
Zpravodaj KNL

„Počítáme s tím, že se ve frýdlantské nemoc-
nici bude i nadále operovat v neztenčeném 
rozsahu na oddělení gynekologie, do volných 
kapacit operačních sálů pak chceme přidružit 
drobné výkony z chirurgie, pravděpodobně 
také z urologie nebo ORL, pokud půjde o ope- 
race bezpečných stavů, které bude mož-
né propustit po nějakém zklidnění 

stavu v rámci jednoho dne domů,“ uvedl 
MUDr. Richard Lukáš PhD., generální ředitel KNL. 

„Nemocnice bude dále poskytovat od-
borné ambulance jako je interna, chirurgie, 
gastroenterologie, diabetologie a celou řadu 
dalších odborných ambulancí, které tu dosud 
působily. Lékaři v těchto ambulancích budou 
místním obyvatelům k dispozici klasicky  

v pracovní dobu. Zachovat a naopak ještě 
rozšířit chceme také oddělení následné péče 
a rehabilitace s tím, že do Frýdlantu pře-
suneme lůžka následné péče z Jablonného 
v Podještědí,“ dodal.

Frýdlantská nemocnice se stejně jako 
ostatní v České republice potýká s nedo-
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provozů, rekonstrukci budov a obnovu čtyřiadvacetihodinové akutní péče.
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statkem personálu. Pro ten na severu má 
vedení jasný vzkaz – propouštět se nikoho 
nechystá. A i přes ne zcela ideální situaci 
by se podle primáře všeobecné chirurgie, 
MUDr. Petra Hromádky, měly rozjet jedno 
až dvoudenní operativní zákroky. „Tedy lehčí 
operace kýly, slepého střeva, žlučníku, křečové 

žíly nebo menší výkony kolem konečníku. Lůž-
ková část by byla společná jak pro chirurgii, 
tak gynekologii, která tu funguje výborně,“ 
vysvětlil primář.

KNL bude městu platit za budovy nájem-
né 3,5 milionu korun. To však na oplátku 
slibuje vrácení peněz formou investic do 
budovy. 

Milí přátelé KNL,
právě držíte v ru-

kou letní dvojčíslo 
našeho nemocniční-
ho zpravodaje.  
Navzdory období 
dovolených je 
naše letošní léto 
opravdu hektické. 

Po dlouhých a komplikovaných jednáních jsme 
se stali stoprocentním vlastníkem nemocni-
ce ve Frýdlantu. Naše instituce tím převzala 
velkou odpovědnost za návrat alespoň základní 
zdravotní péče pro pětadvacet tisíc obyvatel 
Frýdlantského výběžku. Čeká nás při záchraně 
tamního zařízení hodně práce. Hlavně chceme 
obnovit důvěru pacientů v tuto nemocnici a její 
perspektivu. Držte nám, prosím, palce!

Nás všechny v té snaze může posilovat 
vědomí úspěchů, kterých jsme společně do-
sáhli. Buďme hrdí na úspěch našich úrazových 
chirurgů, jejichž světově unikátní „omega 
dlaha“ skvěle pomáhá při léčbě zlomenin 
pánve. Páté výročí fungování a stovky přistání 
a startů slaví náš heliport. A pátého odloženého 
novorozence pomohl zachránit náš nemocniční 
babybox. Dobrých zpráv stále není dost, proto 
ještě připomínám, že na konci srpna slavnostně 
otevřeme naši školku, která nese milý název 
KNofLík. V září pro vás pak otevřeme dveře naší 
nemocnice v Turnově, kde pořádáme druhý 
ročník Dne zdraví. Kromě bohatého doprovod-
ného programu vám ukážeme i velkou část naší 
nemocnice.

Přeji vám klidný závěr prázdnin, pevné zdraví 
a hodně štěstí

Na úvod...
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Zpravodaj si můžete  
přečíst také na  
www.nemlib.cz/zpravodaj-knl/

Nemocniční péči ve Frýdlantu 
zajišťuje KNL

12. 9. 2019, 13.00–17.00
areál nemocnice Turnov

Město Turnov a Krajská nemocnice Liberec, a.s. Vás srdečně zvou na

měření tlaku, glykémie * PP – přikládání dlah * KPR – resuscitace * prevence plochých nohou a nácvik  
správného držení těla * prezentace výhod operace kolena formou PSI (na míru) * měření procenta tělesného tuku na 

přenosném přístroji OMRON BF 300 * Rodinné centrum Náruč – výtvarná dílna (tvorba  katapultu ze špachtlí, filcové ozdoby, 
malování) * střelba prakem na cíl Střední zdravotnická škola – retro koutek zdravotnického materiálu * skákací hrad pro děti  

Vojenská zdravotní pojišťovna – propagační stánek * biblioterapie pro oddělení následné péče  
ADRA – prodejní stánek a retro foto koutek (s možností pořízení fotografie v retro dobových kostýmech a doplňcích)

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM!

Skupinové prohlídky nemocnice Turnov: 
od 12.00 po 15 minutách: RTG, IBD centrum, laboratoře, ONP

od 13.00 po 15 minutách: přidají se prohlídky na operačních sálech

VENKOVNÍ STANOVIŠTĚ

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

www.turnov.cz
www.nemlib.cz

SEBASTIAN16.00

13–14 h 
ZAHÁJENÍ, předání výtěžku z městského plesu 

 PERLIČKY – MAŽORETKY * YOGAHOLICK, Magdalena Klížová 
PĚVECKÉ VYSTOUPENÍ Střední zdravotnické školy Turnov

14–15 h  
TURNOVANKA * NORDIC WALKING, Zuzana Luštincová   

YOGAHOLICK, Magdalena Klížová * MÓDNÍ PŘEHLÍDKA ADRA

15–16 h  
TURNOVANKA * NORDIC WALKING, Zuzana Luštincová * MÓDNÍ PŘEHLÍDKA ADRA

Můžete si vyzkoušet jízdu na trenažeru HANDBIKE a zapojit se do závodu Openrace! 
více na: www.cestazasnem.cz/openrace



„Dlaha je nejvíce rozšířena v ČR, ale je 
široce používána i na Slovensku, Polsku, 
Rumunsku, ale i v mimoevropských zemích, 
například v Saudské Arábii. Kolem 15 operací 
bylo provedeno v SRN,“ říká MUDr. Jaroslav 
Šrám, Ph.D., přednosta centra, který společ-
ně s emeritními primáři MUDr. Stanislavem 
Tallerem a MUDr. Richardem Lukášem, PhD. 
za vývojem Omega dlahy stojí. 

V květnu letošního roku MUDr. Šrám přijal 
pozvání od ředitele Národního Rehabilitační-
ho Institutu v Mexico-City – prof. Erica D. Ha-
zana – na kongres mexické ortopedické 
společnosti. Referát byl vyslechnut s velkým 
zájmem více než 500 kolegy, následovalo 
několik workshopů s ukázkami natvarování 
dlahy a vlastní operace na modelech pánve 
ve městech Mexico City, Qurretaro a Monte-
rrey. „Zde jsme se domluvili na dlouhodobější 
spolupráci s mexickými kolegy a jejich návštěvě 
formou stáže v naší nemocnici,“ pokračuje. 

Rozšíření dlahy k používání v zahraničí si 
vyžádalo velké množství další práce. Společ-

ně s producentem, firmou Medin, organizo-
val Jaroslav Šrám desítku workshopů doma 
i v zahraničí, kde kolegy seznamovali s indi-
kacemi a operačním postupem při aplikaci 
dlahy Omega. 

„Součástí workshopů byly i ukázkové 
operace na modelech kostí i na kadaverech/
tělech/. Z nejvýznamnějších akcí lze jmenovat 
tradiční setkání v Mainzu u prof. P. M. Rommen-
se, v Magdeburgu, na Slovensku v Bratislavě 
při úrazovém kongresu v roce 2017, ve FN 
Královské Vinohrady s ukázkovou operací na 
kadaveru/těle/ pro kolegy ze Saudské Arábie,“ 

uvádí příklady. Stejně tak proběhlo několik 
workshopů v liberecké nemocnici a rovněž 
konzultace správné indikace použití dlahy 
se zahraničními lékaři na základě zaslaných 
úrazových snímků, zvláště u prvních pacien-
tů. A v České republice na jiných pracovištích 
u operací osobně liberečtí lékaři asistovali. 

Doktor Šrám společně se svým týmem 
navíc pracuje na tom, aby se Omega dlaha 
rozšiřovala i nadále do dalších zemí. Tomu 
napomáhá i fakt, že jsou ochotni do nepříliš 
vzdálených destinací vyjíždět k asistencím, 
jako například do již zmiňovaného Němec-
ka. A i s Mexikem spolupráce pokračuje, na 
podzim naopak do liberecké nemocnice me-
xičtí kolegové dorazí, aby se mohli operace 
s pomocí Omega dlahy zúčastnit zde. 

Samotná dlaha i nadále prochází vývojem. 
Týmu se podařilo získat grant, v rámci něhož 
prověřují, zda by v budoucnu byla možná 
jeho sériová výroba pomocí 3D tisku, zejmé-
na s ohledem na ekonomickou rentabilitu. 

„Stejně tak ověřujeme, zda bychom mohli 
dlahu vyrábět již namodelovanou s tím, že 
by se na operačním sále během pěti minut 
dotvarovala. V současné době se na části 
pracovišť modeluje až při operaci,“ vysvětluje 
MUDr. Šrám. 

Jak vysvětluje, dlaha Omega je nejčastěji 
používána u zlomenin přední a vnitřní části 
jamky kyčelního kloubu, tzv. předního pilíře 
acetabula a kvadrilaterální plochy. Takové 
zlomeniny vznikají u starších pacientů po 
prostém pádu na bok a v současné době 
jsou na výrazném vzestupu, tvoří téměř 40 % 
všech úrazů acetabula. 

„S růstem zkušeností jsme rozšířili i indikační 
šíři použití dlahy pro zlomeniny obou pilířů 
acetabula a paklouby pánevního kruhu. Na 
dlaze je nejvíce oceňované jednoduché zavádě-
ní a velká variabilita směrů fixačních šroubů. 
Rozšířená opěrná plocha vytváří pevnou oporu 
vnitřní části jamky kyčelního kloubu. Námi 
oceňovanou výhodou je možnost přesného 
předoperačního natvarování individuálně dle 
anatomických poměrů pacienta. Tento princip 
výrazně urychluje vlastní operaci a usnadňuje 
repozici zlomeniny,“ pokračuje lékař. 

Při dalším vývoji pánevních dlah se však 
liberečtí lékaři (a nejenom oni obecně) bu-
dou podle doktora Šráma potýkat s potížemi 
typu až extrémního zpřísnění certifikace či 
mechanických zkoušek, které se v budoucnu 
chystá. Týká se to i zpřísnění legislativy na 
požadavky sterilního balení medicínského 
materiálu, kdy například každý šroub musí 
být chráněn třemi obaly, což si vybírá daň 
v podobě obrovské spotřeby plastů a vychází 
rovněž velice ekonomicky nevýhodně. 

Speciální Omega dlaha, kterou vyvinuli lékaři traumatologicko-ortopedického centra Krajské nemocnice Liberec, byla již použita u zhru-
ba pěti stovek operací. A to nejenom v liberecké nemocnici nebo v rámci České republiky, ale 161 z nich bylo provedeno ve světě. 

Liberecká unikátní Omega dlaha 
se rozšiřuje po celém světě

Tvůrci Omega dlahy: MUDr. Jaroslav Šrám, Ph.D. a MUDr. Richard Lukáš, PhD.

„Na dlaze je nejvíce oceňované jednoduché 
zavádění a velká variabilita směrů fixačních 
šroubů. Námi oceňovanou výhodou je mož-
nost přesného předoperačního natvarování 
individuálně dle anatomických poměrů paci-
enta. Tento princip výrazně urychluje vlastní 
operaci a usnadňuje repozici zlomeniny.“
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Na co se má dárce, který se k vám vydá 
poprvé, připravit? 

Při příchodu potencionálního dárce na 
naše oddělení čeká vyplnění dotazníku, 
následně pak evidence dárce do systému  
a v neposlední řadě odběr vzorku na krevní 
obraz. Absolvuje pohovor o svém zdravot-
ním stavu. V případě, že jeho zdravotní stav 
odpovídá požadavkům na to, aby se stal 
dárcem krve, následuje vlastní odběr. Pokud 
je jeho zdravotní stav nevyhovující, není do 
evidence přijat nebo v případě, že v ní byl, 
je vyřazen. Po dárcovském odběru dostane 
občerstvení a odchází. Drobné občerstvení 
mu nabídneme i v průběhu čekání. Po celou 
dobu jeho pobytu u nás panuje příjemná 
atmosféra, avšak dárce musí být trpělivý. 
Přece jen chvíli trvá, než jsou všechny ná-
ležitosti předodběrového procesu hotové. 
Jsou však nezbytné pro bezpečí dárce i pří-
jemce – pacienta. Odměnou mu ale může 
být radost, že pomohl navrátit zdraví jinému 
člověku.

Jak je to s doložením zdravotního stavu, 
musí jej nějakým způsobem dokládat? 

Nemusí. U některých nemocí si v případě 
potřeby sami vyžádáme vyjádření ošetřující-
ho lékaře.

Je nějaká povinná frekvence, v jakých 
časových intervalech k vám musí dárce 
docházet, nebo je to na jeho vůli? 

Samozřejmě může přijít, jak se to jemu 
hodí, ale je vhodné chodit darovat krev pra-
videlně. Kromě toho vítáme jeho spolupráci 
podle aktuálních potřeb oddělení, které se 
odvíjí od zásob transfuzních přípravků na 
skladě. Situaci se zásobami může sám sledo-

vat na našich webových stránkách, v případě 
akutního nedostatku některého z přípravků 
dárce i aktivně oslovujeme a zveme k daro-
vání. Pokud má někdo zájem darovat krev ve 
větší frekvenci, nabízíme dárcovství krevní 
plazmy. 

Jak vypadá váš typický dárce?
Obětavý/á zachránit život bližnímu, aniž 

by se s ním kdy setkal. Naši dárci se rekrutují 
z nejrůznějších vrstev populace, věkově se 
nejčastěji pohybují v rozmezí 35 – 45 let.

Jaký je aktuální stav počtu dárců?
Pravidelných aktivních dárců máme 

zhruba 4 500. To nám stačí na pokrytí našich 
potřeb, ale snažíme se průběžně získávat 

mladé dárce. To je nutné, aby kontinuálně 
nahrazovali dárce, kteří jsou vyřazováni, ať již 
z důvodu vysokého věku, zdravotního stavu 
nebo třeba i stěhování. 

V čem se pro dárce liší odběr plné krve  
a krevních destiček a plazmy? 

Odběr plné krve trvá 10 minut, muže 
– dárce zveme nejdříve za 3 měsíce, ženy – 
dárkyně – nejdříve za 4 měsíce. Odběr plaz-
my trvá 40 min., dárci na plazmu se objed-
návají na přesný den a hodinu, darovat lze 
1x za 2 týdny. Dárce k odběrům trombocytů 
zveme akutně, dle potřeby, odběr trvá cca 
1 hodinu, trombocyty lze odebírat (stejně 
jako plazmu) maximálně 1x za 2 týdny.

Co váš pohled na placené dárcovství?
V této oblasti bych byla opatrná, placené 

dárcovství může dárce motivovat k zatajo-
vání informací o svém zdravotním stavu. Je 
obecně uznáváno, že bezpečný dárce je ten, 
který není motivován finanční odměnou za 
odběr. Navíc v plazmaferetických centrech 
se odebírá pouze plazma, nezískávají se zde 
červené krvinky nebo trombocyty, které 
jsou pro pacienty klíčové.

Stejně jako ostatní nemocnice nejenom v České republice vítají každého nového dárce krve,  
i ta liberecká průběžně poptává především dárce mladších ročníků. Co vás v případě rozhodnutí 
darovat krev čeká a další informace poskytla v rozhovoru MUDr. Renata Procházková Ph.D., 
přednostka Centra laboratorní medicíny, primářka transfuzního oddělení.

„Daruj krev, zachráníš tím život“ není klišé

Darovat může kdokoliv  
mezi 18 a 65 lety

Muži mohou darovat krev maximálně 
4x a ženy 3x do roka

Novým dárcům je provedeno interní 
vyšetření na HIV, syfilis a další nemoci

Dospělý člověk má zhruba 4–7 litrů 
krve dle své váhy, při odběru přijde  
o zhruba 460 ml

INFORMACE NA:
www.nemlib.cz 
emailu: transfuzni@nemlib.cz  
či bezplatné telefonní lince  
800 100 091
Facebooková veřejná skupina:  
Transfuzní oddělení KNL
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„Po celou dobu jeho pobytu u nás panu-
je příjemná atmosféra, avšak dárce musí 
být trpělivý. Přece jen chvíli trvá, než 
jsou všechny náležitosti předodběrové-
ho procesu hotové. Odměnou mu ale může  
být radost, že pomohl navrátit zdraví jinému 
člověku.“
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Co od vás pacienti očekávají nejčastěji? 
Je to naděje?

Jedním z úkolů nemocničního kaplana 
je skutečně sdílení naděje. Už jenom tím, 
že pacienta navštívím, se někdy naděje na-
stoluje jako téma, jindy jsou to jiná, rovněž 
závažná témata. Je třeba říci, že na naději 
nemám patent. Cosi se musí otevřít v lidech, 
s nimiž komunikuji. Lidé se táží, jaký smysl 
jejich život má. Vycházím z toho, že tyto 
otázky si kladou všichni lidé. A všichni si je 
nějak zodpovídají. Moje služba není striktně 
duchovní, ve smyslu církevním. Hodně roz-

lišuji, že u nás v evangelickém sboru jsem 
farářem a duchovním své církve. Zatímco 
v nemocnici nevystupuji jako farář, ale jako 
kaplan. Tedy také duchovní, ale duchovní 
vyslaný do světa. Nebyl bych rád, kdyby se 
někdo z pacientů domníval, že jsem jenom 
farář a jenom pro věřící.

Když jsem před časem hovořil s lékařkou 
Marií Gaňovou z libereckého hospicu, ří-
kala mi, cituji: Závěr života je jednodušší 
pro lidi, kteří mají perspektivu a vědomí 
hodnot, které je přesahují. Máte stejnou 
zkušenost?

Říká se to. A já bych tomu věřil. Předsta-
va o smyslu života nebo jeho posmrtném 
přetrvání ovšem může být velmi různá. 

Ale obecně je to určitě tak, že když víme 
o hodnotách, které v nás přetrvávají, snáze 
se nám umírá. Lidé často bilancují, co tady 
zanechali, zda za nimi pro jejich rodinu 
nezůstávají žádné velké problémy. V nemoc-
nici si člověk často uvědomí, že již nemůže 
být takovou hlavou rodiny, jakou býval, 
kdy vše řešil a rozhodoval. Přicházení smrti 
nemusí být jenom utrpení, ale i určitá úleva. 
Lidé odhodí věci, na nichž lpěli, a spadne 
jim z ramenou velké břemeno. Je v tom 
uvolnění a smíření. Mnozí lidé řeknou: splnil 
jsem na Zemi, co jsem měl a nyní jsem 

otevřený smrti. Existují také lidé, kteří smrt 
odkládají, čekají na něco, drží se života vší 
silou. Typicky kvůli dětem. A když pak syn 
přijede a rozloučí se, skutečně velmi záhy 
a klidně umírají.

Troufl byste si ze své pětileté zkušenosti 
nemocničního kaplana říci, co lidi nejčas-
těji drží při životě? Jsou to spíše nedoře-
šené vztahy, anebo nedostavěný barák?

Materiální věci tohoto typu jdou úplně 
stranou. Jde skutečně o vztahové záležitosti. 
A velmi často se jedná o události staršího 
data. Lidé litují, že se v rodině nesetkávali. 
Bohužel je fakt, že už se někdy nedá vše 
dohnat. Důležité je proto rozlišit, čím se 
ještě člověk zabývat má, a čím už nikoliv. 

Materiálno už člověk neřeší. Peníze jsou už 
důležité jen k tomu, aby si například pacient 
na vozíku mohl uzpůsobit domácnost, 
aby se mu v ní dobře žilo. Hodnota peněz 
a jejich význam se mění. Jsou potřeba, aby 
člověk mohl důstojně žít, udržet si vztahy, 
nikoliv, aby je hromadil.

Jaký má práce s pacienty vliv na vás sa-
motného? Máte nějaký psychohygienický 
rituál?

Působí to na mě, nejsem stroj. Práce 
v nemocnici je náročná a musí mít určité 
hranice. Proto se jí také věnuji jeden den 
v týdnu. Psychohygienickým rituálem, jak 
jste to nazval, je pro mě modlitba. Což je 
jedna možnost. Jindy potřebuji jít sám do 
lesa. Což je rovněž způsob, jak být v rozho-
voru sám se sebou. Klidně si nahlas řeknu: 
tak tohle mě tedy dostalo, toto je pro mě 
těžké. Jít na tři hodiny sám ven do lesa, to 
mi hodně pomáhá.

Platí „Věř a víra tvá tě uzdraví“?
Doslovně asi ne. Ale pokud máme na-

příklad nechodícího pacienta, pak je jeho 
víra v to, že ještě někdy chodit bude, tím 
nejlepším předpokladem, že se to podaří. Je 
obdivuhodné vidět tu sílu, se kterou pacien-
ti znovu začínají chodit nebo po mozkových 
příhodách opět mluvit. Velké změny se čas-
to dějí, a věří-li v ně člověk, je to mnohem 
lepší, než když rezignuje. V tomto případě 
chápu víru jako odvahu a důvěru ve smysl 
svého počínání.

Celou verzi rozhovoru si můžete přečíst na 
www.libereckezpravy.cz

„Při bilancování během nemoci nebo na konci života jdou materiální věci úplně stranou. 
Jde o vztahové záležitosti. A velmi často se jedná o události staršího data. Lidé litují, že 
se v rodině nesetkávali. Materiálno už člověk neřeší,“ uvedl mimo jiné v rozhovoru pro 
Liberecké Zprávy Filip Susa, kaplan liberecké nemocnice, který pomáhá pacientům pře-
devším na oddělení následné péče.

Nemocniční kaplan: Obdivuji, co 
všechno člověk dokáže unést

Filip Susa na oddělení následné péče v Liberci.

Zpravodaj si můžete  
přečíst také na  

www.nemlib.cz/zpravodaj-knl/
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„První pacient byl přivezen za 32 min. od 
přijetí výzvy od dispečinku ZZS. V této době 
jsme již měli připraveny dva kompletní trau-
matýmy a v průběhu příštích 30 minut jich bylo 
zformováno dalších osm. Na operačních sálech 
byly sestaveny rovněž operačním skupiny. 
Celkem jsme vyhradili 22 intenzivních lůžek 
na chirurgických JIP, ARO, NCH JIP,“ vysvětluje 
MUDr. Petr Kašák z liberecké traumatologie. 
Všech deset nejzávažnějších raněných při-
vezla záchranná služba v průběhu 75 minut, 
ti byli následně pomocí CT přístrojů diagnos-
tikováni a v nastaveném pořadí posíláni na 
operační sály. Tam se navíc ocitl i jeden ze 
žlutých pacientů (nižší stupeň závažnosti sta-
vu), když byl pro zjištěné tepenné krvácení 
přehodnocen na červený příjem. Po dohodě 
s krizovým štábem byla personálně zajištěna 
příprava třetí operační skupiny. 

„Spojená akreditační komise, o.p.s. oceňuje 
snahu managementu i pracovníků Krajské 
nemocnice Liberec o zvyšování kvality péče  
a bezpečí pacientů,“ řekl při předání certifiká-
tu MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel SAK (na 
fotografii vpravo) a dodal: „S potěšením Vám 
sděluji, že Krajská nemocnice Liberec, a.s. byla 
vyhodnocena jako akreditovaná.“

Mgr. Marie Fryaufová, ředitelka ošetřo-
vatelské péče KNL, a.s., ocenila každodenní 
nasazení ošetřovatelského personálu: „Akre-
ditaci jsme opakovaně získali i zejména díky 
střednímu zdravotnickému personálu. Ráda 
bych zdůraznila naši neutuchající snahu snížit 
zatížení sesterského personálu. I díky projektu 
Naše sestra, zaměřenému na snížení admi-

nistrativy, se můžeme více věnovat našim 
pacientům“, zdůraznila Marie Fryaufová.  

„Opět jsme úspěšně obhájili úroveň a kva-
litu naší péče a potvrdili výsadní postavení 
KNL v rámci nadregionálního zdravotnictví,“ 
komentuje výsledky akreditačního šetření 
generální ředitel KNL, a.s. MUDr. Richard 
Lukáš, PhD. „Průběžně investujeme nemalé 
částky do zvyšování a udržování naší vysoké 
kvality zdravotnické péče. Bylo by samozřejmě 
skvělé, kdyby se tato kvalita i samotný certi-
fikát projevila  na výši úhrad od zdravotních 
pojišťoven,“ dodal ředitel největší nemocnice 
v Libereckém kraji. 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. klade 
důraz na udržování a průběžné zvyšování 
kvality péče o pacienta a jeho bezpečí. 
Tento proces zajišťuje Rada pro kvalitu jako 
poradní orgán generálního ředitele KNL 
v čele s manažerkou kvality. V radě jsou 
zastoupeny zdravotnické i nezdravotnické 
provozy KNL.

„Akreditace“ je proces, v rámci kterého 
se zkoumá a hodnotí systém řízení kvality 
ve zdravotnickém zařízení. Systém řízení 
kvality mj. přesně popisuje a standardi-
zuje komplikované nebo rizikové léčebné 
postupy tak, aby byly vždy prováděny 
a dokumentovány stejným způsobem. Sni-
žuje se možnost odchylek, a tím dochází ke 
zvyšování míry bezpečí pro pacienta.

Traumatologicko-chirurgický příjem KNL si ve spolupráci se ZZS LBK prošel cvičnou aktivací traumaplánu při hromadném neštěstí. 
Fingovaná situace dosáhla III. stupně, když bylo dle třídění podle závažnosti pacientů přijato 10 těžce zraněných, spadajících charakterem 
svého postižení pod červený příjem, tedy ten nejzávažnější. Dalších 11 postižených dostalo žluté označení, které znamená druhý stupeň  
v naléhavosti lékařské péče a na zelený příjem dorazilo 17 osob spíše s drobnými poraněními.

Krajská nemocnice Liberec, a.s. získala již počtvrté certifikát osvědčující splnění požadavků na 
kvalitu lékařské péče, který uděluje Spojená akreditační komise, o.p.s. (SAK). KNL – Nemocnice 
Turnov, jenž je součástí KNL, a.s., prošla procesem posuzování kvality lékařské péče úspěšně 
již podruhé. 

Těžké cvičné příjmy, menší reálné újmy

Nemocnice získala kvalitativní certifikát

Slavnostní předání certifikátu SAK managementu společnosti KNL, a.s. na tiskové konferenci dne 21. 6. 2019.



„Školku jsme pojmenovali KNofLík. Název 
vzešel ze soutěže, kterou vypsala liberecká ne-
mocnice mezi svými zaměstnanci, aby si sami 
školku, která je určena právě pro ně, pojmeno-
vali. KNofLík se nám velmi líbil, protože jednak 
zrcadlí písmena zkratky KNL a také knoflíkem 

se nám pomyslně otevírá cesta ke vzdělávání,“ 
vysvětluje MgA. Ivana Honsnejmanová, 
jednatelka školky, která se již nyní společně 
s učitelkami moc těší na zářijové otevření  
a na příchozí děti. 

Školka bude provozována v duchu Mon-
tessori pedagogiky, která klade důraz na 
připravené prostředí, svobodu a zodpověd-
nost, samostatnost a nezávislost, smyslu-
plnost a propojování, radost z objevování, 
partnerský přístup, klid a soustředěnost. 
Prostory jsou členěny na centra aktivit, kde 
děti mohou okusit pocit svobody a volnosti 
při vlastním objevování a tvořivosti. 

Zahrada je pak místem, kde děti prožijí 

spoustu dobrodružství, v rámci něhož se 
i spoustu věcí naučí. Kromě dřevěného 
vybavení, jako je například velká loď či 
hopsadla, jim zde bude k dispozici například 
truhlářský ponk či záhony. Mohou tak okusit 
základy polytechnické výchovy a šmirglo-
vat nebo zatloukat hřebíčky. Budou sázet 
a opečovávat rostliny a pozorovat, jak 
vlastně vzniká jídlo, které jim přistává na 
talířích a také zjistí, že je třeba se soustavně 
o rostlinky starat. Zahrada, která vzešla z ar-
chitektonického návrhu Jana Wünsche, je 
členitá a je podnětná nejen pro tělo a duši. 
Díky aktivitám, které si tam děti prožijí, zís-
kají povědomí o environmentální výchově 
a nenásilně se tak buduje vztah k přírodě. 
Ostatně třeba plast tu budete hledat jen 
velmi obtížně. Místo něj zde uvidíte návrat  
k přírodním materiálům.

Velmi přívětivá je i provozní doba školky, 
která bude otevřena od pondělí do pátku 
již od 5.45 až do 19.15 hodin. Možné je ale, 
aby děti docházely třeba jen na půl dne. 
Maximum je dvanáct hodin v průběhu dne. 
Otevřená bude po celý školní rok a dokonce 
i po většinu státních svátků, kromě Veliko-
noc a Vánoc. 

„Při výběrovém řízení na nové kolegy-
ně jsme se soustředili především na vztah 

pedagogů k dětem, souznění s Montessori 
pedagogikou a soulad s našimi jasnými před-
stavami o práci s dětmi. Jsem přesvědčená, že 
se nám podařilo sestavit tým, pod jehož křídly 
bude dětem ve školce určitě dobře. Od března 
se pravidelně setkáváme a v srpnu nás čeká 
společný víkendový teambuilding, abychom 
se lépe poznaly, a také několik společných 
školení,“ dodává jednatelka.

Mateřská škola vznikla proměnou pa-
nelákového objektu v Klášterní ulici, který 
je umístěn hned nad poliklinikou Klášter. 
Náklady na přestavbu budovy na bezbarié-
rovou školku a administrativní zázemí vyšly 
nemocnici na zhruba 35 milionů korun. 
Práce zahrnuly vybourání bývalých bytů, 
nové rozvody, topení, výměnu oken, zatep-
lení fasády a úpravy zahrady. „Velmi si vážím 
podpory všech pracovníků liberecké nemoc-
nice, kteří se na vzniku školky podílejí. Všichni 
vychází maximálně vstříc našim představám 
a požadavkům. Je vidět, že jim záleží na 
tom, aby vzniklo vkusné, přívětivé, bezpečné 
a podnětné místo pro děti, pedagogy i rodiče“, 
říká Ivana Honsnejmanová a my jí, a všem 
pracovníkům školy, přejeme šťastný start ve 
zbrusu novém KNoFlíku. 

Zcela zaplněnou kapacitu hlásí zcela nová mateřská škola, kterou vybudovala Krajská 
nemocnice Liberec. Poprvé své třídy dětem otevře v září letošního roku. Ty se mohou těšit na 
kompletně zrekonstruované prostory, zcela nové vybavení a pomůcky, ale i krásnou přírodní 
zahradu. Zájem byl tak obrovský, že ačkoliv bylo původně v plánu zaplnit maximálně 80 
míst, je jich o osm více. 

KNofLíková školka aneb nemocniční  
mateřské škole vybrali název sami zaměstnanci
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V pořadí již páté dítě se podařilo 
zachránit díky babyboxu umístěnému 
v liberecké nemocnici. V červnu alarm 
oznámil vložení malého děvčátka, které 
lékaři liberecké nemocnice pojmenovali 
Barborka. Šlo o čerstvého novorozence  
s váhou 3 260 gramů a délkou 50 centi-

metrů. „Holčička měla pupečník amatérsky 
zauzlovaný hnědým tkalounem, vykoupaná 
nebyla, ale na cestu dostala bílou čepičku, 
žlutou deku, a dokonce transportní tašku 
podobnou košíku v samoobsluze,“ uvedl 
Ludvík Hess, zakladatel sítě babyboxů  
v České republice.

V červnu zachránil liberecký babybox již pátého novorozence



„Nejvíce přistání jsme měli od 27. dubna 
2015 do stejného dne o rok později. Bylo jich 
449. Heliport výrazně urychlil dopravu paci-
entů do nemocnice. Dříve, když heliport nebyl, 
musela sanitka jet pro pacienta, kterého převe-

zl vrtulník, na liberecké letiště. Stávalo se třeba, 
že když k nehodě jela jen sanitka bez vrtulníku, 
přijela do nemocnice ve stejný čas, jako ta, co 
převzala zraněného z letiště,“ přibližuje Václav 
Řičář, tiskový mluvčí liberecké nemocnice. 

Nejenom prací živ je člověk. Proto liberecká 
nemocnice uspořádala v červnu další z pra-
videlných akcí pro své zaměstnance a jejich 
rodinné příslušníky. V zahradě Lidových sadů 
se jich v červnu sešly stovky, aby si užili den 
plný zábavy. V nabitém programu nechyběly 
trampolíny 4v1, aquazorbing, horolezecká 
stěna, nafukovací hrad, indiánská stezka, jízda 
na koních, tetování henou, pletení copánků 
do vlasů, malování na obličej, opékání buřtů  
a dětská dílnička, v níž si zejména malí účast-
níci mohli vyrobit sliz – top výrobek  pro děti 
posledních let. Celý den zpestřila i kulturní vy-
stoupení – představení Václava Upíra Krejčího 
a Muserů – Naty a spol.

„Felinoterapie patří podobně jako canisterapie 
mezi zooterapie, resp. zoorehabilitace. Jedná 
se o aktivizační metodu či podpůrnou léčbu 
somatických i psychických poruch. Kočka vnímá 
věci jinak, odlišně než jiná zvířata. Je velice citlivá 
na změny prostředí či našeho chování. Důvodem 

je pravděpodobně vyšší propojení s okolním svě-
tem a naší osobou,“ vysvětluje Petra Konečná, 
která do liberecké nemocnice dochází na tera-
pie s kočkami plemene Maine Coon, konkrét-
ně se dvěma kocourky a jednou kočkou, kteří 
všichni mají statut terapeutického zvířete. 

Heliport liberecké nemocnice oslavil 27. června polokulatiny. V ten den tomu bylo přesně 
pět let od doby, kdy byl uveden do provozu. A zajímavých čísel se u příležitosti výročí 
nabídlo hned několik. Celkem tu vrtulník přistál bezmála ve dvou tisícovkách případů. Ne 
vždy však šlo o záchranu života či zdraví. Využila jej třeba i armáda nebo filmaři při natáčení 
Spidermana. 

Liberecká nemocnice již několik měsíců poskytuje svým pacientům canisterapii, tedy 
léčebný kontakt se psy. Tu profesionálně se svými čtyřnohými svěřenci zajišťuje Petra 
Konečná, majitelka liberecké chovatelské stanice Druhá šance. A nyní ke canisterapii 
přibyla i felinoterapie, což je obdoba canisterapie, jen k hospitalizovaným pacientům 
dochází s kočkami.

Kočky v nemocnici?  
Je to možné a žádoucí

Vrtulníky přistávají v nemocnici již více než pět let

Family Day 2019

Přítomnost kočky je ideální při léčbě závislostí, neuróz a stresu. Mírní důsledky, 
ovlivňuje pozitivně sebevědomí a povzbuzuje zájem o sociální život. Fyzickým 
kontaktem dokáže snížit krevní tlak, pomoci při fóbiích a také postiženým dětem. 
Děti se s kočkou mazlí, hladí ji a často si s ní i povídají a někdy jí svěřují svá přání.  
Nemocným dětem pomůže kočka ke zklidnění. Vytvoří propojení lidské a zvířecí 
duše na velmi pevných základech.

Stejně přínosný vliv má kočičí společnost i na seniory. Hlazením kočičího kožíšku 
se krásně aktivuje motorika ruky a prstů. Senioři si také velmi často v přítomnosti 
kočky zavzpomínají na zvířata, která dříve tvořila součást jejich rodiny a rozpovídají 
se o svém životě.

Kocour Bumbác (foto nahoře) a James Bond (foto níže)  
v „akci“ na spinální jednotce KNL.
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