XXI. Harrachovské
chirurgické dny
15. - 16. 6. 2017
Hotel Fit Fun

Harrachov
XXIV. Harrachovské
chirurgické dny
http://www.kongresharrachov.com

Harrachovské
sesterské dny
8. - 9. 10. 2020
Hotel Skláø
Harrachov

XXIV. Harrachovské chirurgické dny

Poznámky:

Harrachovské sesterské dny
Dva samostatné kongresy
jsou pod záštitou
MUDr. Richarda Lukáše, PhD.
generálního øeditele Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Odborný garant
prim. MUDr. Peter Hromádka
pøednosta chirurgického centra Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Termín konání: 8. - 9. 10. 2020
Místo konání: Hotel Skláø
Akce je garantována Èeskou chirurgickou spoleèností.
Sesterský kongres je zaøazen do celoživotního vzdìlávání sester.
Z dùvodu dodržování epidemiologických opatøení naøízených MZ,
organizátor upozoròuje na povinnost ochrany dýchacích cest ve vnitøních prostorách
( nošení roušek).

Kongresy poøádá
MUDr. Peter Hromádka, pøednosta chirurgického centra, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Mgr. Ladislava Kohoutová, vrchní sestra chirurgického centra, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Ing. Aleš Stránský, MBA, technický øeditel kongresu
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Poznámky:

Program:
Ètvrtek 8. 10. 2020
07.00 - 11.00 hod. Registrace úèastníkù
10.00 - 10.15 hod. Zahájení XXIV. Harrachovských chirurgických dnù
a Harrachovských sesterských dnù
10.20 - 17.45 hod. Odborný program
13.15 - 14.45 hod. Obìd
20.00 hod.
Spoleèenský veèer
Pátek 9. 10. 2020
07.30 - 09.00 hod. Snídanì
10.00 - 12.00 hod. Diskuse v kuloárech
12.00 hod.
Slavnostní zakonèení sympozií
11.00 - 14.00 hod. Pøedávání certifikátù
Diskuse vždy po skonèení bloku pøednášek v sekci,
k dispozici je projektor, poèítaè.
Žádáme pøednášející s ohledem na své kolegy
a možnost diskuze o dodržení èasového limitu.

Generální sponzoøi:
Mlýny Perner Svijany, s.r.o.
CarTec Liberec, BMW Liberec
Johnson & Johnson, s.r.o.
Partneøi:
SurgiCare, s.r.o.
Alwill Medical, s.r.o.
Stapro, s.r.o.
BMT Medical Technology, s.r.o.
Hartmann - Rico, a.s.
Medtronic
Fomei, s.r.o.
Olympus

Baxter Czech, s.r.o.
Aurovitas, s.r.o.
B.Braun Medical, s.r.o.

Všem firmám dìkujeme za spolupráci a podporu.
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XXIV. Harrachovské chirurgické dny

Poznámky:

Ètvrtek 8. 10. 2020
10.00 - 10.15 hod. Slavnostní zahájení XXIV. Harrachovských chirurgických dnù
10.20 - 17.45 hod. Odborný program
10.20 - 10.40 hod. Pøednášky expertù
Pøedsedající: prim. MUDr. Peter Hromádka
1. Je limitem kalendáøní vìk v plánované chirurgii? (20 min)
prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc., Chirurgická klinika, FN Královské Vinohrady

10.40 - 12.10 hod. Bøišní sekce
Pøedsedající: MUDr. Jiøí Škach
prim. MUDr. Peter Hromádka
1. Procalcitonin - klinické využítí v chirurgii (clinical utility in surgery) (10 min)
MUDr. Michal Fischer, JIP chirurgických oborù, KNL, a.s., (supported by Termo Fischer Scientific)

2. Appendicitis acuta (kazuistika) (10 min)
MUDr. Karolína Kocmanová, Chirurgické centrum, KNL, a.s.

3. Zastaralá ruptura bránice - chirurgické øešení a úskalí (15min)
MUDr. Ján Koscelánský, Chirurgická klinika MN Ústí nad Labem

4. Nový pohled na pravostranní hemicolectomii D3 lymfadenectomie - role Henleho trunku (10 min)
MUDr. Václav Salavec, Chirurgické centrum, KNL, a.s.

5. Naše zkušenosti s V.A.C. systémem (10 min)
Voborník T., Adámek J., Kašpar D., Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, Chirurgicko-traumatologické odd.

6. Správné zasíování, aneb herniaguru talk show (15 min)
MUDr. Jiøí Škach, Chirurgické centrum, KNL, a.s.

12.10- 12.25 hod. COFFEE BREAK
12.25 - 13.15 hod. Cévní sekce
Pøedsedající: MUDr. Alexandr Škaryd
1. UIA 2020 report (10 min)
MUDr. Alexandr Škaryd, Chirurgické centrum, KNL, a.s.

2. Moderní pøístup k AV shuntù (10 min)
MUDr. Veronika Petráková, Chirurgické centrum, KNL, a.s.

3. Varixologie v kostce (rubikové) (10 min)
MUDr. Michaela Krejbichová, Chirurgické centrum, KNL, a.s.

4. Cévní vstupy a jejich možnosti (10 min)
MUDr. Jan Adámek, Chirurgické oddìlení, Mladá Boleslav
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Generální sponzor

XXIV. Harrachovské chirurgické dny
13.15 - 14.45 hod. PØESTÁVKA NA OBÌD

14.45 - 16.15 hod. Hrudní sekce
Pøedsedající: doc. MUDr. Josef Vodièka, Ph.D.
MUDr. Jiøí Škach
1. Významné osobnosti spjaté s rozvojem tyreoidální chirurgie (15 min)
prof. MUDr. Josef Dvoøák, DrSc., MUDr. Michal Šnajdr, KKN Karlovy Vary

2. Diagnostikujeme a léèíme správnì retrosternální strumy? (10 min)
MUDr. Michal Šnajdr, prof. MUDr. Josef Dvoøák, DrSc., KKN Karlovy Vary

3. Akutní mediastinitida - diagnostika a léèba (15 min)
doc. MUDr. Josef Vodièka, Ph.D., Chirurgická klinika FN Plzeò

4. Øez, Port nebo Uniport? (10 min)
prim. MUDr. Peter Hromádka, Chirurgické centrum, KNL, a.s.

16.15 - 16.30 hod. COFFEE BREAK

16.30 - 17.45 hod. Trauma sekce
Pøedsedající: doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
MUDr. Petr Kašák
1. Co mùžeš udìlat hned, neodkládej na zítøek (15 min)
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., Klinika úrazové medicíny FNO a Ústav medicíny katastrof LF OU

2. Problematika léèby zlomenin proximálního konce femuru u polymorbidních pacientù (10 min)
MUDr. Ondøej Brychci, Traumatologicko-ortopedické centrum, KNL, a.s.

3. Zlomeniny base V. MTT (10 min)
MUDr. Andrej Uhrin, Traumatologicko-ortopedické centrum, KNL, a.s.

4. Netradièní zpùsob ošetøení osteomyelitického ložiska - kazuistika (10 min)
MUDr. Petr Kašák, Traumatologicko-ortopedické centrum, KNL, a.s. - herec nakonec.....
Paralelní workshopy
Symbionix - virtuální trenažér pro miniinvazivní operativu
MUDr. Martin Chrenko, Chirurgické centrum, KNL, a.s.
Podtlaková terapie Vivano
MUDr. Lucie Brzulová, KNL, a.s.
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XXIV. Harrachovské chirurgické dny

Generální sponzor

Pátek 9. 10. 2020
10.00 - 12.00 hod.

Diskuse v kuloárech u kulatého stolu a Mumlavského vodopádu
Pøedsedající: MUDr. Jan Marušiak, CSc.

Mlýn Perner - Èeský mlýn s unikátní technologií
12.00 hod. Slavnostní zakonèení XXIV. Harrachovských chirurgických dnù
V prvním ètvrtletí roku 2018 jsme spustili unikátní mlecí technologii, která nám umožòuje vyrábìt jemnì mleté
celozrnné mouky z obilovin (pšenice a žita) i pseudoobilovin (napø. pohanky) s nesrovnatelnì vyšší výživovou
hodnotou a zlepšenými technologickými i senzorickými vlastnosti. Díky tìmto unikátním vlastnostem si bìhem
dvou let naše celozrnné Pernerky oblíbilo znaèné množství spotøebitelù, a proto si je dnes mùžete zakoupit v
celé øadì supermarketù (napø. Albert, Tesco, Globus) a také na online platformách (rohlik.cz a košík.cz).
Hlavní pøedností celozrnných mouk Pernerek je vyšší obsah vlákniny, vitaminù a dalších biologicky aktivních
látek (vitaminy, fenolické látky, alkylresorcinoly ad.), které spoleènì pozitivnì pùsobí na zdraví spotøebitele.
Pravidelná konzumace vlákniny pøispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi, snižuje glykemický
index výrobku a pùsobí preventivnì proti rozvoji civilizaèních onemocnìní, mezi které se øadí nadváha, obezita,
cukrovka 2. typu ad. Vláknina slouží také jako prebiotikum a pøispívá k udržení rovnováhy støevní mikroflóry a
správné funkci støev. Fenolické látky (fenolické kyseliny a flavonoidy) mají antioxidaèní úèinky a regulují v tìle
volné radikály.
Jemná granulace obalových èástí zrna je další dùležitou vlastností, která se promítá do výsledné kvality
pekárenského výrobku, který je ve srovnání s klasickými celozrnnými výrobky typu grahamového peèiva
mnohem chutnìjší. Jemná granulace Pernerek dále pozitivnì ovlivòuje zpracovatelnost tìst a zvyšuje vaznost
vody. Díky zvýšené vaznosti vody jsou celozrnné Pernerky vhodné i pro pøípravu kvasù.
Naše mouky jsou tedy ideálním øešením, pokud spotøebitel hledá chuovì zajímavé produkty s vyšší výživovou
hodnotou. A právì zvýšený zájem spotøebitelù o tyto výrobky je dùvodem, proè nás oslovuje stále více
zákazníkù z øad pekaøù a cukráøù, kterým jsme schopni nabídnout konzultaèní služby pøi vývoji zdravìjších a
chutnìjších variant tradièních pekárenských výrobkù.
Mouky Pernerky a Ekologie
Ve mlýnì Perner nám není lhostejné, jaký dopad má výroba potravin na životní prostøedí. Proto v naší nabídce
naleznete taktéž celozrnné mouky Pernerky v biokvalitì, které jsou vyrábìny z kvalitních surovin od èeských
farmáøù. Ve spolupráci s VŠCHT Praha pravidelnì kontrolujeme, zda farmáø dodržuje postupy ekologického
zemìdìlství a nepoužívá chemické pesticidy. Vìøíme, že ekologické zemìdìlství a hospodárné využívání

pøírodních zdrojù je cesta, jak zachovat krajinu a úrodnou pùdu i budoucím generacím.

www.mlynperner.cz
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Harrachovské sesterské dny

Turistické tipy
SKLÁRNA HARRACHOV
Sklárna Novosad a syn je soukromá, druhá nejstarší sklárna v Èechách. Byla založena pøed rokem
1712 na jilemnickém panství hrabat Harrachù. Zachoval se zde tradièní zpùsob výroby.
MUZEUM SKLA HARRACHOV
Muzeum skla je souèástí sklárny. Obsahuje historicky a technologicky ucelenou sbírku
historického skla z produkce harrachovské sklárny.
PIVOVAR HARRACHOV
Minipivovar s restaurací byl postaven v roce 2002 pøímo v areálu sklárny a sousedí s hlavní hutní
halou sklárny. Z restaurace je tak možné sledovat prosklenou stìnou výrobu skla. Je také možné jít
z restaurace do hutní haly na ochoz nad pecemi rozpálenými do èervena, kde na každého dýchne
pøíjemné teplo.

Ètvrtek 8. 10. 2020
10.00 - 10.15 hod. Zahájení sympozia
10.20 - 16.00 hod. Odborný program
10.20 - 12.00 hod. I. pøednáškový blok
Pøedsedající: Mgr. Milena Trousílková
1. Sestra roku - 200 let- porovnání
Mgr. Marie Fryaufová, øeditelka pro ošetøovatelskou péèi, KNL, a.s.

2. Covid-19
Mgr. Hana Bláhová, MBA, Nemocnice Na Bulovce a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha

3. Krizová opatøení proti nákaze Covid-19 v KNL, a.s.
Bc. Jakub Kopecký, DiS., TOC, KNL, a.s.

SKI MUZEUM HARRACHOV
Tradice Krakonoše - skláøství - lesnická èinnost - doly - pøedmìty užitné z minulosti - vývoj lyží
(univerzální, bìžky, skoèky) - maketa obøího mùstku - sportovní ocenìní našich sportovcù
HORNICKÉ MUZEUM V HARRACHOVÌ
Hornické muzeum a prohlídková štola byly otevøeny v bøeznu roku 2003 v úrovni bývalého
štolového patra. V muzeu jsou ukázky minerálù fluoritových ložisek, nástroje a pomùcky
používané pøi tìžbì, mapy a fotografie dokumentující práci na zdejším ložisku. Prohlídková štola je
dlouhá zhruba 1000 m, trasa vedená typickým prostøedím rudného dolu je vysypána štìrkovou
drtí a osvìtlena, prùmìrná roèní teplota je 10–12°C (návštìvníkùm doporuèujeme teplejší
obleèení).Návštìvníci jsou vybaveni ochrannou pøilbou a pláštìm a kromì kompletního tìžního
stroje zde uvidí dùlní vozy, akumulátorovou lokomotivu, dùlní nakladaè aj.Prohlídka s výkladem
prùvodce trvá asi jednu hodinu a návštìvníci poznají práci v dnes již neexistujících rudných dolech.

MUMLAVSKÝ VODOPÁD
V údolí øíèky Mumlavy pøibližnì 1,5 km od Harrachova najdete cca 10 m vysoký Mumlavský
vodopád. Ten je jedním z nejkrásnìjších a také nejmohutnìjších v celé Èeské republice. Jen pár
desítek metrù proti proudu øeky naleznete také zajímavý erozní útvar - tzv. Obøí kotle (obøí hrnce)
- balvany a skalní plotny s "mísami", které proud dále prohlubuje.
KRKONOŠSKÉ MUZEUM ŠINDELKA
Expozice je umístìna v žulové budovì, která je známá jako Šindelka. Šindelová støešní krytina se
zde vyrábìla od poèátku 19. století až do 30. let 20. století. Posledních 60 tisíc šindelù vyrobených
v roce 1934 bylo použito na starou Labskou boudu.

4. V.A.C. systém v rukách sestry
MUDr. Lucie Brzulová, Chirurgické centrum, KNL, a.s.

5. Péèe o AV shunty
Mgr. Monika Líbalová, Chirurgické centrum, KNL, a.s.

6 . Diveen - unikátní øešení ženské stresové inkontinence
Mgr. Olga Panenková, B Braun

12.00 - 12.15 hod. COFFEE BREAK

12.15 - 13.00 hod. II. pøednáškový blok
Pøedsedající: Mgr. Ladislava Kohoutová
7. Není prevence jako prevence
Klára Bílková, Barbora Støíbrná, TOC, KNL, a.s.

8. Nástrahy péèe o zevní fixátor u spinálních pacientù
Bc. Iveta Strnadová, Karolína Dvoøáková, DiS., TOC, KNL, a.s.

13.00 - 14.30 hod. PØESTÁVKA NA OBÌD

14.30 - 16.00 hod. III. pøednáškový blok
Pøedsedající: Mgr. Monika Líbalová
9. Simulaèní semináø KPR na TOC ambulanci
Bc. Jakub Kopecký, DiS., TOC, KNL, a.s.

Zdroj: www.resortsklar.cz

13

10. Non-technical skills bìhem KPR
Bc. Zdenìk Jindøíšek, DiS., Canadian Medical, Praha
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Harrachovské sesterské dny
11. Z popelky princeznou - live story
Bc. Iveta Jágrová, Chirurgické centrum, KNL, a.s.

Z popelky princeznou = live story
Bc. Iveta Jágrová
Životní pøíbìh a zároveò zkouška odvahy, kdy se díky bariatrické operaci zmìnil život jedné z nás. Pøíbìh o dlouhé cestì za štìstím,
kdy se z ošklivého káèátka stala zdravá a spokojená ženská. Ztrátou každého kilogramu tuku, pøibylo mnohem více kilogramù štìstí.

12. Neoèekávané situace v praxi
Vojtìch Kujan, Chirurgické centrum, KNL, a.s.

13. Nìkdy chtít, neznamená vìdìt...Peer podpora kolegy

Neoèekávané situace v praxi
Vojtìch Kujan

Mgr. Alena Novotná, Chirurgické centrum, KNL, a.s.

16.00 - 16.15 hod.

COFFEE BREAK

16.15 - 17.30 hod. IV. pøednáškový blok
Pøedsedající: Mgr. Alena Novotná
14. Zajištìní žilních vstupù na TOC ambulanci
Bc. Borek Zdobinský, DiS., TOC, KNL, a.s.

15. Když mùžeme, pomùžeme....
Bc. Martina Køeèková, Gennet, s.r.o.

Zakonèení odborné èásti 1. dne
Mgr. Ladislava Kohoutová

Každý zdravotník se minimálnì jednou za svojí kariéru setká se situací, na kterou ho nepøipraví ani škola, ani teoretické znalosti. Co
tedy dìlat, když k nìèemu takovému dojde? Cílem mé prezentace je znázornit pøíklady rùzných modelových situací, které mohou v
nemocnici na oddìlení nastat. Ukážeme si, jak jim èelit. Pøednáška bude zamìøena pøedevším na práci s né pøíliš èastými
pomùckami, asistenci lékaøi pøi tìchto situacích a podobnì.

Nìkdy chtít, neznamená vìdìt – peer podpora kolegy
Mgr. Alena Novotná, DiS.
Zase další denní, kdy jsem se nezastavila. Byl to mazec, dopravní nehoda, plno ranìných, plaèící dìti. Vedle na boxu stará paní, asi
umírá. Obìd jsem dnes nestihla, vypila jsem stìží litr èaje. Ještì zapsat bilanci a snad stihnu autobus domù. Co budu vaøit? Dìti
urèitì ani neumyly nádobí a muž?, bude dnes veèer s námi, nebo dorazí ráno opìt pøipitý?
Poznáváte ten pøíbìh? Že už jste ho slyšeli? Ano, jsou to každodenní stezky personálu v pomáhajících profesí. Spoleènost nás vnímá
jako hrdiny, nesmíme selhat, musíme být pøesní, rychlý, empatiètí…My se tak snažíme chovat, naším posláním je pomáhat jiným.
Kdo ale pomùže nám??? V takových chvílích nemusíte být se svým smutkem a problémy sami, nestyïte se o nì podìlit s nìkým
jiným – je to pøirozené. Mùže to být kamarád, manžel(ka), víra, kdokoli, kdo je ochotný naslouchat. Pokud ale nechceš zatìžovat své
nejbližší okolí, obra se na svého kolegu peera. Poskytovaná podpora má nejèastìji individuální podobu, bývá jednorázová a
smìøuje ke zmírnìní stresu, stabilizuje situaci a chrání. Mobilizuje zdroje pomoci a smìøuje k co nerychlejší obnovì fungování
zasaženého zdravotníka. Pracuje zcela anonymnì, nehodnotí, nekritizuje. Novì lze i využít telefonické peer podpory. S nároènou
profesní zkušeností již nemusíte zùstat sami.

Zajištìní invazivních vstupù na TOC KNL,a.s.
Bc. Borek Zdobinský, DiS.

Pátek 9. 10. 2020
10.00 - 12.00 hod.
Diskuse v kuloárech u kulatého stolu

Autor pøednášky pøiblíží posluchaèùm prùbìh zajištìní cévního øeèištì u pacienta na emeregency pøijmu chirurgického a
traumatologického centra KNL. Pacient ležící na emeregency pøíjmu chirurgického a traumatologického centra potøebuje vèasné
zajištìní cévního øeèištì, k správné terapii a diagnostice, nìkdy zdravotní stav pacienta neumožní zavedení PVK, potom je tøeba
zahájit jiný postup v podobì zavedení napøíklad intraoseálního vstupu, u nìkterých z nás však je však nìkolik tabu. Napøíklad: emoèní
a etické bariéry, èi chybìjící zkušenosti. To vše se pokusí pøednášející objasnit, pomoci najít možná øešení, tak,
aby intraoseální vstup byl v hlavì každého z nás a mohl pomoci v záchranì životù pacientù.

Když mùžeme …pomùžeme …
Bc. Martina Køeèková
12.00 hod. Slavnostní zakonèení Harrachovských sesterských dnù
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Klinika Gennet byla založena již v roce 1996 jako centrum lékaøské genetiky. O služby v oblasti léèby neplodnosti byla rozšíøena v roce
2006 a dnes má již 3 pracovištì v Èeské republice a jedno ve Velké Británii pøímo v centru Londýna. V posledních letech každý rok
uvítáme na pracovištích našich klinik pøibližnì 25 tisíc klientù.
Naše poboèka v Liberci byla založena v roce 2008. Poskytujeme služby v oboru asistované reprodukce (IVF), darovacího programu,
genetiky a fetální medicíny. Nejmodernìjší technické vybavení, individuální pøístup a komplexnost nabízených vyšetøení umožòují
poskytnout všem našim klientùm tu nejlepší péèi.
Velmi diskutovaným tématem posledních let je pøedevším neplodnost, která je definována jako neschopnost poèít po jednom roce
pravidelného nechránìného pohlavního styku. Podle odhadù je neplodností postižen jeden ze šesti párù. Pøíèina neplodnosti mùže
být na stranì muže, ženy nebo kombinovaná u obou partnerù. Naším cílem je díky multioborové spolupráci dopomoci páru k
vysnìnému potomkovi.
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Péèe o AV shunty
Mgr. Monika Líbalová
Pro napojení pacienta na dialyzaèní pøístroj („umìlou ledvinu") je tøeba chirurgicky vytvoøit arteriovenózní zkrat (A-V zkrat, A-V
shunt, fistule, píštìl). Jedná se o vytvoøení komunikace mezi tepnou a žílou. Vytvoøení A-V zkratu náleží cévnímu chirurgovi a péèe o
pacienta po výkonu je v rukách sester. Co se shuntem dál a kdy ho lze požít, event. jaké mohou být komplikace.

Diveen - unikátní øešení ženské stresové inkontinence
Mgr. Olga Panenková
Pomùcka Diveen je navržena tak, aby podpoøila stìnu pochvy v oblasti pod hrdlem moèového mìchýøe. Pøi fyzické námaze,
kašli nebo smíchu dochází k náhlému zvýšení nitrobøišního tlaku, který se pøenáší pøes mìchýø na pružný kroužek. Pevná èást
pomùcky se tak posune nahoru, podepøe moèovou trubici a výraznì sníží riziko úniku moè.

Není prevence jako prevence
Bílková Klára, Støíbrná Barbora – KNL,a.s., TOC SJ¨
Prezentace je zamìøena na význam prevence vzniku dekubitù, již v rané fázi míšní léze.
Pøednáška zahrnuje informace o komplikovanìjším prùbìhu rekonvalescence, navýšení nákladù na léèbu, prodloužení doby
hospitalizace a fotodokumentaci defektù.
Dále v pøednášce zdùrazòujeme význam kvalitní ošetøovatelské péèe zamìøené na polohování již od vzniku míšní léze i pøi používání
polohovacích lùžek.
Porovnání prùbìhu léèby pacienta s defektem a bez defektu.

Abstrakta - XXIV. Harrachovské chirurgické dny
Nový pohled na pravostrannou hemikolektomii, D3 lymfadenektomie – role Henleho trunku
MUDr. Václav Salavec
Chir. oddìlení, nemocnice Liberec, KNL a.s.
Pøednosta: MUDr. Peter Hromádka
Abstrakt:
Vzhledem k rostoucímu výskytu gastrointestinálních nádorù (zejména kolorektálního karcinomu CRC), je stále vìtší význam
pøikládán radikální resekci - což vyžaduje adekvátní rozsah resekce a radikální disekci lymfatických uzlin. Cévy kolem
gastrointestinálního traktu, jako anatomické mezníky pro resekci tumoru a disekci lymfatických uzlin, hrají klíèovou roli v úspìšné
operaci a kurativní léèbì gastrointestinálních tumorù. Pøi (novodobém) pojetí P- hemikolektomie se èasto provádí disekce
lymfatických uzlin v blízkosti hlavy pankreatu a horní mezenterické žíly, bìhem nichž mùže i nepatrná neúmyslná chyba vést k
nežádoucímu krvácení. Z tìchto cév je nejkomplexnìjší žilní systém složený z Henleova kmene a jeho pøítokù, který má pøímý vliv na
výsledek a pooperaèní uzdravení pacientù.

Naše zkušenosti s V.A.C. systémem.
Autoøi: Voborník T.1, Adámek J.1, Kašpar D.1
1Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, chirurgicko-traumatologické odd.
Autoøi prezentují zkušenosti s podtlakovou terapií v oblastní nemocnici, a už u pacientù se sekundárnì se hojící ránou po
opakovaných laparotomiích nebo u pacientù s Fournierovou gangrénou perineální oblasti v kritickém stavu na ARO nebo JIP.

Nástrahy péèe o zevní fixátor u spinálních pacientù
Bc. Iveta Strnadová, Karolína Dvoøáková, DiS – KNL,a.s., TOC SJ
V rámci našeho tématu „ Nástrahy péèe o zevní fixátor u spinálních pacientù", bychom rády poukázaly na složitou problematiku pøi
využití ZF u pacientù s míšní lézí. Téma je zamìøeno pøedevším na dvì konkrétní kazuistiky, u kterých došlo k využití ZF až v prùbìhu
post akutní fáze vlivem hojení traumatické rány per secundam. Kdy s tímto stavem se pojí následná specifika v péèi o ZF u spinálních
pacientù.

Simulaèní semináø KPR na TOC ambulanci
Bc. Jakub Kopecký, DiS., KNL, a.s.
Systém výuky KPR a periodický výcvik zamìstnancù se neustále vyvíjí. Na oddìlení urgentního pøíjmu jsme spustili pilotní projekt na
posílení schopností a dovedností sester i záchranáøù pøi záchranì života. V první fázi se jedná o základní semináø, kde se zdravotník
dozví organizaci a zajištìní KPR v KNL i na mateøském pracovišti. V postupech, které vychází z doporuèení Evropské rady pro
resuscitaci je akcentována bezpeènost, týmová spolupráce, leadership a hlavnì komunikace mezi èleny týmu. Zdravotníci se uèí
zhodnotit životní funkce a rychlé reakce na akutní stav. Cílem výcviku je také zvládnutí obsluhy defibrilátoru, køísícího vaku a dalších
pomùcek využitých pøi KPR. Celý proces KPR je následnì cvièen v modelové situaci.

Non-technical skills bìhem KPR
Bc. Zdenìk Jindøíšek, DiS., Canadian Medical, Prague
Kvalitnì provádìná kardiopulmonální resuscitace (KPR) je jedním z klíèových faktorù pro pøežití pacienta se zástavou obìhu (NZO).
Kvalitní KPR zahrnuje celou øadu dovedností, které mùžeme rozdìlit do dvou základních skupin. První skupinu tvoøí tzv. technické
dovednosti (napø. správné a efektivní stlaèování hrudníku, ventilace nebo bezpeèné podání defibrilaèního výboje). Druhou skupinu
tvoøí tzv. netechnické dovednosti (Non-technical skills), které zahrnují napøíklad situaèní povìdomí, rozhodování, øízení úkolù,
vedení nebo týmovou spolupráci se silným akcentem na efektivní komunikaci. Autor ve svém pøíspìvku nabídne posluchaèùm
náhled do teoretických poznatkù, srovnání s klinickou praxí a v neposlední øadì také vlastní doporuèení z dosavadní praxe.
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Cévní vstupy a jejich možnosti
Jan Adámek
chir. odd. Mladá Boleslav
Pøístupy do žilního systému jsou bìžnou souèástí všech oborù. Povìdomí o jejich trvanlivìjších alternativách, které jsou èasto
povšechnì výhodné jak pro lékaøe a ošetøující personál, ale zejména pacienta, je nicménì slabé. Pøednáška poskytne základní
orientaci v problematice, kdy jsou zmínìny zejména pøístupy typu midline katetru a perifernì inzerovaného centrálního katetru,
jejich výhody, indikace a zpùsoby použití.

Akutní mediastinitida – diagnostika a léèba.
J. Vodièka1, M. Skála1, J. Šebek1, J. Geiger1, A. Židková2, P. Andrle3, J. Martínek4
1Chirurgická klinika, 2Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 3Stomatologická
klinika, 4Otorinolaryngologická klinika
Univerzita Karlova, Lékaøská fakulta v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeò
Úvod: Akutní hnisavá mediastinitida je potenciálnì fatální difúzní zánìtlivé postižení mediastina. Nejèastìjšími pøíèinami jejího
vzniku jsou perforace jícnu, descendentní šíøení infekce z krku, pøestup infekce ze sousedních orgánù a struktur, penetrující poranìní
hrudníku èi zánìtlivé komplikace operací mediastina. Cílem studie je retrospektivní analýza 12letého souboru nemocných léèených
pro akutní mediastinitidu na pracovištích autorù.
Materiál a metodika: V letech 2007-2018 bylo léèeno 54 pacientù s akutní hnisavou mediastinitidou, z toho 36 mužù a 18 žen,
medián vìku byl 57,5 roku pøi krajních hodnotách 20 a 85 let. V souboru byly sledovány následující hlavní parametry – pøíèina akutní
mediastinitidy, délka anamnézy onemocnìní, spektrum mikrobiálních pùvodcù, zpùsob léèby a její výsledek.
Výsledky: Nejèastìjšími pøíèinami akutní mediastinitidy byla perforace jícnu (26 nemocných – 48 %) a descendentní šíøení infekce z
krku (23 nemocných – 42,5 %). Medián délky anamnézy byl 2,5 dne (0-14). Mikrobiální spektrum tvoøily v 57 % G-pozitivní bakterie, v
30 % G-negativní bakterie a v 13 % kvasinky. U každého pacienta byly prùmìrnì provedeny 3 operaèní výkony, nejèastìjšími byly
torakotomie (31 výkonù), kolární mediastinotomie (28 výkonù) a drenáž krèních prostor (20 výkonù). Medián délky hospitalizace
nemocných byl 31 dní (1-274). V souboru zemøelo 10 osob (18,5 %).
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Závìr: I pøes bìžnou dostupnost moderních vyšetøovacích metod a vèasné zahájení chirurgické léèby je akutní hnisavá
mediastinitida stále život ohrožujícím onemocnìním. Zásadní pro úspìch léèby je jednak vèasné rozpoznání rozvíjející se akutní
mediastinitidy, na kterou je tøeba pomýšlet napø. pøi progredujících zánìtech dutiny ústní a krku èi anamnéze instrumentálního
vyšetøování jícnu nebo úporného zvracení, jednak dostateènì agresivní, pøedevším chirurgická léèba, samozøejmì v komplexní
spolupráci s intenzivisty, otorinolaryngology èi stomatology.

Øez, Port nebo Uniport?
MUDr. Peter Hromádka, Chirurgické oddìlení KNL
Rozdílný pøístup, rozdílná invaze v cestì za stejným výsledkem. Sdìlení na základì vlastních zkušeností objektivnì hodnotí výhody i
nevýhody jednotlivých pøístupu v hrudní chirurgii.

Problematika léèby zlomenin proximálního konce femuru u polymorbidních geriatrických
pacientù.
Brychcí Ondøej, TOC KNL
Abstrak: Zvyšující se vìk a morbidita populace pøináší specifickou problematiku v péèi o pacienty se zlomeninami proximálního
konce femuru. Pøedevším užívání antikoagulancií a perorálních antidiabetik prodlužuje pøípravu pacientù k operaci a zvyšuje i riziko
pooperaèních komplikací. Na souboru pacientù ošetøených na našem pracovišti v prùbìhu let 2015-2019 poukazujeme na zvyšující
se vìk pacientù, jejich vìtší morbiditu, prodlužující se dobu pøípravy k operaci a následnì i delší dobu hospitalizace. Dle našich
zkušeností se snažíme optimalizovat managment pøípravy pacientù k operaènímu øešení a následnì i snížit riziko komplikací v
prùbìhu hospitalizace.

Netradièní zpùsob ošetøení osteomyelitického ložiska
Petr Kašák, TOC KNL
V kazuistickém sdìlení pøedkládáme pøípad 36-letého pacienta poranìného pádem ze žebøíku, který utrpìl kominutivní frakturu
pravého pilonu typu C3 dle AO klasifikace. Pøi primárním ošetøení byla zlomenina zajištìna hlezno pøemosujícím zevním fixátorem
a po zlepšení stavu mìkkých tkání bylo pøistoupeno k vnitøní osteosyntéze. Po ètyøech týdnech došlo k rozvoji infektu s fistulací na
pøední ploše distálního bérce. Pacient byl opakovanì ošetøován exkochleacemi suspektního osteomyelitického ložiska, drenážemi
mìkkých tkání VAC systémem, aplikacemi antibiotik dle citlivosti mikrobiálního agens. Pøes zmínìnou péèi docházelo k
opakovaným vzplanutím. CT vyšetøení ani scintigrafie nevedla k odhalení infekèního fokusu. Vzhledem k obavì, že opakovanými
necílenými zásahy v døeòové dutinì dojde k pøílišné devastaci i vitální spongiózní kostní tkánì, jsme pøistoupili k ošetøení dutiny v
metafýze šetrnìjší endoskopickou technikou. Zavedli jsme optiku rigidního artroskopu trepanaèním návrtem v kortice pøední èásti
pilonu do dutiny v metafýze, odkud se drénovala hnisavá kolekce. Dutinu jsme vyplnili fyziologickým roztokem a systematicky jsme
ošetøili artroskopickou kostní frézou celý povrch dutiny, pøièemž hloubka frézování byla vedena až do poèínajícího kapilárního
krvácení. V prùbìhu výkonu jsme vyplachovali dutinu velkým množstvím fyziologického roztoku. Došlo ke zhojení s velmi dobrým
funkèním výsledkem

Abstrakta - Harrachovské sesterské dny
Onemocnìní Covid-19 – hygienicko-epidemiologická opatøení a zkušenosti z praxe
Mgr. Hana Bláhová, MBA
Koronavirus (Coronavirus) je oznaèení pro ètyøi rody virù podèeledi Orthocoronavirinae: Alphacoronavirus, Betacoronavirus,
Gammacoronavirus a Deltacoronavirus. Koronaviry byly pùvodnì známy jen jako pùvodci infekcí zvíøat, ptákù a savcù, které
zpùsobovaly napø. virové infekce drùbeže a jiných ptákù, ale také skotu domácích zvíøat (psù a koèek). Poèátkem 60. let 20
století byly zjištìny také u lidí. Zpoèátku se jednalo o bìžná nachlazení, ale koronaviry z rodu Betacoronavirus byly pøíèinou i
nìkterých závažných respiraèních chorob. K tìmto onemocnìním patøilo v roce 2002 onemocnìní SARS (syndrom náhlého
selhání dýchání), v roce 2012 to byl MERS (poškozující plíce i ledviny). Tøetí epidemií 21. století se na konci roku 2019 stává
onemocnìní zpùsobené novým typem koronaviru, pojmenované jako COVID-19. Jedná se též o onemocnìní pøenesené ze
zvíøete na èlovìka. Onemocnìní se projevuje vysokými teplotami a pøíznaky pøipomínající respiraèní onemocnìní a zápal plic.
Poprvé se onemocnìní objevilo v èínském mìstì Wu-chan a v jeho okolí a zaèalo se postupnì šíøit i do dalších 66 zemí, vèetnì Èeské
republiky. COVID-19 je onemocnìním vykazujícím silnou patogenitu a pøenositelnost. Dne 11. bøezna 2020 WHO prohlásila šíøení
koronaviru za pandemii. První pøípad onemocnìní v Èeské republice byl evidován 1. bøezna 2020.
U laboratornì potvrzených pøípadù onemocnìní COVID-19 se mezi nejèastìjší klinické pøíznaky øadí horeèka (88 %), suchý kašel (68
%), únava (38 %), dušnost (19 %), bolesti svalù a kloubù (15 %), mezi ménì èasté se øadí prùjem (4 %) a nechutenství, nauzea a
zvracení (5 %), u závažných pøípadù zápal plic. U nìkterých nemocných osob byla zaznamenána i ztráta èichu a chuti a
konjunktivitida. Podle zatím dostupných dat jsou u 10-50 % osob hlášeny asymptomatické prùbìhy onemocnìní COVID-19, tedy u
tìchto osob nejsou pøítomny klinické pøíznaky, a pouze testování prokáže pøítomnost viru. Aktuálnì udávaná inkubaèní doba
nového koronaviru se odhaduje na 5 - 6 dnù, v rozmezí od 2 do 14 dnù. Z výsledkù studií však vyplývá, že u vìtšiny osob (97,5 %) s
infekcí COVID-19 se pøíznaky objeví do 11,5 dne.
S ohledem na výše uvedená fakta, dostupné informace a zkušenosti z praxe, jsou nastavena protiepidemiologická opatøení, které
mohou pøenos infekce výraznì minimalizovat. K základním pravidlùm patøí dodržování respiraèní hygieny, používání ochranných
osobních pomùcek a prostøedkù. V pøípadì onemocnìní je nutné dùsledné dodržování naøízené karantény a vyhledávání
rizikových kontaktù.
K onemocnìní COVID-19 a samotnému pùvodci SARS-CoV-2 je publikována øada èlánkù a odborných publikací. Mnoho potøebných
údajù a znalostí o viru a onemocnìní však zatím zùstává dále nejasných a odpovìdi na otázky typu, napøíklad co je zdrojem
onemocnìní, zda imunita po onemocnìní je dlouhodobá a zda protilátky mají ochranný úèinek, atd. odborníci stále hledají.
Použitá literatura:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Rapid Risk Assessment: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the
EU/EEA and the UK - ninth update. [online]. [cit. 2020-04-24] Dostupný na www: https://www.ecdc.europa.eu/en/publicationsdata/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease2019-covid-19-pandemic-ninth-update
Gorbalenya, A.E., Baker, S.C., Baric, R.S. et al. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019nCoV and naming it SARS-CoV-2. Nat Microbiol (2020). https://doi.org/10.1038/s41564-020-0695-z
Národní referenèní centrum pro infekce spojené se zdravotní péèí (NRC-HAI), Státní zdravotní ústav. [online]. [cit. 2020-04-25]
Dostupný na www: http://www.nrc-hai.cz/
Ministerstvo zdravotnictví Èeské republiky: https://koronavirus.mzcr.cz/
Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/tema/prevence/zakladni-informace
World Health Organization (WHO). Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Geneva: WHO; [online]. [cit. 2020-04-24] Dostupný
na www: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

Krizová opatøení proti nákaze COVID – 19 v KNL
Bc. Jakub Kopecký, DiS., Bc. Zdenìk Jindøíšek, DiS.
Krajská nemocnice Liberec èelila pandemii COVID-19 a musela zavést nová opatøení k zabránìní šíøení této nemoci uvnitø zaøízení.
Také se pøipravovala na pøípadný nápor na zdravotní systém pøi vìtším poètu nakažených pacientù, kteøí by vyžadovali nemocnièní
akutní péèi. Role urgentního pøíjmu byla ve zbudování tøídícího stanu a pøedsunutého urgentního pøíjmu, který se postaral o COVID
suspektní pacienty. Øada opatøení se ukázala jako úèinná a nyní slouží jako podklad pro nové postupy. Nákaza provìøila personální,
materiálovou i organizaèní pøipravenost.
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