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Základní podmínkou získání certifikátu 
je zavedení používání bezpečnostních 
prvků do standardů ošetřovatelské péče 
a jejich důsledné dodržování. Čestným 
Certifikátem bezpečnosti a kvality „Bez-
pečná nemocnice“ jsou tak oceněna pou-
ze ta zdravotnická zařízení, která projdou 
nejpřísnějšími požadavky bezpečnosti 
pro manipulaci s potenciálně nebezpeč-
ným materiálem a zavedou na všechna 
oddělení moderní zdravotnické pro-
středky, které zvyšují nejen bezpečnost 
pacientů, ale především zdravotnického 
personálu. 
Jedná se například o práci s kanylami 
a infuzními sety kontaminovanými paci-
entovou krví. Ty jsou vybaveny speciální 
konstrukcí znemožňující bodná či řezná 
poranění. Po použití jehly se její hrot 
automaticky uzavře a riziko poranění 
a následné možné infikace zdravotníka 
nebo pacienta je tím eliminováno téměř 
na nulu. Ačkoli je zdravotnický personál 
při manipulaci s jehlami obezřetný, do-
chází každoročně v celé České republice 
k několika desítkám poranění. Pracov-
níkům tak hrozí nakažení celou řadou 
infekčních chorob, v krajních případech 
i virem HIV či hepatitidou B a C.
„Bezpečnost v poskytování zdravotní 
péče našim klientům je naší prioritou. 
Od bezpečnosti v poskytování zdravot-
ní péče se totiž následně odvíjí i spo-
kojenost pacientů. Proto se aktivně 
nezapojujeme do placených analýz He-
althCare, ale raději takové finanční pro-
středky věnujeme do skutečně a hmata-
telně hodnotitelné péče o naše pacienty 
a ne do placených analýz,“ řekl MUDr. Jiří 
Madar, náměstek pro zdravotní péči Kraj-
ské zdravotní, a. s.
„Čestný Certifikát Bezpečná nemocnice 
je natolik prestižní ocenění, že jej zís-
kají pouze nejlepší zdravotnická zaříze-
ní splňující přesně definovaná kritéria. 

Certifikát bezpečnosti a kvality pro MNUL
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. se jako osmá 
v pořadí zařadila mezi zdravotnická zařízení v České republice, která získala čestný 
Certifikát bezpečnosti a kvality „Bezpečná nemocnice“. Certifikát 13. 12. 2012 pře-
vzal MUDr. Jiří Madar, náměstek pro zdravotní péči Krajské zdravotní, a. s. Úspěch 
nemocnice je o to větší, že je prvním zdravotnickým zařízením v regionu, které toto 
ocenění získalo.

Pro pacienty je tak ocenění Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem jasným 
znamením, že se jim dostane té nejlep-
ší péče. Bezpečnostní prvky navíc chrá-
ní nejen zdraví pacientů, ale i zdraví 
a psychickou pohodu zdravotníků, kteří 
mohou být prací s rizikovými a vysoce in-
fekčními materiály mnohdy stresováni,“ 
vysvětluje Jiří Lukeš, člen vedení společ-
nosti B. Braun. 

Jako velmi pozitivní hodnotí zavedení 
bezpečnostních prvků i hlavní sestra 
Mgr. Markéta Svobodová: „Ráda bych 
se na bezpečnou nemocnici podívala 
z trochu jiného pohledu. Naší povinnos-
tí je dbát na bezpečnost pacientů, je to 
alfa a omega naší práce. Koneckonců je 
to i velmi důležité hledisko při certifika-
ci nemocnice, při každém auditu kvality 
práce. Ale potřebujeme také dbát o bez-
pečí našich zaměstnanců, předcházet 

úrazům, které souvisejí přímo s výkonem 
práce sestry nebo lékaře. Je nutné chrá-
nit sebe. Při práci manipulujeme s os-
trými nástroji a pomůckami, stačí chvil-
ka nepozornosti a zdravotník se poraní 
o použitou jehlu. Jsem proto moc ráda, 

že máme pomůcky, které toto vylučují. 
Např. po použití intravenózní kanyly se 
hrot jehly zatáhne a další manipulace 
s ní nehrozí poraněním. Věřím, že podob-
né bezpečnostní prvky budou brzy samo-
zřejmou součástí všech zdravotnických 
zařízení. Jejich zavedení totiž výrazně 
přispívá k dobrému jménu českého zdra-
votnictví.“
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. každý 
den spotřebuje více než 1000 infuzních 
setů a přibližně 750 intravenózních ka-
nyl. Při manipulaci s nimi jsou zdravot-
níci vystaveni každodenní hrozbě rizika 
poranění a případné nákazy. Díky bez-
chybně fungujícím ochranným prvkům je 
nyní riziko poranění téměř nulové. 

Jiří Vondra 
vedoucí Odboru řízení vztahu  

se zákazníky KZ, a. s.

Předání certifikátu Mgr. Markétě Svobodové

MUDr. Petr Veselský, ředitel Regionální pobočky VZP v Ústí nad Labem  
a Ing. Eduard Reichelt, ředitel KZ, a. s. při podpisu smlouvy.

KrajsKá zdravotní podepsala smlouvy o úhradách zdravotní péče s vzp
Krajská zdravotní, a. s. podepsala smlouvy o úhradách zdravotní péče se Všeobecnou 
zdravotní pojišťovnou (VZP), největším partnerem na straně plátců zdravotní péče. 
K uzavření smluv s ostatními pojišťovnami dojde v horizontu měsíce ledna, a to v návaz-
nosti na předchozí společná jednání mezi VZP, Svazem zdravotních pojišťoven a Kraj-
skou zdravotní, a. s. 
Smlouvy podepsali ředitelé MUDr. Petr Veselský za VZP a Ing. Eduard Reichelt za KZ, a. s., 
za účasti Mgr. Radka Scherfera, předsedy představenstva KZ, a. s. a RSDr. Stanislava 
Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, v jehož gesci je také oblast zdravotnictví. 
K ústupkům došlo na obou stranách, žádné však nemají negativní dopad na rozsah, ani 
kvalitu poskytované zdravotní péče. Na rozdíl od předchozích let má navíc Krajská zdra-
votní, a. s. potřebnou jistotu již na začátku roku a nově dokonce na delší období pěti let. 
Nové smlouvy o úhradách zdravotní péče tak dávají jistotu pacientům i zaměstnancům 
našich nemocnic.

Jiří Vondra, vedoucí Odboru řízení vztahu se zákazníky KZ, a. s.
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Semináře, Sympózia, Kongresy

Konference byla zařazena jako oficiální 
akce České společnosti otolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Byla oce-
něna kreditními body v rámci postgradu-
álního vzdělávání.
Konferenci zahájil MUDr. Josef Liehne, 
náměstek pro zdravotní péči Masaryko-
vy nemocnice s připomenutím, že jde již 
o 19. pravidelnou odbornou akci, vysoce 
hodnocenou vedením nemocnice. Úvod-
ní a organizační slovo pronesl primář 
MUDr. Karel Sláma.
Zahájení bylo vedeno ve slavnostním 
duchu. Profesoru Betkovi byla předána 
k příležitosti 20leté odborné, ale i přátel-
ské spolupráce mezi odd. ORL v Ústí nad 
Labem a klinikou v Praze pamětní medai-
le za přínos k rozvoji otolaryngologie v ČR 
a poděkování za letité přátelské vztahy 
obou pracovišť. Prof. MUDr. Jan Betka 
pak v poděkování vyzdvihl význam toho-
to vztahu nejenom po stránce vztahové, 
ale hlavně odborné, kde připomněl, že 
odborná spolupráce obohacuje obě pra-
coviště, když z naší strany vyzdvihl robo-
tickou chirurgii.

Pro stimulaci publikační a vědecké čin-
nosti vyhlašuje Vědecká rada Krajské 
zdravotní, a. s. každoročně „Cenu za nej-
lepší vědeckou práci lékařů nad 35 let“ 
(„Cena ředitele“), „Cenu za nejlepší vě-
deckou práci lékařů do 35 let“ („Cena 
náměstka pro zdravotní péči“) a „Cenu 
za nejlepší vědeckou práci nelékařských 
zdravotnických pracovníků“.
Nominované práce hodnotila Vědecká 
rada Krajské zdravotní, a. s. Podle da-
ných pravidel soutěžili pouze první auto-
ři článků, články „v tisku“ nebyly akcep-
továny. Nelékařští zdravotničtí pracovníci 
mohli zaslat článek nebo též prezentaci 
přednášky s uvedením místa a data ko-
nání kongresu.
Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlá-
šeny 10. prosince 2012, první tři ocenění 
v každé kategorii získali kromě diplomu 
i peněžitou odměnu, celkem bylo mezi 
vítězné autory rozděleno 250 tisíc Kč. 
V soutěži o „Cenu ředitele“ se na prv-
ní a druhé pozici umístili MUDr. Jan 
Procházka, Ph.D. z Oddělení intenzivní 
medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem (MN) a MUDr. Karel Edel-
mann, Ph.D. z Traumatologického oddě-
lení MN, na třetím místě MUDr. Robert 

Bartoš, Ph.D. z Neurochirurgické kliniky 
MN a Fakulty zdravotnických studií Uni-
verzity J. E. Purkyně (FZS UJEP). V katego-
rii pro lékaře do 35 let („Cena náměstka 
pro zdravotní péči“) obsadili MUDr. Amír 
Zolal první a MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D. dru-
hé místo, oba z Neurochirurgické kliniky 
MN, třetí místo připadlo lékaři z Trauma-
tologického oddělení MN, a to MUDr. Janu 
Rieglovi.

doprovodné informace:
Složení Vědecké rady Krajské 
zdravotní, a. s. 
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. 

přednosta Neurochirurgické kliniky 
MN a FZS UJEP, (předseda VR KZ)

doc. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., 
FESC, FSCAI  
přednosta Kardiologické kliniky MN 
a FZS UJEP

MUDr. Pavel Dlouhý 
primář Infekčního oddělení MN

MUDr. Daniel Nalos 
primář Oddělení intenzivní 
medicíny MN

MUDr. Petr Opletal, CSc. 
Chirurgická klinika MN

MUDr. Aleš Chodacki 
primář Oddělení nukleární medicíny 
Chomutov

MUDr. Marta Vachová 
Neurologické oddělení Teplice

MUDr. Igor Greguš 
Ambulance chronické bolesti Most

Mgr. Eva Bendová 
Onkologické oddělení MN

Mgr. Vlasta Čejnová 
Oddělení lékařské genetiky MN

Vědecká rada KZ, a. s. udělila ceny za nejlepší vědeckou práci 
za rok 2011

V kategorii nelékařských zdravotnických 
profesí byly z mnoha nominovaných pří-
spěvků vybrány tři nejlepší práce, první 
místo zaujala Mgr. Bc. Michaela Rothová 
z Oddělení dětské chirurgie MN, na dru-
hém skončila Mgr. Vlasta Čejnová z Od-
dělení lékařské genetiky MN a třetí místo 
obsadila Iveta Šebková z Gynekologicko-
-porodnického oddělení Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem. 

Blahopřejeme všem oceněným autor-
kám a autorům a těšíme se na nominace 
do nového ročníku soutěže.

Ing. Martin Zeman 
vedoucí Odboru vědy a výzkumu  

Krajská zdravotní, a. s. 

19. nadregionální ORL sympozium

Dne 22. a 23. listopadu 2012 proběhlo v Ústí nad Labem tradiční 19. odborné ORL 
sympozium. Akce, pořádaná oddělením ORL a chirurgie hlavy a krku ve spolupráci s ve-
dením MN v Ústí n. L., o. z., OS ČLK a POUZP, byla zaštítěna osobou prof. MUDr. Jana 
Betky, DrSc., přednosty kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol.

Prim. MUDr. Karel Sláma

MUDr. Karel Sláma a prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

Oceněná Mgr. Bc. Michaela Rothová

MUDr. Josef Liehne

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Odborný program se uskutečnil na dvou 
místech. První den se přednášelo v před-
náškovém sále restaurace Zdar na Míro-
vém náměstí a druhý den proběhl v krás-
ném prostředí císařského sálu Muzea 
města Ústí nad Labem. Akce se účastnilo 
více než 100 účastníků z řad lékařů, ale 
byla i hojná účast zdravotních sester.

Témata byla tentokrát sestavena z odbor-
ných prací lékařů a sester severozápad-
ních Čech. Vše bylo pojato jako rozšířený 
krajský seminář. Byl vyslyšen hlas „zdo-
la“, abychom dali při našem pravidelném 

odborném setkání příležitost aktivně se 
projevit. Za MNUL, o. z. přednesli svá 
nosná témata MUDr. Neubauer, který 
referoval o spojení mikroskopického 
a endoskopického přístupu při řešení 
onemocnění nosu a VDN. MUDr. Sláma, 
jr. demonstroval pokrok v robotické chi-
rurgii – supraglotickou laryngectomii. 
MUDr. Kalhous pak souhrnně zhodnotil 
dnešní možnosti spánkové medicíny.

Druhý den byl dán prostor přednášejí-
cím z ORL v Mostě pod vedením primáře 

Najmana. Liberec zastupoval primář Mi-
nařík, Litoměřice, pak primář Fuhrmann. 
Své kasuistiky s velice zajímavými postře-
hy, které někdy klinik nevidí, přednesli 
i lékaři a lékařky z terénu. Velice příjemné 
a s velmi dobrou úrovní bylo vystoupení 
sesterské sekce. Zde byly prezentovány 
práce nejenom z ORL, ale i zkušenos-
ti z Jednodenní chirurgie. Moderování 
jednotlivých přednášek bylo až na první 
3 přednášky svěřeno do rukou nastupu-
jící generace lékařů a primářů jak z Ústí, 
tak i z Liberce a Mostu a rovněž vrchní se-
stře Bc. Kendrové.
Ve čtvrtek večer se uskutečnil v restauraci 
Zdar raut s večírkem uvedený operní vlož-
kou, kterou obstarala nadějná operní diva, 
jinak sestřička z ortopedického JIPU MN. 

Po ukončení otevírací doby pokračovaly 
odborné a přátelské diskuze zdárně již ne 
ve Zdaru, ale v ústeckých vinárnách.
Nakonec i tato setkání přispěla ke stmele-
ní otolaryngologů, především ze severozá-
padních Čech, což nakonec bylo hlavním 
účelem letošního odborného setkání. Lze 
doufat, že příští 20. bude rovněž úspěšné.

MUDr. Karel Sláma  
primář oddělení ORL  

a chirurgie hlavy a krku 
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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Iktové centrum Nemocnice Děčín posky-
tuje péči pro spádovou oblast Děčínska, 
Rumburska a částečně Českolipska; spád 
cca 130–140 000.
V lednu 2011 získalo pracoviště dle věst-
níku MZ ČR 2/2010 osvědčení pro posky-
tování cerebrovaskulární péče 2. stupně 
podmíněně na dobu jednoho roku; kdy 
předpokladem pro prodloužení osvědčení 

bylo mimo jiné splnění následujících klí-
čových požadavků: 

 – doplnění lůžkového fondu neurologic-
kého odd. – klíčová podmínka 

Po dlouhých jednáních, až v březnu 2012, 
VZP písemně potvrdila schválení úhrady 
dalších 3 JIP lůžek + 3 lůžek standardních; 
stávající kapacita je aktuálně 8 JIP a 27 
standardních lůžek.

 – vybudování lůžek akutní rehabilitace
Vzhledem k tomu, že se nestihlo vše spl-
nit, byl statut iktového centra pozastaven 
od dubna 2012 do 30. 9. 2012, po tu dobu 
bylo nutné splnit veškeré podmínky mini-
sterstva zdravotnictví pro udělení statutu 
iktového centra.
Rekonstrukcí prošla za plného provozu 
neurologického oddělení během dvou let-
ních měsíců 2012 nejen jednotka intenziv-
ní péče, kde díky stavebním úpravám do-
šlo k navýšení o 3 lůžka, ale i standardní 
oddělení, kde došlo k navýšení lůžek také 
o 3. Díky pomoci města, které podpořilo 
rekonstrukci finanční částkou 500 000 Kč, 
mohla být na standardním neurologickém 
oddělení zrekonstruována zastaralá a ne-
vyhovující sociální zařízení na jednotli-
vých pokojích pacientů.
K 1. 10. 2012 se po kontrole komise MZ ČR 
podařilo znovu obnovit iktové centrum. 

Rekonstrukci se podařilo provést v re-
kordním čase za plného provozu, kdy od-
dělení fungovalo o patro níž v prostorách 
interního oddělení. Bylo to velice náročné 
nejen pro klienty, personál, ale i pracovní-
ky technického úseku, údržby. Avšak úsi-
lí přineslo své ovoce a my zase můžeme 
od 1. 10. 2012 poskytovat účinnou léčbu 
pacientům s dg. CMP. 
Závěrem patří velký dík pacientům za tr-
pělivost, personálu za práci v nelehkých 
podmínkách, technickému oddělení, 
odd. údržby včetně úklidového střediska 
za spolupráci. Nemůžeme zapomenout 
na poděkování náměstkyni léčebné péče 
MUDr. Anně Briestenské, primářce neuro-
logie MUDr. Ivě Ondečkové, hlavní sestře 
Bc. Barboře Mudrové, vrchní a staniční se-
stře neurol. JIP za vynaložené úsilí a vytr-
valost při budování iktového centra.
Personální obsazení máme již zajištěno 
a nyní ještě netrpělivě čekáme na přístro-
jové dovybavení z fondů EU, a tím budeme 
mít vytvořeny optimální podmínky k po-
skytování vysoce odborné péče v rámci 
iktového centra.

Pavlína Ledvinová 
vrchní sestra neurologického oddělení 

Nemocnice Děčín, o. z.

Iktové centrum je součást neurologického oddělení 
Nemocnice Děčín

Nemocnice Chomutov, o. z. a Nemocnice 
Most, o. z. se spojily. Ne, nedošlo k cel-
kovému spojení, ale ke sloučení jejich 
transfúzních oddělení. 
V tomto, ne úplně obvyklém, projektu 
budou spadat obě pracoviště pod jeden 
primariát. Primářka MUDr. Vladimíra 
Kašková z Nemocnice Chomutov, o. z., 

Transfúzní stanice Most a Chomutov pod jedním vedením
Nemocnice Chomutov

tak bude, prostřednictvím jednotlivých 
vedoucích laborantek, řídit oba důležité 
provozy. 
Celý projekt prošel náročnou cestou sla-
dění dokumentačního procesu obou pra-
covišť.
Jak na pracovišti v Mostě, tak i v Cho-
mutově se i nadále provádějí odběry 
krve i plazmy. Pro dárce krve zůstalo vše 
při starém.
Na chomutovském pracovišti jsou pak 
zpracovávány odebrané krve z obou od-
běrných míst.

„Museli jsme úplně změnit organizaci 
práce na našem oddělení. Tento úkol byl 
o to složitější, že spuštění tohoto projek-
tu připadlo do doby dovolených. Dou-
fáme, že se naše práce bude stále zdo-
konalovat a spokojenost se spuštěním 
tohoto projektu bude na všech zúčast-
něných stranách,“ uvedla vedoucí labo-
rantka HTO Nemocnice Chomutov, o. z. 
Vlasta Hanzalová.

Mgr. Josef Rajchert  
vedoucí redaktor časopisu Infolisty
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3 Masarykova nemocnice  
v UL, o. z.
MUDr. Jiří Borovec
se stal primářem oddělení ústní,  
čelistní a obličejové chiruirgie
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Krajská zdravotní, a. s.
PhDr. Václav Hofmann
se stal vedoucím  
Odboru pro kontrolu kvality
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Nemocnice Most, o. z.
Mgr. Věra Buriánová
se stala vedoucí lékárny

Masarykova nemocnice  
v UL, o. z.
Pavla Bradáčová
se stala vedoucí laborantkou 
oddělení klinické hematologie
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3 Krajská zdravotní, a. s.
Mgr. Irena Malá
se stala vedoucí Odboru kanceláře  
ředitele a právního oddělení  o
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Nemocnice Chomutov, o. z.
Lucie Prokešová
se stala staniční sestrou 
plicního oddělení 

Bc. Lenka Benešová, vedoucí odboru personalistiky a mezd KZ, a. s.
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Nemocnice Děčín, o. z.
Mgr. Pavel Filip
se stal vrchní sestrou 
interního oddělení
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Nemocnice Teplice, o. z.
Bc. Jana Šmejkalová
se stala vrchní sestrou 
laboratorního komplementu

Personální změny v KZ, a. s.

Prim. MUDr. Iva Ondečková
Prim. MUDr. Vladimíra Kašková

Chomutovské transfúzní oddělení
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Věci nabraly celkem rychlý spád. Paní 
za chvíli přišla se zprávou, že je vše do-
mluvené a že za chvíli přijdou. Nebyl čas! 
Chtěli jsme porodní box trochu upravit, 
aby nevypadal tak moc zdravotnicky. 
A tak začalo stěhování. Celý porodní sál 
se zapojil, aby připravil provizorní „ob-
řadní síň“. A my s Martinou se rozhodly, 
že paní na stejném porodním boxu nej-
dřív provdáme, a pak i porodíme. 
Nutno podotknout, že i u nevěsty začaly 
pracovat nervy, neboť začala mít častější 
kontrakce. Když na porodní sál vstoupil 
ženich s panem starostou městského 
obvodu Ústí nad Labem – město a paní 
matrikářkou, měla kontrakce každých 
5 minut. Takže rychlé přivítání, svědci 
vytáhnout občanské průkazy, seřadit – 
a jde se na věc!
Vzhledem k dané situaci byl obřad jedno-
duchý a rychlý, ale doufáme, že jsou no-
vomanželé spokojeni. Náhoda jim určila 
pěkné datum – 21. 11. 2012. 
Dobrá vůle a ochota několika lidí, a hlav-
ně úřadů, umožnila jedné ženě něco 
na první pohled nemožného – rozvést se 
a vdát během jediného týdne. A ten zá-
zrak? Ten se novomanželům také dosta-
vil. Asi hodinu po obřadu porodila paní 
zdravého chlapečka Vojtíška…

Daniela Truhlářová, Dis. 
porodní asistentka 

Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Budu Vám vyprávět jeden příběh, jenž se 
stal na našem oddělení, porodním sále 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, a jehož jsem mohla být svědkem. 
Stalo se jednoho listopadového dne 
na původně úplně obyčejné denní smě-
ně… 
Na sále byl celkem klid, dvě rodičky 
s teprve rozbíhajícím se porodem. Jed-
na z nich mě oslovila, jestli by se mohla 
na něco zeptat. Paní byla druhorodič-
ka, přijata s odtékající plodovou vodou 
ve 37. týdnu těhotenství (tj. 3 týdny před 
termínem porodu). 
Na její otázku jsem odpověděla, ať se 
samozřejmě zeptá. Vzhledem k tomu, že 
stále ještě držela v ruce mobilní telefon 
po právě ukončeném hovoru, předpoklá-
dala jsem obvyklou otázku typu: „Mohl 
by mi někdo z rodiny přinést pití?“ nebo 
„Kdy si mohu zavolat partnera k poro-
du?“ Otázka však zněla: „Je možné se 
tady na porodním sále vdát?“ To mě cel-
kem zaskočilo, a tak jsem se zeptala, jak 
to myslí.

Žena tedy začala líčit svou situaci. Že je 
čerstvě rozvedená a měla se za 3 dny 
vdávat. Připravovanou svatbu jim však 
překazil neplánovaný odtok plodové 
vody. Její partner by si však moc přál, aby 
se jejich potomek narodil v manželství, 
s jeho příjmením. Volal tedy na matriku 
a vylíčil situaci, ve které se ocitli. Tam mu 
sdělili, že je možné oddat je v nemocnici, 
nebude-li z naší strany námitek. Tak se 
tedy ptá, zdali by to šlo.

Zavolala jsem vrchní sestře s žádos-
tí na pana primáře o svolení. Prý se ho 
na hlášení zeptá a zavolá zpět. Za pár 
minut pak volá: „Máte to povolené.“ Šla 
jsem tuto dobrou zprávu budoucí nevěs-
tě říct a zároveň zjistit, jak by si to asi tak 
představovala – zda bude mít svatební 
šaty, jestli ženich s sebou přivede i svěd-
ky atp. Byla ráda za svolení a řekla, že jí 
je všechno ostatní jedno, vdávat se prý 
bude klidně v noční košili a svědky bohu-
žel tak narychlo nemají. Nabídly jsme se 
tedy s kolegyní Martinou.

Nemožné na počkání… 
Masarykova nemocnice

Stalo se již tradicí, že VOŠ, OA, SPgŠ 
a Střední zdravotnická škola v Mostě se 
otevírá na počátku prosince žákům zá-
kladních škol regionu. Dne 6. prosince 
2012 proběhl na naší škole již sedmý 
ročník preventivní osvětové akce, tento-
krát nazvané „Den zdraví – aneb o zdraví 
se musíš starat sám“.
Žáci oboru Zdravotnický asistent, Zdra-
votnické lyceum a studenti druhého roč-
níku oboru Diplomovaná všeobecná se-
stra přichystali pod vedením odborných 
učitelek školy bohatý a pestrý program. 
Ten začal již v 8 hodin ráno, ukončení 
bylo stanoveno na jednu hodinu odpole-
dní. Ve vymezeném čase si mohli pozva-
ní žáci nechat změřit krevní tlak, hodno-
tu tuku v těle, či spočítat BMI. Současně 
žáci zdravotnických oborů poskytovali 
základní poučení o prevenci nádorových 
chorob a hygieně dutiny ústní. Na mode-
lových situacích předváděli poskytová-
ní první pomoci. Zcela novou aktivitou 
byla letos přednáška na téma „Piercing 

a tetování – šperk nebo riziko?“ Pozitiv-
ní odezvu u žáků základních škol měla 
přednáška o sexuálním chování a anti-
koncepci. 
Posluchači se nemuseli spoléhat pouze 
na to, co slyší. Připraveny pro ně byly po-
známkové bloky obsahující nejdůležitěj-
ší informace o jednotlivých přednáškách. 
A že bylo ve škole rušno! Zájem o akci 
mezi základními školami rok od roku ne-
ustále stoupá. Na tento sedmý ročník se 
přihlásilo celkem 17 tříd, tj. celkem 425 
žáků. 
Akce nebyla přínosem pouze pro ná-
vštěvníky zdravotnické školy. Pro budou-
cí zdravotníky – žáky a studenty byla také 
formou projektové výuky, jejímž cílem 
byl především rozvoj komunikativních 
dovedností, šíření praktických znalostí, 
dovedností, odborných rad a návodů. 
Všem účastníkům akce byly poskytnuty 
základní informace jak nakládat se svým 
životem, aby se nám žilo příjemně a co 
nejzdravěji! A kdo by nechtěl být zdravý? 

Mgr. Věra Hordějčuková 
odborná učitelka 

VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, p.o.

Den zdraví na „mostecké zdrávce“ již posedmé 
Nemocnice Most

Předvánoční čas bývá příčinou, kdy si více 
lidí vzpomene na nemocné děti, jež musí 
strávit Vánoce na nemocničním lůžku. 
V prosinci se proto konalo několik ná-
vštěv a vystoupení, které byly příjemným 
navozením atmosféry blížících se Vánoc. 
Jednou z prvních akcí na Dětské klinice 
a Dětské chirurgii – dětském úrazovém 
centru MN bylo předávání hraček a her pro 
nemocné děti. Iniciátorem této akce byli 
zaměstnanci firmy Yusen Logistic (Czech) 
s.r.o. z Krupky u Teplic, kterým tímto pa-
tří veliké poděkování. Na stejných oddě-
leních se také uskutečnily již pravidelné 
středeční návštěvy zdravotních klaunů, 
které byly v předvánočním čase oboha-
ceny i o předávání dárků (ručně šitých 
andělských polštářků). Oddělení dětské 
chirurgie navštívily 19. 12. 2012 i děti 
ze 2. třídy ZŠ pod vedením koordinátory 
akce paní Lucie Kosové s perfektně při-
praveným krátkým kulturním programem 

a s vlastnoručně vyrobenými dárky. Tato 
akce, nazvaná pracovně „děti dětem“, pa-
třila k velmi vyvedeným. 
Dětskou kliniku navštívili i dobrovolní-
ci vedeni p. Mgr. Kočím, kteří zpříjemnili 
Vánoce nemocným dětem mimořádně 
pěkným vánočním koncertem. Na stejné 
oddělení se pak poslední pracovní den 
před Vánocemi přišli podívat zaměstnanci 
kanceláře primátora města a předali dě-
tem malé dárky. 
Co říct závěrem? Všem lidem, kteří si na-
jdou v předvánočním shonu čas a věnují 
ho nemocným dětem, patří velké podě-
kování, protože akce ze srdce jsou akce, 
které před Vánocemi do nemocnice patří. 

Mgr. Bc. Michaela Rothová 
vrchní sestra  

Dětská chirurgie 
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Vánoce na dětských odděleních
Masarykova nemocnice

Praxe v měření tlaku

Vánoční dárky sponzorů

Svatba trochu jinak...

Vojtíšek
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LeNKA NOváKOvá
vrChNí SeSTrA NOvOrOZeNeCKéhO ODDěLeNí 
v MASAryKOvě NOMOCNICI v ÚSTí NAD LAbeM, o. z.

Jak byste se představila našim čtenářům?
Pracuji v Nemocnici Teplice na rehabilitač-
ním oddělení. Po absolvování středoškol-
ského vzdělání (gymnázia) v roce 1992, 
jsem pokračovala dvouletým studiem 
na SZŠ – obor rehabilitační pracovník. To-
hoto vzdělání jsem plně využívala v privát-
ní sféře do roku 2008, kdy jsem nastoupila 
do svého současného zaměstnání na re-
habilitačním oddělení. Moje zaměstnání 
je pro mne velkým koníčkem. Mám ráda 
sport a tato oblast mi přivádí do ambulan-
ce řadu jeho příznivců. Komunikace s nimi, 
pomoc při odstraňování jejich problémů 
a získávání nových zkušeností v oblasti re-
habilitace mne hodně nabíjí. Moje práce je 
pro mne velmi akční a dovoluje mi setká-
vat se a komunikovat s lidmi. To mám ráda.

ANgeLIKA KřIvANOvá 
rehAbILITAčNí SeSTrA v NeMOCNICI TePLICe, o. z.

Jak byste se představila našim čtenářům?
Jmenuji se Lenka Nováková a jsem již více 
než třicet let zdravotní sestra. Troufám si 
tvrdit, že to na mně ještě není tolik vidět, 
ale je možné, že lidé z mého okolí by mluvili 
jinak. Léta běží, psal se rok 1981, kdy jsem 
po absolvování Střední zdravotní školy 
v Ústí nad Labem nastoupila do Masaryko-
vy nemocnice. Představa o bohulibém po-
slání a slušivé sesterské uniformě sice brzy 
vzala za své, ale chuť do práce mě neopus-
tila ani po tolika letech. Někdo by se mohl 
zeptat, jestli již nepodléhám stereotypu, 
ale já mám pohotovou odpověď: „Zkuste 
se nudit tam, kde jde dennodenně o lidský 
život.“
Stěžejní význam pro mou kariéru mělo spe-
cializační studium pro dětské sestry PSS 
ARIP v Brně. Další studium na Vyšší odbor-
né škole mi také pomohlo získat základy 
managementu. Ty jsem od roku 1999 uplat-
nila na pozici staniční sestry. Nyní již os-
mým rokem zaujímám místo vrchní sestry. 

Co je zajímavého na vašem oboru?
Neonatologie je jedním z nejvíce progre-
sivních oborů, ne vždy osud všech našich 
malých pacientů skončil dobře, dnes by-
chom mnoho těch z minulosti byli schopni 
zachránit. Právě proto všichni na oddělení 
rádi vítáme návštěvy odrostlých miminek 
s jejich spokojenými rodiči.
Jak vnímáte „svůj“ kolektiv?
O „zábavu“ je postaráno opravdu každý 
den, naštěstí se na našem oddělení sešel 
dobrý tým profesionálních „hráčů“, který 
táhne za jeden provaz. Kolektiv je veden 
primářem Petrem Jancem, neméně nároč-
nou práci však vykonávají i ostatní lékaři, 
řadové sestry a pomocný personál. Z reak-
cí rodičů vím, že naše sestřičky patří k těm 
nejmilejším v celé nemocnici.
Co na závěr?
Často si sáhneme na samé dno svých mož-
ností, nápor na psychiku zaměstnanců ne-
mocnice si málokdo z jiného oboru dokáže 

představit. V takové situaci mě vytáhne ze 
splínů má rodina. Někdy si „beru“ práci 
domů, manžel i děti už léta vědí, že jsem ob-
čas myšlenkami v práci, i když jsem doma. 
Tehdy pomůže kniha, zahrada či dobrý film. 
Nelituji ničeho a neměnila bych.

Mgr. Josef Rajchert, vedoucí redaktor časopisu Infolisty

profil

Dne 13. 12. 2012 navštívili naši nemocnici manažeři a lékaři z významných ruských 
nemocnic – hlavní lékařka Irina Genadievna Samojlova z Vědecko-výzkumného ústa-
vu dětských infekcí v Petrohradu, zástupkyně generálního ředitele Naděžda Vikto-
rovna Kečajeva z Vědecko-výzkumného ústavu phthisiopulmonologie, hlavní chirurg 
Kliniky Ministerstva krizových situací Alexandr Vladimirovič Kočetkov, hlavní lékařka 
Valentina Aleksejevna Tumanova a zástupkyně hlavní lékařky Marina Vjačeslavov-
na Kapustina z Moskevského oblastního vědecko-výzkumného ústavu gynekologie 
a porodnictví, vedoucí klinického rozvoje Nemocnice č. 40 v Sestroretsku, Irina Mi-
chajlovna Katkova, a dále pak Irina Potapova, Darija Mironova a Marija Nekrasova ze 
společnosti Alphamed z Petrohradu.

Ruští lékaři na návštěvě
Masarykova nemocnice

Firemní školka
Masarykova nemocnice

Firemní mateřská školka v Masarykově nemocnici v Ústí nad La-
bem, o. z. se ohlédla za dalším úspěšným rokem svého působení. 
Program činností byl velmi rozsáhlý, od akcí v samotném objektu 
školky po externí výjezdy. Nechyběla canisterapie, drakiáda, výuka 
plavání, návštěvy u koní, solné jeskyně, zoo, divadelních předsta-
vení. Pro děti byly připraveny pohádkové dny, barevné dny a dny 
hraček, hledání indiánského zlata, sportovní olympiáda, průvod ča-
rodějnic, mikulášská a vánoční besídka, výjezdy do přírody – lodí, 
busem, „po svých“, tematická výtvarná posezení s rodiči a mnoho 
dalších zajímavých akcí. 

Helena Klatovská  
vedoucí odboru služeb KZ, a. s.

Výše uvedená delegace přijela za úče-
lem načerpání bohatých zkušeností léka-
řů pracujících v KZ, a. s. Celá skupina se 
zajímala zejména o strukturu fungování 
jednotlivých oddělení, systém komu-
nikace s pacienty, edukační možnosti 
KZ, a. s., systém fungování rychlé pomoci 
apod. Zkušenosti, které zde načerpali, by 
chtěli aplikovat při své praxi v Rusku.
V rámci svého pobytu se zúčastnili robo-
tické operace systémem da Vinci na od-
dělení robotické chirurgie. Mimo jiné na-
vštívili také oddělení JIP, dětskou kliniku 
a velmi pozitivně hodnotili i systém dis-
tribuce stravovacího systému v KZ, a. s. 
Výše uvedená delegace byla velmi potě-
šena vstřícností, bohatými zkušenostmi 
a otevřeností lékařů v KZ, a. s. Jejich cí-
lem je rozvíjet spolupráci s naší nemoc-
nicí, a to především v oblasti edukace 
svých lékařů a manažerů.

MUDr. Marek Broul 
Centrum robotické chirurgie KZ, a. s.

Jak funguje váš kolektiv pracovníků oddělení?
Naše „parta“ odborných pracovníků je dob-
rým kolektivem. Často se spolu radíme, jak 
vyřešit zdravotní problémy svých klientů, ko-
munikujeme a pomáháme si. Naše spoluprá-
ce je na kvalitní úrovni.
Co vám schází?
V současnosti bychom jistě uvítali polohovací 
stoly pro cvičení a manipulaci s pacienty. To 
by nám významně usnadnilo naši fyzicky ná-
ročnou práci. Zatím si musíme a umíme pora-
dit s tím, co máme.
Co vás baví a „nabíjí“ mimo práci?
Jistě je to rodina a hlavně mí pejsci, se který-
mi mám chovatelské zkušenosti. Vítanou re-
laxací je i naše zahrada. Přála bych každému, 
aby také měl své místo, kde může vypustit 
pracovní zátěž a odpočívat nejen na těle.

Delegace z Ruska
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placená inzerce

Lázně pro diabetiky

Nová vyhláška o Indikačním seznamu, která vstoupila v platnost v říjnu 2012, teplickým lázním rozšířila 
možnosti léčení. Díky tomu se nyní mohou také diabetici léčit v Teplicích za podpory zdravotní pojišťovny.
Konkrétně se jedná o indikaci IV/1 Diabetes mellitus. Diabetici, jímž se objevují komplikace typu 
mikroangiopatie, makroangiopatie nebo neuropatie, tak mohou na lékařské doporučení získat plně 
hrazenou Komplexní lázeňskou péči, nebo částečně hrazenou Příspěvkovou lázeňskou péči. Jelikož cukrovku 
často provází poruchy oběhového a nervového charakteru (zpravidla tzv. diabetická noha), má v terapii 
nezastupitelnou úlohu termální voda. Vodoléčebné procedury z teplického pramene mají velmi příznivé 
účinky na onemocnění cév, které se díky koupelím rozšiřují, vstřebávají minerály, stopové prvky a také 
lépe absorbují důležitý inzulín. Diabetes bohužel nelze vyléčit, ale můžeme ji kompenzovat natolik, že život 
diabetika se pak kvalitativně neliší od plně zdravého člověka.

Možnosti Lázeňské Léčby cukrovky konzuLtujte s LékařeM. 

čísLo indikace iv/1

indikace diabetes MeLLitus

doporučené Lázně tepLice

více inforMací na www.LaznetepLice.cz

Lázeňská péče  
pro diabetiky v Lázních tepLice

novĚ s podporoU 
zdravotní poJiŠŤovny

Jak postUpovat? 
rádi byste se informovali,  
zda máte na lázně nárok?

poradíme vám na tel.: 

+420 417 977 446  
+420 417 977 444

SETKÁNÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 50 LET 
SAMOSTANÉ UROLOGIE 
V MASARYKOVĚ NEMOCNICI 
V ÚSTÍ NAD LABEM

22. 2. 2013 
OD 1700 HODIN 
NA VĚTRUŠI 

PROGRAM:

MUDr. Josef Liehne: 
Historie urologie v Ústí nad Labem

MUDr. Jan Schraml:  
Profil urologického oddělení MN v roce 2013

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.:
Aktuální pohled na radikální léčbu 
nádorů močového měchýře

Po skončení následuje společenský večer s rautem 
a hudbou k poslechu i tanci.

UBYTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ 
– možnost rezervace na: hotel@hotelvetruse.cz, 
Tel.: (+420) 474 620 330, v rezervaci uveďte, že jste 
účastník Setkání při příležitosti 50 let samostatné 
urologie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.
Cena ubytování: 1350 Kč – jednolůžkový pokoj
 1500 Kč – dvoulůžkový pokoj

ÚČAST POTVRĎTE NEJPOZDĚJI DO 15. 2. 2013 NA KONTAKTNÍ ADRESU: 
Bc. Eva Urbanová, tiskové a organizační oddělení KZ, a. s.
e-mail: eva.urbanova@kzcr.eu, tel.: (+420) 477 114 145

Novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
ve spolupráci s POUZP pořádají regionální konferenci

Čeho se vyvarovat v péČi o novorozence?

PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI: 
e-mailem, poštou, v nevyhnutelných případech telefonicky

Krajská zdravotní, a. s.  
Bc. Eva Urbanová 
tiskové a organizační oddělení 
Sociální péče 3316/12A 
401 13 Ústí n. L. 
tel.: 477 114 145, e-mail: eva.urbanova@kzcr.eu

Organizační zajištění: tiskové a organizační oddělení KZ, a. s.
Technické zajištění a podpora: oddělení multimediálních služeb

6. března 2013 od 14.00 do 18.15 hod. (13.30 – 14.00 hod. – registrace)

místo Konání: 
Centrum výchovy a dalšího vzdělávání, v areálu 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
budova B – posluchárna č. III., 5. patro

reGistrační poplateK
pořadatelé a aktivní účastníci:  bez poplatku 
ostatní zaměstnanci KZ, a. s.:  250 Kč 
ostatní účastníci:  350 Kč
Poplatek se vybírá při registraci v hotovosti. 
Částka je včetně DPH.

pozvÁnKa

Tradiční akcí se již stalo 4. Mostecké 
oftalmologické setkání, na kterém se 
v pátek 7. prosince 2012, v kinosále 
mostecké nemocnice, sešlo přes 40 oč-
ních lékařů a 30 zdravotních očních 

sester z celého ústeckého regionu. Jako 
hosté se akce zúčastnili také oční optici. 
Stejně jako v předchozích ročnících, tak 
i letos, se celé organizace ujalo Oční 
oddělení Nemocnice Most pod vedením 
primáře MUDr. Radomíra Macha, který 
byl zároveň odborným garantem. Setkání 
se uskutečnilo pod patronací náměstka 
pro zdravotní péči mostecké nemocnice 
MUDr. Luďka Hyky.
„Celá řada odborných přednášek se týka-
la jak předního segmentu oka – operace 
šedého zákalu, tak i raritních, méně čas-
tých výkonů, dále diagnostiky glaukomu 
a léčby sítnicových onemocnění v očním 
lékařství,“ uvedl MUDr. Radomír Mach, 
primář očního oddělení mostecké ne-
mocnice.
„Váženými přednášejícími hosty setká-
ní byli MUDr. Pavel Sušický, působící 
na pražské klinice, primářka MUDr. Ivana 
Liehneová z ústecké Masarykovy nemoc-
nice i MUDr. Jitka Pokorná z dětské am-
bulance oční kliniky Fakultní nemocnice 
na Královských Vinohradech. 

Velikým přínosem byla také přednáška 
MUDr. Miroslava Pelešky, primáře aneste-
ziologického oddělení mostecké nemoc-
nice. Poučil lékaře o nejmodernějších 
léčebných metodách při anafylaktické 
reakci,“ řekl MUDr. Radomír Mach, garant 
celé akce.
Dalšími přednášejícími byli čtyři lékaři 
z Ústí nad Labem a z Loun. Z mostecké ne-
mocnice měly po přednášce MUDr. Lenka 
Kulichová a MUDr. Veronika Šatka-Sušic-
ká, pěti přednáškami o nově zaváděných 
léčebných postupech přispěl primář 
MUDr. Radomír Mach. „Prosincový termín 
je sice nevlídný pro cestování za krásami 
Mostecka a poznávání jeho upraveného 
a rekultivovaného okolí, ale při vzájem-
ném předávání odborných poznatků 
a zkušeností je toto předvánoční období 
vhodnou dobou k bilancování výsledků,“ 
uvedl MUDr. Radomír Mach a dodal, že 
v příštím roce se již páté tradiční setkání 
bude konat 6. prosince.

Jiří Vondra 
vedoucí Odboru řízení vztahu  

se zákazníky KZ, a. s.

Nemocnice počtvrté hostila sympozium očních lékařů 
Nemocnice Most

Vchod do mostecké nemocnice
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ODbOrNé SOCIáLNí POrADeNSTví – „PArAgrAFíK“
SOCIáLNí reFOrMA v PrAxI – MODeLOvé SITUACe

reGulační poplatKy v nemocnici
Seniorka, paní A. L., pobírá starobní důchod 
ve výši 9.200 Kč, nájemné hradí ve svém 
bytě v Ostravě ve výši 7.000 Kč (včetně 
služeb). Má nárok na příspěvek na bydle-
ní, ale na doplatek na bydlení jí nárok ne-
vznikne. S ohledem na svůj zdravotní stav 
byla po uklouznutí na chodníku v zimě 
dva měsíce hospitalizována. Za regulační 
poplatky v nemocnici byla nucena zaplatit 
celkem 6.100 Kč. Jelikož nájemné a služby 
musí hradit i v době, kdy je v nemocnici, ale 
na druhou stranu musela současně zaplatit 
regulační poplatky, dostala se s hrazením 
nájemného do skluzu a nyní jí dokonce byla 
doručena výpověď z nájmu bytu.

§

Mgr. Josef Kočí, sociální poradce, Masarykova nemocnice v UL, o. z. 
Josef.Koci@MNUL.cz

Řešení:
Jádro tohoto případu je ve dvou skutečnostech:
1. Jelikož paní A. L. nepobírá žádnou z dávek pomoci v hmotné nouzi, 

není zproštěna povinnosti hradit regulační poplatky.
2. Na regulační poplatky za hospitalizaci neplatí jinak stanovený limit 

(5.000 Kč/osoba/rok, resp. 2.500 Kč/osoba nad 65 let/rok).
Řešením pro paní A. L. by v této situaci bylo požádat o mimořádnou oka-
mžitou pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje (zvýšené vý-
daje v průběhu hospitalizace) u krajské pobočky Úřadu práce ČR. Pokud 
by rozhodnutí bylo vydáno v průběhu hospitalizace, umožnilo by to paní 
A. L. osvobození od povinnosti hradit regulační poplatky v následujícím 
období1.
Co se týče výpovědi z nájmu bytu, je na místě zvážit podání žaloby pro její 
možnou neplatnost. Jsou-li splněny ostatní podmínky, je třeba ještě zo-
hlednit, zda podaná výpověď není s ohledem na celkovou situaci seniorky 
v rozporu s dobrými mravy.

doplatKy na léKy
Pan XY ve věku 53 let má invalidní důchod 
ve výši 4.790 Kč. Žije sám v nájmu v bytě 
o velikosti 2+kk v Hranicích, náklady na by-
dlení včetně služeb činí 6.600 Kč. Pan XY 
má nárok na příspěvek na bydlení, který činí 
3.126 Kč měsíčně. Pobírá příspěvek na ži-
vobytí ve výši 57 Kč a doplatek na bydlení 
ve výši 2.037 Kč měsíčně. Vzhledem ke své-
mu zdravotnímu stavu musí dojíždět k léka-
ři do Ostravy (zhruba 500 Kč měsíčně), dále 
hradit doplatky na léky (zhruba 1.200 Kč 
měsíčně). Měsíčně tak po zaplacení nákla-
dů na bydlení hospodaří s částkou 3.410 Kč, 
z níž mu nezbývají finanční prostředky 
na úhradu doplatků na léky.

Řešení:
Řešením je požádat svého ošetřujícího lékaře o předepsání léků bez do-
platku, tj. léků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění. V každé 
indikační skupině by měl alespoň jeden takový lék existovat. Pokud by 
nebylo možné bezdoplatkový lék naordinovat, je třeba požádat ošetřují-
cího lékaře o potvrzení, že lék s doplatkem je jediný možný způsob léčby. 
Následně je možné požádat o mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu 
nezbytného jednorázového výdaje a k žádosti přiložit zmíněné potvrzení. 
Dle stávajícího metodického vedení nelze z prostředků hmotné nouze ná-
klady na doplatky na léky hradit, nicméně zákon o pomoci v hmotné nouzi 
nezakazuje na zmíněný výdaj mimořádnou okamžitou pomoc poskytnout. 
V případě, že dojde k zamítnutí žádosti, je třeba podat do 15 dnů od ob-
držení rozhodnutí úřadu práce odvolání k Ministerstvu práce a sociálních 
věcí ČR. Proti zamítavému rozhodnutí MPSV je následně možné podat 
ve lhůtě 2 měsíců od doručení rozhodnutí žalobu ke správnímu soudu. 
Soudní řízení je osvobozeno od soudního poplatku. Pokud je užíván lék, 
který vůbec není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, a současně 
nelze předepsat jiný lék z veřejného zdravotního pojištění hrazený (a to 
i alespoň částečně), může ošetřující lékař požádat příslušnou zdravotní 
pojišťovnu o úhradu léčby ze zdravotního pojištění nehrazenou. Pojiš-
ťovna hradí ve výjimečných případech léčbu nehrazenou, pokud se jedná 
o jediný možný způsob léčby konkrétního pojištěnce. Pokud by zdravotní 
pojišťovna odmítla úhradu provést, je možné opět podat žádost o mimo-
řádnou okamžitou pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje.

1 Zákon o veřejném zdravotním pojištění totiž počítá s tím, že regulační poplatky se nehradí, jde-li o pojištěnce, který se 
prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu posky-
tována podle zvláštního právního předpisu, ne starším 30 dnů. 

• Estetické řešení ztráty 
jednoho a více zubů

• Ukotvení volných 
celkových náhrad – 
hybridních protéz

• Bezbolestené ošetření 
na specializovaném 
nemocničním pracovišti

Zubní implantáty 
             nyní v Masarykově nemocnici

MADE
CZEC

H

Ke konzultaci na Oddělení ústní, čelistní a obličejové 
chirurgie se objednejte na tel.: 477 113 406

www.lasak.cz
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Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. ve spolupráci s OS ČLK a POUZP 
pořádá 

iv. ročník konference eMerGency 2013 
„vše co se týká akutní medicíny“

13. 3. 2013 od 9.00 do 18.00 hod.
Odborný garant: MUDr. Jana Bednářová, primářka Emergency 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Organizační zajištění:  
tiskové a organizační oddělení Krajské zdravotní, a. s. 

Přihlášky k pasivní účasti zasílejte nejpozději do 7. 3. 2013. 
Definitivní program a závazné přihlášky budou odeslány v únoru 2013.

KontaKtní osoba:
Krajská zdravotní, a. s.  
Bc. Eva Urbanová 
tiskové a organizační oddělení 
Sociální péče 3316/12A 
401 13 Ústí n. L. 
tel.: 477 114 145, e-mail: eva.urbanova@kzcr.eu

pozvÁnKa



Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a. s. k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu. 
O čem chcete v Infolistech číst, o čem chcete diskutovat, eventuálně tip na osobnost, pracoviště nebo diagnostickou a léčebnou 
metodu. Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat! Neváhejte a napište nám! Infolisty jsou Vaším časopisem! 
Kontakt: Mgr. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

Odborné a vzdělávací akce 
 Krajská zdravotní, a. s.

datum odborné a vzdělávací akce KZ, a. s. místo konání

22. 1. 2013 Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou 
ve zdravotnictví

KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I

22. 1. 2013 První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
22. 1. 2013 Periferní žilní vstupy KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. IV
23. 1. 2013 VIII. Ústecký den ošetřovatelství – psychiatrie KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III
29. 1. 2013 Konference „Standardy v ošetřovatelství“ KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III

31. 1.–30. 5. 2013 Akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. IV
5. 2. 2013 Cyklické školení – Hygienické zabezpečení rukou 

ve zdravotnictví
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. I

5. 2. 2013 První pomoc – cyklický povinný kurz pro VS, PA, DS KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. II
5. 2. 2013 Školení dobrovolníků KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna č. III
5. 2. 2013 Kurz resuscitace s praktickým nácvikem Nemocnice Chomutov, o. z. – škol. centrum  

+ ARO příjem

Mgr. Vlasta Mikšová – Centrum výchovy a dalšího vzdělávání (CVDV) KZ, a. s.

KZ, a. s. získala dotaci z MZ ČR na specializační vzdělávání lékařů 

rezidenční místa pro léKaře – projeKt č. 1
Krajská zdravotní, a. s. – odbor Centra výchovy a dalšího vzdělávání ve spolupráci 
s oddělením koordinace projektů získala dotaci z MZ ČR na specializační vzdělávání 
lékařů v základním kmeni. Dotační program je zaměřen na poskytnutí finanční 
podpory absolventům lékařských fakult pro následné postgraduální studium 
lékařských oborů (specializační vzdělávání) v základním kmeni. Dále pak poskytnutí 
finanční podpory lékařům, kteří již část specializační přípravy v základním kmeni 
absolvovali. 
K 31. 12. 2012 bylo schváleno již 55 rezidenčních míst.

Rozdělení získaných rezidenčních míst 
dle o. z.: 

Děčín 8
Chomutov 7
Most 7
Teplice 14
MNUL 19

Výše dotace na základní kmen činí 5 000,-/měsíc/rezident. KZ, a. s. již získala za rok 2012 finanční podporu v částce 
1 690 000 Kč.

rezidenční místa pro léKaře – projeKt č. 3
KZ, a. s. se dále zapojila do projektu č. 3, který poskytuje finanční dotaci na celý 
vzdělávací program pro lékaře zařazené v oboru „Anesteziologie a intenzivní 
medicína“. V tomto projektu bylo vybráno 5 rezidentů (viz tabulka).
Čerpání dotace bylo zahájeno 1. 10. 2012, celková výše dotace je 976 800 Kč 
za 5 rezidenčních míst.

Rozdělení získaných rezidenčních míst 
Anesteziologie a intenzivní medicína

o. z. počet dotace
Most  1 215 600 Kč
Teplice  1  118 800 Kč
MNUL  3 642 400 Kč

V roce 2013 bude odbor CVDV pokračovat v žádostech o získání rezidenčních míst dle nové metodiky MZ ČR.

Mgr. Ludmila Šubrtová, Mgr. Vlasta Mikšová – Centrum výchovy a dalšího vzdělávání (CVDV) KZ, a. s.


