
Zpravodaj KNL

Projekt „Naše sestra“ k vytvoření nové 
ošetřovatelské dokumentace v KNL vznikl 
z důvodu navýšení administrativní zátěže 
zdravotníků v posledních letech spojeného 
s nedostatkem středního nelékařského 
personálu. V ošetřovatelské dokumentaci 
se liberecká nemocnice, stejně jako ostatní 
zdravotnická zařízení, potýkala s velkým 
počtem různých ošetřovatelských formu-
lářů. Značné množství předdefinovaných 
ošetřovatelských diagnóz nebylo příliš 
srozumitelné a výtěžnost zapsaných dat 
byla minimální. 

„V rámci projektu aktualizace ošetřova- 
telské dokumentace vznikl zcela nový  
a republikově ojedinělý koncept dokumento-
vání ošetřovatelské péče, který je podpořen 
jasnými interními předpisy. Ošetřovatelský 
proces je logicky propojen s vedením zdravot-
nické dokumentace, přičemž jsou nastavena 
pravidla, podle kterých je tento postup v KNL 
realizován. Již druhé ocenění našeho projektu 
během poměrně krátké doby je pro mě zpět-
nou vazbou, že aktualizovanou dokumentací 
byl nastaven optimální směr i z pohledu osob, 
které udávají celorepublikové i legislativní 

postupy v ošetřovatelství,“ říká Mgr. Marie 
Fryaufová, ředitelka ošetřovatelské péče. 

Jak vysvětluje, současný postup nastavil 
logičnost, jednoduchost a snížil administ-
rativní zátěž sester. To bylo ostatně hlavním 
záměrem celé změny, a ředitelka je ráda, že 
se to liberecké nemocnici podařilo. Každý 
krok k minimalizaci úkonů, jež primárně 
neznamenají bezprostřední fyzickou péči  
o pacienty, je podle ní pro personál krokem 
důležitým, který mu dokáže v praxi ulehčit. 
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Ojedinělý systém ošetřovatelské dokumentace a nastaveného procesu ošetřovatelství, se 
kterým přišla Krajská nemocnice Liberec, a.s., sbírá jedno ocenění za druhým. Již na podzim 
loňského roku s ním uspěla v prvním ročníku nové soutěže o Cenu Antonína Vejtasy, 
aktuálně jeho výjimečnost a přínos ocenili v 11. ročníku soutěže Bezpečná nemocnice, 
kde získal v nabité konkurenci projektů z celé České republiky skvělé třetí místo. Soutěž 
organizuje Kraj Vysočina s cílem nabídnout analýzu stávajícího stavu bezpečí zdravotní 
péče v konkrétním zdravotnickém zařízení.

Projekt „Naše sestra“  
boduje v různých soutěžích

>>> pokračování na str. 2



 „Do jisté míry je omylem si myslet, že bez-
pečí pacientů zajistí papírová dokumentace. 
Jsou to sestry, které se starají o pacienty a kte-
ré papírování nesmí přetěžovat. Zjednodušení 
dokumentace vedlo k tomu, aby čas, který 
věnují skutečné péči o pacienta, a evidování 
toho, jak se o něj starají, byly ve správném 
poměru ve prospěch pacienta“, uvedla  
PhDr. Eva Nesládková, MBA, manažerka kva-
lity KNL, za projektový tým „Naše sestra“.

Hodnotící komise se v soutěži Bezpečná 
nemocnice zaměřuje mimo jiné také na 
možné využití zkušeností vyplývajících  
z projektu v jiných zdravotnických zaří-
zeních včetně případné specifikace typů 
zařízení, kde lze projekt aplikovat. Tématem 
letošního ročníku bylo bezpečí a kvalita ve 

zdravotnictví s dovětkem: Jak čelit aktuál-
ním problémům a výzvám. 

Součástí ocenění je také finanční prémie 
v hodnotě třicet tisíc korun, kterou nemoc-
nice využije účelně právě na další zvyšování 
bezpečnosti.  

Předposlední březnový víkend uspořádalo 
Anesteziologicko-resuscitační oddělení již 
tradiční Den otevřených dveří. I přes lákavou 
nabídku trávení víkendu za slunného počasí 
venku v  přírodě zavítaly na ARO bezmála 
dvě stovky návštěvníků. V jídelně KNL  
a v dalších prostorech nemocnice si prohlédli 
různé druhy přístrojové techniky, kterou ARO 
používá, hyperbarickou komoru, která slouží 

k oxygenoterapii, heliport z místnosti, která 
propojuje nemocnici se záchranou životů  
z vrtulníku nebo si procvičili laickou resusci-
taci. Také si mohli vyzkoušet „opilé brýle“  
s Týmem silniční bezpečnosti, podebatovat 
o úrazech na horách s Horskou službou či 
zhlédnout video o anestezii. Nakonec mnozí 
z nich podpořili nákupem drobných výrobků 
i partnera KNL – Nadaci Preciosa.

Milí přátelé, 
dostává se Vám do 
rukou další číslo na-
šeho zpravodaje pl-
ného dobrých zpráv 
o Krajské nemocnici 
Liberec. Jednou  
z nich je bezesporu 
opakované ocenění 

projektu „Naše sestra“. Náš tým různými zjedno-
dušeními velmi úspěšně snižuje administrativní 
zátěž našich sester a ošetřovatelek. Namísto 
zdlouhavého a náročného papírování může ses- 
terský personál věnovat více času pacientům. 
KNofLík, tak se bude jmenovat naše nová firemní 
školka. Otevřeme ji už letos v září. O možnosti za-
psat vaše dítě se dozvíte na webových stránkách 
naší nemocnice.
Pokud Vás zajímají práce na přípravách stavby 
Centra urgentní medicíny, pak si přečtěte článek 
o vzorových pokojích, které jsme postavili v pro-
storách bývalé autodílny v Kristiánově ulici.
Ověřujeme si, že se v nich budou naši pacienti  
i zdravotníci cítit dobře a že vše bude na správ-
ném místě.
Pokud chcete o modernizaci nemocnice vědět 
více, podívejte se na www.modernizace-knl.cz.

Přeji Vám slunečné a teplé jaro

Na úvod...
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MUDr. Richard Lukáš, PhD.
generální ředitel KNL, a.s.

Den otevřených dveří na ARO
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Zpravodaj si můžete  
přečíst také na  
www.nemlib.cz/zpravodaj-knl/ Projekt „Naše sestra“ boduje v různých soutěžích



„Specifikum onemocnění ledvin spočívá 
v tom, že v počátečním stadiu jsou odhali-
telná pouze prostřednictvím laboratorních 
vyšetření. Rozpoznatelné příznaky při-
cházejí na řadu až v pokročilých stadiích, 
kdy však choroba může vést až k dialýze či 

dokonce transplantaci ledvin,“ upozorňuje 
MUDr. Miroslav Ryba, primář oddělení 
nefrologie a dialýzy.

Jak dále doplňuje, každý rok má Den 
ledvin své vlastní podtéma, letos to bylo 
chronické onemocnění ledvin, které posti-

huje až 10 procent populace. Nejčastěji je 
způsobeno vysokým krevním tlakem  
a cukrovkou. 

Zrádnost onemocnění ledvin spočívá v již 
zmíněné nenápadnosti. Člověk může ztratit 
až 90 procent funkce ledvin, aniž by měl 
jakékoliv potíže. Proto lékaři tak velký důraz 
na preventivní prohlídky.

Stejně tak jako každoročně, i letos se nefrologické oddělení Krajské nemocnice Liberec připojilo aktivně k celosvětovému Dni ledvin, který 
tradičně připadá na druhý čtvrtek v měsíci březnu. Příchozím zájemcům byla provedena základní vyšetření, jako je laboratorní prozkou-
mání moči, změřen krevní tlak, který může být jedním z varovných signálů ukazujících na potíže s ledvinami, a podobně. 

Nefrologie nabídla vyšetření ledvin zdarma

Nemocniční školka se otevře již letos v září

Již od září letošního roku budou mít zaměst-
nanci liberecké nemocnice po starostech  
s nerudovskou otázkou „kam s ním“. Kon-
krétně kam se svým potomkem v předškol-
ním věku. Krajská nemocnice Liberec totiž 
právě pro děti svých zaměstnanců buduje 
mateřskou školu, která poprvé své čtyři  
třídy s kapacitou 88 míst otevře po prázd-
ninách s příchodem nového školního roku. 

S ohledem na nepřetržitý nemocniční 
provoz bude i provozní doba školky oproti 
standardní výrazně rozšířenější. Minimálně 
jedna ze tříd by mohla fungovat ve dva-
náctihodinovém režimu tak, aby kopírovala 
potřeby rodičů, kteří v nemocnici pracují ve 
dvanáctihodinových směnách. 

„Předpokládáme, že školku využijí hlavně 
sestry, které nemají děti umístěné zatím  
v žádné školce nebo sestry, které pracují jen na 
jednu směnu. Přesto již nyní víme o zájmu 
o prodlouženou provozní dobu,“ říká  
Mgr. Marie Fryaufová, ředitelka ošetřovatel-
ské péče KNL. 

Mateřská škola vzniká proměnou pane-
lákového objektu v Klášterní ulici, který 
je umístěn hned nad poliklinikou. „Je to 
takový klasický socialistický panelák o čtyřech 

patrech, který teď kompletně přestavujeme. 
Školka bude v prvních dvou podlažích a nad 
nimi pak budou kanceláře administrativních 
pracovníků nemocnice. Kvůli plánované vý-
stavbě centra urgentní medicíny totiž budeme 
bourat některé budovy, kde dnes úředníci 
jsou. Také se kvůli pořízení pozitronové emisní 
tomografie musí zbourat stará vilka bývalého 
ředitelství nemocnice, takže nových míst pro 
kanceláře potřebujeme dost,“ uvedl tiskový 
mluvčí krajské nemocnice Václav Řičář.

Náklady na přestavbu budovy na školku 
a administrativní zázemí vyjdou nemocnici 
na zhruba 35 milionů korun. Práce, které 

zahrnují vybourání bývalých bytů, nové 
rozvody, topení, výměnu oken, zateplení 
fasády a úpravy zahrady, budou hotovy na 
konci dubna a hned v květnu se uskuteční 
zápis prvních předškoláků. 

Zpozornět by měli lidé, kteří odpoví 
kladně na jednu a více z následujících 
otázek:

Máte vysoký krevní tlak? 

Máte cukrovku?

Vyskytují se ve Vaší rodině choroby 
ledvin?

Máte nadváhu?

Kouříte?

Je vám nad 50 let? 

foto: freepik.com



Krajská nemocnice Liberec stojí se svým 
špičkovým onkologickým centrem v rámci 
regionu v čele organizace a kontinuálně 
pracuje na racionalizaci poskytované péče. 
Před nedávnem tak ve spolupráci s Liberec-
kým krajem a ostatními nemocnicemi v kraji 
došlo k podepsání prohlášení o spolupráci, 
v rámci něhož sice na libereckém onkolo-
gickém centru zůstává největší tíha veškeré 
léčebné péče, ale zároveň prohlášení  
zajišťuje dostupnou a garantovanou péči 
pacientům ze všech koutů kraje. V březnu 
letošního roku pak nemocnice uspořádala 
konferenci s tématem Onkologická péče  
v Libereckém kraji. 

„Potřeba kladení důrazu na onkologickou 
péči je pochopitelně celorepublikovou zále-
žitostí, ale zároveň je nutné systém upravo-
vat místně podle čerstvých dat. Proto jsem 
velice uvítal přítomnost prof. RNDr. Ladislava 
Duška, Ph.D., ředitele Ústavu zdravotnických 

informací a statistiky ČR, který nám přivezl 
konkrétní a nejaktuálnější data z oblasti 
onkologické péče vyfiltrovaná pro Liberec-
ký kraj. Onkologická péče si žádá čím dál 
hlubší mezioborové průsečíky a čím dál více 
vyvstává v popředí také potřeba co nejbližší 
spolupráce s patologickým oddělením, kdy se 
jako nejrychlejší a nejvýhodnější pro pacienty 
ukazuje možnost histologického vyšetření 
jejich vzorků v nemocnici, kde se léčí, nebo  
v jí nejbližší. Šetří to čas potřebný pro rychlou 
diagnózu a následnou volbu léčby, stejně tak 
jako peníze,“ vysvětluje MUDr. Jiří Bartoš, 
MBA, přednosta komplexního onkologické-
ho centra. Jak dodává, finanční prostředky 
vynakládané na onkologické pacienty rok od 
roku rostou, úměrně tomu, jak přibývá paci-
entů. V liberecké nemocnici ročně jen za léky 
vynaloží bezmála tři sta milionů korun, další 
desítky až stovky milionů jsou potřeba na ob-
novu přístrojového vybavení a podobně. 

V místech bývalých garáží na rohu Kristia-
novy a Husovy ulice, kde se opravovala auta, 
dokonce za tímto účelem vyrostly dva vzorové 
cvičné pokoje, v nichž se ladí detaily budou-
cích skutečných pokojů – jednoho standardní-
ho a druhého jednotky intenzivní péče. 

„Inspirovali jsme se ve Švýcarsku, kde do 
zdravotnictví hodně investují. Vzorové pokoje 

slouží k tomu, aby se předem vychytaly různé 
věci, které by pak péči o pacienty mohly ztěžo-
vat. Aby pokoje nebyly příliš úzké, aby v nich 
šlo s pacienty dobře manipulovat a tak dále. 
Právě zkušenosti lékařů a sester jsou v tomto 
velmi cenné,“ říká Bc. Lukáš Černý, projektový 
manažer KNL, a.s.

Mgr. Marie Fryaufová, ředitelka ošetřo-
vatelské péče liberecké nemocnice vnímá 
vzorové pokoje jako velký přínos. „Můžeme 
předem stanovit, kolik je potřeba místa, řešíme, 
kde mít různé přípojky, zásuvky, jak má být 
nastaveno osvětlení pokojů, poloha lůžek  
a podobně,“ vysvětluje. 

Finální podoba v nově vybudovaných 
pokojích pak přinese nejenom praktičtější 
prostředí pro personál, ale především vyšší 
komfort pro pacienty. 

Onkologické statistiky jsou neúprosné. V současné době se každý třetí člověk během svého 
života setká s některou z forem onkologického onemocnění. Tato oblast medicíny se tak již 
stala celopopulační zátěží, přičemž kromě dopadů na samotné pacienty a jejich blízké jde 
rovněž o obrovské ekonomické náklady.

Na připravované výstavbě Centra urgentní 
medicíny, které má výrazně zmodernizovat 
krajskou nemocnici a především navýšit 
její již dávno nedostačující kapacity, se 
významným způsobem podílí také ti, kteří 
nemocniční péči sami poskytují, a znají tak 
potřeby, které vychází z jejich každodenní 
praxe. A to především lékaři a sestry 
liberecké nemocnice. 

Nemocnice ladí budoucí  
podobu pokojů

Onkologické onemocnění se týká třetiny celé populace

Zleva: ředitel ÚZIS Ladislav Dušek, přednosta KOC KNL Jiří Bartoš  
a přednosta Centra PATOS KNL Tomáš Jirásek na březnové 
konferenci o onkologické péči v LBC kraji

Více na: www.modernizace-knl.cz


