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Konference se konala v#Tábo$e ve dnech 13.–15.#$íjna

verzních metod v!lé"b# obezity. 
Ve spolupráci s!$eskou spole"-
ností pro aterosklerózu se stal 
sou"ástí konference také blok 
dyslipidémie a!obezita, zam#%e-
n& na novinky v!terapii dyslipidé-
mií, a!blok $eské hepatologické 
spole"nosti s!tématem obezity 
a!jaterních onemocn#ní. Sou"ás-
tí konference bude i slavnostní 
uvedení nového antiobezitika na 
"esk& trh,“ %ekl.

Konference pak ukázala, jak 
se rozvíjejí technická %e'ení obe-
zity – byla p%edstavena %ada 
technick&ch novinek, pojmeno-
vávají se rizikové faktory nov&ch 
metodik, rozvíjí se farmakotera-
pie i!psychoterapie a!zd(raz)uje 
se nutnost prevence. 

P!i pé"i o#obézního 
pacienta je nutné myslet 
i#na psychiku
V!sekci zdravotnick&ch pracovní-
k( neléka%sk&ch profesí se letos 
diskutovala p%edev'ím tato té-
mata: obezitologická ambulance 
a!kompetence nutri"ního tera-

peuta; poopera"ní pé"e u!obéz-
ního pacienta; pot%eby obézních 
pacient(; role fyzioterapeuta p%i 
lé"b# obezity; v&zkum a!varia. 

Sestry z!chirurgick&ch pra-
covi'* p%edná'ely, jak nejefek-
tivn#ji pe"ovat o! pacienty po 
bariatrické operaci, nechyb#la 
ani problematika hojení ran. V#t-
'inou p%edná'ek prolínala i!pé"e 
o!psychické pot%eby pa cient(, 
ale i! p%ipomenutí toho, jak je 
pé"e o!obézního pacienta fyzic-
ky náro"ná. Pro v'echny p%ítom-
né byla p%ínosná p%edná'ka nu-
tri"ní terapeutky o!tom, jak za-
bezpe"it reduk"ní dietu pacient( 
p%i hospitalizaci, jak je motivovat 
pro zdravé stravování a!zdrav& 
+ivotní styl v!domácím prost%edí. 

V'ichni si uv#domují, jak 
úzce souvisí obezita s! diabe-
tem. V!této problematice mají 
neléka%i, nejen interní sestry, 
ale i!ses try v!diabetologii, spo-
le"n& cíl a!musejí ladit své po-
stupy. V!sekci neléka%( nechyb#l 
ani sociologick& v&zkum preva-
lence obezity romské populace 

v! Jiho"eském kraji. P%ínosn& 
byl i!blok o!d#tské obezit#, kter& 
ukázal, +e s!bojem proti obezit# 
je t%eba za"ít u+ v!d#tském v#ku, 
+e je pot%eba posílit prevenci, 
uv#domit si úlohu zdravotník( 
v!ambulancích, úlohu edukace 
a!znalosti sociálních souvislostí 
a!psychologie.

U!nás je u+ tradicí, +e o!p%ed-
ná'ky, které zaznívají v!neléka%-
ské sekci, je zna"n& zájem i!ze 
strany léka%(. To platilo i!zde. Zá-
jem v'ak byl oboustrann& a!po-
tvrdil to, co v!úvodu konference 
zazn#lo jako p%ání: Posílit mul-
tioborov& p%ístup k!%e'ení pro-
blému zvaného obezita. 

Hostem konference byla 
také prezidentka $AS 
PhDr. Martina ,ochma-

nová, MBA, která akci zahájila 
p%edná'kou Aktuální proble-
matika sester z!pohledu $AS. 
V!ní zmínila náro"nost profese, 
vytí+enost sester, platové pod-
mínky, nedostatek pomocného 
personálu i!sou"asnou p%ipra-
vovanou zm#nu ve vzd#lává-
ní. P%edná'ka se dle o"ekávání 
setkala s!mimo%ádn# kladn&m 
ohlasem. 

První "ást odborného progra-
mu zahájila Mgr. Martina ,opíko-
vá s!p%edná'kou s!názvem Far-
makologistika v!ÚVN. Na základ# 
praktick&ch zku'eností p%edsta-
vila organiza"ní schéma nové-
ho pracovi't# Farmakologistiky, 
posloupnost krok( v rámci toku 
lé"iv i kontroly stavu zásob lé-
"iv v"etn# ulo+ení, které je vel-
mi dob%e propracovan&m systé-
mem jak v!prevenci p%ed medi-
ka"ním pochybením,!tak!i!%e'e-
ním náklad( na lé"iva. 

Nám#stkyn# pro neléka%ská 
zdravotnická povolání V'eobec-
né fakultní nemocnice v! Pra-
ze Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., 
MHA, navázala na dal'í úska-
lí, které s!sebou o'et%ovatelská 
profese p%iná'í, a!to je nár(st ad-
ministrativy. Její p%edná'ka s!ná-
zvem O'et%ovatelská dokumen-
tace – návrh na zm#ny v!praxi 
analyzovala mo+nosti elimina-
ce jednotliv&ch "ástí o'et%ova-
telské dokumentace opírající se 
o!sou"asnou legislativu a!je také 
podkladem pro dal'í jednání ke 
zm#n# vyhlá'ky ". 98/2012 Sb., 
o!zdravotnické dokumentaci. 

Vrchní sestra Kliniky infek"-
ních nemocí 1. LF UK a!ÚVN Mgr. 
Ivana Koudelková se ve své pre-
zentaci Komplexní pé"e o!pacien-
ty s!infekcí zam#%ila na prevenci 
a!sní+ení rizika infekce spojené se 
zdravotní pé"í. Zd(raznila vyu+ití 
pom(cek se systémem Super Sa-
fety, mo+nosti pou+ití nov&ch skó-
rovacích systém( v!praxi, nap%. 
VIP Score, Quick SOFA Score, 
Early Warning Score, manage-
ment i.v. vstup( v"etn# rozvoje 
PICC t&mu v!ÚVN. V!záv#ru pak 
zmínila nácvik pracovních postu-
p( Biohazard t&mu v!p%ípad# po-

dez%ení na vysoce nebezpe"nou 
nákazu. 

Náro"nost zaji't#ní návaz-
né pé"e o!pacienty s!pot%ebou 
um#lé plicní ventilace podrob-
n# p%edstavili Petra T(mová 
a! Miroslav Vosáhlo z! KARIM 
ÚVN v!p%edná'ce Jaké je to po-
prvé s!domácí plicní ventilací. 
P%edná'ka byla p%ínosem pro 
v'echny, kte%í o!takto posti+ené 
pa cienty pe"ují a!%e'í jejich pro-
pu't#ní do domácího o'et%ová-
ní. Vybavení pacienta a!edukace 
rodiny v!pé"i o!jejího rodinného 
p%íslu'níka je velmi náro"ná ne-
jen z!ekonomického, ale i!z od-
borného hlediska. P%edná'ka 
nastínila kroky jednotliv&ch fází 
a!poukázala na úskalí, nutné ná-
le+itosti i! "asovou náro"nost 
procesu %e'ení od n#kolika dn( 
a+ po n#kolik m#síc(. 

Cvi"ení traumaplánu: 
zdravotníci v#roli pacient$
Nikdo z!nás si ur"it# nep%eje a!ni-
kdy nep%ál b&t sv#dkem "i p%í-
m&m ú"astníkem hromadného 
ne't#stí. Na konferenci jsme se 
v'ak jimi v'ichni na chvíli sta-
li v!p%edná'ce Bc. Hany Olivy 
a!Luboslava Trok'iara z! KARIM 

V#ÚVN se op%t diskutovalo 
o#kvalit% a#bezpe"í v#praxi
PhDr. Ilona Plevová, Ph.D., Mgr. Lenka Gutová, MBA,  
Pracovní skupina pro kvalitu o"et#ovatelské pé$e %AS 

Pracovní skupina pro kvalitu o!et$ovatelské pé%e &eské 
asociace sester (&AS) s#p$edsedkyní Mgr. Lenkou 
Gutovou, MBA, která je sou%asn' nám'stkyní $editele 
pro neléka$ské zdravotnické profese a#$ízení kvality 
zdravotní pé%e Úst$ední vojenské nemocnice – Vojenské 
fakultní nemocnice (ÚVN) v#Praze, uspo$ádaly ve %tvrtek 
13.#$íjna 2016 v#Kongresovém centru ÚVN ji( druh) ro%ník 
multioborové konference pro zdravotnické pracovníky 
s#názvem Kvalita a#bezpe%í v#praxi II.
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ÚVN s! názvem Traumaplán – 
zku"enost figuranta. Sd#lení 
pojednávalo o!ka$doro%ní akci 
 PRA&SKÁ!155, která je organi-
zována jako Learning by  Doing 
(systém v'uky spo%ívající v!mo$-
nosti zdravotníka vyzkou"et si 
roli pa cienta). V!jeho rámci jsme 
byli vta$eni do reality hromadné-
ho ne"t#stí autentick'mi sním-
ky a!velmi p(esnou demonstra-
cí místa ne"t#stí. Auto(i se nám 
sna$ili p(iblí$it pocity ú%astník) 
nehody!– i!kdy$ se jednalo jen 
o!*guranty a!ne"t#stí bylo jen 
cvi%ením v!rámci traumaplánu, 
bylo velmi realistické a!u mno-
h'ch navodilo stísn#né a!velmi 
nep(íjemné pocity úzkosti.

P(edná"ka s!názvem P(íklady 
dobré praxe – kazuistika Micha-
la Jiránka z!Fokus Mladá Bole-
slav, z. s., odleh%ila dramati%nost 
p(edchozí p(edná"ky, ale neza-
dala si s!ni%ím v!její vá$nosti. P(í-
padová studie byla zam#(ena na 
klienta se schizofrenií a!jeho za-
%len#ní do b#$ného $ivota.

Pro praxi, které p(edchází 
vzd#lávání neléka(sk'ch zdra-
votnick'ch pracovník), jsou vel-
mi p(ínosné také práce student) 
o"et(ovatelství. V!rámci konfe-
rence zazn#la sd#lení student) 
doktorského studia a!odborné 
asistentky Mgr. Evy Hlavá%ko-
vé,!Ph.D., z!Fakulty zdravotnic-
k'ch studií Univerzity Pardubi-
ce, kte(í p(isp#li hned t(emi p(í-
sp#vky. První p(ísp#vek se v#no-
val problematice vzd#lání a!v'-
chovy sester s!názvem Edukace 
sester – p(íklady dobré praxe 
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a! záv#ry v'zkum). P(ísp#vek 
v!rámci Evidence-based practi-
ce zji"+oval, kter' typ edukace 
v!rámci celo$ivotního vzd#lávání 
sester je nejú%inn#j"í. P(edná"ka 
P(íprava sester na poskytování 
paliativní pé%e byla zam#(ena 
na vzd#lávání student) o"et(o-
vatelství v!navazujícím magister-
ském studiu v!oblasti!paliativní 
pé%e a!p(iblí$ila velmi zajímav' 
koncept poskytování pé%e pa-
cient)m v! terminálním stadiu 
v!rámci p(ípravy student). Po-
slední p(edná"kou dopoledního 
bloku bylo sd#lení zam#(ené na 
d#ti. P(ísp#vek Kvalita o"et(o-
vatelské pé%e o%ima d#tí p(ed-
stavil pilotní projekt p(ípravy 
standardizovaného dotazníku 
v#nujícího se problematice za-
ji"t#ní kvality poskytované pé%e 
ve zdravotnick'ch za(ízeních pro 
d#tské pacienty. 

Základní pravidlo 
jak!se!ochránit: utíkej, 
schovej se, bojuj!
Odpolední blok konference byl 
v#nován kazuistikám v! rámci 
záva$n'ch ne$ádoucích udá-
lostí. Zahájily jej RNDr. Romana 
Mrázová, Ph.D., a!Ing. Veronika 
,trombachová z!Ústavu zdravot-
nick'ch informací a!statistiky -R 
p(edná"kou Systém hlá"ení ne-
$ádoucích událostí na centrál-
ní úrovni – aktuální informace, 
v!ní$ poslucha%e seznámily s!Ná-
rodním portálem – Systém hlá-
"ení ne$ádoucích událostí. 

Autentická a!velmi emotivní 
byla prezentace pplk. Ing. Ji(í-

ho Hájka, bezpe%nostního (e-
ditele ÚVN, Fyzická ochrana 
osob v!nemocni%ním prost(edí. 
V!rámci dvou *lmov'ch snímk) 
jsme byli vta$eni do bohu$el stá-
le %ast#j"í reality násiln'ch %in). 
První snímek se v#noval útoku 
agresivního pacienta (v!b#$né 
praxi to jsou i!jejich rodinní p(í-
slu"níci), druh' snímek byl za-
m#(en na teroristick' útok ví-
ce%lenn'ch skupin. Prezentace 
dávala návody, jak se v!dan'ch 
situacích zachovat podle zdán-
liv# jednoduchého pravidla: 
 UTÍKEJ,  SCHOVEJ SE, BOJUJ. 
Jen realita v"ak uká$e p(ipra-
venost na podobné situace. Ak-
téry *lmov'ch snímk) byli p(í-
slu"níci slo$ek Policie -R spo-
lu s Res cue t'mem Emergency 
ÚVN, *lmoví kaskadé(i spole%-
nosti Filmka!a!dal"í zam#stnanci 
nemocnice.

P(edná"ka Code Silver II.!– 
zm#na my"lení navazovala sv'm 
obsahem na p(edná"ku p(edcho-
zí. Autor p(ísp#vku Petr Karma-
zín, MBA, vrchní sestra Emergen-
cy ÚVN, se odkazoval na svou 
lo.skou prezentaci a! vysv#tlil 
kompetence t'mu TECC (Tactical 
Emergency Casually Care) a!Re-
scue Task Force v!rámci teroris-
tického útoku. Cílem je zkrácení 
%asu poskytnutí zdravotnické po-
moci pro posti$ené. 

O tom, $e i! b#$né %innos-
ti mohou vyústit do ne$ádoucí 
události, nás p(esv#d%ila p(ed-
ná"ka mana$era Odd#lení kva-
lity ÚVN Tomá"e Kelbicha Ne-
$ádoucí události – ponau%ení 

z!chyb. Sd#lení ukázalo, $e i!na-
p(íklad b#$né otev(ení soukro-
mého  e-mailu s!p(ílohou v!práci 
m)$e znamenat ztrátu dat celé-
ho zdravotnického za(ízení. Ni-
koli v"ak tehdy, jsou-li lidé p(i-
praveni. P(edná"ka mapovala 
r)zné oblasti poskytované pé%e, 
které mohou vyústit v!ne$ádoucí 
události, a!na jejich p(íkladu p(i-
nesla ponau%ení z!chyb. 

P(ísp#vky z! Thomayerovy 
nemocnice Praha Rodina vs. 
nemocnice autorky Bc. Sabiny 
,matové, DiS., a!Osoby v!nep(íz-
nivé sociální situaci bez bydli"t# 
autorky Lucie Fischerové nám 
nastínily, jak je n#kdy pro zdra-
votn# sociální pracovníky obtí$-
né vy(e"it situaci ve prosp#ch 
klienta, jeho rodiny i! zdravot-
nického za(ízení. 

Poslední p(edná"kou Multi-
disciplinární t'm paliativní pé%e 
v!ÚVN nám vrchní sestra Interní 
kliniky 1. LF UK a!ÚVN Mgr.!Vác-
lava Otcová p(iblí$ila komplex-
nost pé%e o! pacienta s! pot(e-
bou!paliativní pé%e, úskalí této 
pé%e, mo$nosti zaji"t#ní v"ech 
slu$eb, zdravotních i!sociálních, 
s!vyu$itím p(ání a!pot(eb nejen 
pacienta/klienta, ale i! jeho ro-
diny. Empatick' a!profesionál-
ní p(ístup v"ech zdravotník) 
v!t'mu je základem pro fungo-
vání takového t'mu. 

V! záv#ru konference pak 
Mgr.!Lenka Gutová, MBA, pod#-
kovala p(edná"ejícím a!zd)raz-
nila prosp#"nost p(íklad) dob-
ré praxe, ale i!kazuistick'ch se-
miná() ne$ádoucích událostí. 

Pam"# prochází srdcem
Mgr. Helena Michálková, Ph.D., redakce Florence 

Mezinárodní konference ke konceptu Smyslové aktivizace 
s#podtitulem Pam$% prochází srdcem se konala ve &tvrtek 
6. 'íjna 2016 v#Poslanecké sn$movn$ Parlamentu (eské 
republiky v#Praze.

mencí. V!úvodu jsme nahlédli 
do sv#ta %ísel: ve sv#t# $ije od-
hadem 46,8!mil. lidí s!demencí. 
V!-R $ije odhadem 152,7 tisíc 
t#chto osob a!odhad pro roky 
2020 %iní nár)st na 183 tisíc 
a!pro rok 2050 na 383 tisíc tak-
to nemocn'ch osob, co$ je dvoj-
násobek sou%asného po%tu.

Demence je de*nována jako 
syndrom, obvykle chronické 
nebo progresivní povahy, kde 
dochází k!poru"ení mnoha vy"-
"ích korov'ch funkcí. P(edná-
"ející p(ipomn#la, $e sou%ástí 
mozku je hipokampus a!amyg-
dala, které v'znamn# souvisejí 
s!chápáním pam#ti. Amygdala 
zpracovává emoce a!reakce na 
emocionáln# vypjaté události 

bylo potvrzeno nejen samotnou 
praxí dnes ji$ desítek geriatric-
k'ch za(ízení v!-R, ale také pi-
lotním v'zkumem. P(edná"ející 
z!Norska a!Kanady upozornily na 
rizika farmakologick'ch inter-
vencí a!vyzdvihly v'hody snahy 
vyzkou"et nejd(íve v"echny do-
stupné nefarmakologické postu-
py v!pé%i o!%lov#ka s!demencí.

Co neprojde srdcem, 
v!pam"ti nez$stane
První p(edná"ka s! názvem 
Smys lová aktivizace aneb Co 
neprojde srdcem, v!pam#ti ne-
z)stane Ing. Bc. Hany Vojtové 
z!Institutu Smyslové aktivizace 
se v#novala v'znamu SA v!pé%i 
o!%lov#ka s!onemocn#ním de-

poskytovatelé p(ímé pé%e a!rodi-
na hrají klí%ovou roli v!úsp#chu 
nefarmakologické intervence 
v!pé%i o!osoby s!demencí. 

V! rámci %eské praxe byla 
p(edstavena Smyslová aktiviza-
ce (SA) jako nefarmakologick' 
p(ístup, kter' v'znamn# pomáhá 
v!pé%i o!%lov#ka s!demencí, co$ 

Konference se zam#(ila na 
nefarmakologické inter-
vence, které hrají d)le-

$itou roli v!pé%i o!%lov#ka s!de-
mencí, nebo+ mohou zlep"it 
kvalitu $ivota t#chto osob, sní-
$it jejich útrapy a!vyvarovat se 
nevhodného pou$ití lék). Akce 
cht#la upozornit na to, $e práv# 


