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Řidič převozové sanity liberecké nemocnice zachránil
život převáženému pacientovi
Se sanitkou jezdí jako řidič pro libereckou nemocnici více než patnáct let a před časem si sám
zahrál na doktora. A nutno říci, že velice úspěšně. Řeč je o Tomáši Charvátovi, který bez nadsázky pohotově zachránil život pacientovi, jehož převážel do jeho domova, do jabloneckého
domu s pečovatelskou službou.
„Odvážel jsem pacienta domů, po téměř
celou dobu byl v pohodě, komunikativní, sám
si do sanitky došel a nastoupil. O to větší bylo
překvapení, když jsme dojížděli, já se na něj
otočím a koukám, že vůbec nereaguje a nabírá
fialovou barvu,“ líčí Tomáš Charvát.
Došlo mu, že jde o vteřiny a v první řadě
kontaktoval dispečink záchranné služby. Následně bezprostředně zahájil srdeční masáž
a pod navigací dispečerky prováděl první
pomoc. Dispečerka se ho zeptala, zda má
ve voze defibrilátor. Měl. Zapojil do procesu
pacientovu dceru, která do té chvíle zřejmě
z šoku jen bezmocně přihlížela. Poslechla
však jeho pokynů, defibrilátor přichystala

a Tomáš Charvát jej použil. Sanity dopravní
služby KNL jsou vybaveny automatickými
externími defibrilátory (AED). Ty si výboj řídí
samy, řidič je ale díky nim připraven poskytnut první pomoc ve vyšším stupni. Na tělo
pacienta Tomáš Charvát nalepil elektrody
a dále postupoval podle instrukcí hlasové
navigace defibrilátoru, který vyhodnocuje
stav pacienta a v případě potřeby vypouští
výboje, jako v tomto případě.
„V tu chvíli již přijížděli rychlíci z Jablonce
a pacienta si převzali. Mně ani nijak nedošlo,
že jsem pacientovi zachránil život, to mi řekl
až kolega řidič od rychlé záchranky. Říkal, že je
jen díky mně ve stabilizovaném stavu. Já si to

ale nemyslím. Podle mě má obrovskou zásluhu
dispečerka, která mě naváděla a radila. Myslím,
že dispečerky jsou tak výborné a profesionální,
že pod jejich naváděním by to zvládl opravdu
i naprostý laik,“ dodává skromně Tomáš Charvát, který si jako velkou zkušenost z celé akce
odnesl pocit, že poskytování první pomoci
či zachraňování lidských životů je jeden
obrovský stres.
„U pacienta převáženého sanitou KNL, a.s.
došlo k náhlé zástavě oběhu. Zdravotnická
záchranná služba by nyní ráda poděkovala
řidiči sanitního vozu, panu Tomášovi Charvátovi, za okamžitou a profesionální reakci. Ten ve
zmíněném okamžiku neprodleně kontaktoval
operační středisko ZZS LK a vzápětí zahájil
neodkladnou resuscitaci pacienta. Podáním
defibrilačního výboje a následnou kvalitní nepřímou srdeční masáží výrazně zvýšil šanci na
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Na úvod...
Vážení a milí čtenáři,
letní prázdniny se
pomalu stávají
„noční můrou“
Krajské nemocnice
Liberec. Každý rok se
dozvídáme z okolních
nemocnic, která oddělení a na jak dlouho
opět uzavírají. Ovšem bez souvisejících otázek, co
to znamená pro nás. I naše nemocnice by potřebovala omezit provoz, aby naši zaměstnanci získali
šanci si vybrat dovolenou a odpočinout si. Osobně
bych se někdy rád dočkal stavu, kdy po uzavření
některého oddělení budeme mít jistotu, že se
o naše pacienty postará jiná nemocnice, a péče,
která jim v nich bude poskytnuta, odpovídá našim
standardům. Pravdou však je, že soudě podle současné situace je tato vize pouze z říše snů a že nás
čeká dalších několik let, kdy zavírat celá oddělení
si prostě s ohledem na zajištění péče o pacienty
nemůžeme dovolit. Budeme tak alespoň doufat,
že tuto naši výjimečnost ocení právě nejenom
pacienti.
Zdravotnictví je posledních několik let velmi nekoncepční. Aktuálně nejviditelnějším, ale zdaleka
ne jediným problémem, je nedostatek zdravotníků,
a bohužel kroky k nápravě tohoto stavu ze strany
politiků jsou velmi nešťastné a jdou na úkor dostupnosti a kvality poskytované zdravotní péče.
Chtěl bych jménem vedení našich nemocnic v Liberci a v Turnově poděkovat všem našim zaměstnancům za jejich nasazení, ochotu k přesčasové
práci a zároveň jim popřát pohodové léto. Naše vynikající ekonomické výsledky, kterých dosahujeme
i jejich zásluhou, nám opět brzy umožní finančně
ohodnotit jejich náročnou práci formou odměn.
Všechny, kteří budou v létě zdravotní péči potřebovat, bych rád ujistil, že naše nemocnice nezavírají
a jsou tady pro Vás vždy, i když bohužel někdy
v delších čekacích dobách kvůli výše popsaným
příčinám.

Urologie liberecké nemocnice
vzdělává lékaře
Urologické oddělení Krajské nemocnice
Liberec, a.s. se stalo líhní kvalifikovaných
lékařů. Od Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR totiž získalo nejvyšší
akreditaci pro vzdělávání lékařů v oboru
urologie.
„Pro naši urologii z toho vyplývá hned
několik přínosů. Nejenom že již nám nebudou
naši mladí lékaři odcházet na půlroční stáže
do jiných zdravotnických zařízení, ale naopak
my budeme tím místem, kam budou mířit
lékaři z ostatních nemocnic. Budeme moci
vychovávat urology kapacitně minimálně
pro celý Liberecký kraj,“ říká MUDr. Jan Mečl,
primář libereckého oddělení urologie (na
fotografii), a dodává, že to s sebou nese také
finanční přínos pro nemocnici. V současné
době se již na liberecké urologii vzdělává
jedna stážistka z Mladé Boleslavi a další dva
zájemci přibudou v září letošního roku.
Lékaři se zájmem o atestaci v urologii
se ve městě pod Ještědem budou vzdělávat v celém rozsahu urologického oboru.
Dosažení nejvyšší akreditace předcházelo
splnění mnoha náročných podmínek, od
dostatečného počtu erudovaných lékařů

na libereckém pracovišti, přes publikování
vlastní vědecké činnosti až po vybavení
špičkovými přístroji odpovídající nárokům
nejmodernější medicínské péče.
„Zejména podmínka naplnění personálních
kapacit lékařů na požadované úrovni nebyla
lehká. Obecně je situace v České republice
v této oblasti nepříznivá a já jsem rád, že se
nám podařilo vybudovat skvělý a stabilní
tým nejenom kvalitních a odborně zdatných
lékařů, ale také ošetřovatelského personálu,“
chválí zaměstnance svého oddělení primář
s poukazem na fakt, že v příhraničních oblastech, jakou je i Liberecký kraj, je situace o to
složitější, že v nedalekém Německu nabízí
v nemocnicích až čtyřnásobně vyšší mzdy.

Přeji Vám všem příjemné letní měsíce.

MUDr. Luděk Nečesaný, MBA
generální ředitel KNL, a.s.
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Turnovské IBD centrum dostalo
sponzorský dar v hodnotě 700 tisíc korun
Díky sponzorské podpoře liberecké firmy
Progres Liberec s.r.o. se rozšířilo přístrojové
vybavení IBD centra turnovské části Krajské
nemocnice Liberec. IBD centrum je centrum
pro léčbu nespecifických střevních zánětů.
Přístroj ERBE APC2 (Argon Plasma Koagulace) v celkové hodnotě 701 547 Kč předal
primářce IBD centra MUDr. Lence Nedbalové jednatel firmy Progres Liberec s.r.o.
Martin Hrabaň. Přístroj dodala firma
STARGEN EU s.r.o.
„Je to pro nás vítaná pomoc, díky argon plasma koagulaci budeme schopni lépe ošetřovat
krvácející stavy při endoskopických výkonech“,
řekla MUDr. Lenka Nedbalová, primářka IBD
centra turnovské nemocnice.
„V situaci, kdy obracíme každou korunu, je
sponzorský dar v takovéto výši samozřejmě
naprosto neuvěřitelný. Děkuji firmě Progres
Liberec za velkorysou podporu“, řekl
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, generální
ředitel KNL, a.s.
Podobně pozitivně komentuje rozšíření přístrojového vybavení nemocnice
Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnova,
které je menšinovým akcionářem Krajské
nemocnice Liberec, a.s.: „Oceňuji, že turnovská
část není v investičních záměrech KNL nikterak
opomíjena. O to více pak potěší takovýto velkorysý sponzorský dar, který pomáhá zvyšovat
medicínskou úroveň naší nemocnice“.

Princip argon plasma koagulace: ionizací argonového plynu vysokofrekvenčním
proudem vzniká vodivé argonové plazma,
které v gastroenterologii při endoskopických
výkonech umožňuje koagulovat rozsáhlé
krvácivé plochy.
Umožní tak lépe ošetřit krvácející stavy
při endoskopických výkonech, jako jsou
například angiodysplazie, ektatické cévy v GIT,
krvácení po polypektomiích, mukosektomiích,

lze takto ošetřit iradiační proktitidu, rekanalizovat zhoubné nádory v GIT, které nelze
radikálně řešit.

Slavnostní předání přístroje v IBD centru dne 23. 5. 2017 za
přítomnosti (zleva): zástupců firmy Progres Liberec s.r.o.;
MUDr. Luďka Nečesaného, MBA; MUDr. Lenky Nedbalové
a Ing. Tomáše Hockeho.

Nemocnice Turnov má nového primáře chirurgie
Po výběrovém řízení se novým primářem stal MUDr. Zdeněk Rambousek
(na fotografii vlevo), dosavadní lékař
chirurgického oddělení Krajské nemocnice Liberec a.s., s více než 20letou praxí.
Dlouhodobě působil na chirurgickém oddělení KNL, naposledy ve funkci zástupce
primáře cévní chirurgie. Primář Rambousek se i nadále bude podílet na řešení
nejsložitějších cévně-rekonstrukčních

KNL bude usilovat o pořízení PET/CT kamery
Rychlejší a sofistikovanější diagnostiku
onemocnění by v dohledné době měl
pacientům KNL přinést nový přístroj na
Radiodiagnostickém oddělení. Hybridní
přístroj PET/CT výrazně zlepšuje a zrychluje diagnostiku zejména nádorových

onemocnění, a proto se stává standardní
součástí vybavení nemocnic. I to je jeden
z důvodů, proč KNL hledá prostředky
a prostor pro pořízení tohoto moderního
přístroje pro své Komplexní onkologické
centrum.

operací částečným úvazkem v liberecké
nemocnici a pomůže zajistit odbornou
24hodinovou cévně chirurgickou službu
pro Liberecký kraj. „Primář Rambousek
je erudovaný doktor, má dvě chirurgické
atestace a nástavbovou atestaci cévní
chirurgie“, říká o svém odcházejícím
kolegovi MUDr. Peter Hromádka, primář
chirurgického oddělení KNL, a.s. v Liberci
(na fotografii vpravo).

Amelie nabízí v Liberci psychosociální
pomoc onkologicky nemocným a jejich
blízkým již třetím rokem
Každý, kdo se v životě setkal se zákeřným
onkologickým onemocněním, ať již osobně
nebo ve svém okolí, ví, že se mu zcela změní
život. A nejenom následným přehodnocením
priorit, ale krátkodobě se mu může zhroutit
svět. Přichází o práci, nastávají finanční potíže, zmítá se v nejistotě, v neznalosti, ve strachu a obavách z budoucnosti. Dopady bývají
dramatické na celé rodiny. A přitom tomu
tak nemusí být. Ambulantním pacientům,
kteří dochází na terapii do Krajské nemocnice Liberec, a.s., nabízí již třetím rokem svou
pomoc liberecká pobočka Centra Amelie, z.s.
„Nabízíme komplexní informační servis,
včetně sociálního poradenství, kde klientům
radíme, kam se mohou obrátit s žádostí
o finanční dávky, jakým způsobem si zařídit
nemocenskou či některý z důchodů, pomáháme při sepisování odvolání proti rozhodnutím
nejrůznějších institucí. Další rovina naší pomoci je psychologická. Spolupracujeme s psycholožkou, která může výrazným způsobem
pomoci se zorientovat v nově nastalé situaci.
Bohužel, mnoho onkologických pacientů má

stále pocit, že by se za svou nemoc měli stydět
a pomoc nevyhledávají. Přitom pokud s nimi
pracuje profesionál, může se jim výrazně
psychicky ulevit, a jak je již dávno prokázáno,
pokud možno srovnaná psychika je jedním
z velice důležitých aspektů léčby jakéhokoliv
onemocnění,“ říká Petra Kuntošová, která
v roce 2015 libereckou pobočku Amelie
zakládala.
Standardně se můžete s ní nebo s její kolegyní Zinou Noskovou setkat každé úterý
od 9.00 do 11.00 hodin v prostoru onkologické ambulance KNL. Místo, kde nabízejí
popovídání u kávy, kterou lidem nachystají,
je vybráno ze zcela prozaického důvodu.
Právě sem totiž dochází jejich potencionální
klienti. Obě dámy, když pomoc nabízejí,
vědí, proč to dělají a o čem mluví. Obě si
totiž onkologickou zkušenost prožily.
Kromě pravidelného stánku umístěného
v ambulanci pořádají také osvětové akce
pro širokou veřejnost, dále pak vyplňují
aktivně čas onkologicky nemocným

Více informací o Centru Amelie, jeho aktivitách, nabídce pomoci a o formách možné
podpory najdete na webových stránkách www.amelie-zs.cz.
Adresa Centra:
Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Husova 10, 460 03 Liberec, (budova U, 1. patro, vchod z ulice Jablonecká)
Telefon: +420 608 458 277, E-mail: liberec@amelie-zs.cz

klientům – chodí s nimi na výstavy, realizují zdravotní cvičení, navštěvují kulturní,
vzdělávací či společenské instituce, zpestřují chvíle klientům pořádáním koncertů
dětského sboru či výzdobou onkologie.
Důležitou součástí služeb je rovněž poradenská Linka Amelie, která má celorepublikovou působnost a má jak telefonickou, tak
emailovou část.
Veškeré služby Amelie jsou poskytovány zdarma, nezisková organizace funguje
z grantů a finanční podpory sponzorů.
„Aktivně oslovujeme velké firmy v Libereckém
kraji, obecně mohu říci, že jsou poměrně
vstřícné. I v případě, že nás musí odmítnout,
dělají to kultivovaným způsobem. Pořádáme
různé benefiční akce na podporu onkologicky
nemocných. V rámci letošního již pátého ročníku Tulipánového měsíce mohli lidé přispět
na podporu nemocných koupí benefiční
kytice či je podpořit v rámci projektu
‚Vzkaz knihou‘,“ vysvětluje Zina Nosková
(na fotografii).

LINKA AMELIE
Telefon:
+420 739 004 333
E-mail:
poradna@amelie-zs.cz

