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Aesculap® DS klip
Nejbezpečnější titanové klipy 
pro uzávěr cév 

 � Dvojitá forma provedení se zámkem a bez zámku

 � Svorky s optimálním rozvorem pro bezpečné naložení klipu

 � Vnitřní strana klipu se speciálním designem zabraňujícím sklouznutí klipu

 � Kompletní portfolio velikostí
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

je mi ctí vás tímto úvodníkem pozdravit 
v roce 2016, kdy očekáváme řadu význam-
ných změn. 

Přeji nám, aby se všechny rozumné 
iniciativy podařilo realizovat a přispěly 
k lepší péči o naše pacienty.

V současné době je v České i Slovenské 
republice velkým tématem nedostatek léka-
řů a zdravotních sester. Tato situace vy-
volává velký tlak na přijetí krátkodobých 
řešení plynoucích především z požadavků 
zdravotníků na zvýšení platů. Očekávané 
jsou i změny v oblasti pre- a postgraduál-
ního vzdělávání. 

Začínají se objevovat i první disku-
se na téma zvýšení efektivity a zároveň 
kvality v poskytování zdravotní péče. To 
je dlouhodobá a nikdy nekončící snaha. 
I malý krok každého účastníka zdravotní-
ho systému, ať již poskytovatele, plátce či 
pacienta, směrem k vyšší kvalitě a efekti-
vitě je pozitivní a může se stát příkladem 
pro ostatní. 

Věřím, že vám v této oblasti pomůže 
i společnost B. Braun a přínosem pro vás 
budou jak naše aktivity v oblasti vzdělává-
ní, tak nové inovativní výrobky a postu-
py, které v roce 2016 představíme. První 
informace, co od naší společnosti můžete 
v tomto roce očekávat, naleznete na dal-
ších stránkách tohoto vydání.

 Přeji vám úspěšný a šťastný vstup 
do letošního roku. 

S úctou

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

je mi cťou Vás týmto úvodníkom 
pozdraviť v roku 2016. V roku, v ktorom 
očakávame množstvo významných zmien.

Prajem nám, aby sa všetky rozumné 
iniciatívy podarilo realizovať a prispeli 
k lepšej starostlivosti o našich pacientov.

V súčasnom období je v Českej aj Slo-
venskej republike veľkou témou nedostatok 
lekárov a zdravotných sestier. Táto situácia 
vyvoláva veľký tlak na prijatie krátko-
dobých riešení plynúcich predovšetkým 
z požiadaviek zdravotníkov na zvýšenie 
platov. Očakávané sú i zmeny v oblasti 
pre- a postgraduálneho vzdelávania.

Začínajú sa objavovať aj prvé diskusie 
na tému zvýšenia efektivity a zároveň 
kvality v poskytovaní zdravotnej starostli-
vosti. To je dlhodobé a nikdy sa nekončiace 
úsilie. Aj malý krok každého účastníka 
zdravotného systému, či ide o poskytova-
teľa, platcu či pacienta smerom k vyššej 
kvalite a efektivite je pozitívny a môže sa 
stať príkladom pre ostatných.

Verím, že Vám v tejto oblasti pomôže 
aj spoločnosť B. Braun a prínosom pre Vás 
budú rovnako naše aktivity v oblasti vzde-
lávania, ako aj nové inovatívne výrobky 
a postupy, ktoré v roku 2016 uvedieme. 
Prvé informácie, ktoré od našej spoločnosti 
môžete v tomto roku očakávať, nájdete na 
ďalších stránkach tohto vydania.

Prajem Vám úspešný a šťastný vstup do 
tohto roka.

 
S úctou

PharmDr. Jiří Lukeš

ředitel a jednatel společnosti B. Braun Medical, odpovědný za divize Hospital Care a OPM

riaditeľ a konateľ spoločnosti B. Braun Medical, zodpovedný za divízie Hospital Care a OPM

Nečekejte 
na vydání 
dalšího čísla!
Přečtěte si 
aktuálity, články 
a mnohem více 
přímo na webových 
stránkách Braunovin.
	    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
	    	Nejen o artróze kloubů 

s docenten Tomášem Trčem 

	 	Implantabilní porty jsou 
běžným standardem pro léčbu 
onkologických pacientů

	 	Péče o pacienta se zavedeným 
močovým katetrem 

	 	Trénink na umělých kostech dává 
vzdělání traumatologů nový 
rozměr

	 	Trápí vás kýla?
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Orlickoústecké dialyzační
středisko pomáhá lidem již dvacet let 

Dialyzační středisko a nefrologická am-
bulance B. Braun Avitum v Ústí nad Orlicí 
za dvacet let své existence pomohly tisí-
covkám pacientů s onemocněním ledvin. 
„Dialýza v Ústí nad Orlicí patří mezi naše 
páteřní střediska, se kterými jsme v Čes-
ké republice před dvaceti lety začínali. 
Středisko vždy bylo vzorem pro ostatní 
a zároveň místem, kde jsme testovali naše 
novinky. Důkazem úspěšného rozvoje 
střediska je i osmdesát pacientů, které jsme 
připravili k transplantaci ledviny, a desítky 
tisíc provedených dialýz,“ říká ředitel sítě 
dialyzačních středisek B. Braun Avitum 
CZ/SK MUDr. Martin Kuncek. 

Soustředíme se na kvalitu ošetření 
a monitoring cévních přístupů
Většinou třikrát týdně na pět hodin dojíždí 
na hemodialýzu do Ústí nad Orlicí v sou-
časnosti 78 pacientů. Někteří na vlastní 
žádost i z nespádových oblastí. Za celou 
dobu existence tak lékaři a sestry provedli 
více než 170 tisíc dialýz. Velký důraz se 
klade na kvalitu ošetření a pečlivý monito-
ring cévních přístupů.
 V nefrologické ambulanci se v roce 1996 
začínalo s přibližně 250 pacienty. Ke konci 
října 2015 jich bylo evidováno již 3 460. 
Za posledních deset let také každoroč-
ně roste počet pacientů, kteří podstupují 
peritoneální dialýzu. „Takových pacientů 
s dobrými léčebnými výsledky máme nyní 
sedm. Poměr peritoneální dialýzy a he-
modialýzy je nyní zhruba jedna ku deseti. 
Očekáváme, že v budoucnu se bude podíl 
břišní dialýzy zvyšovat,“ vysvětluje ve-
doucí lékař dialýzy MUDr. Petr Gorun. 

Orlickoústecké dialyzační středisko 
je vybaveno nejmodernější technologií 
včetně velkoobjemové on-line hemodia-
filtrace, vysoce účinnou úpravnou vody 
(reverzní osmózou) a disponuje také spe-
ciálními moduly, které sledují optimální 

průběh, účinnost léčby a kvalitu funkce 
cévního přístupu. V rámci zkvalitňová-
ní péče i diagnostiky hodlá dialyzační 
středisko v Ústí nad Orlicí pořídit v blízké 
budoucnosti ultrazvukový přístroj. Tou 
nejpodstatnější změnou ovšem bude 
vybudování satelitního střediska ve zhru-
ba 20 km vzdáleném Vysokém Mýtě. 
„Na otevření dialyzačního střediska 
ve Vysokém Mýtě pracujeme dlouhodobě 
a nyní se zdá, že jsme takřka u cíle. Po-
kud se vše podaří, posuneme dostupnost 

péče i komfort pacientů opět o velký kus 
dopředu,“ říká ředitel sítě dialyzačních 
středisek MUDr. Martin Kuncek. 

Osmdesát transplantací za dvacet let 
Za poslední roky máme několik preemptiv-
ních transplantací od živých dárců, a to 
nejen od pokrevně příbuzných, ale i od ži-
votních partnerů či kamarádů. Řešíme také 
kombinované transplantace, například led-
viny a slinivky nebo ledviny a srdce,“ říká 
MUDr. Petr Gorun. Nedávno se podařilo 
připravit na transplantaci i velice kompli-
kovanou mladou pacientku, které orgán 
věnoval její manžel. "Na dialýze jsem byla 
od roku 2002. Po dvou letech mi ledvinu 
věnoval tatínek. Ta ale po měsíci přestala 
fungovat, takže mě čekalo dalších 10 let 
dialýzy. Teď jsem 13 měsíců po transplan-
taci ledviny od mého manžela a cítím 
se skvěle. Lékaři i sestry zde na dialýze 
a v IKEM Praha odvedli a nadále odvádějí 
skvělou práci," říká 31-letá pacientka Kate-
řina Horáková.  
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redakce Braunovin

MUDr. Petr Gorun s pacientem

Jiří Horák, který daroval ledvinu své manželce

Orlickoústecké dialyzační  
středisko pomáhá lidem již dvacet let 



Jak zvládnout  
agresivního pacienta?   
Simulační kurz Aesculap Akademie 
„Praktické řešení násilných situ-
ací ve zdravotnictví“ pod záštitou 
pracovní skupiny Bezpečnost perso-
nálu účastníky připravuje na situace, 
ve kterých se mohou setkat s násil-
ným chováním pacientů. „Tím, že si 
účastníci jednotlivé situace vyzkoušejí 
v simulovaném prostředí, mohou sná-
ze zjistit své rezervy v těchto situ-
acích, slabší stránky posílit, silnější 
dále rozvíjet. Největším přínosem je 
zážitek, který vede k získání zkuše-
nosti. Tato zkušenost může násled-
ně účastníka připravit na možnou 
reálnou situaci, ke které může dojít 
v každodenní praxi,“ vysvětluje lektor 
kurzu Mgr. Jaroslav Pekara. Pra-
covní skupina Bezpečnost personálu 
se zaměřuje právě na rizika, která 
pracovníky ve zdravotnictví ohrožují. 
„Naším cílem je zdravotníkům ukázat, 
jaké situace je ohrožují, a naučit je, 
jak jim čelit. Dobrá sestra je zdravá 
sestra,“ dodává člen pracovní skupiny 
Bc. Tomáš Kovrzek.   
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Nejusměvavějšími nemocnicemi 
roku 2015 jsou Ústřední vojenská nemocnice a SurGal Clinic  

Hlasování o nejusměvavější nemocnici roku 
2015 již zná své vítěze. Tuto speciální kate-
gorii každoročně vyhlašuje v rámci soutěže 
Nemocnice roku 2015 charitativní projekt 
B. Braun pro život. „Úsměv považujeme 
za součást jakékoliv terapeutické léčby. To 
je hlavní důvod, proč jsme partnery soutěže. 
Vítězům gratulujeme a těm, kteří nevyhrá-
li, bych vzkázal, ať to berou s úsměvem,“ 
říká (také s úsměvem) člen vedení skupiny 
B. Braun CZ/SK MUDr. Martin Kuncek. 

Anketní lístky vyplnilo 70 705 hospitalizo-
vaných pacientů ve 156 nemocnicích s akut-
ními lůžky po celé České republice. Pacienti 
hlasovali celý rok prostřednictvím tištěného 
dotazníku v nemocnicích nebo na webových 
stránkách HealthCare Institute. Anketní 
otázka zněla: „Jak často se personál nemocni-
ce při komunikaci s vámi usmívá?“ Na otázku 
odpovědělo celkem 67 714 hospitalizovaných 
pacientů. „Výsledek nám přijde víc než dobrý. 
Přes 80 % respondentů odpovědělo, že se 
na ně personál v nemocnicích usmívá často 
nebo velmi často. To, jak se lidé v nemoc-
nicích cítí, výrazně působí nejen na jejich 
psychiku, ale i na celkový proces uzdravování. 
Vlídné zacházení a chápavý přístup ze strany 
ošetřujícího personálu pacientům výrazně 
pomáhají překlenout jejich nejistotu a obavy 

z očekávaných zákroků. Úsměv zdravotníky 
nic nestojí, ale jeho efekt je nevyčíslitelný,“ 
říká MUDr. Martin Kuncek.

Vítězem mezi fakultními nemocnicemi 
je Ústřední vojenská nemocnice v Praze. 
Druhá skončila FN Motol a třetí FN Královské 
Vinohrady. „Každé ocenění vyjádřené takovým 
množstvím pacientů je potěšitelné, ale zároveň 
velmi zavazující. V ÚVN se snažíme poskytovat 
profesionální komplexní péči, ke které patří 
i vlídnost a chápavý přístup. Naši zdravotníci 
usilují o to, aby pacientům co nejvíce ulehčili 
od tíživých pocitů, které s sebou přináší hos-
pitalizace i různá vyšetření. Úsměv je mostem 
k důvěře a vyjádřením sounáležitosti,“ komen-
tuje výsledek Mgr. Lenka Gutová, náměstkyně 
pro nelékařské zdravotnické profese a řízení 
kvality zdravotní péče ÚVN.

Vítězem v kategorii „Nemocnice“ se 
stala SurGal Clinic s. r. o. z Brna. „Jednou 
ze základních filozofií SurGal Clinic je to, že 
pacient nemá být traumatizován dvakrát – 
jednou nemocí samou a podruhé pobytem 
v nemocnici. A znáte dostupnější lék na pobyt 
v nemocnici, než je úsměv? Jsem upřímně 
potěšena, že z pohledu pacientů u nás úsměv 
není nedostatkovým zbožím. Je to ocenění 
pro mé kolegy a dobrá zpráva pro mě, že 
svou práci vykonávají s úsměvem i tehdy, 
když za nimi nestojím. Děkuji všem hlasujícím 
a tvůrcům této ankety,“ říká ředitelka brněn-
ské SurGal Clinic JUDr. Jitka Kellnerová.  

Více informací naleznete na 
www.bezpecnostpersonalu.cz

redakce Braunovin
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Cenu převzal náměstek ředitele pro léčebnou a preventivní péči MUDr. Ivan Jeřábek z ÚVN

Pracovní skupina Aesculap Akademie

Bezpečnost personálu



Někdy je těžké  
přesvědčit kolegy, že není kýla jako kýla

Rozhovor s MUDr. Jiřím Škachem z Chirurgického centra  
Krajské nemocnice Liberec 

8   |   r o z h o v o r

Pane doktore, co vás přivedlo k chirurgii?
Ve speciální třídě zaměřené na počítače 
a programovaní, což byla tehdy rarita 
nejen na našem pražském gymnáziu, jsem 
pochopil, že v životě bych chtěl dělat jen 
dvě věci. Být filmovým režisérem nebo 
chirurgem. Nepocházím z umělecké ani 
lékařské rodiny, takže obě profese mě při-
tahovaly stejně, ovšem o jejich skutečném 
obsahu jsem nemohl nic tušit. Jelikož 
světová historie zná několik chirurgů, 
kteří se stali úspěšnými režiséry, ale žád-
ného režiséra přeškoleného na chirurga, 
bylo racionálním rozhodnutím přihlá-
sit se na medicínu. Filmařinu jsem si 
naivně nechal jako zálohu. Během studia 
medicíny jsem s napětím očekával, zda 
mě jiný obor překvapí svou atraktivitou, 
ale nestalo se. Učebnice chirurgie byla 
jedinou, kterou mi pro úplné pochopení 
stačilo přečíst jen jednou. 

Jaké byly vaše začátky? 
Nechtěl jsem začínat jako administra-
tivní síla na univerzitním pracovišti 
za tehdy dehonestujících podmínek, nejen 
finančních. Přišlo mi praktičtější získat 
základ „řemesla“ na pracovišti krajského 
typu, kde se více operuje a méně bádá, 
ale zároveň je zde při dostatečné píli, 
vytrvalosti a zázemí potenciál posunout 
kterýkoli subobor chirurgie na absolut-
ní špičku. Proto jsem po promoci v roce 
2004 nastoupil na chirurgické oddělení 
Krajské nemocnice Liberec, v rodném 
městě mé tehdejší přítelkyně a současné 
manželky, matky našich tří dětí a „sva-
té“ fanynky. Byl to můj první přijímací 
pohovor a hned úspěšný. Přihlášeni byli 
čtyři účastníci, dorazil jeden. A pak také 

já nepřihlášený a v bermudách. Tehdejší 
primář byl nad věcí, takže obě úvodní 
faux pas ignoroval. 

Co tedy nakonec rozhodlo o vítězství?
O vítězství rozhodlo, že jsem negoval 
sexuální „abnormalitu“, zajímalo mne 
umění, nebyl jsem levák a věděl jsem, 
kdo a v jaké barvě kalhot založil Karlovu 
univerzitu. A také že jsem ani na vteřinu 
nepůsobil dojmem, že bych mohl nebo 
chtěl dělat něco jiného než chirurgii. 
Nepřijatý kandidát je dnes úspěšným in-
vazivním radiologem a mým kamarádem. 
Jsem fatalista, vše je, jak má být. Z celé-
ho pohovoru jsem měl dobrý dojem. Jen 
mi utkvěla poznámka, že je velká škoda, 
že vzhledem ke spektru práce začínajícího 

chirurga neumím psát na stroji všemi de-
seti. Do nástupu zbýval jeden horký letní 
měsíc a já místo toho, abych si užíval 
posledních prázdnin plnými doušky, bušil 
jsem až pět hodin denně do psacího stro-
je, abych před nástupem celou tu abecedu 
pokořil. Tehdy to bylo trápení, z nynější-
ho pohledu nejlépe zužitkovaná rada.

Kde jste sbíral své první chirurgické 
zkušenosti?
Na univerzitě jsem několik semestrů po-

máhal jako asistent při pitvách na ana-
tomickém ústavu. To by se dalo nazvat 
chirurgickou školkou. Předposlední rok 
studia jsem navštěvoval chirurgický 
kroužek působící při soudním lékařství. 
Když jsem u třetího nafouklého utopence 
asistoval při imitaci cholecystektomie 
zarputilému kolegovi, který již na kurz 
docházel šestým rokem, připadal jsem si 
nepatřičně. Raději jsem si zorganizoval 
studijní výměnný pobyt v tehdy no-
vém projektu Erasmus. V rámci tohoto 
semestrálního studijního pobytu jsem 
pracoval postupně na berlínských klini-
kách kardiochirurgie, úrazové, plastické, 
všeobecné a transplantační chirurgie 
a ujistil se, jakému typu chirurgie bych 
se chtěl dále věnovat. Další vzdělávání 
již bylo spojeno s mým účinkováním 
na oddělení všeobecné chirurgie v Liber-

„Ani na vteřinu jsem 
nepůsobil dojmem, že 
bych mohl nebo chtěl 
dělat něco jiného než 
chirurgii“ 

redakce Braunovin
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ci. V rámci postgraduálního vzdělávání 
jsem absolvoval řadu domácích a zahra-
ničních kurzů a stáží. V České republice 
mi pro mladé chirurgy připadaly jako 
nejlépe připravené, materiálně zajištěné 
a standardizované kurzy ty, které pořáda-
la Aesculap Akademie. V rámci školicí 
činnosti Kýlního centra v Liberci jsme 
právě proto oslovili s žádostí o spolupráci 
tuto instituci. 

Působil jste v zahraničí?
Největším zahraničním zážitkem pro 
mě byla dvouměsíční stáž na chirurgii 
ve švýcarském St. Gallen. Zkušenosti 
ze zařízení, kde medicína není prak-
ticky nijak finančně zastropována, je 
na nejvyšším současném stupni poznání 
a provádějí ji chirurgové honorovaní „zla-
tem“, jsou mi inspirací dodnes. Nejvíce si 

cením importu transvaginálních NOTES 
resekcí rectosigmatu, s nimiž máme dobré 
zkušenosti.

Na jaké typy výkonů se specializujete?
Hned po nástupu do nemocnice v Liberci 
si mě vzal do svého nově vznikajícího 
týmu hrudní chirurgie dnešní přednosta 
centra MUDr. Peter Hromádka. Stej-

ný tým pak zaplnil mezeru v portfoliu 
orgánové chirurgie a rozvinul na našem 
pracovišti hepato-pankreato-biliární 
problematiku. Přednosta Hromádka u mě 
postupně probudil zájem nejen o velkou 
břišní a hrudní chirurgii, ale též o mi-
niinvazivní metody. Pod jeho vedením 
jsme se v České republice stali průkopní-
ky čistě torakoskopických anatomických 
plicních resekcí. A v letošním roce držíme 
další český primát v osvojení si metody 
UNIPORTAL VATS – nejméně invazivní 
torakoskopické metody, kterou současná 
medicína nabízí. 

v roce 2012 jste stál u zrodu libereckého 
kýlního centra. Jaké byly jeho cíle? 
Projekt si dal za úkol obsáhnout a rozvi-
nout kýlní operativu nad rámec spádové 
chirurgie a nad rámec běžného portfolia 
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„Stali jsme se 
průkopníky čistě 
torakoskopických 
anatomických plicních 
resekcí“



komerčního pracoviště. Na jednu stranu 
jsme rutinně zavedli nejminiinvazivnější 
metody herniologie, jaké jsou u tříselných 
kýl možné – TEP, ONSTEP a další, u ven-
trálních kýl metody IPOM –, a vybavili 
jsme se třímilimetrovými laparoskopic-
kými nástroji pro „chirurgii bez jizev“. 
Na druhou stranu se nám s velkorysou 
podporou vedení nemocnice podařilo 
vyvinout unikátní program pro řešení 
velkých, monstrózních kýl, což by samo 
o sobě vydalo na samostatné povídání. 

Letos v říjnu jste jako lektor vedl 
v Nemocnici Semily laparoskopický kurz 
zaměřený na tříselnou kýlu. Můžete nám 
stručně přiblížit, co bylo jeho obsahem?
Náplní intenzivního HANDS-ON kur-
zu byla laparoskopická operace tříselné 
kýly metodou TEP (total extraperitoneal 
approach). Běžným typem laparoskopic-
kého řešení tříselné kýly je metoda TAPP 
(transabdominal preperitoneal approach), 
která je pro začátečníka přehlednější 
a lehčí. Většina chirurgů se s touto meto-
dou spokojí a i později ji úspěšně používá. 

Metoda TEP je, co se týče zvládnutí, ob-
tížnější a počáteční neúspěchy zbytečně 
odrazují značnou část chirurgů. Po jejím 
ovládnutí se ale jedná o velmi elegantní 
a efektivní variantu předešlé operace, kdy 
lze plastiku tříselné kýly provést rychleji, 
s menšími náklady a s výrazně menším 
rizikem břišních srůstů a z nich ply-
noucích pozdějších obtíží a komplikací. 
Výhody tohoto výkonu se ještě násobí při 
oboustranné operaci v jedné době.

Daří se vám workshopy rozvíjet 
a organizovat na více pracovištích? 
Na mateřském pracovišti v Liberci jsme 
pořádali několik neoficiálních kurzů se 

zaměřením na kýly. První „značkový“ 
workshop se zaměřením na TEP plastiku 
proběhl letos na jaře v dceřiné nemocnici 
v Turnově a druhý nyní v další dceřiné 
nemocnici v Semilech. Tato pracoviště 
nám díky volnému prostoru „k pronajmu-
tí“ na operačních sálech pomáhají udržet 
čekací dobu na operaci kýly v Kýlním 
centru v Liberci i při současném extrém-
ním zájmu do dvou měsíců. 

Jaké máte jako školitel krédo?
Můj učitel zastává heslo „Mládí vpřed“. 
Vše, co umí, bezúplatně předává dál, a co 
se už učit nechce, v tom nás v rámci svých 
možností podpoří. Přišlo by mi nefér a po-
važoval bych za velkou škodu, kdyby těžko 
a někdy i draze nabyté know how nemohli 
posunout dále také mí žáci. Jelikož jsem 
za ta léta absolvování různých worksho-
pů získal jasnou představu, jak by měla 
efektivní školicí akce vypadat, vyžaduji 
od svých školenců co nejaktivnější přístup. 
Snažím se do přiděleného času vměstnat 
co nejvíce reálných operací a teorii probrat 
hlavně interaktivně při výkonu.  
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„Byla by škoda, kdyby 
těžko a někdy i draze 
nabyté know how 
nemohli posunout dále 
také mí žáci“
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Jaká je perspektiva české chirurgie?
Myslím, že v době, kdy chirurgie v České 
republice ztratila atraktivitu pro mužské 
absolventy medicíny a kdy jsou chirur-
gické stavy zatím jen tak tak saturovány 
bezprecedentní feminizací, je potřeba 
hledat všechny způsoby, jak obor udělat 
přístupnějším. V tom by měla především 
pomoci reforma postgraduálního vzdě-
lávání. Chirurgie by se také měla stát 
finančně zajímavější a více sexy. Zatímco 
povinné stáže jsou definovány pro hrud-
ní, dětskou, plastickou chirurgii a další, 
herniologie je historicky opomíjena. 
Ve fakultních zařízeních je pro tyto vý-
kony málo prostoru, v menších zařízeních 
zase není dostatek personálu a času pro 
metodické vedení, seminární a praktická 
školení, takže není jasné, kde by takové 
stáže měly probíhat. Přitom je to podobor 
velmi zajímavý, dynamický, s velkým po-
dílem laparoskopie a lze se mu intenzivně 
věnovat již od prvních dnů po nástupu 
na kterékoli chirurgické pracoviště.

Co je hlavním mottem vašich kurzů?
Z pozice krajského pracoviště máme mož-
nost připravit kvalitní a zajímavé školicí 
akce, jež pomohou těm, kteří se musí 
nebo se ještě chtějí vzdělávat v jednom ze 
základních kamenů chirurgie – herniolo-
gii. Umožňujeme jim vytvořit si objek-

tivní názor a přenést pro ně užitečné věci 
do praxe. Minimálně je třeba, aby frek-
ventanti kurzů jednoznačně pochopili, že 
jmény Mayo a Schouldice to nekončí, ale 
teprve začíná, a přesvědčili o tom i své 
kolegy. Je až zarážející, nakolik je na řadě 

chirurgických oddělení herniologie pře-
hlížena a jak těžké je někdy přesvědčit 
kolegy, že není kýla jako kýla. Přístup 
k pupeční kýle bude jiný u dítěte, u obéz-
ního muže, seniorky, pacienta s ascitem, 
těhotné ženy, alergika a také u uskřinuté 
velké kýly. Při současné diverzitě výko-
nů a implantátů je jediným správným 
přístupem tailoring – tedy individuální 
chirurgický přístup k pacientovi „šitý 
na míru“. 

Jaké novinky v edukaci chystá Kýlní 
centrum v Liberci v nejbližší době?
Chtěli bychom vytvořit pravidelný seriál 
workshopů se zaměřením vždy na jednu 
anatomickou lokalizaci. Smyslem těchto 
vzdělávacích akcí by měl být maximálně 
aktuální souhrn současných poznatků 
pro jednotlivé typy kýl a přehled i reálná 
demonstrace použití rozdílných druhů 
implantátů a plastik s co největším podí-
lem praktického zapojení frekventantů. 
Jelikož u nich lze očekávat různý stupeň 
zkušeností, začátečníci by měli mít bě-
hem kurzu možnost procvičit si základní 
dovednosti na trenažérech, pokročilejší 
by si mohli v rámci asistence u operace 
na sále sami vyzkoušet některé části 
výkonu. Principiálně by se měl každý 
jednotlivý účastník absolvováním kurzu 
odborně co nejvíce posunout, dokonce 
by se mohl na stejný kurz s odstupem 
smysluplně přihlásit znovu. Při absolvo-
vání všech kurzů seriálu by měl účastník 
obdržet zatím symbolický titul „Infor-
movaný herniolog“. A budeme doufat, že 
v co největším počtu případů nezůstane 
jen u té symboliky.

Děkujeme za rozhovor. 

MUDr. Jiří Škach je absolventem 1. LF UK v Praze. 
Atestoval z všeobecné chirurgie v roce 2010 
a od roku 2014 se v rámci postgraduálního 
studia na 3. LF UK v Praze u prof. Guerlicha 
věnuje oboru experimentální chirurgie. Jiří 
Škach absolvoval nespočet odborných stáží 
v zahraničí, jako například v univerzitní nemocnici 
Charité v Berlíně, chirurgické klinice v St. Gallen 
u prof. J. Langeho nebo na IRCAD ve francouzském 
Štrasburku. V současné době Jiří Škach pracuje 
na chirurgickém oddělení KN Liberec pod vedením 
přednosty MUDr. Petera Hromádky, kde se věnuje 
hrudní chirurgii, a zároveň je vedoucím lékařem 
Kýlního centra Liberec.

„Je třeba, aby 
frekventanti kurzů 
jednoznačně pochopili, 
že jmény Mayo 
a Schouldice to 
nekončí, ale teprve 
začíná“

bRAuNOv INy .Cz



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.

Třetí generace periferních žilních kanyl Introcan 
Safety® 3 splňuje směrnice Rady Evropské unie 
2010/32/EU pro prevenci poranění ostrými předměty 
ve zdravotnictví. 

Periferní žilní kanyla je již více než padesát let nepostradatelnou součástí 
infuzní terapie. 

bRAuNOv INy .Cz
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Introcan Safety® 3  
Uzavřený intravenózní katetr třetí generace

Stop únikům krve 

Přidanou hodnotou periferní žilní kanyly třetí generace je uzavřený 
systém, který zabraňuje úniku krve, a ergonomická fixační křidélka pro 
zlepšení stabilizace a fixace kanyly. Nejdůležitější vlastností je septum 
uvnitř kanyly, které funguje jako ventil, jenž se automaticky uzavírá po vy-
jmutí zaváděcí jehly a zabraňuje bezprostřednímu vytékání krve z kanyly. 

Petr Misař
Divize Hospital Care
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Bezpečná výměna infuzního setu 

Velkou výhodou je, že septum funguje opakovaně, to znamená, že 
k úniku krve nedochází  ani při výměně infuzního setu, spojovací 
hadičky nebo bezjehlového ventilu. Přináší též zdravotníkům mnohá 
zjednodušení pracovního postupu, jako jsou bezpečnější a snadnější 
zavedení a manipulace s katetrem. Po jeho zavedení není nutno  žílu 
pacienta komprimovat nebo čistit okolí katetru znečištěné vytékající 
krví. 

Nižší riziko zánětu, úspora času a snížení nákladů

Výsledkem je snížení rizika zánětu, úspora času a větší efektivita ošetřo-
vatelského procesu. Nezanedbatelnou skutečností je také snížení nákladů 
na výměnu prádla a další úklid, který je nutno provést po potřísnění vytékající 
krví, pokud je používána periferní žilní kanyla bez integrovaného septa.

Introcan Safety® 3 získal cenu German Design Award 2016 
German Design Award je nejprestižnější mezinárodní cena udělovaná německou Radou pro 
design v rámci jedné z nejuznávanějších světových soutěží. Cílem soutěže je objevit, představit 
a ocenit výjimečné designové trendy. 

Výrobek Introcan Safety® 3 získal v soutěži významné ocenění „Speciální zmínka“ (Special Mention) určené výrobkům, 
jejichž design využívá zcela výjimečných dílčích aspektů nebo řešení. Toto ocenění je udělováno společnostem a desig-
nérům za jejich nasazení a přístup. 

Porota ocenění zdůvodnila takto: „Pouhá myšlenka na určité zdravotnické pomůcky v mnoha lidech vyvolává nepří-
jemné pocity. Do této kategorie patří i jehly. Proto je velmi důležité, aby byl jejich design vysoce funkční. Díky tomu ne-
budou vypadat tak hrozivě a bude naopak zvýrazněna jejich základní funkce – pomáhat. Úspěšným příkladem takového 
principu je Introcan Safety® 3, bezpečnostní nitrožilní katetr s integrovanou membránou pro zabránění průsaku krve. Je 
vyroben z průhledného plastu, má jemná růžová křidélka určená k fixaci, a jedná se tak o lehký a citlivý nástroj, který 
do určité míry dokáže zmírnit nepříjemné pocity pacientů.“

Po „Good Design Award“, udělené v roce 2013, a „Red Dot Award Product Design“, udělené v roce 2014, je to již třetí 
cena pro Introcan Safety® 3.  

     Safety Concept



Nové staplery  
v portfoliu B. Braun

CSC-KOL
Jde o originální cirkulární stapler lišící se 
od všech ostatních krátkým a rovným tě-
lem. Tento stapler, chráněný mezinárod-
ním patentem, je vytvořen speciálně pro 
nízké přední resekce rekta. Je vyráběn 

ve dvou velikostech s průměrem klobouč-
ku 29 a 33 mm. Speciální systém nožů 
Power-Cut™ umožňuje snadný řez tkání 
střeva i po předchozím uzávěru svorka-
mi lineárního katru. V tomto případě je 
velmi důležitá ostrost a odolnost nože, 
protože přichází do kontaktu nejen s tká-
němi pacienta, ale v některých případech 
i se dvěma liniemi svorek, kterými byly 
oba konce střeva uzavřeny. Stapler se liší 
od ostatních také čtyřmi trakčními otvo-
ry. Těmi se protahují vlákna při technice 
end-to-end anastomóz, čímž se eliminují 
mrtvé prostory distálního pahýlu střeva 
(tzv. „dog ears“) – tedy místa potenciál-
ního vzniku ischémie (viz trojice obrázků 
vpravo).

Přínosem této techniky je snížení 
rizika tvorby ischemických oblastí, mi-
nimalizace malformací svorek a redukce 
případného vzniku anastomotického 

Po loňském jarním uvedení základní řady chirurgických staplerů na český trh, 
konkrétně cirkulárních staplerů a lineárních katrů, přichází naše společnost s dalšími 
originálními typy chirurgických staplerů.  Spektrum rozšiřujeme především o speciální 
staplery pro oblast rekta (staplery CSC-KOL, PPH a TST). Do skupiny cirkulárních 
staplerů pak přibyla prodloužená verze ECSC.
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MVDr. Martin Štěpánek 
produktový specialista  
Closure Technologies
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leaku. Příslušenství ke stapleru umožňuje 
operatérovi přehledný transanální přístup 
i správné vytvoření end-to-end anasto-
móz transanální technikou s tabákovým 
stehem.

Staplery na řešení hemoroidů 
a prolapsů rekta
V čem jsou naše nové staplery opravdu 
unikátní, je oblast hemoroidů a prolapsů 
rekta. Hemoroidální onemocnění trápí 
velkou část naší populace. K jeho léčbě se 
používá celá řada technik. Z chirurgic-
kých ošetření se dnes asi nejvíce využívá 
tzv. chirurgická hemoroidektomie po-
mocí stapleru, kterou zavedl v roce 1998 
italský chirurg Dr. Antonio Longo. Tato 
„Longova technika“ řeší hemoroidy 3. 
a 4. stupně a používají se při ní tzv. PPH 
staplery. Principem metody je odstranění 
větší části hemoroidu a vrácení zbytku 
tkáně do původní polohy díky excizi 
pruhu prolabované mukózy a submukózy. 
Také dochází k přerušení přítoku krve 
do submukózního plexu, čímž se zmen-
šuje velikost hemoroidu, zastavuje se jeho 
krvácení a postupně mizí i ostatní klinic-
ké příznaky hemoroidálního onemocnění. 

Na rozdíl od ostatních chirurgických 
technik je operace s PPH staplerem 
bezpečná pro funkci análního svěrače, 
umožňuje snadný a krátký chirurgický 
výkon s menší bolestivostí a rychlým zo-
tavením pacienta. Také pravděpodobnost 
recidivy onemocnění je velmi malá. 

PPH
PPH stapler firmy B. Braun je speciálně 
konstruován k odstranění hemoroidů 
právě technikou dle Longa. Od klasické-
ho cirkulárního stapleru se tento typ liší 
nejen tvarem kloboučku, ale především 
tím, že klobouček nelze oddělit od těla 
stapleru. Při standardním průměru 33 mm 
je stapler nabitý 32 svorkami a ošetří 
tloušťku tkáně 0,75-1,5 mm. Velký vnitřní 
objem v těle stapleru umožňuje odstranit 
potřebné množství prolabované tkáně. 
Dlouhá a pevná hřídel kovadliny slou-
ží k lepší vizualizaci patologické tkáně 

v průběhu zákroku i ke správnému na-
sazení tabákového stehu před odpálením 
stapleru. Optimálnímu výsledku operace 
napomáhá transanální příslušenství, jež 
je součástí každého setu.

TST33
TST (Tissue Selective Therapy) stapler 
je originální, mezinárodně patentovaný 
stapler. Používá se při stejných indikacích 
jako stapler PPH, od kterého se liší přede-
vším příslušenstvím. Odlišnost techniky 
vychází z jednoduchého předpokladu, že 
většina hemoroidů vzniká na určitých 
predisponovaných místech rekta a pa-
cienta trápí většinou jeden až tři hemo-
roidy. Proto patentovaný systém DAO™ 
umožňuje operatérovi vybrat správný 
anoskop s jedním, dvěma nebo třemi 
okénky. Po důkladném vyšetření pacienta 
a následném výběru správného anosko-
pu je chirurgickým vláknem vtažena 

bRAuNOv INy .Cz

Monika Horčicová: Tripod, The Park 
(detail na obálce časopisu)



DAO™ příslušenství umožňuje operatérovi vybrat 

správný anoskop s jedním, dvěma nebo třemi okénky 

Kruhová linie svorek u PPH stapleru (vlevo) vytvoří 
i finální průměr anastomózy, přerušovaná linie 
svorek u TST (vpravo) vede k rozšíření lumen v místě 
anastomózy a k prevenci stenózy

do okénka anoskopu pouze prolabovaná 
tkáň hemoroidu. Po odpálení tak dochází 
k založení svorek pouze v místě prolabo-
vané tkáně. Svorky tedy nejsou usazeny 
cirkulárně jako u PPH (viz obrázek). 
Správnou funkci stapleru podporuje také 
systém PPC (systém permanentní paralel-
ní komprese). Díky němu nedochází k vy-
chýlení kovadliny mimo osu při jedno-
stranné kompresi tkáně (pacient s jedním 
nebo dvěma hemoroidy) a svorky jsou pak 
založeny správně a rovnoměrně pouze 
do míst, kde se nacházela tkáň hemo-
roidu. Po odpalu je vždy nutná kontrola 
místa anastomózy. Díky této selektivní 
modifikaci Longovy metody je celkově 
zákrok miniinvazivnější, snižuje riziko 
stenózy a umožňuje rychlejší rekonva-
lescenci pacienta.

TST36
Poslední a zároveň nejmladší ze všech 
našich staplerů byl vyvinut před pouhý-
mi třemi lety pro řešení velkých prolapsů 
rekta a rektokély. Jedná se o chirurgic-
ký stapler s největším průměrem těla 
(36 mm). Dominantou tohoto výrobku 
jsou okna v těle stapleru, která umožňují 
odstranit velké množství prolabované 
tkáně jedním odpalem. Operatér má při 
výkonu odstraňovanou tkáň pod přímou 
vizuální kontrolou. Vnitřní objem staple-
ru je více než 35 cm3, a proto lze tímto 
staplerem odstranit stejný objem tkáně 
jako dvěma PPH staplery. Jedná se o vel-
mi šetrnou a rychlou techniku s malým 
rizikem komplikací, jako jsou bolestivost, 
krvácení či návrat prolapsu.

Endoskopické cirkulární staplery ECSC
Endoskopické cirkulární staplery rozšiřují 
základní řadu cirkulárních staplerů. Odli-
šují se delším tělem nástroje, což umož-
ňuje přístup k hůře dostupným anasto-
mózám. Často jsou využívány například 
u operací žaludku a jícnu. Po technické 
stránce mají ECSC staplery stejné atributy 
jako klasické cirkulární staplery B. Braun. 
Také využívají RBS systém®, tedy systém 
rotující čepele při odpálení stapleru, i au-
tomatickou pojistku zabraňující nechtěné-
mu nebo opakovanému odpálení. Operatér 
si opět může vybrat ze čtyř barevně rozli-
šených velikostí kloboučku – konkrétně 
21, 25, 29 a 33 mm.

Pevně věříme, že i nové typy našich 
staplerů naleznou své místo na trhu 
a ocení je nejen mnoho lékařů, ale pře-
devším i jejich pacienti, kterým výrazně 
zkrátí a usnadní pooperační období.  
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Nutricomp® Soup
Nutričně kompletní výživa 
se slanou příchutí určená k popíjení  

Praktická, znovuuzavíratelná lahev

Čtyři lahvičky v papírovém přebalu

Každá lahvička opatřená brčkem 

Praktické informace o obsahu nutrientů

Hyperkalorická výživa s vlákninou k popíjení (1 ml = 1,5 kcal)

 � Pro dietní výživu pacienta s podvýživou, při nedostatečném příjmu 
stravy nebo při chuťové únavě ze sladké varianty sippingu

 � Obsahuje MCT a omega–3 MK

 � Bez lepku a laktózy

 � Zajímavé slané příchutě – zeleninová polévka, jemné kari kuře

vhodné pro děti od 4 let.
Úhrada od zP.

Poznámka
V případě potřeby lze ohřát v mikrovlnné troubě.

NOvINKA



Přicházíme ke stánku B. Braun v kongre-
sovém centru City Cube v Berlíně a už 
zdálky vidíme něco, co připomíná rampu 
na mysu Canaveral na Floridě. Nechy-
bí ani odpočítávání času, který zbývá 
do startu. Předmět na „startovací rampě“ 
je ukrytý pod plachtou s logem B. Braun. 
Odpočítávání končí a přesně v 19.15 ho-
din se rampa začíná odkrývat. O dalších 
dvacet sekund později je OMNI na světě… 

„Je to opravdová revoluce ať už z hle-
diska použitelnosti, absolutní flexibility 
terapie či managementu bilance tekutin. 
Jsme si absolutně jistí, že je to přesně ten 

správný krok do budoucnosti akutní dia-
lýzy“ – to jsou jedna z prvních slov, která 
bezprostředně po odhalení OMNI pronesl 
duchovní otec nového přístroje, vicepre-
zident pro marketing a prodej pro akutní 
terapie Jean-Paul Menneguerre.

Bezchybný, jednoduchý a uživatelsky 
přívětivý
Slavnostnímu večernímu odhalení OMNI 
předcházel pre-launch seminář pro vybra-
né lékaře z celé Evropy. Nabitý přednáško-
vý sál si vyslechl autora projektu Jeana-
-Paula Menneguerrea, přednostu Kliniky 
dětské kardiochirurgie v Římě Dr. Zaccaria 
Ricciho a Dr. Antoina Schnei dera z uni-
verzity ve švýcarském Lausanne, kde se 

přístroj testoval. „Musím říct, že z mého 
pohledu dopadly testy velice dobře. To 
první a nejdůležitější je, že přístroj funguje 
bezchybně, nespouštějí se falešné alarmy, 
šlape tak, jak má, a nabízí řadu velmi uži-
tečných funkcí. V neposlední řadě musím 
říci, že sestřičky byly z jednoduchosti 
a použitelnosti nadšeny,“ komentoval vý-
sledky testů Dr. Schneider z Lausanne.

Název přístroje pochází z latinského 
OMNI („všechno“), a přesně tedy odpo-
vídá filozofii přístroje. Sdružuje v sobě 
funkce, které reflektují nejvyšší požadav-
ky každodenních aktivit na jednotkách 
intenzivní péče. Kromě akutní podpory 
funkce ledvin může být OMNI použit jako 
podpora léčby jiných závažných one-

Je malý, má ladné křivky, je intuitivně ovladatelný a hlavně přináší zásadní uživatelskou 
revoluci do intenzivní péče. Řeč je o novém přístroji od B. Braun Avitum určeném pro 
akutní dialýzu a pojmenovaném OMNI. Na jeho vývoji pracovali specialisté z celé Evropy 
několik let. Světlo světa OMNI spatřil 4. října v Berlíně na výročním kongresu Evropské 
společnosti pro intenzivní medicínu v Berlíně (ESICM).
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(R)Evoluční přístroj  
pro akutní očišťování krve – OMNI je na světě 
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mocnění včetně městnavého srdečního 
selhání (CHF), sepse, syndromu systémo-
vé zánětlivé odpovědi (SIRS), akutního 
respiračního distress syndromu (ARDS) 
a syndromu multiorgánové dysfunkce 
(MODS). „Říkáme tomu všestranná pod-
půrná terapie. To dělá léčbu mnohočetné-
ho selhání orgánů jednodušší a rychlejší,“ 
dodává Jean-Paul Menneguerre. 

Léčba v souladu s posledními 
vědeckými poznatky 
V případech, kdy je pacient v kritickém 
zdravotním stavu, je nezbytnou sou-
částí úspešné léčby její včasné zahájení. 
Přístroje na jednotkách intenzivní péče 
musí být integrovány do léčebných 
situací jednoduše, flexibilně a rychle. 
OMNI je v současnosti nejmenší a nejlehčí 
systém na trhu. Umožňuje poskytovat 
léčbu v souladu s posledními vědeckými 
poznatky a navíc zcela naplňuje kritéria 
rychlosti, jednoduchosti a flexibility. „Už 
v kongresové hale bylo vidět, že přístroj 
boduje svým designem. Jakmile se s ním 
ale každý osobně seznámí, určitě pře-
váží uživatelský komfort a bezpečnost. 
Osobně jsem si to vyzkoušel v Lausanne, 
a aniž bych předtím absolvoval před-
chozí zaškolení, během chvilky jsem ho 

dokázal ovládat, což je asi největší důkaz 
jeho vynikající uživatelské přívětivosti,“ 
řekl bezprostředně po představení OMNI 
v Berlíně ředitel B. Braun Avitum CZ/SK 
MUDr. Martin Kuncek. 

Představení v Čechách již brzy
V České republice bude OMNI poprvé 
představen na konci ledna 2016 na kon-
gresu Colours of Sepsis v Ostravě. 

bRAuNOv INy .Cz

Vše o OMNI 

se dozvíte v příštím 

vydání Braunovin



Prevence a léčba dekubitů produkty b. braun

Týl

Linovera®

Lopatky

Linovera®

Barrier Cream

Lokty

Linovera®

Barrier Cream

Sakrální krajina

Linovera®

Barrier Cream

Askina Dressil Sacrum

Hýždě

Linovera®

Barrier Cream

Paty

Linovera®

Barrier Cream

Askina Dressil Heel

Kufřík pro léčbu 

dekubitů

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

Další informace naleznete on-line na braunoviny.cz



S osvětou o prevenci 
je třeba jít za brány nemocnice

Vrchní sestra kliniky Bc. Ivana Witová 
uvedla, že cílem akce bylo zvýšit pově-
domí veřejnosti o dekubitech a vysvětlit 
nejen, jak vznikají, ale také upozornit 
na preventivní opatření. „Kvalitní ošet-
řovatelskou péčí i přímým působením 
na laickou veřejnost chceme snížit pro-
cento výskytu proleženin, zejména jejich 
vyšších stupňů. Naše fakultní nemocni-
ce přijala v loňském roce 565 pacientů 
s dekubitem, což činí 46,6 % z celkového 
počtu pacientů s dekubity. Proleženiny 
u těchto lidí vznikly již doma nebo v ji-
ném zařízení a rodinní příslušníci si často 
vznikajícího defektu nevšimli. Pokud se 
podaří snížit výskyt dekubitů i o nepatr-
ný počet, zmenšíme tím utrpení pacientů 
i náklady na zdravotnickou péči,“ doplni-
la Bc. Witová. 

Ranám je třeba předcházet
„Naše nemocnice se k této výzvě při-
pojuje již potřetí. V anketě, kterou jsme 
uspořádali, se ukázalo, že lidé mají zájem 
dozvědět se o prevenci více, a my víme, 
že je potřeba jít za brány nemocnice,“ 

popisuje Mgr. Nina Mullerová, která spolu 
s Ivanou Witovou stála u zrodu samot-
ného nápadu. „Dekubity mohou vznikat 
i v domácím prostředí a lidé se o ně za-
čnou zajímat až ve fázi, kdy nějakou ránu 
objeví. My ale víme, že je potřeba lidi 
naučit těmto ranám předcházet,“ dodává.  

Většina oslovených se už s dekubity 
setkala
Sestry celkem oslovily 195 osob různého 
pohlaví a věku, převládala starší po-
pulace, a 153 z nich edukovaly. Ostatní 
oslovení zájem o informace neměli. Při 
rozhovorech se sestry také zajímaly, zda 
oslovení návštěvníci centra vědí, kde jim 
s péčí o osobu blízkou mohou pomo-
ci. Zájemcům byla k dispozici sociální 
pracovnice, která poskytovala konkrétní 
i obecné informace z oblasti sociální 
péče. Na otázku, co je proleženina, odpo-
věděla většina dotazovaných, tedy 95 %, 
správně. S proleženinou se lidé setkali 
zejména v nemocničním prostředí. Bylo 
tedy možné oslovené informovat o tom, 
kde dekubity nejčastěji vznikají, jak určit 
jejich stupeň a především jak předcházet 
jejich vzniku. Prevence proleženin byla 
rozdělena do pěti okruhů: polohování, 
vhodné prostředí, osobní hygiena, výživa 
a včasná mobilizace a rehabilitace. Sestry 
měly pro tuto akci k dispozici poloho-
vací lůžko s antidekubitární matrací, 

polohovací pomůcky, kompaktní mobilní 
zvedák a „pacienty“ z řad dobrovolníků. 
Díky téměř kompletnímu vybavení mohly 
veřejnost seznámit s tím, jak probíhá 
polohování pacienta v nemocničním 
prostředí. Řadu zájemců zajímala i cena 
polohovacího lůžka. Dále byly k dispozici 
různé informační letáky k dané proble-
matice, ochutnávka nutričních doplňků, 
vlhké materiály hojení ran k lokálnímu 
ošetření proleženin a ukázky speciální 
obuvi pro diabetiky. 

Snad to nebudu nikdy potřebovat 
Většina osob (90 %), které se zastavily 
u stánku, se dlouhodobě stará o svého 
blízkého nebo o něj v minulosti pečovala. 
Problematika dekubitů a péče o imobil-
ního pacienta jim tedy nebyla neznámá. 
U jedné pečující ženy byl zaznamenán 
i pocit frustrace z nedostatku podpory 
a pomoci ze strany státu, které by byly 
určeny pro dlouhodobě pečující. Část 
těch, kterým nebyla problematika de-
kubitů neznámá, předpokládala, že akce 
je sbírkou a chtěli přispět. Při nabídce 
ukázky polohování se někteří návštěvníci 
aktivně zapojili, ale jiní zájem neprojevili 
a odcházeli s tím, že to snad nikdy nebu-
dou potřebovat. Akce však byla v obec-
ném měřítku velmi úspěšná a lidé ocenili, 
že zdravotníci přišli přímo mezi ně.  

Návštěvníci obchodního centra měli možnost 
získat informace o dekubitech. V rámci 
Světového dne Stop dekubitům, který jsme si 
připomněli 19. listopadu, sestry z II. interní 
kliniky Fakultní nemocnice Plzeň pro širokou 
veřejnost připravily v obchodním centrum 
Area Bory vzdělávací akci týkající se této 
problematiky.

bRAuNOv INy .Cz

Jana Formánková, Dis. 
Divize OPM
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Urimed® Cath + Uro-Tainer®     
Řešení pro permanentní katetrizaci

Permanentní katetrizace močového měchýře je jedním ze způsobů derivace moči. 
Spočívá v dlouhodobém zavedení katetru do močového měchýře z důvodu retence nebo 
inkontinence moči. Společnost B. Braun Medical uvedla na podzim 2015 na trh v České 
a Slovenské republice permanentní močový katetr ze 100% silikonu Urimed Cath. Tento 
nový produkt v kombinaci s proplachovým systémem Uro-Tainer zajišťuje jedinečné řešení 
pro prevenci a léčbu inkrustací a močové infekce.

Zavedení permanentního močového 
katetru indikuje lékař z různých důvo-
dů (obstrukce močových cest, poranění 
dolních cest močových, po urologických 
operacích). Může být indikováno na pře-

chodnou dobu nebo jako trvalé řešení 
stavu pacienta. Při dlouhodobé katetrizaci 
je pacient ohrožen řadou komplikací, 
např. infekcí močových cest, vznikem 
inkrustací či neprůchodností katetru.

K permanentní katetrizaci jsou nejčas-
těji používány katetry typu Foley. Nový 
produkt Urimed Cath je vyrobený ze 
100% silikonu, je velmi jemný, hypoa-
lergenní a šetrný ke tkáním. Jeho povrch 
není opatřen potahem, proto má relativně 
široký průsvit i nižší tendenci k tvorbě 

inkrustací a k neprůchodnosti.
Ze silikonu lze procesem extruze (vy-

tlačování) vyrobit katetr s relativně tenčí-
mi stěnami a širším lumen při stejném 
vnějším průměru. Výsledkem je, že díky 
širšímu vnitřnímu průsvitu je i při men-
ším vnějším průměru silikonových ka-
tetrů typu Foley (stupnice dle Charrièra) 
odtok moči a vyplachování účinnější. 

Permanentní katetry z bezbarvého 
100% silikonu jsou určeny ke standardní 
derivaci moči a k pooperační péči. Kate-

Mgr. Olga Panenková 
Divize OPM

     Safety Conceptssss
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Ureofix® 112 Plus

Ureofix® 500

Urimed B´Bags

Uro-Tainer®

Permanentní cévkováníurimed® Cath

try řady Urimed Cath mají rtg-kontrastní 
hrot i tělo.

U pacientů se zavedeným permanent-
ním katetrem je nezbytná důkladná péče 
o katetr. Zde má nejdůležitější úlohu ošet-
řující personál, který pacienty edukuje 
ve správné péči o močový katetr. Jejím 
základem je důsledná hygiena genitálu 
a okolí. 

Doporučeno je také sledování a udr-
žování průchodnosti katetru, aby se 
moč neměstnala v močovém měchýři 
a nedocházelo ke zbytečným komplika-
cím. K tomu je určen poplachový systém 
Uro-Tainer®. 

Uro-Tainer je sterilní jednorázový 
systém připravený k přímému použití. 
Významnou měrou omezuje tvorbu krys-

talů, riziko močové infekce a frekvenci 
výměny katetrů.

Kombinace produktů Urimed® Cath 
a Uro-Tainer® je nejen jedinečným řeše-
ním pro permanentní močovou katetri-
zaci, ale hlavně pacientům zajišťuje větší 
komfort, a tím zlepšuje kvalitu jejich 
života. 

Latex-Free
PvC-Free

Řada Urimed® Cath
Různé indikace roztoků 
používaných v systému 

Uro-Tainer®

Nelaton 12–24 CH
katetr první volby, 

vhodný pro muže i ženy

 Tiemann 12–20 CH
usnadňuje katetrizaci 

u mužů

Duofour 16-24 CH
třetí kanál umožňuje 
vyplachovat krevní 

koagula a zbytky tkání 
po operacích prostaty

 Suby G 
(kyselina citronová 3,23%)
pravidelné preventivní 
proplachování umož-

ňuje předcházet tvorbě 
inkrustací a zabránit 

neprůchodnosti katetru

Chlorid sodný 
(NaCl 0,9%)

fyziologický roztok se 
doporučuje k vyplacho-
vání buněčného detritu 

a hlenu, princip působení 
je čistě mechanický



Aesculap® 

EinsteinVision® 2.0

Ještě chytřejší a komfortnější 
3D laparoskop

 �  Unikátní systém bez potřeby sterilizace

 � Kompaktní systém laparoskopu a kamerové hlavy 

 � Výrazně menší a lehčí kamerová hlava

 � Otáčení obrazu pro lepší orientaci v operačním poli

 � Možnost použití bez robotického ramene

 � Vhodný také pro miniinvazivní zákroky v urologii

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

Aesculap je registrovaná obchodní značka Skupiny B. Braun

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

NOvá 
GENERACE
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Před aplikací protřepat, nemíchat…
Argogen spray je prostředek, který pre-
zentuje výše popsaná pozitiva, pro mno-
hostranné použití v ošetření akutních 
i nehojících se ran. Výhodou Argogenu je 
antimikrobiální efekt, použití bez nutnos-
ti sekundárního krytí u povrchových ran 
bez exsudace, sprejová forma aplikace 
určená na spodinu rány i do okolí, užití 
pro více pacientů s minimální možnos-
tí kontaminace, dezinfekce obalu a již 
zmíněná rychlost a snadná aplikace. 
Křemičitá prášková substance s obsahem 
3 % ionizovaného stříbra má tendenci 
k vysoušení rány a ulpívá na vlhkém 
i suchém povrchu.

Indikace Argogenu a interval převazu
Indikaci primárního léčebného prostřed-
ku je možné rozdělit do několika skupin: 
povrchové rány bez sekrece a s nízkou 
exsudací, drobné rány vzniklé v domácích 
podmínkách nebo při různých mimopra-
covních aktivitách, záděry v okolí nehtů, 
macerace v okolí ran, ošetření invaziv-
ních vstupů, specifické lokality s proble-
matickou fixací, ale i mnohé další. Inter-
val převazů je závislý na etiologii rány, 
sekreci, použití sekundárního krytí nebo 
kombinaci s dalšími primárními materiá-
ly. Mezi ně patří například neadherentní 

mřížky, obvazy s aktivním uhlím (bez 
stříbra), polymery nebo filmové krytí. 

Argogen a ischemické léze
Obvazem první volby se stal Argogen 
u pacientů s hypoperfuzí a s následnými 
lézemi s lividním a cyanotickým kolori-
tem. Podle objektivního nálezu cévní pří-
činy se lokální známky ischemie prezentují 
v různých lokalitách. Nejčastěji začínají 
na prstech dolních, ale i horních konče-
tin s rychlým vývojem vzniku nekrózy. 
Výběr krytí se zaměřuje na redukci rizika 
gangrény s tendencí k vysoušení. Zvláště 
v chirurgické praxi se již léta na tyto léze 
doporučuje Framykoin pulvis, kde obsah 
neomycinu a bacitracinu ne vždy pokryje 
patogenní nález v ráně. Rovněž prášková 
substance není schopna se na suchém nek-
rotickém povrchu udržet. Z těchto důvodů 
lze o jeho účinnosti u takto závažných 
a progredujících ran polemizovat. Argogen 
spray při této etiologii splňuje antiseptický 
efekt včetně vysoušení poškozené lokali-
ty, a tím podporuje účelnou mumifikaci 
prstů a lézí v dalších oblastech. Ischemické 
rány se projevují silnou nepřerušova-
nou bolestí, s výraznými atakami bolesti 
zvláště po převazu. Aplikace na ischemic-
kou oblast včetně meziprstí je bezbolestná 
a Argogen zůstává na povrchu po dobu ně-
kolika dnů. Klinická praxe předkládá zku-
šenosti pacientů, kteří pro bolest odmítali 
zakrytí ischemické lokality různými typy 
terapeutických materiálů a sekundárního 
krytí a preferovali ošetření Argogenem 
s lehkým zakrytím rukávcovým návlekem. 

Argogen a ošetření pacientů 
v intenzivní péči
Progrese iritační dermatitis nebo popále-
niny prvního stupně vzniklé delším půso-
bení antiseptických roztoků na operačním 
sále jsou další indikací pro aplikací Argo-
genu. Použití spraye v okolí invazivních 
vstupů jako je perkutánní gastrostomie, 
epicystostomie, tracheostomie má preven-
tivní charakter, ale zajistí i erytém, mír-
ný zápach nebo sekreci při nedostatečně 
zvoleném ošetření invazí. V oblastech, 
kde je náročná nebo nepraktická aplikace 
sekundárního krytí včetně fixace, jako 
jsou uši, nos, skrotum a jiné, představuje 
Argogen spray řešení problému.

Závěr
Pro velké spektrum využití se Argogen 
spray může stát součástí domácí lékár-
ničky nebo prostředkem na dovolenou 
k ošetření povrchových poranění. V kli-
nické praxi si získává stále větší oblibu 
pro svoji jedinečnost a praktické použití 
ve formě spreje. Prodejní cena je vyváže-
na množstvím jednotlivých aplikací. 

Škála primárního krytí určená k hojení ran se rok od roku rozrůstá. Pro zdravotníky, kteří 
nejsou odborníky v hojení ran, nastává z těchto důvodů problém v určení správné indikace, 
a proto raději zůstávají u standardního menšího „souboru“ materiálů. Specialisté ve wound 
managementu se naopak setkávají se situací, kdy je v jedné generické skupině k dispozici 
i deset podobných materiálů od různých výrobců. Oprávněně pak vítají každý nový nabízený 
prostředek, který by svou originalitou mohl doplnit spektrum terapeutických možností a byl 
dalším kamenem do mosaiky lokální léčby ran. Jedním z faktorů, který může kladně ovlivnit 
rozhodnutí ošetřujícího, kromě léčebného účinku, je i aplikační forma. Zde kromě praktických 
důvodů svoji úlohu hraje časový faktor snadné a rychlé aplikace. 

Markéta Koutná 
KARIM a Interní oddělení Strahov, 
1. LF UK a VFN Praha

Argogen spray v klinické praxi
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Train the trainers   
Simulační výuka v anestezii a intenzivní péči 
pod vedením renomovaných lektorů 

Čtyřdenní workshop pro trenéry simu-
lačních metod pořádá Aesculap Akade-
mie společně s divizí Hospital Care již 
začátkem příštího roku a na jeho pří-
pravě spolupracuje právě s Dr. Rallem. 
Druhým přednášejícím bude prim. 
MUDr. Michal Stern z Fakultní ne-
mocnice Královské Vinohrady, který 
se s účastníky podělí o své zkušenosti 
spojené s pořádáním simulačních kurzů 
v rámci pavilonu B. Braun Dialog. Účast 
obou přednášejících doplní svou prezen-
tací i klinický psycholog. Workshop je 
rozdělený do dvou částí a bude se konat 

v termínech 21.–22. ledna 2016 (1. část) 
a 17.-18. března (2. část). Akce je určena 
trenérům simulačních metod v intenzivní 
péči a anesteziologii, které se i v České 
republice stávají běžnou součástí pregra-
duální i postgraduální výuky zdravotní-
ků. Součástí odborného programu bude 
nácvik simulačních metod, vedení teamu 
při simulaci, sdílení zkušeností, psy-
chologický výcvik, nácvik na pracovišti 
a následná zpětná vazba.  

InPASS vychází ze skutečnosti, že 
i lékaři jsou jen lidé, kteří mohou dělat 
chyby. Nicméně omyly v medicíně, 
zejména operační a akutní, ohrožují 
bezpečnost pacienta a patří mezi deset 
příčin nejčastějšího úmrtí nemocných. 

Bezpečí svých pacientů může lékař a celý 
zdravotnický team ovlivnit i nácvikem 
řešení určité situace či tréninkem vy-
brané metody, stanovením standardních 
postupů, pomůcek a zavedením např. tzv. 
„check listu“ pro akutní situaci. Ideálním 
místem pro trénink ovšem není operační 
sál či jednotka intenzivní péče, ale simu-
lační centrum. Využijte tedy posledních 
několik míst. 

Aesculap Akademie, vzdělávací instituce koncernu B. Braun, se ve svém školicím centru B. Braun Dialog 
věnuje i přípravě projektů věnovaných simulačním metodám. V roce 2016 bude poprvé spolupracovat 
s Institute for Patient Safety (InPASS) a jeho zakladatelem a ředitelem Dr. med. Marcusem Rallem. 
Dr. Rall působí především v německy mluvících zemích, kde je vyhledávaným odborníkem na řešení otázky 
bezpečnosti pacientů. Dr. Rall je považován za „gurua“ simulačního výcviku, a tak lze předpokládat, že 
workshop spojený s jeho jménem bude výjimečnou událostí.  

redakce Braunovin
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Odkaz pro přihlášení  
naleznete na webu 

Aesculap Akademie.
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RNDr. Martin Kalina, Ph.D, MBA 
manažer Aesculap Akademie

Club Aesculap Akademie   
Nové benefity pro účastníky vzdělávacích kurzů

Členy Clubu Aesculap Akademie se 
zájemci stávají automaticky při registra-
ci do vzdělávacích kurzů na webových 
stránkách přes aplikaci „Moje akademie“. 
Tím získávají přístup k informacím o no-
vinkách, trendech, plánovaných vzdělá-
vacích kurzech v Čechách na Slovensku, 

ale nově i v zahraničí, členové klubu 
jsou oslovováni přednostně s nabídkou 
nových vzdělávacích akcí a zároveň mají 
i možnost stáhnout si vybrané materiály 
z absolvovaných kurzů. 

Cílem klubu je také nabízet zdravot-
níkům možnost získání zajímavých od-
borných informací. Například s pracovní 
skupinou Aesculap Akademie Bezpečnost 
personálu dáváme dohromady řadu pre-
ventivních informací nebo ve spolupráci 
s německou centrálou připravujeme mezi-
národní platformu pro sdílení odborných 

zkušeností lékařů. 
V neposlední řadě je cílem Clubu 

Aesculap Akademie vzájemná komunika-
ce s účastníky našich vzdělávacích akcí. 
Abychom umožnili dialog se zdravotní-
ky, připravujeme v brzké době například 
spuštění facebookové stránky Aesculap 
Akademie CZ/SK. Aktivní oboustrannou 
komunikací chceme docílit například i více 
personalizovanou nabídkou našich kurzů.

Uvítáme od vás jakékoliv návrhy či ná-
pady pro rozvoj Clubu Aesculap Akademie 
(aesculap-akademie@bbraun.com). 

Aesculap Akademie každoročně uspořádá přibližně 250 vzdělávacích kurzů po celé České 
republice i na Slovensku, jimiž projde kolem osmi tisíc zdravotníků. Tento zájem nás velmi 
těší. Naším cílem je nabízet účastníkům těchto akcí kvalitní edukační obsah i servis spojený 

s průběhem kurzu. Chceme jim také přinášet další benefity, které může Aesculap Akademie díky svému 
know-how nabídnout. Proto jsme v září spustili společně s novými webovými stránkami i tzv. Club 
Aesculap Akademie. 

Krizové stavy v anestezii – simulační workshop
26. ledna 2016  |  12. února 2016  |  24. února 2016 
B. Braun Dialog  |  Praha 8

Krizové stavy v intenzivní péči – simulační workshop
27. ledna 2016  |  11. února 2016  |  23. února 2016 
B. Braun Dialog  |  Praha 8

Pořádá Aesculap Akademie Zlatý partner 
vzdělávacího centra B. Braun Dialog

Zlatý partner 
vzdělávacího centra B. Braun Dialog

Simulační kurz 
Život ohrožující stavy v ošetřovatelství
9. února 2016  |  B. Braun Dialog  |  Praha 8

Pořádá Aesculap Akademie  
ve spolupráci se smluvními zařízeními



Mgr. Andrea Čapková
project manager, Sculpture Line

Skupina B. Braun vyhlásila v říjnu soutěž na návrh umělecké-
ho díla, které by zdobilo vstup do nově otevřené multifunkční 
budovy B. Braun Dialog na pražské Bulovce. Moderní budova 
z dílny známého architekta Ivana Kroupy, který je například 
autorem Centra pro současné umění DOX v pražských Holešovi-
cích, v sobě pojí funkčnost i krásu. Umělecké dílo, které budovu 
v příštím roce dotvoří, může mít dle soutěžního zadání dekora-
tivní nebo praktický účel. Především by však mělo akcentovat 
poslání komplexu, jenž zastřešuje vzdělávací a tréninkové cent-
rum Aesculap Akademie, dialyzační středisko B. Braun Avitum 
a specializované ambulance pro nefrologicky nemocné pacienty. 
Celá soutěž probíhá pod patronací sochařského festivalu Sculp-

ture Line, který v průběhu letošního léta vystavil v ulicích Prahy 
přes dvacet instalací od šestnácti českých i zahraničních autorů. 

Z návrhů, které na adresu Skupiny B. Braun do konce listopa-
du přišly, byly do užšího kola vybrány dva koncepty. Prvním je 
keramické Sofa výtvarnice Alexandry Koláčkové. Sama autorka 
ke svému návrhu říká: „Keramické sofa zářivých barev je z este-
tického hlediska výrazným akcentem na pozadí střídmé funkční 
monochromatické architektury zdravotnického zařízení. Věřím, 
že sofa bude mít na návštěvníky i psychoterapeutické účinky, 
zaujme na chvíli pozornost a rozptýlí myšlenky lidí spoutaných 
starostmi a úzkostmi spojenými s nemocí. Navíc tento artefakt 
plní i svou praktickou funkci krátkodobého sezení při čekání, 
které je spojeno s návštěvou nemocnic.“ 

Sofa z vysokopálené šamotové hlíny je samotnou esencí 
tvorby Alexandry Koláčkové, pro kterou je typická barevnost 
a hravost. 

Druhým vybraným návrhem je plastika studentů Ústavu ar-
chitektury Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně 

Plastika
pro budovu B. Braun Dialog – vybrat ji můžete vy 

bRAuNOv INy .Cz

28   |   d O t e k y  u m ě n í

Plastika s názvem Dialog studentů Ústavu architektury Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně 

Alžběty Krbylové a Juraje Horňáka
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kam  
NA ZAJÍMAVÉ  
VÝSTAVY

Tipy na zajímavé výstavy vám přináší

PRAHA 
Art & Event Gallery Černá labuť | Jiří Hauschka – Vernisáž (do 29. 1.) www.cernalabut.cz

Galerie Václava Špály | Jaroslav Valečka – Stíny Sudet (do 24. 1.) www.spalovka.cz

Era svět | Ivana Štenclová – Moment (do 29. 1.)  
https://prostor.erasvet.cz/akce/moment#kalendar 

Centrum současného umění DOX | SKVĚLÝ NOVÝ SVĚT (do 25. 1.)  
www.dox.cz

Sofa Alexandry Koláčkové je nyní vystaveno 
před budovou. Pokud v soutěži zvítězí,  

zůstane na tomto místě trvale

bRAuNOv INy .Cz

Alžběty Krbylové a Juraje Horňáka. Plastika s názvem Dialog 
pracuje s procesy, které se dějí přímo v budově. První prezen-
tuje dialog – obohacující výměnu informací, která zde probíhá 
v rámci vzdělávacích programů, druhým je ještě podstatnější 
výměna, jež představuje krevní oběh a s ním pracující dialýzu. 
A právě krevní oběh se stal základním motivem studentské 
plastiky, která vychází ze struktury cévního systému. 

Do hlasování o finálním výběru díla se rozhodla Skupi-
na B. Braun zapojit i své zaměstnance, partnery 
a spolupracovníky. Ti mají možnost až do konce 
kalendářního roku vyjádřit svoji podporu jedno-
mu z návrhů na recepci sídla firmy, kde jsou také 
vystaveny prezentace obou konceptů. Výsledky 
soutěže budou známy na začátku příštího roku.    

Academia Hygieia
Dezinfekce obecně, dezinfekce podlah, ploch, povrchů  
10. února 2016 | B. Braun Dialog | Praha 8

Pořádá Aesculap Akademie 
ve spolupráci s FN v Motole

Zde hlasujte 

pro jeden 

z návrhů

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
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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
ventily proGAv® a proSA
Nejnovější technologie zkratů 
pro léčbu hydrocefalu 

Práce sestry na úseku domácí péče
II. běh certifikovaného kurzu akreditovaného MZ ČR
 

březen–červen 2016  |  Praha

Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními

Nutriční podpora pacientů
Certifikovaný kurz akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR 

 

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.



www.bezpecnostpersonalu.cz nyní i ve vašem mobilu 

Informace, doporučené postupy, skutečné příběhy a mnoho 
dalšího naleznete na webu www.bezpecnostpersonalu.cz 

 Poranění ostrými předměty 

 Příprava, ředění a podávání léčiv 

 Hygiena a dezinfekce rukou 

 Rizika profesionální nákazy 

 Násilí ve zdravotnictví

Záleží nám na zdraví nejen pacientů, ale i zdravotníků.
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