dlouho bude vaše stáž v Dialogu trvat? 
Stáž má trvat jeden měsíc. B. Braun 
a hlavně vedoucí lékař MUDr. Vladimír 
Vojanec mi vyšel vstříc a stáž mám tak 
rozloženou na měsíce tři. Kombinuji tak 
plnění povinností na svém pracovišti 
v Nemocnici Na Františku se stáží ve spo-
lečnosti B. Braun.
v čem vaše stáž spočívá? Co se v ní 
praktického učíte? Jak probíhá? 
Během své stáže pracuji vždy s konkrét-
ním lékařem. Buď ho doprovázím v nefro-
logické ambulanci, nebo se účastním 
vizit na dialýze, méně často při výkonech 
v Nemocnici Na Bulovce. Snažím se 
naučit spolupráci všeobecného internisty 
a nefrologa. Je důležité vědět, jaké paci-
enty z naší neselektované interní praxe 
je třeba poslat na vyšetření na nefrolo-
gii, jaký z toho mohou mít benefit. Dále 
musím zvládat urgentní stavy interních 
pacientů. Díky diskusi s odborníky během 
stáže mohu odstranit některé chyby, 
které mohou být na našem všeobecném 
pracovišti kvůli šíři záběru všeobecné 
interny nesprávně vžity nebo mohou být 
neaktuální. Pod dohledem mohu prová-
dět i invazivní zákroky, to ale s ohledem 
na bezpečí pacienta a klid zodpovědného 
lékaře omezuji na asistenci v Pavilonu.

Překvapilo vás v praxi něco? 
Hned na začátku mě překvapilo, do jaké 
míry je nefrologie invazivní obor. V dia-
lyzačním provozu je rutinní prací řešení 
cévních přístupů pro dialýzu, na čemž se 
aktivně podílejí jak cévní specialisté, tak 
nefrologové. 

V nefrologických ambulancích mne 
pozitivně překvapila relativně vysoká 
motivovanost pacientů, jejich zájem 
a spolupráce na léčení. Lékař i pacient 
probírají složení diety, pitný režim, váhu 
pacientů, laboratorní výsledky, často 
se společně radují z úspěchů. Nevšední 
a na emoce bohatou kapitolou jsou paci-
enti směřující k zařazení či již zařazení 
do transplantačního programu.

Jaký máte ze stáže pocit? Jste unavená, 
nebo vás stáž svým způsobem nabíjí 
energií? Baví vás? 
Snažím se vyčlenit si na stáž čas, kdy 
jsem schopná se plně koncentrovat. Pokud 
se mi toto povede, stáž mne baví. Nabíjí 
mne dobrý pocit z nových vědomostí 
využitelných v mé praxi. Již nyní mohu 
uvést situaci, kdy jsem se zcela jasnou 
představou o tom, co bude následovat 
a jaký to bude mít smysl, posílala svého 
ambulantního pacienta z Nemocnice 
Na Františku na nefrologii B. Braun 
na Bulovce. Jsem přesvědčená, že pokud 
tento pacient bude s nefrology spolupra-
covat, bude mít kvalitnější život.

vidíte ve stáži v soukromém sektoru 
přínos? Máte srovnání s vašimi kolegy, 
kteří jsou na stáži ve státním sektoru? 
Kromě již uvedeného zmíním obrovskou 
výhodu – možnost individuálního kon-
taktu se zkušenými nefrology, kteří jsou 
velice milí, ochotní a plní osobního nasa-
zení jak v péči o pacienty, tak o mne jako 

o stážistu. Věnují se mi opravdu nadstan-
dardně. V pražských fakultních nemocni-
cích jsou sice přední představitelé oborů, 
špičková vybavenost a mnohdy zajímavé 
spektrum pacientů, nicméně tyto výhody 
jsou často relativizovány až devalvovány 
přítomností dalších lékařů v předatestač-
ní přípravě a skupinkami mediků. 

Aesculap Akademie, která sídlí ve stejné 
budově, nabízí spoustu různých vzděláva-
cích kurzů. Přemýšlela jste o nějakém? 
Zaujal mne moderní prostor pro nácvik 
akutních stavů v medicíně – je zde mož-
nost zkoušky na figuríně včetně možnosti 
aplikovat lék, sledovat efekt práce na EKG 
a dalších monitorech. V budoucnu bych 
uvítala kurz právě takto zaměřený.

Doporučila byste Akademii kolegům? 
Ano, je důležité vědět o zázemí pro 
nácvik zvládání akutních stavů v inter-
aktivním prostředí. V praxi toto v pod-
statě není možné, neboť v rámci většiny 
pracovišť včetně našeho se jedná o oje-
dinělé situace, kterým je člověk ne vždy 
přítomen.

Dokážete si představit, že byste 
po dokončení atestace pro společnost 
B. Braun pracovala?
Ano, považuji za atraktivní podílet se 
na provozu zmíněného pracoviště, pře-
devším díky stávajícím milým a erudo-
vaným kolegům a smysluplnosti jejich 
práce. Zásadní a příznivý je také dojem, 
že vedení společnosti B. Braun směřuje 
pracoviště dobrým směrem a svým za-
městnancům i pacientům poskytuje dobré 
zázemí.

Děkuji vám za rozhovor. 
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První „Brauní“ stážistkou v Dialogu je  
MUDr. Anna Prchlíková z interního oddělení 
Nemocnice Na Františku. Ve společnosti B. Braun 
absolvuje stáž v nefrologii v rámci specializačního 
vzdělávání ve vnitřním lékařství.



Nová modelová řada Aesculap® ELAN 4 
navazuje na své předchůdce Hilan, Hilan XS 
a Microspeed Uni. Oficiálně byla představena 
na mezinárodním meetingu v německém 
Tuttlingenu, který se konal 21.–29. září. 
ELAN 4 je určen pro operace hlavy a páteře 
a bude se vyrábět ve dvou variantách – 
elektrické a vzduchové.  
Věříme, že se ELAN 4 díky své kvalitě 
zpracování, přesnosti, výkonu a jednoduchosti 
brzy stane oblíbeným pomocníkem na všech 
neurochirurgických a spondylochirurgických 
pracovištích.

BRAUNov iNy .Cz

1 4   |   p r o d u k t  m ě s í C e

Motorový systém ELAN 4 
Nový chirurgický „high speed“

Aesculap® je registrovaná obchodní značka Skupiny B. Braun 
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Bohaté příslušenství 

Příslušenství je tvořeno velkým množstvím nástavců: perforátorem, 
kraniotomem, čtyřmi velikostmi zahnutých nástavců, oscilační pilkou, 
přímočarou pilkou a low speed motorem. Všechny tyto nástavce se 
připojují na jeden univerzální mikrokabel nebo v případě vzduchem 
poháněné verze na vzduchovou hadici, aniž je třeba použít redukce. 

Široká řada vrtáků a frézek 

Nová je i široká řada vrtáků a frézek různých 
tvarů a velikostí.

Perfektní ergonomie 

Při vývoji tohoto systému byl kladen maximální důraz na ergonomii. 
Díky tomu došlo k mnoha konstrukčním změnám a ELAN 4 opravdu 
,,padne do ruky“.  

ELAN 4 je impozantní

nejen svým výkonem, ale zejména způso-
bem, jak pracuje, svojí tichostí a přesností. 
To z něj ve spojení s vynikající ergonomií 
a bohatou škálou příslušenství dělá přístroj 
se kterým je radost pracovat.

Petr Osička
Divize Aesculap

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.



Omyra® Mesh 
Prospektivní rekonstrukce břišních defektů za použití 
síťky z kondenzovaného polytetrafluorethylenu

Zdrojem kontaminace mohou být rány 
nebo secernující místa na úrovni břišní 
stěny a ke kontaminaci operační rány 
může dojít i při operaci trávicího traktu 
(potenciální kontaminace). Pro mnoho 
pacientů by bylo nejjednodušším řeše-

ním předoperační uzavření povrchové 
rány. To však nebývá vždy proveditelné, 
a situace pak často vyžaduje další zákrok 
v druhé době. U pacientů s kýlami, kteří 
potřebují operaci trávicího traktu, je 
třeba použít léčebnou strategii zabraňující 
evisceraci, tak aby bylo možné po ošetře-
ní útroby reponovat zpět do dutiny břišní. 
Ideální operační metoda pro kontamino-

vané nebo potenciálně kontaminované 
ventrální kýly by měla být zopakovatel-
ná, jednodobá a měla by přinést trvalý 
výsledek. 

Problematika použití protetické síťky 
Pracovní skupina VHWG (Ventral Hernia 
Working Group) vydala upozornění týka-
jící se problematických aspektů používání 

První klinická studie1 cPTFE síťky, schválená americkým Úřadem pro kontrolu potravin 
a léčiv, dokazuje, že kontaminované a potenciálně kontaminované defekty břišní 
stěny lze účinně a trvale vyřešit použitím síťky cPTFE. 
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redakce Braunovin
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protetické síťky u pacientů s rizikem ran-
ných komplikací 3. stupně (potenciálně 
kontaminovaných) a 4. stupně (konta-
minovaných), neboť v případě infekce 
síťky může být reoperace velmi obtížná. 
Inovovaný materiál cPTFE (condensed 
polytetrafluorethylen) má specifické 
vlastnosti, díky nimž se z něj v těchto 
komplikovaných klinických situacích 
stává užitečný nástroj. 

cPTFE jako alternativní možnost léčby 
Vzhledem k současným „suboptimálním“ 
alternativním možnostem léčby těch-
to případů byla navržena prospektivní 
studie s cílem vyhodnotit výsledky léčby 
deseti pacientů s kontaminovanými nebo 
potenciálně kontaminovanými (čistými-
-kontaminovanými) ventrálními kýlami.

Tým amerických vědců z chicagské 
Northwestern Feinberg School of Medicine 
provedl pokus na deseti pacientech s ven-
trální kýlou s rizikem ranných komplikací 
3. a 4. stupně. Pacientům byla provedena 
otevřená plastika defektu a byla jim im-
plantována síťka cPTFE. Primárním cílem 
studie byl výskyt kýly v prvním roce 
po operaci. Sekundární cíl zjišťoval infek-
ci v operační ráně, komplikace operační 
rány a zdravotní komplikace, bolesti i jiné 
stavy, které pacienti uváděli. 

Účinné a trvalé řešení
Bezprostředně po výkonu nebyl zazna-
menán žádný případ pooperační infekce, 

pouze jeden pacient byl ambulantně 
léčen pro nevelký pooperační hema-
tom. U jedné pacientky bylo síťku třeba 
odstranit devět měsíců po její implan-
taci. Důležité je, že díky specifickým 
vlastnostem materiálu, ze kterého byla 
vyrobena, bylo možné síťku odstranit 
velmi dobře. S odstupem jednoho roku 

od operace nebyl u žádného ze zbylých 
devíti pacientů zjištěn výskyt recidivy 
kýly v jizvě. Na základě vyhodnocení 
výsledků studií došli autoři k závěru, že 
kontaminované a potenciálně kontami-
nované defekty břišní stěny lze účinně 
a trvale vyřešit použitím síťky z konden-
zovaného polytetrafluorethylenu. 

Omyra® Mesh je vyrobena ze zcela inovovaného materiálu cPTFE (conden-
sed polytetrafluorethylen). Tato tkanina se používá již řadu let například pro 
výrobu cévních protéz v cévní chirurgii či kardiochirurgii a je také známá 
svým použitím v moderních nepromokavých prodyšných látkách používaných 
na výrobu oděvů zejména pro zimní sporty. Nová forma vysoce kondenzova-
ného PTFE však propůjčuje tomuto materiálu zcela nové vlastnosti.  

Omyra® Mesh je inertní antiadhezivní materiál nevláknité struktury, který 
prakticky znemožňuje bakteriální kolonizaci. Díky své hvězdicovité makropo-
rézní struktuře, vytvořené laserovou perforací, navíc umožňuje velmi snadnou 
proliferaci fibroblastů a bezproblémové hojení. Tloušťka síťky je pouhých 
0,15 mm, přesto se vyznačuje vysokou pevností. 

Právě díky CondesTech technologii je síťka určena pro použití všude tam, kde 
není možná její peritonealizace neboli přikrytí pobřišnicí. Její antiadhezivní 
struktura umožňuje kontakt s vnitřními orgány bez rizika srůstů, proto bude 
využívána především při velkých břišních recidivujících kýlách. Uplatnění ale 
zcela jistě najde i při dalších diagnózách.
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Optimální způsob léčby pacientů s kontaminovanými 
nebo potenciálně kontaminovanými defekty 
břišní stěny zůstává stále předmětem horlivých 
diskusí a léčba potenciálně kontaminovaných 
a kontaminovaných ventrálních kýl je stále 
kontroverzní. U pacientů s touto diagnózou mohou 
sehrát významnou roli nové protetické materiály, 
jako např. síťka Omyra® Mesh. 

1  Jennifer E. Cheesborough, M.D., Jing Liu, M.D., Derek Hsu, B.A., 
Gregory A. Dumanian, M.D., F.A.C.S. (2015). Prospective repair of 
Ventral Hernia Working  Group type 3 and 4 abdominal wall defects 
with condensed polytetrafluoroethylene (MotifMESH) mesh. The 
American Journal of Surgery (2015).



Informační systém DoctIS® jako 
webová multilicenční aplikace
Informační systém DoctIS® je tvořen 
jako webová multilicenční aplikace bez 
omezení uživatelských licencí. Systém 
je postaven na serveru Microsoft 2007 
a vyšším. Pro rychlý a přesný přenos in-
formací využívá čárových kódů výrobců 
nebo čárových kódů, které si umí sám 
vytvářet. Ke snímání kódů používá nej-
modernější dostupné mobilní technologie 
založené na platformě operačních systé-

mů Windows nebo Android. Pro evidenci 
kontejnerů je možno zvolit technologii 
RFID čipů nebo QR kódů. Systém je uži-
vatelsky přívětivý, jednoduchý a lze jej 
ovládat zcela intuitivně. Uživatel pracuje 
jen s myší, klávesnicí, čtečkou čárových 
kódů nebo s mobilním PDA zařízením.

Hlavním uživatelským přínosem je 
modulární konfigurace
Jedná se o webovou platformu s možností 
jednoduchého připojení uživatelů a im-
plementace mobilních technologií, kdy 
uživatel již není závislý na přímém připo-
jení k počítači. Uživatel může ke vstupu 
do systému používat i svůj chytrý telefon. 
Využitím systému DoctIS® dosahujeme 
snížení chybovosti, významného snížení 
provozních nákladů, úspory času uživa-

telů a zlepšení toku informací a podkladů 
pro rozhodování managementu i zdravot-
nického personálu.

Nová generace informačního systému 
DoctIS® je navržena tak, aby prostřed-
nictvím modulů dokázala vyřešit veškeré 
požadavky uživatelů a byla přitom 
kompatibilní s nemocničním systémem. 
Naším cílem je nabídnout zákazníkům in-
formační systém s vyšší flexibilitou, spo-
lehlivostí, profesionalitou, rychlým vý-
vojem a dokonalým servisním zajištěním. 
Uživatelům, kterým jsme dříve instalovali 
informační systém pro operační sály 
a centrální sterilizaci MEDIX®, nabízíme 
možnost přechodu na informační systém 
DoctIS®. Naši specialisté jsou připraveni 
zodpovědět jakékoliv informace.

Zdravotnictví je obor, kde každá chyba může mít nevratné následky. Proto jsou požadavky na podrobné 
zpracovávání zdravotnické dokumentace a evidence vyšší než v jiných oblastech a svou důležitostí se 
vyrovnají samotné péči o nemocné. Úroveň zdravotnické dokumentace má přímou vazbu na rozšiřování 
platné legislativy, především na transformaci základních standardů legislativy Evropské unie. Stále větší 
náročnost na zpracování dokumentace, její archivaci a evidenci je časově náročnější a logicky vede ke snaze 
některé činnosti automatizovat a postupně přecházet na elektronické formy zdravotnické dokumentace.
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Informační systém DoctIS® 
pomáhá řešit požadavky na evidenci a dokumentaci 
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Ing. Jiří Hammer 
produktový specialista,  
logistika centrálních sterilizací  
a operačních sálů v ČR a SR



Docházka a plánování směn jednoduše
Základem systému je identifikace příchodu do práce (respektive odchodu 
z práce či jiného druhu průchodu) přiložením osobní identifikační karty s či-
pem RFID k docházkovému terminálu. Na základě zaznamenaných údajů jsou 
vytvářeny přehledy docházky. 

Elektronické objednávání pacientů napříč zdravotnickými pracovišti 
Modul Objednávání pacientů zajišťuje elektronické objednávání do ambulancí 
nemocnice, a to i v době, kdy ordinace není dostupná například pro telefonic-
ké objednání. Pacient se může objednat z pohodlí domova a zároveň mohou 
pacienta objednat prostřednictvím modulu lékaři.

Modul Operační sály umožní plánovat i řídit operační den  
Modul Operační sály sestává ze dvou modulů: Plánování operačního dne 
a Řízení operačního dne. Oba moduly usnadňují organizaci práce na operačních 
sálech. Modul monitoruje kompletní náklady na jednotlivé provedené operace, 
zaznamenává jejich reálné časy a automaticky vytváří sesterskou a lékařskou 
dokumentaci včetně automatizovaného zpracování žádanky o sterilizaci. 

Centrální sterilizace podle legislativy daného regionu 
Modul Centrální sterilizace slouží pro kompletní podporu procesů centrální 
sterilizace a je vždy upraven podle legislativy v daném regionu. Systém auto-
maticky vytváří evidenci procesů objednávky, přijetí materiálů, dekontaminace 
a mytí, setování a zaznamenání údajů a kontoly sterilizace, vyrábí čárové kódy 
a hlídá exspiraci jednotlivých sad nástrojů i další povinné údaje. Pro důkladné 
vyhodnocení efektivity oddělení obsahuje řadu přehledných statistik. 

Chirurgické nástroje mohou mít své „rodné číslo“ 
Pro přesnou evidenci životnosti, užitné hodnoty a pohybu instrumentária 
v nemocnici a pro evidenci nástrojů na pacienta vznikl nový propracovaný 
modul Management nástrojů. Umožňuje přesnou elektronickou evidenci, op-
timalizaci druhů a počtů nástrojů na sítech a nastavení parametrů pro jejich 
trvalou údržbu. Systém je založen na označení nástrojů strojově čitelnými 2D 
kódy, tedy „rodnými čísly“ a umožňuje jejich jednoznačnou identifikaci.

Informační systém DoctIS® je také schopen evidovat přístroje
Dalším nabízeným samostatným modulem je Přístrojová evidence, která 
vykonává přehlednou správu přístrojů a vybavení nemocnice v návaznosti 
na účetnictví. Eviduje elektronické žádanky o nákup nebo servis přístroje 
včetně schvalovacího procesu, který jej potvrdí. Statisticky lze snadno vy-
hodnotit využití jednotlivých přístrojů, životnost a kompletní náklady spojené 
s jeho provozem.

Modul Skladová evidence řeší problematiku majetkové a skladové evidence
Komplexní přístup ke správě investičního majetku a přístrojů dovoluje sle-
dovat položky od jejich zařazení do evidence přes kontrolu plnění servisních 
plánů až po objednávky a vykázání práce vlastních techniků i externích 
servisních společností. 

Jednotná evidence prostřednictvím číselníku PDK
Na modul Skladová evidence přímo navazuje modul PDK, přehledně zpřístup-
ňující informace z číselníku PDK, tedy informace o lécích, včetně příbalových 
letáků a obrazové dokumentace. Samozřejmostí je vyhledávání v databázi 
podle různých kritérií. PDK číselník je podmínkou pro automatizaci objedná-
vek od dodavatelů, kteří vyšší úroveň integrace podporují. 

Bezpečné podávání léků
Modul Podávání léků navazuje na lékařský modul, v němž jsou paciento-
vi předepisovány léky a jehož cílem je snížit chybovost při jejich podání. 
Na sesterně je k dispozici průběžně aktualizovaný seznam úkolů pro sestry, 
jako např. kontrola výdeje léků pacientovi. Čtečka PDA jednoznačně pomocí 
čárového kódu identifikuje pacienta a osobu, která lék podává. Kontroluje se 
i čas podání léku a informace je předána do centrálního registru.  
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Elektronické objednávání pacientů napříč zdravotnickými pracovišti 
(zde plánování operace)

Modul Operační sály

Modul Centrální sterilizace

Označení nástrojů strojově čitelnými 2D kódy 
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Detailní popis vybraných modulů čtěte 
on-line na www.braunoviny.cz



„Potečená krv na rukaviciach
je už minulosť,“ hovorí zdravotná sestra Mgr. Alena Kosturová 

Pracujete ako vedúca sestra 
na chirurgickej klinike Fakultnej 
nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta 
Banská Bystrica. Podávanie intravenóznej 
liečby sa na vašom pracovisku dotýka 
každého pacienta a takmer každého 
z vašich zamestnancov. Ako vnímate celý 
proces podávania intravenóznej liečby 
na vašej klinike? Ako vnímate zmeny 
v tejto oblasti v posledných rokoch?
Máte absolútnu pravdu v tom, že pro-
blematika bezpečnej aplikácie parente-
rálneho liečiva a bezpečnej kanylácie sa 
dotýka každého nášho pacienta a celého 
zdravotného tímu. Na II. chirurgickej 
klinike SZU sa poskytuje zdravotná 
starostlivosť pacientom s plánovaným 
chirurgickým zákrokom, ale poskytu-
jeme tu aj akútnu starostlivosť. Máme 
široké spektrum pacientov. Sme koncová 
nemocnica pre spádovú oblasť stredné 
Slovensko, čo znamená, že tu operu-
jeme komplikované prípady, pacientov 
s poruchou imunity, hematologických, 
transplantovaných a polymorbidných 
pacientov. Preto je nevyhnutné maximál-
ne ich chrániť pred infekciou, čo sa-
mozrejme platí aj pre personál. Pamätám 
si ešte z nedávnej minulosti používanie 
periférnych kanýl, ktorých mechanizmus 
nebol bezpečný a až taký dokonalý a pri 

manipulácii dochádzalo k vytekaniu krvi 
aj napriek tlakovej bariére, ktorú sme 
museli vyvinúť na kanylovanú vénu, a to 
preto, lebo máme „len dve ruky“ a jed-
na slúžila na vytvorenie tlaku. Druhou 
bolo nutné odpojiť predlžovaciu hadičku, 
napojiť skúmavku s odberovou manžetou, 
čo je dosť obťiažné vykonať jednou rukou. 
A výsledok? Potečená krv na rukaviciach, 
rukavicou pochytané všetko, čoho sa tre-
ba dotknúť, potečená podložka pod rukou, 
často až na posteľnú bielizeň. Niekedy sa 
to jednoducho inak nepodarilo zvládnuť. 
To všetko je už minulosť, lebo v súčas-
nosti používané kanyly majú membrá-
nu, ktorá zabráni vytečeniu krvi. Ďalší 
pokrok nastal v tom, že v našom zdravot-
níckom zariadení používame komponenty 
kompatibilné, používame hlavne linky, 
ktoré sú od jedného výrobcu. Možno je 
vstupná investícia vyššia, ale vyššia je 
aj bezpečnosť, komfort a predĺži sa aj 
čas použitia jednotlivých pomôcok. No 
a nemôžem opomenúť infúzne roztoky, 
ktoré firma priniesla na trh v plasto-
vých fľašiach, a bezpečné lieky fabricky 
pripravené na priame použitie, ako napr. 
nízkokoncentrované kálium, viaceré 
antibiotiká a iné, čo taktiež šetrí čas, je 
zabezpečená hygiena riedenia a eliminujú 
sa omyly.

Bezpečnostné výrobky sa 
stávajú neoddeliteľnou 
súčasťou ošetrovateľskej 
starostlivosti. Poskytujú 
ochranu a komfort 
ošetrujúcemu personálu 
a aj pacientom. Dovolili 
sme si osloviť zdravotnú 
sestru Mgr. Alenu 
Kosturovú z Fakultnej 
nemocnice s poliklinikou 
F. D. Roosevelta požiadali 
sme je o rozhovor na túto 
tému.
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v nemocnici používajú zamestnanci 
bezpečnostné kanyly už od roku 2008. 
Ako hodnotíte túto zmenu z pohľadu 
na bezpečnosť vášho personálu? Prispela 
aj táto inovácia k zvýšenému vnímaniu 
bezpečnosti pri práci s pacientom?
Keď v roku 2008 prišla na trh bezpečnost-
ná kanyla Introcan Safety, niektoré sestry 
ju hneď neprijali. Bolo tu množstvo argu-
mentov, že je tupšia, že sa im zle drží, že 
bude vysoká spotreba, lebo po vytiahnutí 
sa punkčná ihla automaticky prekryje ko-
vovou ružicou a nedá sa znovu napichnúť 
na iné miesto. Len na jednu vec zabúdali, 
a to je bezpečnosť pri zavedení kanyly 
,ktorá by mala byť prioritou, keďže vstupu-
jeme do krvného riečiska a práve takáto 
manipulácia môže byť zdrojom infekcií pre 
pacienta a rizík pre personál. Zabúdali pri-
tom aj na fakt, že výrobca myslel hlavne 

na ošetrujúci personál, aby nedochádzalo 
k pichnutiu použitou kanylou. S istotou 
môžem povedať, že k poraneniam použitou 
kanylou u nás už nedochádza aj vďaka 
bezpečnostnému systému na kanylách 
B. Braun, sestry ich používajú rutinne 
a dávno zabudli, že predtým používali iné 
kanyly. Niekedy malé technické odchýlky 
majú za následok odmietanie vecí, ktoré 
sú lepšie ako rutinne používané. Vďaka 
používaniu týchto kanýl sme sa zaradili 
medzi nemocnice, ktoré získali certifikát 
o používaní bezpečných pomôcok.

v lete 2015 ste ako jedno z prvých 
oddelení zaviedli kompletné kanylačné 
súpravy i.v. THERAPy PACk na vašom 
oddelení. Čo vás viedlo k tejto zme-
ne? vnímate toto riešenie ako jednu 
z možností na elimináciu rizík spojených 
s intravenóznou terapiou?
Viedol nás k tomu záujem a snaha zavádzať 
nové a bezpečné postupy. Veľmi rýchlo sme 
sa presvedčili o výhodách nového systémo-
vého riešenia I.V. Therapy Pack , ktorých je 
hneď niekoľko. Za najväčšiu inováciu po-
važujem zavedenie novej kanyly Introcan 
Safety 3, pri ktorej nedochádza k vytekaniu 
krvi a kontaminácii prostredia a personálu 
pacientovou krvou. Ďalšie plus je to, že 
krytie Askina Secure pevne fixuje kanylu, 
je priehľadné, čiže máme vizuálnu kontrolu 
a včas odhalíme zápal v okolí vpichu. Ob-
sahuje prúžky na fixáciu kanyly, aj prúžok 
na fixáciu hadičky a prúžok na označenie 
dátumu zavedenia kanyly. Ďalšou výhodou 
je optimálne dlhá predlžovacia hadička 
s bezihlovým vstupom Caresite, ktorý 
sa po odpojení od súpravy automaticky 
uzavrie. Komfort a bezpečnosť pri použí-
vaní nám umožňuje ďalšia súčasť súpravy 
a tou je predplnená striekačka OMNIFLUSH 
na preplach, ktorá má umiestnený v pieste 
odnímateľný dezinfekčný uzáver SWAB 
CAP. Ten keď naložíme na ventil, zabezpe-
čí dezinfekciu vstupu a pred opakovanou 
aplikáciou už nemusíme vstup do linky 
dezinfikovať. Každý komponent I.V. The-
rapy packu nám šetrí čas, a hlavne chráni 
pacienta pred infekciou. Tu možno skutočne 
hovoriť o systémovom riešení pre bezpeč-
nú kanyláciu. Bezpečná v tomto prípade 
znamená, že predchádzame poškodeniu 
pacientov, personálu a šetríme náklady, 
ktoré vzniknú v prípade infekcie a jej liečbe 
v súvislosti so zavádzaním i.v. kanýl.

v čom vidíte po niekoľkých mesiacoch 
najväčší prínos zavedenia i.v. THERAPy 
PACk na vašom pracovisku?
Zhrnula by som to do nasledujúcich bo-
dov: bezpečnosť – bezpečnostná chlopňa, 

ktorá neumožní vytečenie krvi z kanyly 
pri zavádzaní, pri rozpojení keď preru-
šíme parenterálnu terapiu; komplexnosť 
– v súprave máme všetko, čo potrebu-
jeme: kanylu, krytie pripravené presne 
na kanylu Introcan Safety 3, predplnenú 
striekačku s dezinfekciou a predlžovaciu 
hadičku s bezihlovým vstupom; komfort 
a čas – predplnená striekačka OMNI-
FLUSH SWAB CAP – bezpečné, sterilné 
a rýchle riešenie preplachu a dezinfekcie 
pomocou SWAB CAP – nové riešenie 
problému s nedostatočnou dezinfekciou 
bezihlových vstupov; kontrola – transpa-
rentná fólia umožňuje vizuálnu kontrolu; 
kvalita – vzájomná kompatibilita jednotli-
vých častí, jednotnosť postupov a jednot-
nosť pomôcok pri výkone.

Ako sa na proces intravenózneho podáva-
nia liekov pozeráte do budúcnosti? Čo by 
ste v danej oblasti uvítali, prípadne čomu 
by ste sa v budúcnosti chceli vyhnúť?
Uvítala by som zavedenie jednotného, 
štandardného postupu používania spo-
mínaných pomôcok pre celé zdravotnícke 
zariadenie, ktoré je skutočne bezpečné. 
Systémové riešenia a prijímanie štan-
dardov jednotlivých výkonov, vyšší 
dôraz na prevenciu, edukáciu personálu. 
Proces zavádzania nových pomôcok sa 
musí pripraviť s dostatočným predstihom, 
aby všetci ovládali danú problematiku, 
poznali výhody a prijali zmenu. Určite 
by som uvítala I.V. Therapy Pack u kanýl 
všetkých rozmerov. To všetko, samozrej-
me, hlavne pre bezpečnosť a komfort 
pacientov a zdravotnícky personál.

Ďakujem za rozhovor a želám veľa úspe-
chov v každodennej práci. 
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Čtěte on-line rozhovor  
s Mgr. Janou Vojtkovou, 
vrchní sestrou UAIM Národního  
onkologického ústavu v Bratislavě

Mgr. Alena Kosturová,  
vedúca sestra na chirurgickej klinike 

Fakultnej nemocnice s poliklinikou  
F. D. Roosevelta Banská Bystrica



Kůže na hlavě vyžaduje perfektní 
adaptaci 
Jedná se o rány často až třicet centimetrů 
dlouhé, uzavírané nejčastěji ve dvou vrst-
vách. Charakter kůže na hlavě vyžaduje 
perfektní adaptaci a poměrně velkou 
hustotu stehů při dobré kontrole prokrve-
ní okrajů rány.

V současné době se na podkoží, 
respektive galea aponeurotica, poměrně 
ustáleně používají vstřebatelné mate-
riály, které se podle zvyklostí chirurga 
a potřeby hemostázy aplikují pokraču-
jícím stehem nebo jednotlivými stehy. 
Nevstřebatelný materiál má tendenci 
(i za několik let) tvořit pozdní steho-
vé píštěle a vzniká riziko rozsáhlých, 
sekundárně hlubokých a někdy až 
epidurálních infekcí. Na našem praco-
višti používáme proto Safil o síle 3/0 
nebo 2/0 (syntetické potahované pletené 
vlákno z polyglykolové kyseliny, pev-
nost čtrnáct dnů, kompletní vstřebatel-
nost šedesát až devadesát dnů). 

Hustší aplikace svorek umožňuje 
dokonalejší adaptaci rány 
Vzhledem k délce rány jsme z praktických 
důvodů začali na kožní vrstvu používat 
kožní stapler Manipler AZ. Je nabitý 35 

kožními kovovými svorkami, což je při 
délce ran na hlavě vcelku přiměřený 
počet a často je spotřebován kompletně. 
Zkušenost ukazuje, že kromě extrémní 
rychlosti sutury je díky nízké ischemizaci 
možná hustší aplikace svorek, a tím také 
dochází k dokonalejší adaptaci rány. 

Méně komplikací při hojení, více 
komfortu pro pacienta
Hojení je nekomplikované a při převazech 
lze ránu dobře očistit, protože svorky 
prakticky nezasahují nad úroveň kůže. 
Extrakce se provádí speciálními klíšťka-
mi a je možná v obvyklý sedmý až osmý 
den. V přibližně týdenním vlasovém 
porostu je navíc její provedení mnohem 

jednodušší a pro pacienta komfortnější 
než u konvenčních stehů.

Provádění kontrolních CT vyšetření 
je bezproblémové, kovových artefaktů je 
minimum, a obraz tedy není znehodno-
cen kovovým materiálem. Pouze v pří-
padě, kdy počítáme s časnou pooperační 
MR kontrolou (například v případě ope-
rací gliových tumorů mozku), je použití 
stapleru kontraindikováno, a to přede-
vším z důvodu metalických artefaktů.

Užití stapleru na suturu kůže chi-
rurgické rány hlavy se nám osvědčilo 
a používáme ho dnes zcela rutinně jak 
u traumat, tak u celé řady ostatních 
výkonů na hlavě, s výjimkou časně 
prováděných pooperačních MR. 
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Každá chirurgická rána má s ohledem na lokalizaci svoje specifika. 
Výjimkou není ani operační rána na hlavě. Po několikahodinové 
mikrochirurgické operaci často chirurgům nezbývá na uzávěr rány 
mnoho sil a trpělivosti. Komplikace hojení rány mají však v této 
oblasti velmi závažné následky, kdy je velmi pravděpodobná i nutnost 
několika dalších chirurgických zákroků a někdy také dočasného 
několikaměsíčního handicapu ve smyslu defektu pokrývek hlavy. 

MUDr. Tomáš Hosszú, Ph.D. 
Neurochirurgická klinika 
Fakultní nemocnice 
Hradec Králové
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Užití Manipleru AZ 
v neurochirurgii

Sutura kůže chirurgické rány hlavy s použitím kožního stapleru Manipler
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Blíží se nutritionDay 2015         
Zapojte 19. listopadu i své pracoviště! 

Malnutrice se stále více dostává do středu 
pozornosti zdravotníků. Jak pacient zvlád-
ne pooperační nebo poúrazovou rekonva-
lescenci či náročnou terapii, nezáleží jen 
na moderních lécích a ošetřovatelské péči. 
Situaci na lůžkových odděleních nemoc-
nic, léčeben a domovů pro seniory mapuje 
již od roku 2005 projekt nutritionDay. 
Vždy v jeden předem určený den všechna 
zaregistrovaná pracoviště vyplní jedno-
duché anonymní dotazníky týkající se 
onemocnění, stavu výživy, schopnosti 
přijímat potravu a poskytnuté nutriční 
péče u konkrétního pacienta. Data se pak 
stávají součástí společné databáze. Nemoc-
nice a oddělení, které se projektu zúčastní, 
pomohou rozšířit soubor dat o nové údaje 
a současně získají možnost porovnat své 
výsledky s ostatními zapojenými pracoviš-

ti v České republice i v zahraničí. Výsledky 
také poslouží k lepší argumentaci v debatě 
o významu nutriční péče v systému zdra-
votnictví. V roce 2014 se akce nutrition-
Day zúčastnilo 53 zemí z celého světa. 
Nad letošní akcí převzal záštitu ministr 
zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček.
 
Malnutrice znepokojuje nejen onkology
Malnutricí se samostatně zabývají 
onkologové, kteří koncem dubna organi-

zují Nutriční den v onkologii. Výsledky 
toho letošního ukázaly, že každý druhý 
český pacient s rakovinou je ohrožen 
podvýživou a u téměř třetiny nemocných 
klesá váha půl roku od zahájení léčby 
minimálně o pět procent. Onkologům se 
již daří nepříznivý vývoj obracet, podle 
sdělení České onkologické společnosti se 
oproti letům 2010 a 2011 počet pacientů 
se středním a vysokým rizikem podvýži-
vy mírně snižuje. 

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
WORLDWIDE

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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WORLDWIDE

19. 11. 2015

nutritionDay
mezinárodní den výživy

PŘIPOJTE SE!více účastníků znamená
silnější argumenty

www.nutritionday.org

redakce Braunovin

 Jaký význam mají data získaná v pro-
jektu nutritionDay? 
Z našeho pohledu naprosto zásadní. Naším 
cílem je podpořit sběr minimálně dvou 
tisíc ucelených záznamů z České republiky 
a následně tato nezávislá data po jejich 
anonymním vyhodnocení poskytnout všem, 
kteří o zařazení nutričního screeningu, 
vlastní výživy, ale i o počtu nutričních 
specialistů v nemocnicích a zdravotnických 
zařízeních mají možnost rozhodovat. 

	Jak rychle mohou jednotlivé společ-
nosti na výsledky projektu reagovat? 
Výsledky lze očekávat přibližně v dub-
nu 2016. Toto je dáno potřebou doplnit 
po třech měsících od nutričního dne jedno-
duchou informaci o stavu pacienta s odstu-
pem času. Nepůjde ale o reakci ve smyslu 
změny výrobního programu či výzkumu 
společností, nýbrž o využití statistických 
dat k podpoře výživy všech pacientů, kteří 
ji aktuálně s ohledem na svůj zdravotní stav 
potřebují. A jak to tak bývá, právě lokál-
ní data jsou ta, která mívají ten největší 
dopad. Taková data nám v České republice 
nyní chybí, a proto si dovolím znovu vyzvat 
co největší počet pracovišť a zdravotníků 
k zapojení do tohoto projektu. Připojte se! 
Více účastníků znamená silnější argumenty 
pro boj s podvýživou.

 Jaké výhody přináší pacientům a zdra-
votníkům spojení konkurenčních společ-
ností do jednoho sdružení? 
Asociace, založená v roce 2010, umožňuje 
za přísně etických podmínek naplňovat naše 
společné poslání a spolupracovat se stát-
ními orgány, veřejnoprávními institucemi, 
odbornými subjekty i s pacientskými orga-
nizacemi s cílem vytvořit takové podmínky, 
aby přípravky klinické výživy byly dostupné 
všem pacientům, kteří je potřebují. Dále 
umožňuje organizovat a podporovat vzdělá-
vací akce a zprostředkovávat tak informace 
zdravotnickým odborníkům i pacientům. 
Také pomáhá zajišťovat výměnu odborných 
informací mezi členy asociace, navazovat 
spolupráci se zahraničními organizacemi 
obdobného zaměření a spolupůsobit při 
tvorbě legislativních návrhů. 

Na tři otázky související s projektem nutritionDay jsme se zeptali 
MUDr. Františka Vojíka, předsedy Asociace výrobců klinické výživy



Komunitní a nemocniční infekce  
– klinické i strategické novinky v intenzivní péči

Intenzivní medicína a intenzivní péče se 
z pohledu vyvolávajících patogenů a čas-
tých invazivních vstupů v posledním 
desetiletí klinicky soustředila především 
na nemocniční infekce. Byly zdůrazněny 
gramnegativní patogeny, sepse i je-
jich stoupající prevalence. Vytvořily se 
mezinárodní jednotné postupy zaměřené 
na sepsi – „balíčky“ pro její prevenci, 
časnou diagnostiku a neméně pohotový 
postup. Vznikly jasné definice a názvo-
sloví. 

Očekávání klinických úspěchů se 
jevilo optimisticky, ale realita se po-
stupně ukázala jako daleko více rozčle-
něná a velmi komplexní. Obohatila nás 
o zkušenosti i o nové poznatky. Prokázalo 
se, že kritické infekční stavy – sepsi, 
septický stav – nelze pojímat pouze 

pohledem aktuální symptomatologie, ale 
naopak je třeba vzít v úvahu vyvolávající 
patogeny, zdroje, ložiska, cílenou antimi-
krobiální léčbu, individuální mikrobiom, 
viriom s depot v GIT i nové terapeutické 
možnosti, sahající např. až do biologické 
larvoterapie infekčních ran.

V téže době se mezi nemocničními 
kmeny a patogeny objevily flexibilní 
mutanty, odolávající antibiotické léčbě, 
a k nim se u vysoce rizikových pacientů 
často připojily i mykotické sepse. Proti 
rozvoji multirezistence stojí „soumrak 
antibiotik“. K nejnovějším z nich se sice 
zařadil tigecyklin a fidaxomicin, ale lze 
očekávat, že další antimikrobiálně účinné 
přípravky budou vyvinuty a ověřeny 
nejdříve za pět let. 

Které nové konkrétní poznatky,  
znalosti i požadavky jsou momentálně 
pro intenzivní medicínu a intenzivní 
péči aktuální?
	V GIT máme svůj specifický mikro-
biom, dokonce i viriom, který vytváříme 
od narození přibližně do třetího roku 

života a dále nás provází jako komenzál. 
Kritický stav pravidelně vyvolá dys-
funkci střevní bariéry. Obecně přijímáme 
pojem translokace mikrobů do řečiště, 
kdy poškozený glykokalyx přestane tvořit 
účinnou součást bariéry v cévním řečišti. 
Druhým nepříznivým faktorem je vliv 
nasazených antibiotik. I cílené přípravky 
zasáhnou nejen ložisko, ale i další kom-
partmenty se vznikem dysmikrobie. Mi-
krobiom a viriom se ve střevě nepříznivě 
modifikují. Daleko snáze se pak uplatní 
MRSA – zlatý stafylokok, rezistentní 
na methicilin a na další přípravky penici-
linové řady. Uchytí se a přeroste Clostri-
dium difficile – a v prostředí lůžkové 
intenzivní péče může vést až k endemické 
situaci. U uměle ventilovaných pacientů 
častěji vzniknou virové, popř. mykotické 
pneumonie. Imunonutrice GIT v časné 
fázi kritického stavu nepřinesla přínos, 
který jsme předpokládali.
	Pod tlakem antibiotik – i správně cíle-
ných a včas nasazených – vznikají rezis-
tentní kmeny patogenů. Tyto tzv. mutanty 
jsou různě pohotové, různě „fit“ a snadno 

BRAUNov iNy .Cz
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doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. 
Klinika anesteziologie, resuscitace 
a intenzivní medicíny – NIP/DIOP 
FN v Motole, Praha
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se skryjí v depot GIT, v nazofaryngu či 
v dekubitech. Uchycují se v dolních dý-
chacích cestách, na nitrožilních katetrech 
i na protetických materiálech. Pro další 
nozokomiální šíření při rehospitalizacích 
kolonizovaných pacientů jsou vysoce 
rizikové.
	Pacienti jsou v dnešní době přijímáni 
do intenzivní péče přibližně ze šedesáti 
procent v seniorském věku. V průmě-
ru jsou zatíženi až čtyřmi diagnózami 
komorbidity – z pohledu kolonizace 
vedou diagnózy diabetes mellitus, obe-
zita, chronická obstrukční plicní nemoc 
a urokolonizace. Stoupá počet příjmů 
z kolektivních zařízení sociální péče 
a při rehospitalizacích jejich rezidentů 
se s nimi vracejí i jejich anamnesticky 
získané rezistentní nemocniční kmeny.
	Přibližně patnáct procent akutních 
pacientů vyžaduje po úvodní intenzivní 
péči pokračující prodlouženou podporu 
základních životních funkcí. V současné 
síti zdravotnických zařízení jsou pře-
kládáni na lůžka následné intenzivní 
péče (NIP) a dlouhodobé ošetřovatelské 
intenzivní péče (DIUOP). Zde dochází 
k multipatogenním kolonizacím, k inter-
mitentním infekcím nejčastěji obávanou 
plejádou ESKAPE kmenů (Escherichia 
coli, zlatý stafylokok, Klebsiella pneumo-
niae, Acinetobacter baumannii, Pseudo-
monas aeruginosa, Enterobacteriaceae), 
což není výjimkou ani při dodržování 
hygienického režimu a izolace. 
	Multirezistentní patogeny, vybavené 
potentní enzymatickou odolností proti 
účinku antibiotik, např. karbapenemáza-
mi, prakticky vyřazují z ordinací např. 
celou oblíbenou skupinu karbapenemů 
s příznivým průnikem a s minimem ne-
žádoucích účinků. 

Přínosné novinky
	Diagnostika se v lékařské mikrobiologii 
významně zrychlila o séroreakce.
	Na příznivé výsledky septických stavů 
mají vliv symptomatická terapie a ho-
loorganicky zaměřené medikace, cílené 
výsledky z vnitřního prostředí s rychlostí 
POCT (Point-of Care Testing) do dvou 
minut od odběru vzorků, mimotělní 
eliminační metody (CRRT – Continuous 
Renal Replacement Therapy), mimotělní 
membránové oxygenace apod. Vzniku 

rezistence předchází inhalační podávání 
tobramycinu a colimycinu při ventiláto-
rových pneumoniích i při komplikované 
cystické fibróze.
	Pro prevenci opakovaných exacerbací 
klostridiálních kolitid se osvědčil perorální 
fidaxomicin. Zcela vytěsnil mutilující re-
sekční řešení septických ulcerózních stavů 
s rizikem perforace střevní stěny kolon. 
	Do léčby dekubitů se připojily lokální 
pomůcky se stříbrem, krycí materiály 
propustné pro kyslík a larvoterapie.  
	V poslední době se klinicky ověřova-
lo, zda je vhodné ošetřit centrální žilní 
katetry povlakem s chlorhexidinem, 
a prodloužit tak jejich přítomnost v řečišti 
bez rizika rozvoje katetrové sepse. Nežá-
doucí výskyt alergických reakcí, zřejmě 
na intravazální chlorhexidin, si vyžádal 
používání odlišných metod při prevenci 
katetrových infekčních biofilmů.

Momenty současné strategie
U pacientů s průjmem, po opakované 
léčbě antibiotiky, při rehospitalizacích 
a při příjmech ze zařízení společné péče 
do diagnostiky zařazujeme nejen běžné 
kultivační vyšetření s citlivostí, ale při-
pojujeme i vyšetření kombinace klostri-
diového toxinu A, B a klostridiového 
antigenu. Nově je identifikován i klostri-
diový toxin C, i když zatím neznáme jeho 
přesnou funkci.

Podstatně častěji je požadováno 
virologické vyšetření při pneumoniích. 
Pozornost věnujeme i norovirům, zejména 
pro jejich vysokou kontagiozitu. Akutní 

infekce i s velmi závažným průběhem 
mohou snadno postihnout také ošetřující 
zdravotníky. 

Dříve obávané fytomikroby typu Legi-
onella pneumophila nebo Stenotrophomo-
nas maltophilia jsou nyní jako patogeny 
vzácné, protože klimatizace, centrální 
zdroje plynů, teplá voda i odpadní linky 
jsou pravidelně preventivně kontrolovány 
a obsluhovány.

Přesto existuje početná „připravená 
armáda“ vysoce flexibilních a houžev-
natých komenzálů i patogenů. Lidé jsou 
o nových rizikových momentech infor-
mováni i v běžném tisku včetně varování 
před abundantně vyžadovanými antibio-
tiky. Náhlé útoky virů ale nelze vyloučit 
a jejich zdroje nemusí být pouze v dovo-
lených strávených v exotických krajích.

Stálým pilířem prevence zůstává po-
učenost a připravenost zdravotníků 

v intenzivní péči, hygienický režim 
a hygiena rukou. V intenzivní medicíně 
dáváme zásadní přednost neinvazivní 
hemodynamické diagnostice. S těmito 
podněty a zásadami budeme dále zdůraz-
ňovat časnou diagnostiku zdrojů a pato-
genů i specifickou pozornost věnovanou 
rizikovým zdrojům i pacientům. Důraz 
klademe na cílenou prevenci a terapii 
a v budoucnosti snad přibudou i úspěchy 
s novými a nadějnými antiinfektívy/an-
tibiotiky.

Nikdy však bohužel absolutně nezví-
tězíme. 
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MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) – zlatý stafylokok rezistentní na methicilin 
(zdroj Wikimedia commons)
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Chráníme a zlepšujeme zdraví  
lidí, včetně zdravotníků – představujeme vám nový web

Zdravotničtí pracovníci jsou při výkonu 
své profese vystaveni celé řadě rizik. 
Stránky Pracovní skupiny Bezpečnost 
personálu se soustřeďují nejen na preven-
ci poranění ostrými předměty a nákazy 
kontaminovaným biologickým materiá-
lem, ale i na další potenciální zdravotní 
rizika vzniklá při výkonu zdravotnického 
povolání a na možnosti, jak jim zabrá-
nit. Příprava doporučených postupů pro 
zdravotnický personál je hlavní náplní 
Pracovní skupiny Bezpečnost personálu 
a zároveň uváděním směrnice Rady Ev-
ropské unie 2010/32/EU do praxe.

Rady, návody a postupy
Fakt, že bezpečnost je pro B. Braun 
prioritou a zároveň společným prvkem 
všech našich produktů, potvrzují i strán-
ky www.bezpecnostpersonalu.cz, které 
obsahově vytvořila Skupina B. Braun 
ve spolupráci s pracovní skupinou Aescu-
lap Akademie. 

Web upozorňuje na rizika, kterým 
zdravotnický personál v nemocničním 
nebo ambulantním provozu čelí denně, 
a nově také nabízí přehledné návody 
a doporučení, jak těmto rizikům 
předcházet a jak v případě nastalé 
nehody správně postupovat. Radí 
zdravotníkům, co mají dělat, když se 
například poraní jehlou nebo jiným 
ostrým předmětem, jak mají správně 
zvládnout agresivního pacienta, nebo 

vysvětluje, jaká úskalí na ně číhají při 
přípravě a podávání léčiv.

Webové stránky byly připraveny 
v responzivním designu, majitelé „chyt-
rých zařízení“ se tedy na ně mohou bez 
problémů podívat také ve svém telefonu 
nebo tabletu. 

Poranění ostrým předmětem injekční jehlou, skalpelem nebo skleněnou ampulí? To jsou 
nejčastější situace, kdy se během terapie zraní sám zdravotník. Víte, jak těmto situacím 
předcházet a jak v případě nehody správně postupovat? Víte, jaká jsou rizika nákazy při 
potřísnění krví? 

redakce Braunovin

www.bezpecnostpersonalu.cz

Praktické informace, 
jak se chránit: 
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www.bezpecnostpersonalu.cz
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Bc. Eva Višková 
odborný garant kurzu 
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Certifikovaný kurz  
Péče o nemocné léčené eliminačními metodami 
očima odborné garantky

Po kvalifikovaných sestrách je poptávka 
Náplní kurzu je získání odborné způsobi-
losti, která odpovídá speciálnímu modulu 
„Role sestry v intenzivní péči se zaměře-
ním na eliminační metody krve“ specia-
lizačního vzdělávání v oboru „Sestra pro 
intenzivní péči“ podle § 49 vyhlášky č. 
424/2004 Sb. 

V této oblasti existuje velká poptávka 
po kvalifikovaných sestrách obezná-
mených s nejmodernějšími léčebnými 
postupy a technologiemi. Proto není 
divu, že zájem o zařazení do kurzů, které 
jsou otevírány jednou až dvakrát ročně, 
je po celou dobu jejich realizace velmi 
vysoký. 

Z hodnocení kurzu samotnými účast-
níky vyplývá jednoznačné přesvědčení 
o jeho prospěšnosti a využitelnosti v pra-
xi. Náročnost výuky je obzvlášť v někte-
rých výukových dnech velmi vysoká. 
Nikdo však nutnost získat tyto teoretické 

znalosti pro vlastní praxi nezpochybňuje. 
Praktická výuky probíhá v pěti akredito-
vaných střediscích B. Braun Avitum. 
Ukazuje se, že vyzkoušet si provoz na ji-
ném než mateřském středisku přináší 
vždy něco nového. A pokud se nové, lepší 
postupy podaří úspěšně zavést do provo-
zu domovských pracovišť účastnic kurzu, 
o prospěšnosti takto koncipované akce 
není třeba polemizovat.

Úspěšní mohou být pouze ti,  
kteří na sobě dokáží pracovat
V budoucnu bychom nadále chtěli otvírat 
tento kurz pravidelně minimálně jednou 
ročně. Nejbližší volný termín pro zařazení 
nových zájemců do tohoto kurzu je jaro 
2016. Máte-li o tento druh vzdělávání 
zájem a pokud vás zaujala možnost udělat 
něco pro svoji kariéru a pro své pacienty, 
podívejte se na www.aesculap-akademie.cz, 
kde najdete přihlášku, a neváhejte ji 
v předstihu odeslat.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem 
lektorům teoretické i praktické části 
kurzu za nasazení a čas, který vzdělávání 
ostatních věnují. Absolventům pak přeji, 
aby je nadšení a touha po získání nových 

vědomostí i nadále provázely nejen v pro-
fesním, ale i osobním životě. Úspěšní 
mohou být totiž pouze ti, kteří na sobě 
dokáží neustále pracovat. 

Jedním z prvních kurzů, který se podařilo Aesculap Akademii akreditovat u Ministerstva 
zdravotnictví, je kurz zaměřený na péči o nemocné léčené eliminačními metodami. Od roku 
2009 tak mají sestry jedinečnou příležitost získat odbornou kvalifikaci v oboru péče o tyto 
nemocné.  

BRAUNov iNy .Cz

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



Mgr. Andrea Čapková
project manager, Smart Point

Crazy Over You in Prague – tak se jmenuje historicky první 
samostatná pražská výstava současného britského umělce Char-
lese Thomsona, kterou je možné až do konce listopadu navštívit 
v Art & Event Gallery Černá labuť. 

Charles Thomson se narodil v roce 1953 v anglickém Romfor-
du v hrabství Essen. V letech 1975 až 1979 studoval výtvarné 
umění na Maidstone College of Art, byl zakládajícím členem 
básnické punkové skupiny The Medway Poets a v roce 1999 
vydal spolu s malířem Billym Childishem manifest stuckismu, 
nového uměleckého hnutí, které se vymezuje proti konceptu-
álnímu umění. Spíše než podobný přístup k výtvarné technice 
spojuje stuckisty společná filozofie a stejné pojetí toho, co vlast-
ně je uměním. Název tomuto uměleckému hnutí nechtěně dala 
známá britská konceptuální umělkyně a tehdejší Childishova 
přítelkyně Tracey Eminová. Při jedné roztržce oba umělce obvi-

nila, že jsou ve svých uměleckých postojích „zaseklí“ – stuck.
Pražská výstava, kterou Charles Thomson osobně zahájil, nabí-

zí na tři desítky malých i velkých pláten, které Charles Thomson 
vytvořil během posledních dvou let po kratší výtvarné odmlce. 

Doteky umění: Charles Thomson
Crazy Over You in Prague

BRAUNov iNy .Cz
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Charles Thomson v Praze (vlevo)



Nedávno jste se po vcelku dlouhé 
pauze vrátil k malbě. Co vás k tomu 
motivovalo? Bylo obtížné začít opět 
malovat?
Dávám si pauzy neustále! Ta nejdelší 
trvala patnáct let a skončila v roce 2007. 
Živil jsem se mezitím jako básník a my-
slel si, že malování jsem zanechal zřejmě 
nadobro. Ale nakonec mi to nedalo, bylo 
to jako horečka. Neměl jsem na výběr! 
Nedávno jsem opět nemaloval asi rok, 
což vyústilo v úplnou tvůrčí erupci, kdy 
jsem v letech 2013 a 2014 vcelku zásadně 
změnil svůj styl směrem k větší expresi-
vitě a pestrým barvám. Přesně o to jsem 
usiloval takřka od konce 70. let a trva-
lo mi pouhých 34 let toho dosáhnout. 
Ukázky mých nových prací jsou k vidění 
právě na pražské výstavě. Obecně platí, 
že pokaždé mi dost trvá, než se k něčemu 
opravdu odhodlám. Ale když se pak pus-
tím do díla, nemohu se zastavit.    

Na univerzitě v kentu aktuálně 
probíhá významná stuckistická výstava 
s mezinárodní účastí. Dalo by se říci, 
že stuckismu se daří, získává na oblibě 
ve světovém měřítku a že právě tento 
trend je na expozici v kentu patrný?
Ano, ano a ano. Je vskutku fascinující, 
že z někdejší skupiny třinácti autorů 
s mizivou finanční podporou a mini-
mální pozorností kritiky vyrostlo silné 
mezinárodní hnutí, aktivní ve více než 
padesáti zemích, o němž najdete zmínky 
v prestižních ročenkách a katalozích. 
Výstava v anglickém Kentu je dalším 
důkazem toho, že stuckismus je brán váž-
ně. Historicky poprvé jsme totiž dostali 

prostor na významné akademické půdě, 
navíc díky studentům, budoucím kurá-
torům, kteří si pořádání výstavy sami 
odhlasovali. To, že stuckismus oslovuje 
i novou generaci, je pro nás velkou poctou 
i závazkem. 

Jak jste si užil svoji první návštěvu Prahy? 
A jaký dojem ve vás naše hlavní město 
zanechalo?
Byl to velmi příjemný pobyt. Absolvoval 
jsem řadu rozhovorů a setkání s médii, 
vedl komentovanou prohlídku, dokázal 
jsem se dokonce městskou dopravou sám 
dostat až do ateliéru mého dobrého přítele 
Jaroslava Valečky. S Ondřejem Škarkou, 
ředitelem Galerie Černá labuť, jsme prošli 
Staré Město a navštívili Pražský hrad, kde 
nás osobně přivítal správce Lobkowiczké 
sbírky, zúčastnil jsem se akce k festiva-

lu Sculpture Line v Botanické zahradě 
a podnikl několik výletů s malířem Jiřím 
Hauschkou, který mě vzal i do Lidic. 
Hodně jsem o nich četl, dokonce jimi byl 
inspirován jeden z mých obrazů dáv-
no předtím, než jsem vůbec tušil, že se 
do Čech někdy podívám.

Cítil jsem se v Praze velmi dobře, 
vnímám ji jako významnou evropskou 
kulturní metropoli. Rád bych se blíže 
seznámil s dalšími aspekty její historie, 
například s dobou Rudolfa II. Praha je 
příjemné a přátelské místo, o poznání 
přívětivější než hektický a poněkud od-
osobnělý Londýn. I z hlediska stuckismu 
je Praha velmi důležitá stejně jako celá 
Česká republika. Vazby mezi českými 
a britskými stuckisty jsou časté a silné, 
čehož si velmi vážím. Věřím, že jsem tu 
nebyl naposledy.  

d O t e k y  u m ě n í   |   2 9

kam  
NA ZAJÍMAVÉ  
VÝSTAVY

Tipy na zajímavé výstavy vám přináší

PRAHA: Art & Event Gallery Černá labuť | Crazy Over You in Prague, Charles Thomson 
(do 29. 11.) www.cernalabut.cz

Galerie Rudolfinum | FLAESH: Marlene Dumas, Tracey Emin, Berlinde De Bruyckere, Kiki 
Smith a Louise Bourgeois (do 3. 1.) www.galerierudolfinum.cz

BRNo: Místodržitelský palác Zastihla je noc. Čeští umělci ve Francii 1938–1945. 
(do 10. 1.) www.moravska-galerie.cz

TRUTNov: UFFO | Natvrdlí natvrdo! Jerie / Micl / Miffek / Valečka (do 8. 12.) www.uffo.cz
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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
Exkluzivní spolupráce 
se společností k2M  

komplexní péče o invazivní vstupy
Certifikovaný kurz akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR

15. března – 14. června 2016  |  Brno

Pořádá Aesculap Akademie  
ve spolupráci s FN Brno

Nutriční podpora pacientů
Určeno pro nemocniční farmaceuty

25.–27. ledna 2016 
B. Braun Dialog  |  Praha 8

Pořádá Aesculap Akademie
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Personální oddělení B. Braun  |  zamestnani.cz@bbraun.com
B. Braun Avitum s.r.o.  |  V Parku 2335/20  |  CZ-148 00 Praha 4 
Tel. +420 725 895 282, +420 271 091 730  |  Fax +420-271 091 112  |  www.bbraun.cz

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.



B. Braun Medical s.r.o.  |  Divize Hospital Care  |  V Parku 2335/20  |  CZ-148 00 Praha 4 
Tel. +420-271 091 111  |  Fax +420-271 091 112  |  www.bbraun.cz

Nutricomp® Drink
Účinně zabraňuje podvýživě  
a podporuje brzké zotavení

 �  Klinicky přizpůsobené složení specifickým potřebám  
u konkrétních nemocí

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

 �  Nový design lahve, snadno uchopitelný, nerozbitný  
a znovu uzavíratelný

 �  Široký výběr příchutí podle osobních preferencí pacienta

 � Nové druhy a příchutě již brzy

Znovu uzavíratelné víčko

Nerozbitná lahev

Moderní a ergonomický 
tvar lahve 

pro snadné uchopení

 Tabulka 
s nutričními hodnotami

Brčko umožňující 
snadné popíjení

Barevné označení  
pro snadnější identifikaci 

výrobku a příchuti

      Nutricomp® Drink příchutě

Plus Plus Fibre Soup Renal

vanilka vanilka zeleninová vanilka

banán broskev-meruňka  jemné kari kuře

jahoda čokoláda

čokoláda káva

v prodeji 

od 1. 1. 2016


